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ПАНОРАМА
«ВСЕСВІТУ»

ІЗ СУЧАСНОЇ РУМУНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ.
ТУДОР АРГЕЗІ. ЛУЧІАН БЛАГА, МІХАЙ БЕ- НЮК, МИРОН РАДУ ПАРАСКІВЕСКУ. НІКІТА СТЕНЕСКУ. МАРШ СОРЕСКУ

(Переклад з румунської М. Фішбейна. 
П. Марусика, 0. Масикевича. С. Май- 
данської.Т. Севернюк).

ЮДОРА УЕЛТІ. Дочка оптиміста. Повість. 
(Переклад з англійської М. Пінчев- 
ського)

ЮСЕФ ЕС-СІБАІ. Не вбивай мурашки. Опові
дання. (Переклад з англійської 0. Мок- 
PQLonbCbKoro).

ФРАНЧЕСКО ПЕТРАРКА. Сонети. (Переклад з 
італійської Д. Паламарчука)

ЙОЗЕФ РИБАК. Спогади про Юліуса Фучіка.
(Переклад з чеської В. Пасічної).

ЕЛЕОНОРА СОЛОВЕЙ. Людяність, людство, людина.
НАТАЛЯ БУКРЄЄВА. Америка очима Юдори Уелті.
ДМИТРО НАЛИВАЙКО. Перший гуманіст.
НІНА ПАВЛОВА. Роман — його минуле і сучасне. (Д. Затонский. Искусство рома

на и XX век. М., «Художественная ли 
тература», 1973).

ІДА ЖУРАВСЬКА. Дослідження творчості Хе- 
мінгуея. (Ю. Я. Лидский. Творчество 
Э. Хемингуея. К., «Наукова думка», 
1973).

ВОЛОДИМИР МОТОРНИЙ, Нариси Богуша Хньоупека.

ВАЛЕРІЙ ГАККЕБУШ. Зустріч з американським театром.

СТЕПАН ЮРКОВ. Пекінські герострати.
ВІКТОР КОПТІЛОВ. Листи з Парижа. Чортівня і містика. Лист шостий.
АНТОН ХИЖНЯК. Єгипет близько. Закінчення.

БОГУШ ХНЬОУПЕК. Словаки з катакомб.
(Переклад з словацької Н. Калінічевої)

ХХХ-річчя СЛОВАЦЬКОГО НАРОДНОГО ПОВСТАННЯ. Нова Прєвідза. ф День у Він- ному. ф  Є чим похвалитись, ф Ми пи
шаємося своїм земляком, ф Зволен — орденоносний, ф  Урок з історії.

Літературно-мистецька хроніка.
Звідусіль.
Веселі сторінки.
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І з  сутгасяої румунської п о ез ії

ТУДОР АРГЕЗІ

Тудор Аргезі (1880 — 1967) — видатний поет, 
прозаїк і публіцист, автор збірок «Потрібні 
слова» (1927), «Чорна брама» (1930). «Квіти 
цвілі» (1931), «Вечірні вірші» (1935). «Хори» 
(1939), «Пісня людині» (1956), «Строкаті вір
ші» (1957), «Листя» (1961), «Нові поеми» 
(1963), «Розміри» (1964), «Склади» (1965і 
«Ритми» (1966), «Ніч» (1967) та ін.

КВІТИ ЦВІЛІ
Я написав їх нігтем на стіні 
В порожній ніші, у самотині.
Глушила пітьма болю мого крик,
А ви мовчали, лев, орел і бик.
Як Іоан, Лука і Марк творили,
Ви міць свою вливали в їхні жили.
І все ж я вирвав сам із пащі смерті 
Мої.рядки — голодні, та уперті.
Вони для світу стали понад часом. 
Звучать сучасно.
Коли сточивсь мій ніготь на правиці,
Я почекав, щоб виріс інший, з криці. 
А він не ріс. Рука мені боліла — 
Терпіть несила.
Надворі морок був. Холодна злива. 
Запаленіла раптом спрагло ліва.
І гострим нігтем лівої руки 
Я знову вивів на стіні рядки.
1931 р.

НАЧЕРК
Залиш, скрипалю, інструмент свій ніжний. 
Давно для мене голос той невтішний.
Я і на флейти звучні запитання



Несу в одвіт лише душі зітхання.
Відповідати вже мені несила,
Хай снить минулим пам'яті могила.
Трембіти, сурми, на ї1 милоспівні,
Та в Тх звучанні — стогони надривні.
Мовчіть, вітри, і води, і криниці,
Немов не дійсність ви, а — небилиці.
Забудь, ставок, своє люстерко й тіні,
Що промайнули в ньому, як видіння.
Якби вловив я те відлуння сиве,
Мій дух полиння сповило б смутливе.
В свинцевий саван привиди закуті,
І я не можу їх вітання чути,
І я не М ож у зн е сти  їхній  д о к ір . 
и о м  не н ім ієш  ти, см и ч о к  ж о р сто ки й ?

З румунської переклала 
Тамара СЕВЕРНЮК

ПРОКЛЬОНИ

Повзли втікачі, де будяччя, де поле,
Де трави ядучі, де пустки холодні, —
У час, коли місяць, німуючи, коле —
Мов буйвол рогами — прачорні безодні.
Я їхні думки пам'ятаю сьогодні:
Хай стануть подвір'я й квітучі долини 
Смердючими купами жовтої глини. 
Натхненники воєн, хай ваші оселі 
Покриються тванню в болотній пустелі.
Хай висохне море, хай висохнуть ріки,
Хай сонце, мов свічка, погасне навіки.
Хай овид розтане, хай згарище чорне, 
Шурхочучи, ваші дороги огорне.
Хай злива покине цей обшир назавше,
Хай вітер сконає, на землю упавши.
Хай черви жвакують, хай дзьобають гави 
Це падло паскудної вашої слави.
У вашій парчі, у шовках, в оксамиті 
Нехай пацюки копошаться неситі,
Нехай розжирілі, слизькі, хижороті 
Створіння паскудять на вашому злоті.
Нехай павуки свої струни нечутні 
Натягнуть на струнах гітари та лютні.
Проте ще до цього всі муки і болі 
Нехай вас катують несквапно, поволі,
Щоб довго не дохли ви, хижі та хитрі,
Й пеклись у важкому, як оцет, повітрі.
Щоб день шкутильгав, наче барка розсохла,

1 Різновид сопілки.
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Щоб кожна година здихала й не дохла,
Щоб кожна хвилина, мов хвиля, що суші 
Запрагла, крізь ваші котилася душі 
Й, безмірна, несла вам безмірне страждання. 
Хай мукою стане для вас ремигання.
Гаряча від спраги, хай пелька захланна 
Шукає плювка, щоб напитись доп'яна.
Нехай ваш язик — розмачулені шмати — 
Намацує світло й не можё спіймати,
І перш, ніж назад повернутись до рота,
Хай лиже калюжі, де кров і блювота.
А той виноград, що достиг на спекоті,
Нехай розповзеться вам гноєм у роті.
Хай звалиться небо, хай буря у полі 
Шмагає вам спини і голови голі,
Хай вітер швиргає у вас кремінцями,*
Хай вихор повсюди женеться за вами.
Коли ви заснете — мерзенні гадюки 
Нехай вам обплутають ноги та руки.
Намащений трупе, лиснючий від лою,
Хай сморід повсюди повзе за тобою,
Хай спухне хребет, щоб ходити несила,
Щоб тіло на ношах родина носила.
Нехай до чола приростуть тобі п'яти,
Щоб ти не спромігся ні йти, ні стояти.
Хай кісточка кожна дере тобі шкіру,
Хай серце жене тільки пасоку сіру.
Хай зникне назавше одне твоє око,
А друге, розплющене дико й широко,
Жахне й блискотливе, мов сонячне гало,
Щоб тільки й робило, що світу моргало,
Від люті щоб дихати зовсім не міг ти,
Щоб марив про гору, а мав лише крихти. 
Щоб ти онімів, коли звалиться лихо,
Щоб крики твої поверталися тихо.
Коли засинаєш, тендітна тварюко,
У скроні колода нехай тобі грюка. 
Розворсана, хай кровоточить печінка.
Хай виє у вусі невпинно і дзвінко.
Нехай тобі в пащі потріскають ікла,
Щоб паща до болю звикала й не звикла,
Щоб пелька твоя нестерпуче смерділа,
Труно, де багнюка гниє перецвіла.
Нехай тобі в лютому, в березні, в серпні 
Живіт роз'їдають нариви нестерпні,
Нехай тебе в травні, у липні, у грудні 
Гноянки катують, брудні та паскудні.
Нехай тобі, гадино хтива і дика,
Зотліє волосся і висохне пика,
Хай спина згорбатіє болячкувата,
Хай пеклом обернуться будні та свята.



Хай одіж тобі розповзеться на тілі,
Де виразки та пухирі струпішілі.
Хай голови мертві, безносі, потворні 
Скрегочуть, ошкіривши щелепи чорні, 
Летять за тобою, женуть без упину, —
За страти, за кривди, за кров безневинну..
1931 р

З румунської переклав 
Мойсей Ф1ШБЕИН

УСМІШКА

Неждано і незримо тут стрепенулась мить, 
Загубленого сміху ряхтить невловна нить.
Чия в житті була тй без голосу й хули?
Цей усміх залишили нам ті, що відійшли. 
Звідкіль, бентежна, линеш крізь видива смутні, 
Щоб, смерть переборовши, мої плекати дні?
З кохання, що горіло, ти — світла подих рівний, 
Ти — вигаслих веселок лиш іскорка мандрівна 
і відлітає туга моя в прозору вись,
Щоб усмішкою зорі від неї зайнялись.

ДІВЧИНА З ЛАВРУ

Якщо підеш ти, завжди будь в тривозі, 
Щоб скарб дитинства не згубить в дорозі. 
Не забувай казок і мудрих книг —
Ти часто й уночі гортала їх,
І суму невмирущого відтінок,
Бувало, чувсь у шепоті сторінок.
Та й не забудь котяти,- що дрімає, —
Бо холодно. Смеркає.
Маленька ненько сонячного світу,
Не забувай осиротілі квіти.

ЗАГУБЛЕНЕ ЛИСТЯ

Вже півдороги пройдено життям, 
Відколи мисль пером володарює,
Й цього замало. Друже мій, затям — 
Сама зневіра сили не дарує.



Чого страхавсь, боїшся і тепер —
Листка, що білому подібний полю,
І слова, і рядка, що крик простер,
Не втамувавши знову твого болю.
Як вітровієм зірвані листки 
Летять і кружеляють серед саду,
Так і твої несміливі думки 
Зриваються без ліку і без ладу.
Найтихший подих трепетиого слова,
І вже тзій слух сторожу розіслав, 
і спогади приходять знову й знову.
Твоя рука — та інший хтось писав.

З румунської переклала 
Софія МАЙДАНСЬКА

ЛУЧІАН БЛАГА

Лучіан Блага (1895 —1961) — поет і перекла
дач, автор книжок «Поеми світла» (1919). 
«Поезії» (1967), та ін. Переклав «Фауста» Ге
те, видав антологію перекладів «Із світово' 
лірики» (1957).

ЕДІП ПЕРЕД СФІНКСОМ
Вслухаюся. Порожня та гірка 
твоя глибінь — солодка та гаряча, — 
все гине довкруги, цей обшир — наче 
пасовисько — кістяк до кістяка.
і моторошна радість перейма — 
чекаю тут, щоб надійшла хвилина 
й роздерлась тишина, мов сорочина 
у темряві, у спальні, між двома.
Я бачу твої пазурі, які,
немов у кішки, що пантрує жертву,
лишили свої схованки м'які.
Що? І тебе катує неясне?
Лиш моря шум колише тишу мертву. 
Ти вже готовий знищити мене...



ПЕС ІЗ ПОМПЕЇ
Я зрів у Помпеї прадавнього пса — 
в матерію смерті вкарбоване тіло.
Роки проминали — воно не зотліло, 
бо так захотіли колись небеса.
Шукав порятунку, добігши до брами, 
у ночі, що впала з пекельних небес, 
пекло хмаровище, й оскирився пес, 
і згаснув, кусаючи присок зубами.
Я зрю тебе, боже — вогонь і свинець, 
що ринуть на мене крізь браму відкриту 
з пекельних небес, несучи рішенець.
Врятуюся тільки до брами. А там 
тебе я кусатиму, попеле світу, 
лишивши в тобі свій відбиток вікам.

З ГЛИБІНІ
Мамо, — ніщо — безмірне! Жахаючись безміру, 
ніч по ночі здригаються віти.
Мамо, ти була колись моїм небуттям.
Чому ж і мені так само — мамо — 
страшно світло знов полишити?

З румунської переклав 
Мойсей ФІШБЕПН

ГЕРАКЛІТ БІЛЯ ОЗЕРА

Біля озерного рясту зійшлися стежки.
Тут важезна, забута людиною тиша.
Собако, що нюхаєш присмерк, мовчи, мовчи, 
не жени моїх споминів, 
що обличчя заплакані 
хочуть сховати у власному попелі.
Серед зрубаних яворів долю читаю 
на долонях осіннього листя.
Часе, найкоротшу обравши дорогу, 
куди повертаєш?
Мої кроки відлунюють в затінку 
голосам перезрілих плодів, 
що падають з невидимого дерева.
Вже від старості хрипнуть джерела.



ЛІТО

На обрії — далеко — безгоміння. 
Лиш блискавиці спалахи німі, 
немовби довгі павучині ноги.
Спека.
Земля — це житній лан 
з дзвіночками комашок.
Колосся проти сонця 
тулить до грудей 
зернини, наче немовлят.
А час, ліниво простягнувши хвилі, 
у млості завмирає серед маків. 
Йому на вухо цвіркуни сюркочуть.

ТИША

Кругом така прозора тиша,
що чую, як б'ється в шибку місячне проміння.
У грудях
пробудилося бажання,
І голоси чужі співають в моїм серці.
Так, прадіди, що завчасу померли, 
у розпалі звитяг, 
з вогнем у жилах 
і сонцем у вогні, 
приходять,
приходять, щоб життя погасле 
в нащадках розпалити.
Кругом така прозора тиша,
що чую, як б'ється в шибку місячне проміння.

ЧЕКАЮ СУТІНКІВ
У зорянім шатрі купаю погляд.
Ношу я в душі
дива темноти,
отари зірок,
чумацькі шляхи,
та їх ще не бачу,
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бо вщерть переповнений сонцем я, 
осліплений сонцем — не бачу. 
Чекаю заходу дня свого — 
хай стулить росисті вії світанок, 
чекаю сутінків, ночі і болю — 
щоб небо стемніло, 
щоб зорі зійшли.
В мені 
мої зорі,
яких ще ніколи не бачив.

ТРИ ОБЛИЧЧЯ
Дитя сміється:
«Розум і любов — це гра!» 
Юнак співає:
«Гра і розум — це любов!» 
Старий мовчить:
«Любов і гра — це розум!»

В ПОЛІ
Від повноти золота падають зерна.
Бризки гарячих маків.
На полі 
дівчина,
вії — вівсяне колосся.
Збирає поглядом снопи небесної блакиті, 
співає.
Лежу під тінню маків без бажань, без нарікань, без

каяття
і без надії — 
тільки тіло 
і тільки земля.
Вона співає — 
слухаю.
На теплих її вустах народжується моя душа.

З румунської переклала 
Софія МАИДАНСЬКА



МІХАИ БЕНЮК

Міхай Бенюк (нар. 1907 р.) — поет, прозаїк, 
драматург, двічі лауреат Державної премії. 
Герой Соціалістичної Праці, автор поетичних 
збірок «Нові поезії» (1940), «Людина жде сві
танку» (1946). «Яблуня край дороги» (1954), 
«Попереду — комуністи (1954), «Хліб» (1956), 
«Пісні серця» (1960), «На струнах часу» 
(1963), «Поезії» (1969), «Етапи» (1970) та ін. 
Переклав «Слово о полку Ігоревім».

СВІТЛО жовтня
Негода й мла вгорнули світ, 
Чимало на землі ще бід,
Однак усе живе на світі 
Постійно зігріває, світить

Велике світло Жовтня.
Не сонце сонячного роду,
А у людському серці сходить, 
Криниці радості копає 
І миром, щастям заливає

Велике світло Жовтня.
І тіло, й дух цвітуть вогнями,
Ряди зростають за рядами,
Коли знамено дасть у руку,
Коли людським промовить звуком 

Велике світло Жовтня.
Як перемог проміння світить, 
Усюди сходять квіти, квіти.
Нових людей створило й кличе 
Безстрашних комуністів — тричі 

Велике світло Жовтня.
Гадюччю вирок невблаганний — 
Рабів звільняє, рве кайдани 
І всюди пролетарські лави, 
мов гори, осява яскраво

Велике світло Жовтня.
Величне, наче зміни року,
Брехні не дасть зробити й кроку,



І славну, та не богом дану,
Труду склада найвищу щану

Велике світло Жовтня.
Таким явив його ще Ленін,
Між геніїв найбільший геній.
За ним ішла народів сила,
Яка б рука його згасила,—

Велике світло Жовтня!
Нема тепер меридіану,
Де б світло те було незнане,
Де б трударя воно не гріло,
Де б ворога не обпалило

Велике світло Жовтня.
Зійшло воно у нашім краї 
Колись весною, пам'ятаю,
А потім лютою зимою,
А потім літньою порою —

Велике світло Жовтня!
У серпні зблисло, вогнелике,
І залишилося навіки 
Понад румунськими краями 
З червоними із прапорами

Велике світло Жовтня.
Його на грудях носять діти,
Воно в очах трудящих світить,
Осяює поля і школи,
І фабрики і все довкола —

Велике світло Жовтня.
Даремно мріють погасити 
Те світло вороги неситі.
Його ж згасить немає змоги,
Бо знає тільки перемоги

Велике світло Жовтня.

ГРЯДУЩИЙ ЧАС
Майбутнє десь за цифрою потойбіч,
Як за фатою личко молодої.
Я бачу — обриси нових заводів 
За греблею ростуть, я чую води, 
Шляхи вже відстані завоювали,
На пустищах здіймаються палаци, 
Штурмують простір космосу ракети,
А ми розповідаємо нащадкам 
Про капітал, про гноблення й царів, 
Немов про мамонтів чи про льодовики 
Не вірять ті, хитають головою,
Глядять один на одного, сміються.
Чи дійсно так було? — вони питають.



А я питаю: Чи насправді так 
І буде, як число вже стане річчю?
А я, немов дикун, сиджу в печері, 
Вирізую із кості, з глини мну 
Богинь пузатих або носорогів,
Бізонів, коней диких я малюю 
На сплямлених склепіннях того грота, 
Що кинули мо? мрійливі предки,
Такі, як я, однолітки мої...
Та сил не маю, щоб пробити в мріях 
Рубіж між мною і якимсь Да Вінчі 
З майбутнього, того Комуни майстра. 
Роблю майстерно з каменю сокиру,
Та космоплан в польоті не збагну.
А числа все співають, все співають,
Як зграї навесні на небосхилі,
Як дзвін річок високо у горах,
А гілку як торкнеш, почуєш брості,
Як груди під сорочкою дівчати —
Із хмари перша блискавка летить, 
Соломку в дзьобі ластівка несе 
Туди, де в'є своє гніздо високе...
Чому б не бути осені і літу,
Як ще ніколи, у плодах і квітах?
Якось поміж дерев напроти хати 
Чи то у сні, чи наяву я бачив 
Голубоперого якогось птаха 
Як небо те, а крила золоті —
Він прилетів не із землі, що з сонцем,
А може, з часу, що гряде в майбутнім. 
Вслухаюсь я, немовби в тупіт коней — 
Це час, що наближається, зближається. 
Це час, це час, це час, що нам належить, 
Ми приймемо його з відкритим серцем.

РОЗСТАВАННЯ
Немов магніти, розлучались ми,
Як заметіль із квіткою в пилку,
Як з цяцькою найкращою дитина,
Як той солдат, що йде на фронт,
Як пароплав із портом сонцесяйним. 
Як з квіткою листок пожовклий,
Як птах підстрелений з простором,
Як воїн той із власним серцем,
Коли йому розтяв вже груди 
Ацтекський жрець,
Як вирвана з плеча рука,
Як з котенятами потопленими кицька, 
Як зірка з світлим небосхилом,



Як зуб здоровий з яснами своїми,
Як виноград обірваний з стіни,
Як та роси краплина,
Що канула з троянди в купу гною,
Так, як дитя з батьківським домом. 
Йдучи до школи в перший раз,
Як мотузок від дзвону,
Що хтось сіпнув,
А дзвін звучить ще довго,
Як чоловік сердитий, що встає 
Із теплої постелі,
Так розставався з нею я 
Несквапно,
Усміхнено 
І мовчки.

З румунської переклав
Омелян МАСИКЕВИЧ

ЗОЛОТИЙ ЛИСТ ЯБЛУНЬ

Яблуневе листя золотавить сад,
Я не молодий вже, в серці — листопад.
Про сумне згасання знав пісні весь світ. 
Скільки мав я років? Тільки двадцять літ.
Я їх в руку долі вклав, мов срібні гроші. 
Звірила зубами, хитра, чи хороші.
Нині вже з процентом віддає готові.
Маю п'ятдесят їх. Тільки — паперові.
Яблуневе листя — золотом в садах.
Лиш поета пісня вічно молода.
Лиш поета пісня і кохання врода,
Замела садок мій осені негода.
З-поміж мрій, натомість, збагряніла слава. 
Майорить на хаті, наче горда пава.

Взяв її до танцю вітер, бо красива.
Ти така ж прекрасна, доле моя сива.
Ось на схилі сонце лагідно палає 
І вина в мій келих щедро наливає.
А надвечір в келих падають зірниці.
Зорі це чи сльози на моїм обличчі?
Хай не зорі, сльози падають рясні,
То не плач осінній — весняні пісні.



ПРОЩАННЯ З ЧЕРВОНОЮ гвоздикою
Цілую серцем, повним жалю,
Цю землю, що від крові п'яна. 
Як в довгі мандри я відчалю — 
Не плач, гвоздико полум'яна.
Візьму з собою біль страждання, 
І пліт зроблю з душі паркана. 
Покину все я без вагання —
Не плач, гвоздико полум'яна.
Хтось на городі буде цьому 
Збирати квітоньки щорана.
В букеті, на столі чужому —
Не плач, гвоздико полум'яна.
Якщо на той вівтар столовий 
Тебе хтось інший кине дико,
Ти мовчки вилий краплю крові - 
Не плач, моя палка гвоздико.

З румунської переклала 
Тамара СЕВЕРНЮК

МИРОН РАДУ ПАРАСКІВЕСКУ

Мирон Раду Парасківеску (нар. 1911 р.) — 
поет, автор збірок «Циганські пісні» (1942). 
«Хгала» (1953). «Хвала та інші вірші» (1959). 
«Патетична декларація» (1960) та ін.

ЛЮДИ ЗЕМЛІ
Тепер, коли похмурі мої думки про батьківщину, 
коли я думаю, палаючи гнівом 
і люттю на її долю, 
на її людей;
коли в моїх думках її земля,
благодатна, чорна, масна земля,
де ростуть дерева і пшениця, і жито, і ячмінь,
льон, овес, кукурудза, виноград і дубові гаї,
де є живі і мертві
(тільки мертвих начебто більше);



Тепер, коли я роздумую про цю країну, 
де є гори і ріки, 
золоті гори і ріки,
нафта і кам'яне вугілля, в якому згоряють кедри, 
що колись уже згоріли мільйони років тому, 
я шаленію від люті, від страшенної люті.

Думка моя повертається похмуро
і мчить міськими, сільськими вулицями, як голодний пес, 
як зголоднілий пес, як кінь охлялий, прозорий 
одного з чотирьох вершників апокаліпсису.

Думка моя, сама вона — кінь
охлялий, прозорий,
з найгрізнішого апокаліпсису
цього краю,
цієї селянської землі;
думка моя, кінь мій охлялий,
поринає в спомини,
в жорстоку воду весняного вечора,
в яку, мов струмок, було занурилося все місто.
Нові запахи над асфальтами стелилися,
між стінами, прямими, сірими, нерівними,
довгі тіні гойдалися,
наче спомини кедрів,
що постали в диму високих і червоних димарів, 
зі спалюваних вугільних куп.
Місто жило рослинним життям, 
якого не знало ніколи, мов гриб, 
існуючи, гладшало, розросталося.
Місто зробилося біле, 
навіть у невиразному і слабкому спомині, 
коли воно, здавалося, купалось 
в синьому травневому вечорі.

І тоді на білих, крейдяних вулицях міста
з'явилися, поставши з землі,
плоть від плоті землі,.
чорної і благодатної землі,
цієї чорної землі з кам'яним вугіллям,
що несе в собі кукурудзу і золото, нафту і рабів.
звелися чорніші від неї і пройшли через місто
Люди Землі з косами за плечима. У

У синіх сутінках міста безодні розверзлися: 
Люди Землі йшли вулицями міста.
Люди Землі, плоть від плоті землі, 
йшли сірими широкими вулицями, 
серед білих будинків,

- нестримні, як гроза.



Люди Землі, 
чорні як земля.
Сама земля.
Сама земля йшла вулицями міста, 
земля йшла вулицями, повз будинки,
і двигтіла
в синьому вечорі травня.

1942 р.

ХАОС І ТОЧНІСТЬ

Пам'яті Володимира Маяковського
Світе, встань з хаосу! Всі предковічні планети, 
всі зірки, метеори й комети 
нехай узгоджують кривину орбіт 
зі своїм новим побратимом, що летить 
посланцем у вічність нашої естафети.
Поет із хаосу неспокійних слів 
народжує яскраві сонця. Недаремно, 
ламаючи ритми, розмір, страшенним 
ударом він тьму перетворює в світло 
новітніх сонць на небосхилі темному.

ХЛІБ НАСУЩНИЙ

Хліб — один з чотирьох елементів світу,
але головний елемент — земля,
оскільки хліб— не що інше, як син і плід землі,
народжений нею і тільки нею з усього, що складає землю:
зерна, води і солі.
Ти, хлібе наш насущний, щоденний, 
ти, що призначений належати всім, 
ти сполучаєш не тільки воду й землю, 
не тільки землю і небо,
не тільки людину з небом, водою й землею,
але й людину з людиною,
ти сполучаєш між собою народи всього світу,
ти сполучаєш майбутні і минулі часи світу в одне ціле,
як абсолютна істина,
як абсолютне небо,
як абсолютний елемент,
як думка, як абсолютна ідея
(ти найматеріальніше втілення найматеріальнішого

з усіх елементів).

1 т



Ти сполучаєш між собою людей,
ти скрізь — і в палацах імператорів, і в халупах бідарів, 
загальний фактор, знак єдності, абсолютна правда, 
очевидність.
Ти сама очевидність усіх речей, 
і через те,
через те іноді, коли ти не належиш усім, 
ти становиш серед людей
найсуворішу, найнеспростовнішу, найабсолютнішу очевидність, 
оскільки тебе заклинають кров’ю людей, 
і часто зерно, з якого ти народжуєшся, 
напоєне кров’ю людей,
оскільки ти — як і всякий інший природний елемент —

належиш усім —
і молодим, і старим,
у тебе тверда шкуринка для білих, по-вовчому гострих

зубів молодих хлопців
і солодка м’якушка для ясен дитячих,
щойно відлучених від грудей, і для старців, давно вже похилих. 
Ти віддаєш себе всім,
і через те не терпиш несправедливості належати

лише небагатьом,
х і через те,

коли ти належиш лише небагатьом,
ти викликаєш бунти, повстання і війни,
оскільки ти, елементарний, як повітря, вода і земля,
народжений в надрах землі і в поті лиця.
і через те ти зберігаєш ту рівновагу,
що існує між матерією й духом,
між землею й небом,
між працею й відпочинком.
і ціною крові
зберігаєш рівновагу справедливості між людьми.



НІКІТА СТЕНЕСКУ

Нікіта Стенеску (нар. 1933 р.) — поет, автор 
збірок «Сенс любові» (1960), «Право на час» 
(1965), «Одинадцять елегій» (1966) та ін.

ЗАКЛИК
Грівіца 1 — корінь могутній країни, 
корінь сталі тривкої і гарячої крові, 
що вріс у вогненну кулю, осереддя планети, 
що вріс у повітря і воду, в глибини землі.
Грівща — далека луна в галереях мовчання, 
що заховала пам'ять про загиблих героїв, 
наче відгомони сталі і пролитої крові.
Грівіца — пальці, що простягаються до неба, 
кожен палець — як стовбур нескінченної колони, 
що націлений у майбутнє.
Грівіца — печать нашої гордості і власної гідності, 
документ, написаний
залізничними рейками і стовпами високої напруги. 
Грівіца — місце народження любові до батьківщини, 
магніт високості;
Грівіца — зірка незвичайної величини у небі, , 
що відзначила народження нової історії на цій землі!

З циклу «Одинадцять елегій»

ЕЛЕГІЯ П'ЯТА
Я ніколи не гнівався 
на яблука за те, що вони яблука, 
на листя за те, що воно листя, 
на тіні за те, що вони тіні, 
на птахів за те, що вони птахи.
Та яблука і листя, птахи і тіні 
зненацька розгнівалися на мене.
І ось мене приведено на суд, 
де судять яблука і листя, птахи й тіні.

1 Північно-західний робітничий район Бухареста.



І я засуджений за незнання, 
за суєту, за нудь і за байдужість.
Вирок лунає мовою 
плодових зернят. Потрушками птахів 
всі акти стверджені; мене засуджено 
до сірої, холодної покути...
Я з головою непокритою стою 
й силкуюся вгадати, що мені 
присудять за мою байдужість до усього... 
Та я не маю сили щось вгадати, 
і це знесилля гнівить мене і прирікає 
на вічне животіння і терпіння, 
на те, щоб проникати в суть понять, 
що глибоко причаєні в собі, 
допоки не набудуть форми яблук, 
і форми листя, і птахів, і тіней.

ЕЛЕГІЯ СЬОМА

Живу, як листя,— у мене жилки, 
живу від зелені до жовтини 
і пропадаю восени.
Живу, немов каміння, дозволяю, 
щоб мною брукували шлях, 
щоб бігли по мені машини.
Живу як яблука, і в мене 
п'ять зерняток, які крізь зуби 
випльовує дівча, коли 
задумається по' жагучім танці.
Живу, немов цеглини;
вапняні браслети застигли на зап'ястках,
коли я охоплюю жовток буття.
Ніколи я святим не буду. Надто 
докладно, зримо уявляю 
конкретні, інші форми життьові.
Тому немає часу в мене 
подумати про власне існування.
Так я живу. Живу, неначе коні.
Іржу. Стрибаю через деревину.
Живу, як птахи. Так, мабуть, 
живу я для польоту.
Я вірю, що крилатий,
хоч крил не видно. Крила — для польоту.
Усе для того, щоб існуюче.
могло полинути в майбутнє.
Я простягаю руку, на якій
не п'ятірня, а вся п'ятірка рук,
і на якій теж замість пальців
п'ять рук, і на п'ятірці рук ізнов п'ять рук,
так — замість пальців — руки.



Для того все, щоб ухопити 
подробиці, і щоб обмацати 
всі ненароджені пейзажі 
і шкрябонути 
їх до крові 
сучасністю.

МАРИН СОРЕСКУ

Марін Сореску (нар. 1936 р.) — поет, автор 
збірок «Один серед поетів» (1964), «Поезії* 
(1965), «Смерть години» (1966) та ін.

ШАХИ

Я ходжу білим днем,
Він ходить чорним.
Я просуваюся вперед мрією,
Він забирає її в битві.
Він отруює мені легені.
Я цілий рік обмірковую в лікарні,
Придумую блискучу комбінацію 
І беру один чорний день.
Він ходить нещастям 
І загрожує мені раком 
(Поки що лише в формі хреста),
Та я захищаюся книжкою,
І він змушений відступити.
Я беру в нього ще кілька фігур,
Але половина мого життя 
Вже поза шаховим полем.
«Я оголошую тобі шах, і ти втратиш свій оптимізм»,__
Каже він мені.
Я сміюся. Нічого!
У мене в запасі рокіровка почуттів.
За моєю спиною дружина і діти,
Сонце, місяць та інші болільники 
Потерпають за кожен мій хід.
Я запалюю цигарку 
І продовжую гру.
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РЕМІНІСЦЕНЦІЯ
Приглядаємося до хмар 
І кажемо, що вони схожі на отару овець, 
Здригаємося нажахано, коли бачимо вовка 
У підручнику зоології.
Іншим разом охоплює нас така сильна 
Туга за горами, що
Ми бачимо, як починає рости жирна трава 
На письмовому столі.
Існують думки, що постійно до нас приходять 
На стару адресу,
Бо кожен з нас— пастух,
Котрий розгубив вівці 
У підсвідомості.

ШЕКСПІР

Шекспір сотворив світ за сім днів.
У перший сотворив він небо, душевні прірви і гори,
У другий день — ріки, моря, океани 
І решту почуттів,
І віддав їх Юлію Цезарю і Клеопатрі,
Антонію, Гамлету, Офелії,
Отелло та іншим,
На довічне їм
І їхнім'нащадкам володіння.
На третій скликав Шекспір людей 
І навчив їх різних смаків:
Щастя, кохання, відчаю,
1 ревнощів, і слави, і всіляких інших.
Коли все вичерпалося,
З'явилися якісь спізнілі суб'єкти...
Творець співчутливо погладив їх по голові,
Сказав, що їм залишилося тільки 
Стати критиками 
І ганити його творіння.
Четвертий день і п'ятий він присвятив сміхові.
Примусив клоунів 
Стрибати і перекидатися,
І запросив розважитися королів,
Царів і всіх інших нещасних.
У день шостий він регулював питання управління: 
Влаштував бюро;
Навчив короля Ліра 
Носити солом'яний вінець;
А з непотрібних після сотворіння світу відходів 
Змайстрував Річарда Третього.
У день сьомий він озирнувся — що залишилося ще

зробити!



Директори театрів вже затопили світ афішами, 
І Шекспір подумав, що після всіх зусиль 
Він також заслужив на спектакпь...
Але був такий втомлений, що, сподіваючись, 
Вирішив померти.

СВИСТУНЕЦЬ
Раптом— свисток 
За плечима перехожого.
І тіло його наповнилося порохном,
Як стовбур дерева 
На узліссі,
Що почув пилку.
Ні! Не озирнуся — вирішує перехожий,
Може, це не до мене,
У всякому разі, у мене ще є час 
На кілька кроків.
Лунає різкий свисток 
За спинами всіх перехожих,
Котрі стають фіолетовими, жовтими, зеленими,

червоними
! продовжують рухатися остовпіло,
Не повертаючи голови.
Може, це не до мене,
Думає кожний, —
Що я такого зробив —
Ну, одна, дві війни?
Завтра весілля,
Позавтра народить дружина,
Потім поховаю родичів,
Справ у мене по зав'язку.
Не може бути! щоб це було до мене...
Хлопчисько 
Купив собі свистунець 
І вийшов його випробувати 
На бульварі,
І свище задьористо біля самого вуха людського.

З румунської переклав 
Петро МАРУСИ К
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ЮДОРА УЕЛТІ

ДОЧКА
ОПТИМІСТА
ПОВІСТЬ

Розділ перший
1

Медсестра відчинила навстіж двері, й суддя Маккелва, а з ним 
його дочка Лорел і дружина Фей, увійшли до кабінету без вікон, де 
суддю мав оглянути окуліст. Маккелві, високому дебелоМу чолові
кові, був сімдесят один рік. Звичайно своє пенсне він носив на стріч
ці, але цього разу, сідаючи у високе, схоже на трон крісло перед та
буретом лікаря, тримав його в руці. Лорел і Фей умостилися обабіч 
крісла.

Лорел Маккелві-Хенд, тендітній жінці із спокійним, серйозним 
обличчям, було за сорок; волосся ЇЇ ще не почало сивіти. На ній був 
елегантний, оригінального крою костюм з незвичайної тканини, хо
ча, мабуть, надто теплий для Нового Орлеана і трохи зім'ятий. її очі, 
здавалось, помічали все.

Фей, маленька і якась безбарвна в платтячку із золотими гудзи
ками, нервово стукала об підлогу сандалею.

В Новому Орлеані всі троє почувалися чужинцями.
Був понеділок, початок березня.
Доктор Кортленд, з'явившись секунда в секунду, підійшов до них 

замашистою ходою. Потиснувши руку судді Маккелві та Лорел і по
знайомившись з Фей, яка вийшла заміж за суддю тільки півтора ро
ку тому, він умостився на табуреті і звів на пацієнта уважні, привітні
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очі — він дивився на суддю так, наче вже давно чекав його приїзду 
до Нового Орлеану.

— Нейте,— сказав лікареві суддя,— може, вся справа в тому, що 
я вже не такий молодий. Словом, я не здивуюсь, коли почую від те
бе, що в мене щось негаразд з очима.

Повільно, так, наче час для нього зовсім не існував, — доктор 
Кортленд, відомий окуліст, сплів пальці великих селянських рук. Див
лячись на них, Лорел, як завжди, подумала, що ці пальці можуть, ма
буть, точно визначити час, просто доторкнувшись до скельця годин
ника.

— Ця оказія сталася зі мною в День народження Джорджа Ва- 
шінгтона,— сказав суддя Маккелва.

Доктор Кортленд кивнув головою, мовляв, такий збіг обставин 
цілком можливий.

— Розкажіть, що то за оказія,— мовив він.
— Я підрізав троянди — ти ж знаєш, я тепер у відставці,— а ко

ли впорався, зійшов на веранду, став у кутку й глянув на вулицю — 
Фей саме кудись зникла.— Суддя Маккелва спробував поблажливо 
всміхнутися до дружини, але усмішка в нього вийшла досить крива.

— «Зникла!» Я сиділа в салоні краси в Мертіс і робила за
чіску,— озвалася Фей.

— І тут я побачив смоківницю,— провадив далі суддя .Маккел
ва.— Смоківницю, розумієш? Побачив, як на ній виблискують оті ста
рі бляшки, що їх Беккі надумала розвішати, щоб відлякувати птахів!

Обидва чоловіки всміхнулися. Вони належали до різних поко
лінь, але народилися в одному містечку. Беккі — то була мати Ло
рел. Ті маленькі саморобні дзеркальця — круглі бляшки — не дуже- 
то відлякували птахів у липні, коли фіги дозрівали.

— Ти, Нейте, пам'ятаєш, мабуть, незгірше за мене, що дерево 
росте на нашому городі за будинком, трохи ближче того місця, де 
у вас колись стояв хлів. Але в тому-то й річ, що блиснуло воно мені в 
очі саме тоді, коли я дивився в протилежний бік — на дорогу, яка ве
де до будинку правосуддя,— сказав суддя Маккелва.— Тож мені ли
шилося тільки одне: визнати, що я почав бачити потилицею.

Фей засміялася коротким, верескливим і глузливим сміхом, схо
жим на крик сойки.

— Гм, це, звісно, казна-що.— Доктор Кортленд підсунувся ближ
че разом з табуретом.— Давайте подивимось, що там у вас.

— Я вже дивилася. Думала, щось влетіло, але нічого не побачи
ла,— сказала Фей.— Може, ти дряпнувся колючкою, золотко, але 
тільки дряпнувся, бо ніякої скіпки я там не знайшла.

— Я, звичайно, дав маху. За це тепер і караюсь,— Беккі неод
мінно сказала б так. Адже витку троянду не можна підрізати, пер
ше ніж вона зацвіте.— Суддя Маккелва, здавалося, звірявся лікаре
ві, обличчя якого було тепер зовсім близько.— Хоч троянди Беккі 
це, по-моєму, не стосується — ця квітка нічого не боїться.

— Атож,— промимрив лікар.— У моєї сестри, здається, й досі 
цвіте лоза від живця, зрізаного з троянди міс Беккі.— Зосереджений 
вираз його обличчя не відповідав, однак, змістові цих слів. Протяг
ши руку до вимикача, він загасив світло.

т— Ой, як темно! — скрикнула Фей.— Ні, ви скажіть, чого він 
знову поліз у ті колючки? Невже мені не можна й на хвильку вийти 
з хати?
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— Просто в нас віддавна заведено підрізати троянди в День на
родження Джорджа Вашінгтона,— приязно мовив лікар.— А взагалі, 
ви могли б попросити Адель — вона б вам їх підрізала.

— Вона пропонувала,— сказав суддя Маккелва й легенько мах
нув рукою.— Розумієш, я вважав, що мені вже час і самому опану
вати цю премудрість.

Лорел бачила, як батько підрізає троянди. Тримаючи ножиці обо
ма руками, він наче танцював якусь химерну сарабанду: незграбно 
нахилявся то в один, то в другий бік, немов уклоняючись невидимій 
партнерці— і після цього кущ нагадував що завгодно, тільки не кущ.

— Були й ще якісь неприємні відчуття, суддя Мак?
— Ну, як тобі сказати. Зір наче застелило якоюсь пеленою. Але 

нічого схожого на те перше неприємне відчуття.
— Атож: усе минеться,— сказала Фей.— Я йому це весь час 

утовкмачую.
Лорел приїхала сюди просто з аеропорту — вона прилетіла ніч

ним рейсом з Чікаго. Зустріч не була запланована заздалегідь — 
вони з батьком домовилися про неї по міжміському телефону вчора 
ввечері. Батько, який мешкав у старому будинку в Маунт-Селасі, 
штат Міссісіпі, вважав за краще не листуватись з нею, а лише вря
ди-годи перемовлятися по телефону. Але вчора ввечері він був на 
диво небагатослівний. І вже під кінець розмови сказав: «До речі, 
Лорел, у мене останнім часом щось негаразд з очима. І я оце думаю 
вдатись до Нейта Кортленда.— А потім, помовчавши, додав:— Фей 
поїде зі мною — хоче пройтися по магазинах».

Раніше він ніколи не згадував про своє здоров'я — власне, ніколи 
раніше не хворів; тим-то Лорел і прилетіла сюди.

Лиховісно мале і блискуче очко інструмента зависло між напру
женим обличчям судді Маккелви й невидимим лікаревим.

Нарешті горішнє світло спалахнуло знову. Доктор Кортленд сто
яв, запитливо дивлячись на суддю Маккелву, а той запитливо дивився 
на лікаря.

— Я знав, що загадаю тобі загадку, — сказав суддя Маккелва 
співчутливим тоном, — до виходу у відставку він завжди таким тоном 
оголошував вирок.

— У вас розрив сітківки правого ока, суддя М ак,— сказав док
тор Кортленд.

— Що ж, полагодь її, — сказав суддя.
— Треба лагодити негайно. Дорога кожна хвилина.
— Гаразд. Коли ти зможеш зробити операцію?
— І все це через якусь нікчемну подряпину? Бодай би ті бісові 

троянди повсихали! — вигукнула Фей.
— Ніякої подряпини на оці немає. Воно вражене не ззовні, а 

зсередини. Звідси й отой блиск. Уражена ділянка ока, якою воно 
бачить, місіс Маккелва. — Відвернувшись від судді й Лорел, доктор 
Кортленд поманив пальцем Фей до схеми, що висіла на стіні. Вій
нувши запахом парфумів, вона підійшла до нього. — Людське око 
має ось таку будову. Таке воно зовні, а таке — всередині, — сказав 
він і показав на схемі, як доведеться оперувати.

Суддя Маккелва важко перехилився через бильце крісла до Ло
рел, що сиділа на стільці.

— Виходить, то не був обман зору, — сказав він.
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— Ну за що, за що мені така кара! Чому я така нещасна? — ска
зала Фей.

Доктор Кортленд вивів суддю в хол.
— Тепер я попрошу вас зайти до приймальні, сер, і виконати 

нудну формальність— відповісти на кілька запитань медсестри.
Повернувшись до кабінету, він сів у крісло для пацієнтів.
— Лорел, — сказав він. — Мені б не хотілося робити цієї опе

рації.— І швидко додав: — Мені й досі камінь на серце тисне, коли 
я згадую про вашу матір. — Він обернувся й чи не вперше глянув 
Фей просто в вічі. — Наші родини віддавна приятелюють, — пояснив 
він їй, немовби застерігаючи від нетактовного втручання.

— В якому місці стався розрив? — спитала Лорел.
— Біля самого центра, — відповів він. Лорел невідривно дивила

ся на нього, і він додав: — Пухлини немає.
— Я вас до нього не підпущу, поки ви мені не скажете, як він 

бачитиме потім. Здається, я маю на це право! — сказала Фей.
— Ну, це передусім залежить від того, яка ділянка сітківки ура

жена, — сказав доктор Кортленд. — А потім від того, які руки в хі
рурга, і від того, як слухатиметься нас суддя Мак. І ще, звичайно, 
від ласки божої. Спитайте в цієї дівчини, вона знає, — кивнув він у 
бік Лорел.

— Я принаймні знаю одне, — відказала Фей. — Під ніж отак 
раз-два-три не лягають.

— Зволікаючи, він може зовсім утратити це око. А в другому 
оці в нього катаракта, — сказав доктор Кортленд.

— Катаракта? У батька? — здивувалася Лорел.
— Я виявив її ще перед тим, як поїхав з Маунт-Селаса. Вона в 

нього прогресує вже кілька років — повільно, але прогресує. Він про 
це знає, але вважає, що з нею ще довго можна жити, — усміхнувся 
доктор Кортленд.

— Те саме, що й з мамою. Мама спочатку теж так вважала.
— У мене, Лорел, фантазія бідніша, — запротестував доктор 

Кортленд. — А тому я й не поспішаю з висновками. Не забувайте: 
вдома, в Маунт-Селасі, суддя Мак і міс Беккі були для мене, як рідні. 
І ваша мати згасла в мене на очах.

— І в мене теж. І ви чудово знаєте: ніхто вам нічого не може 
закинути, ніхто не сумнівається, що ви зробили все можливе...

— Якби ж то ми знали тоді те, що знаємо тепер! — сказав він.— 
Адже ваша мати померла не від сліпоти.

Лорел глянула йому просто в очі — такі кмітливі й такі просто
душні. В них відбивалося все те, що зветься штатом Міссісіпі.

Доктор Кортленд підвівся.
— Звичайно, якщо ви наполягатимете, щоб операцію зробив 

я — я її зроблю. Але краще було б, якби ви мене про це не просили.
— Від батька ви однаково не відкрутитеся, — стиха сказала Ло-

рел.
— А мій голос для вас — ніщо? — обурилася Фей, ідучи слідом 

за ними з кабінету. — Я голосую за те, щоб про все це забути раз 
і назавжди й більше не згадувати. Нема кращого лікаря, як природа!
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— Ну, до діла, Нейте, — сказав суддя Маккелва, коли вони зі
бралися в приймальні доктора Кортленда. — Кажи коли.

— Суддя Мак, мені днями пощастило впіймати за фалди в Х'юс- 
тоні доктора Куномото. Пам'ятаєте — мого вчителя? Він оперує тепер 
за новітнім методом і міг би післязавтра прилетіти сюди...

— Навіщо, Нейте? — спитав суддя Маккелва. — Я покинув до
машнє вогнище, притарабанився сюди й віддаю себе в твої руки з 
однієї причини: я вірю в тебе. Тож, будь ласка, потверди, що я ще 
не такий старий і не помиляюся в людях.

— Гаразд, сер, хай буде по-вашому, — сказав доктор Кортленд, 
підводячись. І додав: — Гадаю, сер, ви розумієте, що в успіхові опе
рації, — незалежно від того, хто вас оперуватиме — не можна бути 
абсолютно певним?

— Що ж, я — оптиміст.
— Я не знав, що в світі ще водяться такі істоти, — сказав доктор 

Кортленд.
— Життя підноситиме тобі ще й не такі сіррпризи, — скривився 

суддя Маккелва й на усмішку лікаря відповів сміхом, схожим на пе
реможне гарчання старого буркуна; доктор Кортленд узяв пенсне, 
що лежало в судді на колінах, і обережно начепив йому на ніс.

Тією ж замашистою ходою — не лікаря, а ставного сільського 
парубка — доктор Кортленд вивів їх до переповненої чекальні.

— Я вже домовився про місце в лікарні, зарезервував операцій
ну й сам, власне, теж готовий, — сказав він.

— Як попросите— він і гори переверне, — докинула медсестра, 
що стояла на дверях.

— їдьте прямо до лікарні. — Коли двері ліфта відчинилися, док
тор Кортленд легенько торкнувся плеча Лорел, а судді сказав: — Я 
викликав карету швидкої допомоги, сер, вона під'їде до входу. Так 
буде безпечніше.

— Чого це він такий чемненький? — спитала Фей, коли вони 
спускалися ліфтом. — Голову даю: складаючи рахунок, він таким чем
неньким не буде.

— Я в  надійних руках, Фей, — відказав суддя Маккелва. — Я ж 
знаю всю його рідню.

На Кенел-стріт гуляв різкий холодний вітер. У Маунт-Селасі суд
дя Маккелва завжди задавав тон — першого березня ховав у шафу 
зимового капелюха. І тепер він стояв на вулиці в кремовій панамі. 
«Він погладшав, але втратив квітучий вигляд, змарнів,— думала Ло
рел, згадуючи, яким батько був під час їхньої останньої зустрічі, в 
день його весілля. — Коричневі плями, під очима — то нічого, вони 
спадкові так само, як і чорні кущисті маккелвівські брови, що майже 
сходяться на переніссі — але що він зараз бачить? — думала Ло
рел. — Його широко розплющені очі дивляться на світ так доброзич
ливо, але чи бачать вони Фей, її саму, будь-кого взагалі?» Покірно че
каючи на карету швидкої допомоги, навіть не питаючи, навіщо вона, 
батько вперше за її пам'яті виглядав людиною безпорадною і роз
губленою.

— Якщо цей Кортленд — святий зцілитель, нехай скаже, яку дає 
гарантію, — заявила Фей. — А взагалі до святості йому далеко — я 
сама бачила, як він оту медсестру ляснув по одному місці.
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Фей сиділа біля вікна, Лорел стояла на дверях лікарняної палати, 
куди суддю Маккелву мали привезти після операції.

— Ех, обіцянки-цяцянки, — сказала Фей. — Скільки разів я від 
нього чула: «От надійдуть карнавальні свята, ми з тобою подамося 
до Нового Орлеана, погуляємо». — Вона задивилася у вікно. — Ось 
він, його карнавал. Уже починається. Тільки ближче як з вікна нам 
його, видно, не побачити.

Лорел знову глянула на годинника.
— Ну, він у вас молодець! Тримався, як герой!— вигукнув док

тор Кортленд, швидко входячи до палати. Він ще навіть не зняв сте
рильного халата, обличчя його було вкрите рясним потом. Всміхаю
чись до Лорел, він додав:—  І я маю надію, що те око ще по
служить йому!

Схоже на стіл ліжко із суддею Маккелвою завезли до палати, і 
він проплив повз обох жінок. Очі його були забинтовані, голова об
кладена мішечками з піском, закріплене на краях ліжка простирадло 
щільно облягало його велике, непорушне тіло з круглим високим 
черевом.

— Ой, який він!.. Могли б мене попередити, — сказала Фей.
— З ним усе гаразд, краще й бути не може, — відповів доктор 

Кортленд. — У нього тепер не око, а просто чудо! — Він гучно засмі
явся. В голосі його бриніла радість, якесь хмільне збудження — нена
че він оце щойно прийшов з вечірки.

— Це ж треба — так сповили-загорнули, що й упізнати не мож
на. Наче й зовсім не людина, а казна-що! — сказала Фей, роздивля
ючись на чоловіка.

— Він нам іще й сюрприз піднесе. Якщо й далі все йтиме такг 
як досі, то він тим оком знову зможе щось бачити — в усякому разі, 
більше, ніж сподівався! Це просто чудо, а не око!

— Але ви погляньте, на кого він схожий! — не вгавала Ф ей .— 
Коли він прийде до пам'яті?

— А йому нема куди поспішати, — кинув доктор Кортленд, пря
муючи до дверей.

Під головою в судді Маккелви подушки не було, і його відкрита 
стареча шия здавалася неприродно видовженою. Не тільки великі 
карі очі, але й широкі чорні брови та коричневі плями під очима 
були забинтовані матово-білою марлею. Обличчя його здавалося 
зовсім знекровленим.

Палата призначалася для двох, але Маккелва лежав тут поки що 
один, і Фей уляглася на другому ліжку. Прийшла чергувати перша 
медсестра; всівшись, вона відразу почала плести дитячі черевички— 
рухи її були такі одноманітні, що, здавалося, вона плете уві сні. Ло
рел тинялася по палаті, немов перевіряла, чи все тут на місці, але 
ніякої роботи поки що не знаходила. Вона почувалася так, ніби 
опинилася раптом між небом і землею. І те, що відкривалося по
глядові за високим вікном — дахи, сірі й залатані толем, подекуди з 
блискучими, мов дзеркальця, калюжками дощової води — могло бути 
будь-яким містом. Спочатку вона й не побачила, що звідси видно
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міст— він бовванів удалині, і рух на ньому ледь угадувався, немов 
це зовсім був не міст, а просто один з будинків. Ріки не було видно. 
Лорел трохи опустила жалюзі — закрила безмежне біле небо, в яко
му відбивалася поверхня річки. їй подумалося, що ця темна тепер, 
безлика кімната чимось узгоджується з батьковим розладнаним 
зором — з отією «оказією», що привела його сюди.

Суддя Маккелва раптом почав плямкати й скреготати зубами.
— Тату! — Лорел підійшла до нього.
— Не лякайтесь, то він так прокидається, — озвалася Фей з 

ліжка, не розплющуючи очей. — Я цей його концерт вислуховую що
ранку.

Лорел стояла над батьком, чекаючи.
— Ну, що скажуть панове присяжні? — спитав за хвилину суддя 

хрипким голосом.— Га, Поллі? — Він назвав Лорел так, як її назива
ли в дитинстві. — І що може сказати про мене твоя мати?

— Ні, ви тільки послухайте! — вигукнула Фей і, зіскочивши з 
ліжка, подріботіла в панчохах через кімнату; — А це хто, я вас пи
таю? — вона тицьнула себе пальцем у груди — в золотий гудзик на 
платті.

Медсестра, не перестаючи орудувати гачком, озвалася зі свого 
стільця:

— Тільки подалі від оперованого ока, люба! І його самого теж 
не торкайтеся, поки доктор Кортленд не скаже, що вже можна тор
катися — бо він дасть вам перцю, а з мене й зовсім шкуру спустить!

— Свята правда, — сказав доктор Кортленд, заходячи до пала
ти. Потім, схилившись над обличчям хворого, весело заговорив: — Я 
своє діло зробив, сер! Тепер затримка за вами! ! вам, попереджаю, 
буде важче, ніж мені. Ви повинні лежати й не ворушитися. Чуєте? Не 
рухатись. Не перевертатись. Не плакати. — Він усміхнувся. — Анічогі
сінько. Просто лежати й чекати. Ваше око для нас тепер над усе.

Коли доктор Кортленд випростався, медсестра сказала:
— Треба б дати йому ковток води, поки він знову не заснув.
— Дайте. Хай промочить горло. Він не спить, а тільки дрімає, — 

відповів доктор Кортленд і попрямував до дверей. З коридору він 
поманив пальцем Лорел і Фей.

— От що, не спускайте з нього й на хвильку очей. Чатуйте ко
жен його рух. Мушу вам сказати, що лежати й не ворушитись — зов
сім не так легко, як дехто собі думає. Я вмовлю місіс Мартелло, щоб 
вона почергувала коло нього й уночі. Дуже добре, Лорел, що ви 
можете взяти собі відпустку. Суддя Мак потребує тепер особливо 
уважного, особливо дбайливого догляду, і в даному разі ніякий ри
зик не припустимий.

Коли він попрощався з ними, Лорел вийшла в коридор до між
міського телефону-автомата й подзвонила в свою майстерню — вона 
працювала художницею-декоратором у Чікаго.

— Вам зовсім не обов'язково залишатися тільки через те, що 
так хоче лікар,— сказала Фей, коли Лорел повісила трубку. Розмову 
пасербиці вона слухала з дитячою цікавістю.

— Я сама хочу зостатись, — відповіла Лорел. Решту необхідних 
телефонних розмов вона вирішила відкласти. — Ми будемо потрібні 
батькові весь час. З його вдачею йому буде дуже важко лежати 
лежма.

— Гаразд, гаразд, можна подумати, що це питання життя і смер
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ті, — сердито кинула Фей. Коли вони повернулися до палати, вона* 
схилилася над ліжком чоловіка і сказала:— Твоє щастя, що ти себе 
не бачиш, золотко.

Суддя Маккелва видав якийсь страхітливий надривний звук і за
кусив губу. Потім запитав:

— Котра година, Фей?
— От тепер я тебе впізнаю, — відповіла вона, але котра година 

не сказала. — 3 нього ще ефір не вийшов, — пояснила вона Лорел.— 
Господи, та він про Беккі взагалі ні словом, ні півсловом не згаду
вав, поки ви з доктором Кортлендом його не наструнчили.

З готелю «Гайбіскес» до лікарні треба було добиратися півгоди
ни трамваєм — єдиним маршрутом, що залишився в місті. Влаштува
тися там у двох кімнатах Лорел і Фей допомогла одна із старших 
медсестер. У «Гайбіскесі» з пожильців брали плату за тиждень на
перед. Це був ветхий особняк, і вулицю, на якій він стояв, саме пе
ребудовували. Доля його, очевидно, була вже вирішена: його близ
нюка — таку саму споруду, зведену колись поряд, — уже розбирали.

Інших пожильців Лорел бачила дуже рідко, хоч парадні двері 
ніколи не замикалися, а ванна кімната була весь час зайнята. У ті годи
ни, коли вона заходила чи виходила, єдиною живою душею в «Гай
біскесі» був, здавалося, кіт, що походжав на ланцюжку по вимощеній 
розбитими плитками галереї.

Лорел, яка давно звикла вставати рано, зголосилася приходити 
до батька о сьомій і сидіти до третьої. Фей чергувала з третьої до 
одинадцятої й поверталася до «Гайбіскеса» трамваєм, разом із стар
шою медсестрою, що мешкала неподалік. А місіс Мартелло погоди
лася — як виняток, і тільки тому, що не могла відмовити докторові 
Кортленду, — за відповідну плату доглядати хворого вночі. Отож усе 
ввійшло в колію.

Лорел і Фей майже не зустрічалися в готелі, за винятком тих 
годин, коли обидві спали в своїх номерах. Ці номери були суміжні — 
власне, то була одна кімната, переділена стінкою із сухої штукатур
ки.

З чужими їй людьми Лорел спілкуватися не вміла; вона уникала 
їх, а тепер трималася подалі навіть від цієї тонкої перегородки, від
чуваючи перед нею якийсь невиразний страх— можливо, побоювала
ся, що коли-небудь почує серед ночі, як Фей плаче або сміється уві 
сні — чужим їй голосом і з причин, що їх вона, Лорел, воліла не 
знати.

Вранці суддя Маккелва скреготав зубами. Лорел гукала його, 
він прокидався й питав, як вона почувається й котра тепер година. 
Вона подавала йому сніданок і, годуючи, вголос читала свіжу «Піка- 
юн». Потім, поки його вмивали й голили, снідала сама— в кафетерії, 
розташованому в підвалі. Вона старалася не розминутись із докто
ром Кортлендом під час його блискавичних візитів. Іноді їй щастило 
навіть підніматися разом з ним у ліфті.

— Око загоюється, — казав доктор Кортленд.— Головне— тер
піння.

Тим часом друге око вже розбинтували — пов'язка лишалася 
тільки на оперованому. Але суддя Маккелва волів і зряче око три
мати заплющеним— можливо, тому, що не хотів бачити пов'язки
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над переніссям. Він лежав, як йому було звелено — не рухаючись, 
і нічого не питав про опероване око. Лорел за мовчазною згодою 
також про нього не згадувала.

Про ЇЇ справи він теж не розпитував. За інших обставин його до
скіпливим запитанням не було б кінця — і як вона тут улаштувалася, 
і як Тй живеться в Чікаго, і над чим вона тепер працює, і коли їй 
треба вертатися. Цей приїзд перервав її роботу над ескізом теат
ральної завіси... Так, батько міг би дати волю своїй цікавості, але 
мовчав. Мовчав, бо вони обоє із власного досвіду знали, що лиху 
годину легше перебути ні про що не розпитуючи.

Колись батько любив, щоб йому читали. Лорел, пам'ятаючи про 
це, принесла з собою цілу паку книжок і почала з нового детектив
ного роману його улюбленого автора. Батько слухав, майже не ре
агуючи. Тоді вона взяла до рук давніший твір, яким вони обоє колись 
захоплювалися; тепер, слухаючи її, батько й зовсім затих. З гострим, 
болісним жалем вона подумала: невже йому важко стежити за сю
жетом?

Спочатку Лорел вважала, що батькове мовчання пояснюється, 
принаймні частково, делікатністю, яку він завжди виявляв у родинних 
стосунках. Справді-бо: дочка приїхала допомагати, а натомість нудь
гує, бо нічим допомогти йому не може. Фей мала рацію: на єдине 
його запитання — котра година — міг би відповісти й будь-хто чу
жий. Врешті-решт Лорел зрозуміла, що батько не надає якогось 
особливого значення ні її присутності, ні тим паче вимушеній без
діяльності. Думки його були зайняті іншим: він зосереджено стежив 
за плином часу.

Відколи вона це збагнула, її вже не полишало відчуття, що там, 
на тому нерухомому ліжку, серце пульсує в такт часові, відраховую
чи години; і тепер вона теж разом з батьком усім єством відчувала 
плин часу, звіряючи свій внутрішній хронометраж із батьковим, ста
раючись узгодити ритм хвилин — так, наче перед ними двома від
крився довгий шлях і його треба пройти в ногу.

Жалюзі вона спускала, залишаючи тільки щілину на два пальці — 
смужку світла березневого дня. Сідала так, щоб це світло падало 
Тй на коліна, на розгорнуту книжку. І суддя Маккелва, зосереджений 
у своїй нерухомості, слухав, як вона читає й гортає сторінки — зда
валося, він подумки рахує їх і знає номер кожної.

Потім настав день, коли до палати, де лежав Маккелва, покла
ли другого хворого.

Прийшовши вранці, Лорел побачила літнього — старішого за її 
батька — чоловіка в новій смугастій бавовняній піжамі й старому 
чорному фетровому капелюсі: він сидів, погойдуючись, у кріслі-гой- 
далці поряд із другим ліжком. Лорел помітила, що широкі криса 
капелюха над круглими блакитними очима старого припорошені чер
воним дорожним пилом.

— Даруйте, сер, але батькові таке яскраве світло може зашко
дити, — сказала вона, звертаючись до нього.

— Містер Долзелл зірвав уночі жалюзі, — пояснила місіс Мар- 
телло утробним голосом — професійним голосом сестри-доглядаль-

1 ниці. — Правда ж, ви їх зірвали? — крикнула вона. Суддя Маккелва 
спав чи вдавав, що спить, що ж до старого в кріслі-гойдалці, то
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він, здавалося, так само, як і суддя, не звертав уваги на їхні голо
си. — Він сліпий, а на додачу ще й глухий, як пень,— гордо пояснила 
місіс Мартелло. — І його зразу ж візьмуть на операцію, як тільки 
підготують. У нього злоякісна пухлина.

— Я ту лозу зідрав, щоб не втік опосум, — пропищав містер 
Долзелл.

Лорел і медсестра заходилися вішати на місце жалюзі. Це вияви
лося нелегкою справою. Доктор Кортленд увійшов до палати й при
кріпив їх сам.

Як виявилося, містер Долзелл теж був родом із штату Міссісі
пі — з Фокс-Хілла. Він одразу ж забрав собі в голову, що суддя Мак- 
келва — це його син Арчі-Лі, котрий давно втік з дому.

— Арчі-Лі, — сказав він, — я так і знав, що тверезим ти додому 
не прийдеш. Я так і знав, що ти повернешся п'яний, як чіп.

Раніше суддя Маккелва всміхнувся б. Але тепер він лежав, не 
реагуючи, заплющивши зряче око або втупившись ним у стелю — не 
марнуючи сили навіть на зайве слово.

— Ви не псуйте собі ;нерви через містера Долзелла, — промови
ла місіс Мартелло до Лорел одного ранку, поступаючись їй місцем.— 
На вашого батька бредня містера Долзелла не діє. Він собі лежить 
тихенько — й ні пари з вуст. Він у нас золото. Ні, люба, хто-хто, а 
містер Долзелл хай вас не турбує.

а
— Тепер головне— час, — щоразу казав доктор Кортленд.— 

Око загоюється. Маю надію, що ми ним навіть зможемо трохи ба
чити.

Та хоч доктор Кортленд під час своїх щоденних візитів говорив, 
що батько одужує, Лорел відчувала, що батькові це дається ціною 
надто великої витрати сил. Він лежав, не змінюючи пози, великий і 
напружено-зосереджений, а проте нерухомий, і з кожним ранком 
його обличчя виглядало дедалі втомленішим, а тінь , під незабинто- 
ваним оком темнішала, нагадуючи вже пляму густої фарби. Він роз
туляв рота й ковтав те, що вона йому давала, з покірливістю старої 
людини. їй було соромно за нього, соромно, що він не приховує 
перед нею своєї безпорадності. Двічі чи тричі їй пощастило добитись 
майже неможливого — дозволу замовити за межами лікарні його 
улюблені страви: але з таким же успіхом його можна було б годува
ти й лікарняною вівсяною кашею, консервованими персиками й же
ле: делікатеси теж нездатні були вивести батька із стану заціпеніння, 
розв'язати йому язика; власне, він ще й словом не прохопився про 
те, що одужує!

Одного дня їй пощастило знайти на запорошеній горішній по
лиці книгарні пошарпаний томик «Ніколаса Нікклбі». Ну, це вже неод
мінно розворушить його, подумала вона, й наступного ранку почала 
читати батькові цей роман.

Він не казав їй «годі», але й не міг пригадати, в якому місці 
вона зупинилась. Певна річ, вона не вміла читати вголос так швидко 
й жваво, як читала її мати — а йому, очевидно, саме цього й браку
вало. Через годину він спрямував на неї ліве око — це був єдиний
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рух, який йому дозволявся, і цим правом він користувався дуже 
ощадливо — і потім довго лежав мовчки, дивлячись на неї. Лорел не 
певна була — слухає він чи ні. А коли вона зробила паузу, щоб пе
репочити, він терпляче запитав:

— Скінчила?
— Ну, ти ще й досі не набив рушницю?— озвався містер Дол- 

зелл. — Послухай, Арчі-Лі, я хочу, щоб набій у рушниці сидів раніше, 
ніж на нас поженуть зайців.

— От молодець. Цілісіньку ніч полюєш, і нічого більше тобі не 
треба! — бадьоро промовила місіс Мартелло до містера Долзелла.

Вона б ніколи не дозволила собі такого поблажливого тону 
в розмові з суддею Маккелвою, подумала Лорел. А тим паче жартів 
з приводу його хвороби.

Місіс Мартелло не могла добрати ключа до вдачі судді, бо не 
знала, яким він був у Маунт-Селасі, але одну рису вгадала безпомил
ково.

— Він у вас золотко, — казала вона Лорел щоранку замість ві
тання.— Такий тихий, такий спокійний! По-моєму, він як не спить, то 
ще тихіший, ніж уві сні.

Доглядальниця вже сплела двадцять сім пар черевичків. Час 
для неї вимірювався кількістю сплетених пар.

— Ви навіть не уявляєте собі, як швидко я їх роздаровую, — 
казала вона. — Кращого подарунка тепер, мабуть, і не придумаєш.

Суддя Маккелва багато років тому навчився бути терплячим і 
вмів, коли треба, все витримувати. Проте Лорел здавалося, що в 
теперішньому його стані те, що він вважав терплячістю, було тільки 
мрією про неї. Говорив він зовсім рідко — тільки тоді, коли до нього 
зверталися, та й то (і це вже зовсім не було на нього схоже) озивав
ся не зразу, а після паузи — неначе до нього доходило тільки за 
хвильку. І він уже не намагався зосередити на ній погляд свого зря
чого ока.

Дедалі частіше вона помічала, що він лежить, заплющивши око. 
Тоді вона стишувала голос, а потім і зовсім умовкала.

— Я не сплю, — казав їй батько. — Читай, будь ласка, далі.
— Як ви оцінюєте його стан? — спитала Лорел доктора Кортлен- 

да, виходячи слідом за ним у коридор. — Уже минуло три тижні.
— Три тижні! Боже, як летить час! — Доктор Кортленд вважав — 

і то цілком справедливо, — що вміє приховувати свою нетерплячість 
за розважливими жестами й мовою, але часто, як-от тепер, його 
зраджувала усмішка. — Що ж, стан у нього цілком нормальний. Ле
гені чисті, серце здорове, тиск крові не гірший, ніж перед операцією. 
І око загоюється. Я сподіваюся, що в ньому відновиться зір — звіс
но, лише якийсь невеличкий відсоток, але в разі, якщо в другому 
оці справді визріє катаракта, він зможе принаймні вільно гуляти в сад
ку. Ще трошечки терпіння! Треба застрахуватися від будь-яких не
сподіванок.

Іншого разу, спускаючись з ним у ліфті, вона спитала:
— А чим пояснити, що він отак збайдужів до всього? Може, 

це реакція на якісь ліки?
Доктор Кортленд наморщив веснянкувате чоло:
— Ну, як вам сказати... В світі не знайти двох людей з однако

вою реакцією. — Ліфтер притримав дверцята, щоб дати йому докін
чити. — Хто поводиться так, а хто — інакше, Лорел.

34



— Мати поводилася інакше, — сказ.ала вона.

Лорел тепер залишалася біля батька і вдень. Сиділа й читала. 
«Ніколас Нікклбі» здавався їй нескінченним, як батькові — час, і вони 
уклали між собою мовчазну угоду: вона сидітиме біля нього й чита
тиме, але не вголос, а про себе.

Поки вона читала, він лежав абсолютно тихо. Неспроможний ба
чити Ті, хо ч  вона була поряд, він, здавалося, щоразу вгадував, коли 
вона перегортає сторінку — неначе звіряв по цьому перебіг часу, 
скидаючи з рахунку хвилину за хвилиною. Згортати книжку в цій 
ситуації було б жорстоко, і вона читала далі, аж доки він не засинав.

Одного дня Фей, прийшовши, побачила, що Лорел спить, сидячи 
на стільці, в окулярах.

— Вам теж власних очей не шкода? Я вже йому казала, що, якби 
він не сліпав стільки років над запорошеними книжиськами, то, мо
же, не лежав би отут сьогодні, — сказала їй Фей. Потім протислася 
між нею й ліжком і вигукнула:— Скільки можна лежати, золотко? 
Якби ти знав, що надворі робиться! Парад за парадом! Поглянь-но, 
що мені кинули з платформи.

Тіні від довгих зелених сережок короткими баками лягли на її 
дрібненьке, напружене обличчя. Показуючи пальцями на сережки, 
вона покартала його:

— Яка ж користь від карнавалу, якщо ми на нього не підемо, 
золотко?

Лорел і досі не могла збагнути, як батько, майже в сімдесят 
років, дозволив зовсім чужій людині ввійти в його життя; навіть біль
ше— як він зміг простити таке вторгнення?

— Тату, де ти з нею познайомився? — спитала Лорел півтора 
року тому, прилетівши до Маунт-Селаса на їхнє весілля.

— На з'їзді Південної асоціації юристів. — Вій широко розвів 
руками, і цей жест вона витлумачила цілком правильно: в старому 
готелі «Галф-Коуст».

На час з'їзду Фей найнялася в машбюро друкаркою. Через мі
сяць він привіз її до себе в Маунт-Селас, і вони одружилися в будин
ку правосуддя.

їй було років сорок — тобто менше, ніж Лорел. Взагалі-то на со
рок вона не виглядала — її вік виказували тільки зморшки на шиї й 
на коротких кистях маленьких млявих ручок. Вона була кощава, шкі
ра — в синіх прожилках. Видно, в дитинстві Фей недоїдала. Волосся її 
й тепер було по-дитячому пухнасте — і на вигляд, і, мабуть, на до
тик: здавалося, потри ці кучерики між пальцями, і вони розсиплять- 
ся на порох. Очі мала круглі, водяво-блакитні, підборіддя — малень
ке, як у хижого звірка.

Коли, прилетівши з Чікаго на їхнє весілля, Лорел уперше побачи
ла й поцілувала Фей, та сказала:

— Зовсім не обов'язково було пертися в таку далечінь, — і 
всміхнулася, неначе цим своїм докором хотіла полестити Лорел.

Фей і тепер, заступаючи Лорел коло ліжка хворого, висловлю
валася в тому ж дусі. Компліменти й образи звучали в її вустах одна
ково.

Дивна річ: Фей ніколи не називала нікого на ім'я. Нікого, за ви

35



нятком Беккі — матері Лорел, котра померла за десять років до того, 
як Фей стала дружиною судді Маккелви.

— Чого це Беккі заманулося дати вам таке ім'я? — спитала вона 
Лорел під час першої зустрічі.

— Так називається квітка ‘, що є емблемою Західної Віргінії, — 
пояснила їй Лорел, усміхаючись. — Мати була звідти родом.

Фей не всміхнулася їй у відповідь — тільки зиркнула підозріливо 
з-під лоба.

Згодом — уже в «Гайбіскесі» — Лорел якось увечері постукала 
до неї.

— Чого вам? — спитала Фей, прочинивши двері.
Лорел просто вирішила, що час уже ближче познайомитися з 

нею. Присівши на твердий стілець під стіною вузької кімнати, вона 
спитала Фей, чи є в неї родичі.

— Родичі? Всі повмирали, — відповіла Фей. — Через те я й по
далася з Техасу в Міссісіпі. Ми в розкошах, може, й не купалися, 
зате жили дружно. Ніколи одне від одного нічого не приховували, 
не те, що в деяких родинах. Із сестричкою були куди я, туди й вона. 
А брати — кожен останньою крихтою хліба поділився б! Коли тато 
помер, ми, звісно, від усього відмовились на користь мами. її  вже 
теж нема, але я й досі радію-пишаюся, що ми так зробили. Будьте 
певні, я б ніколи не кинула напризволяще рідну людину. Ніколи б не 
втекла світ за очі заради того, щоб називатися художницею й загрі
бати купу грошей.

Лорел більше не робила спроб до зближення, і Фей теж жод
ного разу не постукала до неї в двері.

...Фей обійшла чоловікове ліжко й вигукнула:
— А тепер подивися на це! Подивися, що в мене є до сережок! 

Подобається, золотко? Ану вставай і гайда зі мною на карнавал, га?
Вона стояла на одній нозі й тримала в руці над головою чере

вичок — зелений черевичок з каблуком-«шпилькою».
Він втупився у цей черевичок ОДНИМ  (ОКОМ і дивився на нього 

дуже довго; якби Фей тримала в руці густо списану сторінку — 
яку-небудь заяву, складену й підписану нею самою, — він устиг би, 
мабуть, за цей час прочитати її від початку й до кінця. Але він ди
вився й мовчав.

— Мовчить... От якби я в цих черевичках випурхнула звідси — 
зразу б забалакав! — сказала Фей і всміхнулася до нього, показую
чи, що ці слова адресовано його вухам.

Він не озвався.
Коли в коридорі забряжчали підноси з вечерею, Лорел усе ще 

сиділа біля батька.
— Арчі-Лі, ти зарядиш, нарешті, рушницю чи хочеш, щоб ми все 

прогавили? — пропищав містер Долзелл.
— Містер Долзелл такий схожий на мого дідуся! — сказала 

Фей. — Я нітрохи не шкодую, що його сюди поклали. З ним веселіше.
Прийшла чергова медсестра — нагодувала містера Долзелла, 

потім зробила йому укол. Фей тим часом годувала суддю Маккелву: 
одну ложку йому, другу — собі.

В коридорі спалахнуло світло, і в палаті зразу стало темно. 1

1 Ідеться про квітку з англійською назвою Mountain Laurel (кальмія листата).
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— Може, спробуєш заснути, тату? Ти цілий день не спав, — ска
зала Лорел.

Фей увімкнула прикріплений на рівні ліжка нічничок. Його світло, 
не набагато яскравіше від вогника свічки, впало на обличчя судді 
Маккелви, не змінивши, проте, його терплячого виразу. Лорел рап
том помітила, що потилиця в батька заросла довгим волоссям, не 
чорним, а сивим і пухнастим.

— Скажи, чого б тобі хотілося? — благально спитала Лорел.
Фей нахилилася до нього і стромила йому між губи запалену

сигарету. Його груди помітно здійнялися — він затягся — потім вона 
вийняла сигарету, і груди його опустилися, а дим повільно почав 
виходити з рота. Фей знову нахилилася й дала йому затягтися.

— Ось чого чоловікові хочеться! — сказала вона.
— Дивися, щоб не згасло вогнище, синку! — вигукнув містер 

Долзелл.
— Слухаю, сер! У таборі буде повний порядок, містере Дол

зелл! — загорлала з коридору, прочинивши двері, чергова медсе
стра. — Залазьте в свій намет, помоліться богові й — на боковеньку!

Лорел підвелася й попрощалася. Потім несміливо мовила:
— Доктор Кортленд каже, що найближчим часом тобі можна 

буде перейти на спеціальні окуляри. Чуєш, тату?
Суддя Маккелва, цей завзятий оптиміст, ще жодного ріазу не 

висловив надії. Тепер Лорел йому її пропонувала. І, можливо, 
фальшиву.

Відповіді не було. Суддя Маккелва, як і містер Долзелл, лежав 
у темряві, а Фей умостилася з ногами в кріслі-гойдалці і, притиснув
шись щокою до підвіконня, дивилася на вулицю крізь щілину під 
жалюзі.

Лорел неохоче попрямувала до дверей.

4
Наступного вечора Лорел, уже роздягшись у своїй кімнаті в 

«Гайбіскесі», раптом одяглася знову. Вибігши в теплу, тривожну 
темряву ночі, вона помітила зелений вогник таксі, замахала рукою й 
підбігла до машини, що зупинилася.

— Ви навіть не знаєте, як вам пощастило, сестро, — сказав. 
водій. — У таку ніч, як сьогодні, таксі — на вагу золота!

В машині стояв міцний запах віскі, і коли вони проїздили повз 
ліхтар, Лорел побачила під ногами дешеве зелене намисто — карна
вальний сувенір, що його, очевидно, вкинули у машину учасники 
процесії. Водій їхав якимись завулками, Лорел напружено вдивлялася 
вперед, і їй здавалося, що кожен поворот тільки віддаляє їх від мети, 
але коли вона опускала скло, щоб ковтнути свіжого повітря, до неї 
з тієї самої відстані долинали ті самі глузливі звуки сурми, підхоп
лювані оркестром. Потім оркестрів стало більше, й було чути, як 
вони змагаються між собою на віддалених вулицях.

Можливо, на неї просто вплинула задушлива атмосфера карна
вальної ночі, галас п'яної юрби на вулицях незнайомого міста. А ще 
вранці, ввійшовши до батькової палати, вона злякалася, подумавши: 
з містером Долзеллом щось сталося.. Він лежав на схожому на стіл
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ліжку на коліщатках, лисий, із загостреним гачкуватим носом, без
мовний — бо в нього вийняли штучну щелепу. Однак виявилося, що 
в нього все ще попереду. Коли суддя Маккелва снідав, до палати 
зайшли двоє санітарів — щоб відвезти містера Долзелла до опера
ційної. Позбавлений уже свого бойового запалу, він усе-таки спроміг
ся пропищати, виїжджаючи в коридор:

— Я ж казав вам, негідникам, — не давайте згаснути вогню!
Лорел пішла з лікарні надвечір, але його на той час ще не при

везли до палати.
Вночі дивне молочне світло заливало лікарняні коридори, мов 

місячне сяйво безлюдні вулиці. Вздовж знебарвленої підлоги, зне
барвлених стін і стелі тяглися, сходячись удалині, вузенькі чорні 
смуги; двері, що зменшувалися в перспективі, були зачинені. Лорел 
уперше помітила викладені чорним кахлем лінії — вони наче показу
вали їй, куди треба йти, щоб не заблудити. Та вона, звісно, й сама 
це знала: останні двері праворуч у цьому коридорі, єдині, що, як 
завжди, були трохи прочинені, вели до її батька.

І тут вона раптом почула з тих дверей тоненький здушений голос, 
що зірвався на пронизливий лемент:

— Досить! Чуєш — з мене досить!
Лорел зупинилась, як укопана. Тисячі міцних ниток прошили її 

шкіру, переплелися, схрестилися, зв'язали їй руки й ноги.
Той самий голос іще пронизливіше прокричав:
— Сьогодні ж день /дого народження!
Лорел побачила, як місіс Мартелло вискочила з поста медсе

стри й побігла до палати. Потім задкома з'явилася в дверях — тягла 
з палати Фей, міцно обхопивши її за поперек.

Дикий вереск розпанахав тишину, рикошетом відбився від стін 
і стелі. Фей — обличчя біле як крейда, — вирвалася з рук медсестри, 
крутнулася на каблуках і, б'ючи себе кулачками по скронях та високо 
задираючи коліна, побігла коридором. Наштовхнувшись на Лорел, 
вона відсахнулася і, вибивши каблуками кулеметну чергу, лементую
чи дедалі голосніше, мов дитина, що загубилася й гукає матір, — 
зникла в чекальні.

Важко човгаючи гумовими підошвами, до Лорел підбігла заса- 
пана місіс Мартелло.

— Вона його торсала! Кричала, що їй набридла його сплячка! — 
Від поважності медсестри не лишилося й сліду. На Лорел дивилося 
розчервоніле, гнівне обличчя селянки з берегів Міссісіпі, а голос 
місіс Мартелло зробився дзвінким і співучим. — Вона вчепилася в 
нього. Це ж наруга! Злочин! — Слово «злочин» луною прокотилося 
по коридору. — Мабуть, вона хотіла стягти його з ліжка. Мабуть, 
думала, що подужає. Тільки в неї нічого не вийшло. Ще б пак — 
зрушити з місця таку гору! — І місіс Мартелло зовсім несподівано 
додала: — вона ж не санітарка! — Потім обернулася до Лорел спи
ною і спрямувала свій голос у кінець коридора, до дверей палати, 
де лежав суддя Маккелва: — Що вона собі думає? Хоче вас без 
ока залишити?

Лорел кинулася бігти.
Двері до батькової палати були відчинені навстіж, і в сутінках 

посеред кімнати висіло тьмяне сузір'я, миготливе й зовсім близьке: 
то за вікном, просто перед її очима, світилися вогні ілюмінованого 
мосту через Міссісіпі. Вона зорієнтувалася, побачивши вогник нічнйка.



Батькова права рука лежала поверх запони. Вона була гола до 
плеча, і шкіра на ній зібралася м'якими складками, наче рукав жіно
чої сукні. Глянувши на цю руку, Лорел зрозуміла, що сила волі зра
дила батька. їй запекло в очах, але вона зразу схаменулася, — 
в батькових очах не повинно бути сліз,— нахилилася, поклала руку 
на його розтулену долоню і легенько потисла її.

Лорел здалося, що він їй нарешті відповів. Але то була якась 
загадкова відповідь. На обличчя його набігла тінь — неначе він рап
том опустив голову, що лежала без подушки, під воду, темну й би
стру — і завмер там.

Всі лампи в палаті спалахнули разом. Доктор Кортленд — велика 
чорна тінь — відштовхнув її й, схилившись над ліжком, поклав руку 
на батьків зап'ясток. Потім його пальці сковзнули над оперованим 
оком і обережно розкрили повіки здорового. Нахилившись, він за
глянув у нього, а тоді, не кажучи ні слова, відкинув простирадло, 
приклав вухо до сорочки на батькових грудях і на мить сам заплю
щив очі.

Лорел здалося, що дослухається не він, а батько. Батькова 
верхня губа піднялася, коротка й м'яка, як у дитини, оголивши тьмя
но-жовті зуби, що їх ніхто досі не бачив, коли він говорив чи сміявся. 
На обличчі в нього тепер грала усмішка хлопчика, що зачаївся в 
темряві й чекає, щоб його знайшли.

Доктор Кортленд різко випростав руку, намацуючи кнопку 
дзвінка.

— Вийдіть. Візьміть його дружину за барки й не відпускайте. 
Сидіть обидві у чекальні, доки я не прийду туди.

До палати вбігла місіс Мартелло, слідом за нею — ще одна 
медсестра.

— Ну, а цей що нам утнув? — вигукнула місіс Мартелло.
Др>га медсестра рвучко запнула завіси на рейці, закривши

охайно застелене ліжко містера Долзелла та крісло-гойдалку з по
чепленим на ньому фетровим капелюхом, і ногою відкинула жалюзі, 
що лежали долі, зірвані з вікна. Доктор Кортленд витяг Лорел за 
руку в коридор і, кинувши: «Лорел, дорога кожна секунда!» — зачи
нив за нею двері.

Але з коридора вона почула його відповідь місіс Мартелло:
— Боюся, що він пожартував з нами востаннє. Боюся, що він 

наставив нам носа.

Фей стояла посеред чекальні, й по плечі її поплескувала літня 
жінка в пантофлях, яка у вільній руці тримала надкушений банан.

— Я ж ночами не спала, від ліжка його не відходила, годувала 
з ложечки, напувала через соломинку, останньою сигаретою ділила
ся, все робила, щоб його розрадити! — ридала Фей, уткнувшись но
сом у груди старої. — І раптом якась нахаба-медсестра, яка тільки й 
знає, що плітки розпускати, виганяє мене з палати!

Лорел підійшла до неї.
— Фей, з батьком сталося щось дуже й дуже серйозне. Там 

зараз доктор Кортленд...
— Я з  вами більше не балакаю! — заверещала Фей, не оглядаю

чись.— Та недотепа мене випихала з палати, а ви собі спокійнісінько 
стояли й дивилися!
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— Доктор Кортленд велів, щоб ви нікуди не йшли, доки він нас 
не покличе.

— А я й не збираюся нікуди йти! Я його діждуся. Діждуся — 
і все йому скажу, все, що про нього думаю!

— Бідна-ти-нещасна, — скоромовкою проказала стара. — І що 
вони з нами роблять!

— Боюся, що він умирає, — сказала Лорел.
Фей блискавично обернулася і, скинувши головою, плюнула з

неї.
— Тпру, тпру, — сказала стара, — не тратьте сили, вона ще вам 

згодиться. Краще сідайте й ждіть. Вони до вас самі прийдуть і все ска
жуть, це вже будьте певні.

Один із стільців біля столу був вільний, і Фей сіла між п'ятьох 
чи шістьох немолодих уже чоловіків та жінок, схожих обличчям на 
стару* їхні пальта купою лежали на столі, а на підлозі між стільцями 
стояли розкриті картонні коробки й паперові мішечки; ці люди були 
одна сім'я і зараз вечеряли.

Лорел почала ходити по чекальні. Вона проходила повз цю 
групу та інших людей, що сиділи в кріслах та на диванах, повз теле
візор, на екрані якого беззвучно перестрілювалися блідо-блакитні за
войовники Дикого Заходу, підходила до дверей у коридор, спиняла
ся на мить, щоб глянути на годинник на стіні над дверима ліфта, по
тім поверталася і розпочинала нове коло.

Між родичами, до яких підсіла Фей, розмова не припинялася ні 
на мить.

— Тепер ти туди йди, Арчі-Лі, — сказала стара. — Ти ж знаєш, 
що тепер твоя черга.

— Я ще не можу. Не набрався духу. — Кремезний вайлуватий 
чоловік у куцому, наче пошитому з червоної ковдри пальті, надто 
сивий, щоб бути її сином, відповів жінці, як син, і приклався до пляш
ки з віскі.
• — Гуртом заходити вони не дозволяють, а тільки по одному.

Тож тепер твоя черга, — сказала стара. Вона підійшла до Фей. — Ви 
з штату Міссісіпі? Ми всі родом звідти. І майже всі з Фокс-Хілла.

— Ні, я не з Міссісіпі. Я з Техасу! — відповіла Фей і жалібно 
захлипала.

-т- Вашого оперували? Нашого оперували, — повідомила їй од
на з дочок. — і тепер він у реанімаційній. Має один шанс із ста.

— Краще б не каркала, а йшла туди! — гримнула на неї мати.
— Спочатку вони, навіть не поспитавши мене, роздовбують моє

му чоловікові око, а потім витурюють мене з лікарні! — не вгавала 
Фей.

— Мамо, зараз черга Арчі-Лі, а я піду слідом за тобою, — ска
зала дочка.

— Вибачте мені, — промовила стара до Фей, обтрусила груди 
в тому місці, де плакала Фей, потім струсила крихти зі спідниці. — 
Щиро кажучи, я вже й сама не знаю, чого б іще такого сказати твоє
му татові.

— Знаєш, що мені нагадує його обличчя? Клапоть паперу, — ска
зала друга дочка, вся зморщена і висхла.

— Ну, цього я йому не скажу, — похитала головою стара.
— Скажи, що мусиш уже вертатися додому, — порадив один 

із синів.
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— Спитай, чи він тебе впізнає, ?г- сказала зморщена дочка.
—г Або спробуй просто посидіти, не розтуляючи рота, — сказав 

Арчі-Лі.
— Він твій так само, як мій, — нагадала йому стара. — І йду 

я до нього замість тебе, хоч зараз твоя черга. Тож гляди мені, Ар- 
чі-Лі, сиди тут, доки я не вернуся. Не втікай і не кидай мене знову.

— Він навіть не знає, що я живий, — кинув Арчі-Лі навздогін 
матері, яка почовгала в пантофлях до дверей. Потім син містера 
Долзелла, що втік з дому хтозна-коли, закинув голову й присмок- 
тався до пляшки.

Коли стара вийшла, Фей почала схлипувати ще голосніше.
— Як вам подобається Міссісіпі? —  майже хором звернулися 

до неї родичі містера Долзелла.
— Правда ж, люди в нас привітні? — спитала зморщена дочка.
— Я звикла більше до своїх, до Техасу.
— Немає кращого штату, як Міссісіпі, — сказав Арчі-Лі, вмо

щуючись із ногами на дивані й потягуючись.
— Ну, в мене й звідси родичі є. Мій дідусь жив поблизу Бігбі, а 

це ж десь тут, у вас, — сказала Фей.
— Отак би й давно! — сказала дівчина, наймолодша з-поміж 

них. — Ми ж знаємо, де те Бігбі й привели б вас туди із зав'язаними 
очима! Фокс-Хілл знайти важче, ніж Бігбі.. Але ми й у Фокс-Хіллі не 
нудьгуємо, бо нас там, як усіх зібрати, дев'ятеро, не рахуючи малю
ків. А з дідусем, якщо він вичуняє, то десятеро. В дідуся рак.

— В мого тата теж був рак. І в дідуся. Дідусь був золота лю
дина, ніхто мене так не любив, як він. Сердега помер у мене на 
руках. — Кажучи це, Фей люто зиркнула на Лорел. — Вони обидва 
померли, але не думайте, що вони так легко пішли з життя, — ні, 
вони не здавалися, робили все, щоб вижити, одужати заради нас. 
Обидва казали: «Якщо постаратйся по-справжньому...»

— От і я своїм дітям завжди кажу: «Вірте! Це головне!» — Оз
валася зморщена дочка.

Вони провадили далі в тому ж дусі, не помічаючи гілину хвилин, 
як не помічав цього й Арчі-Лі: уві сні рука його зсунулася з дивана 
й випустила порожню пляшку. Пляшка сковзнула під ноги Лорел, 
як запущена по підлозі пантофля. Самотня в своєму відчаї, Лорєіл 
обходила цих людей стороною. ' \

— Хоч би вони дали татові води рота прополоскати, — сказала 
стара, заходячи з коридора.

Лорел мало не зіткнулася з нею на порозі.
— Пам'ятаєте «Мейміного хлопця»? — До приймальні ввійшло

ще кілька чоловік — нова сім'я. Вони скупчилися навколо автоМ  ̂
та з кока-колою, і Той, що кидав монетки, продекламував: 'лл'',,,!

’ . . ■ • і . . .  111 *

Він стрелив у себе,
чи хтось його стрелив невдало.
Просив він води, х
та в лікарні води не давали.
І спрага його доконала. - ‘ ■ -я

— А знаєте, як було з Джо-Боєм Бушем, з Бруйнтауна! — обер
нувся до них чоловік, що сидів перед телевізором. — Йому не дава
ли води день, другий, а на третій він устав, схопив скляну ампулу, 
розгриз її й випив глюкозу. Геть усю випив, до останньої краплі. І що
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б ви думали? Через два тижні цей бовдур уже встав з ліжка, і його 
виписали додому!

— Через два тижні! Знали б ви, скільки мій тут уже лежить! — 
схлипнула Фей.

— Як я зайду туди знову й побачу, що вони ще не дали татові 
напитися — знаєте, що ми зробимо? Ввалимося туди всім гуртом і 
самі увіллємо йому води в горлянку, — пообіцяла стара. — Коли 
вже йому судилося померти тут, то хай умирає своєю смертю, а 
щоб його доконала спрага — не дамо!

— Оце по-моєму, мамо!
— А ти що скажеш, Арчі-Лі?
Відповіді не було: Арчі-Лі лежав на дивані, роззявивши рота.
— Ну, як він вам подобається, га? Добре, що тато не може за

раз зайти сюди й побачити його! — вигукнула стара. — Ні, коли вже 
татові судилося померти тут, хай умирає не спраглий! — твердо ска
зала вона.

Діти відповіли їй хриплим сміхом.
— Розціпимо йому зуби й наллємо водички в горлянку! — не 

вгавала стара. — А спробує пручатися — подужаємо: він один, а нас 
он скільки!

Всі зареготали — нестримно, на повен голос. Інші родини 
дивилися на них, і дехто сміявся й собі.

На дверях з'явився доктор Кортленд. Руку його відтягував за- 
тиснутий у пальцях годинник.

Лорел і Фей підійшли до нього, і він вивів їх у коридор. Двері 
до палати судді Маккелви були зачинені.

— Мені не вдалося його врятувати, — мовив він, поклавши ру
ки на плечі обом жінкам. Голова його була похилена, але голос 
виказував гіркоту й гнів. — І це сталося тоді, коли око його вже май
же загоїлось.

— Ви що — хочете сказати, що дали моєму чоловікові вмер
ти? — скрикнула Фей.

— Він не витримав.
Лікареве обличчя постарішало від утоми, щоки посіріли й об

висли.
— І ви обрали для цього мій день народження! — заверещала 

Фей, і в цю мить з палати вийшла місіс Мартелло.
Медсестра зачинила за собою двері. В руці у неї був великий 

кошик. Проходячи мимо, вона вдала, ніби не бачйть їх.
Лорел відчула, як пальці доктора Кортленда стисли її плече: 

вона хотіла кинутися до палати, адже батько лежав там сам один! 
Тримаючи обох жінок під руки, доктор Кортленд повів їх до ліфта. 
Тільки тепер Лорел помітила, що на ньому — вечірній костюм.

Він увійшов разом з ними до кабіни ліфта.
— Може, я переоцінив його можливості, — мовив через силу. 

— Але йому лишалося потерпіти якихось два-три дні! — ( гірко до
дав, дивлячись на мигтіння освітлених поверхів: — А мені так корті
ло дізнатись, як він бачитиме оперованим оком!

— Я ж вам казала, казала, щоб ви те око не роздовбували! — 
закричала Фей. — Воно ж у нього і дивилося, і світилося, не гірше 
ніж ваше! А що дряпнула колючкою стара троянда, то ця подряпи
на давно б уже загоїлася й забулася. Природа взяла б своє. Тільки
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ви мене не послухалися, бо ви розумніший за всіх! — І заплакала, 
не зводячи з нього очей.

Доктор Кортленд тільки на мить зиркнув на неї — видно, таких, 
як Фей, він бачив уже не раз.

Коли вони виходили з ліфта, він, блідо всміхнувшись, зазирнув 
Лорел у вічі й мовив:

— Суддя Мак допоміг мені закінчити медичну школу — підтри
мував мене після смерті батька. У той час це було непросто. В краї
ні була страшна депресія, а суддя помагав мені стати на ноги.

— Є спогади дуже болісні, — сказала Лорел.
— Атож, — кивнув доктор Кортленд, знімаючи окуляри. — 

Атож. — Потім сказав: — Лорел, ви тут зовсім сама. Може, перебуг 
дете цю ніч у нас? Бетті була б дуже рада. Правда, у мене зараз ве
чірка, і гулятимуть, звісно, до ранку. Деллі — нашій старшій >— вісім
надцять...

Лорел похитала головою.
— Що ж, тоді вас обох чекатиме на вулиці мій шофер, — ска

зав доктор Кортленд. — Як тільки ви покінчите з усіма формальнос
тями в канцелярії, він одвезе вас, куди скажете, і я дам вам щотне- 
будь з собою, щоб ви змогли заснути.

— «Заснути»! Нам не спати треба, а думати, хто ви й чого вар
ті! — скрикнула Фей.

Доктор Кортленд провів їх через паперове пекло канцелярії, а 
коли вони вийшли з лікарні й пірнули в ніч, сповнену звуків міської 
вулиці, — допоміг їм сісти в машину.

— Я подзвоню Аделі, — сказав він Лорел. Адель — його сестра 
— і досі жила в Маунт-Селасі. — Завтра ви зможете забрати його 
додому. — Тепер йому вже можна було б попрощатись і поверну
тись до будинку, але він не йшов, а все ще стояв біля машини, не 
знімаючи руки з дверцят, які щойно загрюкнув. Ця нескінченно дов
га мить була його даниною марності людського існування. Лорел по
думала — для нього це, певне, найтяжча хвилина сьогодні, а, може, 
не тільки сьогодні, а взагалі в житті.

— Як я шкодую, що не врятував його, — сказав він.
Лорел торкнулася пальцями скла. І тоді він махнув їй рукою, 

рвучко повернувся й пішов.
— Я б вам віддячила, та нема нічого під рукою! —  верескнула 

Фей крізь гурчання заведеного мотора.

Лорел усе ще не могла збагнути, що діялося навколо неї. їхали 
вони повільно, часто зупиняючись. Водієві раз у раз доводилося вису
вати голову в віконце й кричати, щоб дали дорогу.

Фей конвульсивно вхопила Лорел за руку.
— Ой, ви бачили — бачили отого чоловіка у машкарі скелета, 

а з ним жінку, всю в білому, а на голові не волосся, а змії, з буке
том лілій у руці? Вони спускалися сходами того будинку, наче йшли 
на прогулянку! — Потім вона викрикнула знову, вклавши в свій голос 
увесь біль чи всю злість, зібрану протягом життя: — Це карнавал?

Лорел почула звуки оркестру; поряд грав другий. До неї доли
нав тепер і гамір натовпу — шум штовханини сотень, тисяч людей.

— А того чоловіка в костюмі з моху, з голови до ніг у моховин
ні ви бачили? Він сидів на узбіччі й блював просто на перехожих, —
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сказала Фей — Ну за що мені ця кара, за що я маю на все це диви
тися?

•— Ви що, з неба впали? — зневажливо запитав водій. — Сьо
годні ж ніч Марді грас! 1

Діставшись, нарешті, до «Гайбіскеса», вони побачили, що хвилі 
карнавалу сягнули й сюди. Сходами снували люди в карнавальних 
костюмах. З кота зняли нашийник, і він, ряджений в оздоблену ле
літками камізельку з мавпячого хутра, весело стрибав по сходах або 
сідав на терасі й роздивлявся на людей, повертаючи до них зморще
ну мордочку.

—: І все це — в день мого, народження! Чи ж думала я, гадала, 
що отак святкуватиму його! — плаксивим голосом сказала Фей і що
сили грюкнула дверима своєї кімнати.

її  ридання — дві злостиві ноти, повторювані знову й знову — 
якийсь час билися об тонку перегородку між двома ліжками. Ло
рел, лежачи в темряві, чекала тиші. Будинок засинав довше, ніж Фей, 
а місто — довше, ніж будинок. Нарешті до неї долинули недоладно- 
смішні звуки і— кумкання жаб із котлована на місці розібраного бу
динку. Над ранок десь далеко пролунав останній, прощальний оп- 
леск — револьверний постріл. І потім запала глибока тиша, якої 
вже не порушила навіть луна...

Вони виїхали наступного дня. Тіло судді Маккелви лежало у ва
гоні безшумного експреса Новий Орлеан — Чікаго, яким він так 
любив їздити: його тішили накрохмалені білі візерунчасті скатертини, 
справжній пуп'янок троянди в срібній вазі, хрумкий — на льоду — 
салат, свіжі хеммондські полуниці, бездоганний сервіс. Тепер і ця 
лінія доживала вже останні дні.

Лорел і Фей напівлежали в кріслах останнього купе заднього 
вагона. Фей мовчала, одвернувшись до стінки.

Посеред болота, на тлі чорних дерев, рясно всіяних червоними 
бруньками, вирізнявся один невисокий бук, на якому збереглося то
рішнє листя, і Лорел здавалося, що дерево те мчить разом з поїз
дом, лине з казковою швидкістю крізь зарості кипарисів. Це було її 
власне відображення в шибці вікна. Нараз бук зник. Поїзд залишив 
позаду, чорне болото й виїхав на міст через Поншартрен, і за вікном 
з'явилося чисте небо над гладенькою блідою поверхнею води, а в 
тому небі висіла самотня чайка — розпростерті нерухомі крила її 
були як стрілки на стінному годиннику, що зупинився.

Мабуть, вона заснула, бо ніщо, здавалось, не змінювалося перед 
її очима, аж доки чайка не перетворилася на стрілки годинника на 
бані будинку правосуддя, що світився у вечірній імлі над деревами 
Маунт-Селаса.

Фей усе ще спала. Лорел доторкнулася до її плеча, щоб розбу
дити. Фей відмахнулася й простогнала:

— Ні, не треба, не треба, годі!

1 Mardi gras (ф р а н ц .)  — масничний вівторок перед великим постом. У Новому Орлеані це куль
мінаційнії# дёнь традиційних карнавальних свят.



Розділ другий

Поїзд іще не зупинився, а дідусь-носій уже КОТИВ СВІЙ ЗІЗОК до 
багажного вагона. На платформі Лорел зустрічали всі шість її дру
жок т— вони й досі називали себе так. Міс Адель Кортленд, сестра 
лікаря, стояла на крок попереду. Вона страшенно постаріла.

Коли Лорел ступила на платформу, міс Адель беззвучно сплес
нула долонями, потім розпростерла руки.

— Поллі, — сказала вона.
— Чого ви поприходили? — спитала Фей, поки Лорел перехо

дила з обіймів в обійми.
— Ми прийшли зустріти вас і відвезти додому, — відповіла Тіш 

Буллок.
Краєчком ока Лорел побачила, що освітлені вікна вагона поплив

ли за її спиною. Поїзд набрав швидкість так само плавно, як і зу
пинився. Він зник з очей, тим часом як візок, на який поклали довгу 
труну і який супроводжував службовець похоронного бюро у темно
му костюмі, повільно перекотили через платформу до того місця, 
де серед інших машин, але радіатором до стіни, стояв автокатафалк 
із розчиненими навстіж задніми дверцятами.

— Мій тато теж хотів прийти, Лорел, але ми його відмовили, — 
він і так страшенно переживає, — сказала Тіш, не зводячи погляду 
з труни. Вона тримала Лорел під руку.

— Я — містер Пітс. Сподіваюсь, ви мене пам'ятаєте, — ска
зав службовець, вигулькнувши з другого боку. — Що ми будемо 
робити з вашим батьком?

Лорел не відповіла.
— Дозвольте забрати його до нашого поховального салону? 

Чи волієте, щоб він полежав дома?
— Мій батько? Ну звичайно ж, дома, — розгублено сказала 

Лорел.
— Отже, дома. До самої панахиди. Та сама процедура, що й з 

першою місіс Маккелвою, — сказав містер Пітс.
— Тепер я — місіс Маккелва. І якщо ви трунар, майте справу 

зі мною, — сказала Фей.
Тіш Буллок підморгнула Лорел, і та не зразу, але згадала, що 

її дружка в такий спосіб виявляла свою солідарність у хвилини ра
дості й смутку.

Почувся глухий гуркіт — ніби набігла океанська хвиля. Це загрюк- 
нулися дверцята автокатафалка.

... — і ми повернемо його вам уранці, десь о десятій годині, — 
казав трунар Фей. — Але спершу нам з вами треба було б обміня
тися деякими міркуваннями в спокійній, відповідній обстановці, де ви 
мали б змогу...

— Ще б пак, — сказала Фей.
Катафалк заднім ходом виїхав зі стоянки і, розвернувшись, по

їхав ліворуч, по Мейн-стріт; тінь машини на мить упала на огорожу 
перед будинком правосуддя, а тоді зникла за пресвітеріанською 
церквою. •

Містер Пітс обернувся й уклонився Лорел.
— Я ненадовго заберу цю даму з собою, н- сказав він.

1
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Міс Адель перекинула через руку пальто Лорел, решта дружок 
підхопили валізки. На них чекав старий «крайслер» Буллоків.

Над Маунт-Селасом западала ніч. Виїхавши на Мейн-стріт, вони 
звернули праворуч і проїхали три з половиною квартали.

В будинку Маккелвів світло лилося з усіх вікон першого і друго
го поверхів. Коли Тіш, проминувши кілька машин на стоянці, завер
нула на під'їзну алею, Лорел побачила, що галезії вже розцвіли: на 
довгих грядках — через увесь газон — біліли сотні маленьких квіто
чок.

Тіш легенько натиснула на клаксон, і парадні двері розчинилися. 
В смузі світла, що впало з дверей, пропливла й зупинилася на верх
ній сходинці веранди кремезна постать міс Теннісон Буллок.

Лорел вискочила з машини й побігла через моріжок до сходів. 
Міс Теннісон, мати Тіш, обняла Лорел і пригорнула до грудей.

Півдесятка, а то й десяток давніх друзів родини чекали її в бать
ковім домі. Коли Лорел зайшла до передпокою, вони почали з'явля
тися справа і зліва. Майже в усіх на обличчях застигли штучні по
смішки, і всі, звертаючись до неї, називали її, як завжди, за місце
вим звичаєм — «Лорел Маккелва».

Тут, під дахом цього будинку, ніхто, здавалося, не був ураже
ний тим, що спіткало суддю Маккелву. А втім, подумала Лорел, у 
пресвітеріан це в крові.

Однак цієї миті з їдальні долинув голосний чоловічий стогін; до 
холу швидко ввійшов майор Буллок і, розштовхуючи інших, попря
мував до Лорел.

— Ні, я не вірю, не вірю й чути про це не хочу! — вигукнув 
він. — Адже ваш батько зроду не хворів, жодного дня не пролежав 
у ліжку!

Лорел поцілувала його в розчервонілу щоку.
Він був тут єдиним мужчиною. Видно, з почуття делікатності 

дружки Лорел і старші жінки прийшли сюди сьогодні ввечері без 
чоловіків.

Міс Теннісон забрала в Лорел її сумочку й зім'яті рукавички, по
тім пригладила долонями свою зачіску. Вона була давньою приятель
кою матері Лорел, найпершою її знайомою в Маунт-Селасі, куди ма
ти приїхала як наречена судді Маккелви.

Скоса глянувши на Тіш, міс Теннісон спитала її:
— Чи вдалося містерові Пітсу впіймати Фей?
— Він забрав її ненадовго з собою.
Тіш точнісінько скопіювала голос містера Пітса.
— Сердешна жіночка! Як вона тримається, Лорел? — спитав ма

йор Буллок.
— Я не завжди розумію її поведінку, — відповіла за хвилину 

Лорел.
— І не треба вимагати цього від Лорел, — докинула міс Адель 

Кортленд.
Міс Теннісон завела Лорел до їдальні. Дружки приготували лег

ку вечерю. На окремому маленькому столику, біля якого майор Бул
лок, обернувшись до них спиною, квапливо щось допивав, стояв під
нос з кількома пляшками й чарками. Лорел опинилася за обіднім 
столом — там, де сиділа завжди; крім неї, ніхто більше не сів туди, 
і жінки навперебій намагалися прислужити їй. Міс Теннісон стояла 
над нею й стежила, щоб вона Тла.
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— Що ВСІ ці люди роблять у моєму домі?
Це був голос Фей. Він долинув з передпокою.
— В буфеті у вас — ціла гора пирогів, а холодильник аж трі

щить від продуктів, — сказала міс Теннісон, ідучи їй назустріч. — І 
в їдальні дещо є, то чого вам лягати на голодний шлунок.

— А я й не знала, що в мене сьогодні звана вечеря, — сказала 
Фей і зазирнула в прочинені двері їдальні.

— Ми — друзі Лорел, Фей, — нагадала їй Тіш. — Ми всі ше
стеро були її дружками.

— Я, звісно, не зможу прожити без її дружок. А хто це поряд
кує в моїй вітальні, як у себе дома? — запитала вона, перейшовши 
до дверей навпроти.

— Фей, це останні вірні прибічниці старого Садового клубу. Я 
президент цього клубу, — сказала міс Теннісон. — Вони зібралися 
тут, бо... бо мати Лорел була їхньою подругою.

— А яке мені діло до Беккіного Садового клубу? — вигукнула 
Фей і просунула голову в двері вітальні: — Похорон буде завтра, а 
не сьогодні!

— Ну, їх ніяка сила не примусить уже відкласти це діло на 
завтра, — сказала міс Теннісон. — Вони вже принесли квіти.

Лорел підвелася зі стільця й вийшла до міс Теннісон та жінок, 
що зібралися у вітальні.

— Це все батькові друзі, Фей. Він був би радий, коли б побачив, 
що саме вони зібралися тут зустрічати його, — сказала вона. — І 
я на них розраховую.

— Мені від цього не легше. Я не можу розраховувати ні на ко
го, крім як на саму себе! — Фей обвела поглядом присутніх, зу
пинила його на єдиному тут чоловікові й кинула, як звинувачення: — 
Я лишилася на світі сама як палець! — Слова її перейшли в голосний 
зойк, і вона помчала сходами нагору.

— Сердешна жіночка, вона така безпорадна, — сказав майор 
Буллок. — Треба щось зробити, якось заспокоїти її.

Він озирнувся й побачив валізки, що все ще стояли біля парад
них дверей. Тх було три, й одна з них — судді Маккелви. Майор Бул
лок підняв їх і рушив сходами на другий поверх.

Повертаючись, — а повернувся він майже зразу, — майор сту
пав іще важче, ніж підіймався нагору. У випростаній руці він тримав 
за гачок плічки з чорним костюмом. Цей костюм, піднятий над під
логою, хитнувся ще більше, ніж сам майор, коли він огинав крутий 
поворот поручнів на сходах. У другій руці майор Буллок ніс картонну 
коробку з черевиками, а під пахвою — шкіряний портфель.

— Вона посилає мене до Пітса, Теннісон, — сказав він. — Від
нести оце йому.

— І ти — збираєшся отак і йти містом? — запротестувала міс Тен
нісон. — А втім, усе зрозуміло: ти не наважився попросити її загор
нути ці речі.

— Мені не личило б затримуватися в її кімнаті, — відказав він 
з гідністю Та раптом рука його зігнулася в лікті, й штани зібралися 
гармошкою на підлозі. Стоячи серед жінок, майор Буллок заплакав, 
примовляючи: — Я все ще не вірю! Не можу повірити, що Клінта 
більше нема, що він лежить там, у Пітса...

— Що ж, видно, мені доведеться повірити за нас обох, — ска
зала міс Теннісон, рішуче прямуючи до нього. Вона підхопила кос
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тюм і перекинула його чоловікові через руку — щоб зручніше було 
нести <й щоб костюм не нагадував людину. — А тепер іди й зроби 
те, що вона тобі веліла. Ти ж сам надумався прийти сюди саме сьо
годні!

Нагорі ледь чутно грюкнули двері спальні. Лорел ніколи раніше 
не чула, щоб ними грюкали. Вона підійшла до майора Буллока й на 
мить торкнулася щокою його щоки, відчувши, що вона волога. На 
неї війнуло запахом віскі. Майор рвучко рушив уперед і зник у тем
ряві за дверима.

— Зажди, тату! Я підвезу тебе! — гукнула Тіш і вибігла за ним.
То був ніби сигнал — жінки почали розходитися. Вони по черзі

бажали Лорел доброї ночі й обіцяли прийти завтра вранці; вона 
постояла на дверях, чекаючи, доки остання машина виїде з двору. 
Потім повернулася, перейшла вітальню й зазирнула до кабінету. 
Старе батькове крісло стояло за столом на своєму місці...

В цю мить із кухні до неї долинув тихий брязкіт: хтось обереж
но складав тарілки. Вона пройшла туди через комору.

— Це я.
Лорел, як і сподівалася, побачила на кухні міс Адель Кортленд. 

Та вже прибрала зі столу страви, помила начиння і тепер витирала 
насухо великий таріль. Це був таріль для птиці із старовинного хеві- 
лендського сервізу, оздоблений дрібним візерунком із квіток каль- 
мії, які так любила мати Лорел.

— Весь цей посуд нам завтра буде потрібен, — сказала міс 
Адель, ніби вибачаючись.

— Ви просто не можете не робити людям добра. Це про вас 
так сказав батько в Новому Орлеані, — промовила Лорел. Потім до
дала: — І доктор Кортленд — людина, яких на світі мало.

Міс Адель кивнула.
— Те, що сталося — не через око. Батьків зір відновився б, — 

пояснила Лорел. — Діагноз доктора Кортленда був правильний, і сін 
зробив усе як слід. — Міс Адель кивнула, і Лорел додала: — З 
батьком це сталося не так, як з мамою.

Міс Адель підняла зі столу складені стосом чисті тарілки, від
несла їх до їдальні й там розставила на полицях гірки. Таріль вона 
вставила ребром у жолобинку позад супника. Потім поставила кели
хи і, нарешті, чарки для вина — навколо графина з розбитою і склеє
ною колись скляною пробкою, яка й досі служила. Після цього зачи
нила скляні дверцята — обережно, щоб не хитнути старою гіркою.

— Кожна людина живе по-своєму і, думається мені, вмирає теж 
по-своєму, Лорел. — Вона обернулася, і світло люстри впало їй на 
лице. Тонке й гарне, воно, здавалось, зів'яло ще більше, поки вона 
поралася на самоті в кухні. Посивіле волосся в неї й тепер було за
чесане так само, як у той день, коли Лорел прийшла до неї в пер
ший клас, — гладенько, зібране на потилиці у вузол. Голос її й до
сі міг, коли треба, звучати владно. — А тепер іди спати, Лорел. Ми 
всі зберемося тут уранці, й ти знаєш, що прийдемо не тільки ми. На 
добраніч!

Вона вийшла, як завжди, чорним ходом і пішла додому через 
двір — їхні двори сполучалися. Була вже ніч, темна й запашна. Коли 
вікно Кортлендової кухні засвітилося, Лорел зачинила двері чорного 
ходу і обійшла будинок, вимикаючи люстри. Нарешті засвіченою ли
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шилася тільки одна лампа в її спальні, біля ліжка — хтось засвітив цю 
лампу перед її приїздом і залишив двері прочиненими.

Зайшовши до спальні, Лорел роздяглася, відчинила вікно, лягла з 
першою-ліпшою книжкою, що потрапила під руку, і, не розгортаючи 
її, замислилася.

Тиша цієї маунт-селаської ночі була інакша, не така, як колись. 
Сюди долинав шум руху з нової автостради, схожий на невпинне 
сердите дзижчання мухи, що б'ється об віконну шибку.

Дитиною, лежачи в цій кімнаті, в цьому самому ліжку, Лорел 
заплющувала очі — так само, як тепер, — і до неї знизу щовечора 
долинали спокійні, по-нічному притишені й такі любі голоси: батько 
й мати по черзі читали одне одному. Вона довго не засинала, відга
няла сон — слухаючи, втішаючись. Вона любила свої книжки, але ще 
більше любила книжки, що їх читали вони — цебто їхні голоси. Піз
ньої вечірньої години ті голоси долинали до неї, ні на мить не доз
воляючи тиші втрутитися і роз'єднати їх, зливаючись в один безпе
рервний голос, що огортав, сповивав її в ліжку, і вона слухала й 
слухала, завмерши, наче уві сні. А потім вона й справді засинала під 
оксамитовим покривалом слів, пишно змереженим і гаптованим зо
лотом — покривалом із чарівної казки, і звук тих голосів приносив 
сон...

Цієї ночі відстань між нею й Фей була більша, ніж у «Гайбіске- 
сі», але в певному розумінні Фей лежала зовсім близько: вона спала 
в ліжку, де народилася Лорел. І де померла її мати.

Лорел вслухалася в ніч, чекаючи, коли виб'є годинник, що стояв 
на каміні у вітальні. Але годинник так і не вибив.

2
Коли настав ранок, Лорел підвелася з ліжка й зійшла в халаті на 

перший поверх. Була сьома година, яскраво сяяло сонце, і вранішні 
тіні мереживом лежали на блискучій підлозі та на обідньому столі. 
Посеред кухні в плащі й капелюсі стояла Мізурі.

— Невже це правда? — спитала Мізурі.
Лорел підійшла до неї, обняла й. пригорнула до себе.
Мізурі зняла капелюха й плаща і почепила на цвях разом із сум

кою. Тоді помила руки, витрусила свіжий фартушок — з цього во
на щоранку починала свій робочий день, коли мати Лорел була жи
ва.

— Що ж, я — тут, і ви теж тут, —? сказала Мізурі. Це означало: 
будемо одна одну розраджувати. Хвильку повагавшись, вона дода
ла: — Він завжди казав, щоб я приносила міс Фей сніданок у 
спальню.

— Що ж, тоді ви знаєте, як її будити, — відповіла Лорел. — 
Розбудите, коли приготуєте сніданок. Чи, може, вам не хочеться?

— Зроблю це заради нього, — відповіла Мізурі. ї ї  обличчя по
лагіднішало. — Він дуже любив потурати чужим примхам.

Незабаром по тому, як Мізурі вийшла з кухні з підносом у ру
ках, чорним ходом увійшла міс Адель Кортленд, убрана в свій най
кращий костюм. На сьогодні вона відпросилася в школі. Простягла 
Лорел два пучечки квітів — похилені біло-сірі голівки з квадратними 
чашечками.
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— Ти знаєш, з чиєї розсади я їх виростила. Вони цвітуть і в тебе 
під вікном. Це галезії, — нагадала їй міс Адель. — Чи є ще куди 
їх поставити?

Вони перейшли їдальню й передпокій і зупинились у вітальні. Во
на потонула в квітах; Лорел тільки тепер побачила їх — зрізане віт
тя маунт-селаської сливи й кислиці, жовтий жасмин, букети нарцисів 
у вазах і графинах, принесених разом з квітами з сусідніх будинків.

— Може, на батьковому письмовому столі?
— Міс Лорел, я стукаю й стукаю до міс Фей, а вона не озиває

ться й сніданку не бере! — крикнула зі сходів Мізурі.
— Все, твій день розпочався, Лорел, — сказала міс Адель. — 

Моя місія — зустрічати гостей.
Лорел піднялася на другий поверх, постукала й штовхнула двері 

великої спальні. На місці материного секретера, що раніше стояв між 
вікнами, височіло ліжко. Воно ніби ширяло в рожевій хмарі. В голо
вах бильце з червоного дерева, заввишки як камін, було зверху до
низу оббите шовком персикового кольору; покривало з оборками 
з шовку персикового кольору лежало на бильці в ногах; шовком 
персикового кольору були завішані і всі вікна. Фей спала посеред 
ліжка, під великою ковдрою. Лорел не бачила її обличчя, тільки по
тилицю. «Це найвразливіше місце людини, — подумала вона. І по
тім: — Чи можна, дивлячись на сплячу людину, — будь-яку сплячу 
людину, — бути цілком певним, що ти правильно її оцінював?» І тут 
вона побачила нові зелені черевички, що, мов оздоба, стояли на по
лиці каміна.

— Фей! — покликала Лорел.
Фей не озивалась.
— Фей, уже ранок.
— Не чіпай мене. Спи.
— Це я, Лорел. Вже скоро десять. Зараз почнуть сходитися лю

ди, і всі питатимуть вас.
Фей рвучко підвелася на ліктях і крикнула через плече:
— Я вдова! Почекають, нічого з ними не станеться, поки я спу

щуся.
— Ви поснідайте, і вам полегшає, — сказала Мізурі. Пропустив

ши Лорел, вона ввійшла із підносом у руках.

Лорел прийняла ванну, вдяглася. Приглушений грім прогуркотів 
унизу, прокотився через передпокій. Вона зрозуміла, що це, і рука 
її, піднесена до зачіски, здригнулася. Один голос домінував тепер 
над усіма: міс Теннісон Буллок перебрала командування на себе.

— Нарешті Клінт примусив тебе навідатися додому, — промовив 
до Лорел старечий голос, коли вона спускалася сходами.

У Лорел ця стара викликала єдиний — дитячий — спогад: якщо 
м'яч потрапляв за її паркан, то м'яча того вона більше не бачила.

— Так, дочкам не можна кидати батьківського дому, бо хто ж 
тоді доглядатиме нас, старих, — сказала міс Теннісон Буллок, міц
но обіймаючи Лорел. — Він уже тут, люба.

Міс Теннісон повела її до вітальні. Скрізь панувала півтемрява. 
Штори на всіх старих високих вікнах першого поверху були спущені. 
У вітальні горіли лампи. Люди — а їх зібралося вже чимало — підво
дилися й розступались, даючи їй дорогу.
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Розсувні двері між вітальнею й батьковим кабінетом були розсу
нуті, і в них на візку, накритому завісою, старою потертою оксамито
вою завісою, яка внизу тільки наполовину закривала колеса, встано
вили труну. За труною хтось на очах у Лорел споруджував декора
цію із горщиків з папороттю. Потім із-за декорації вигулькнув чо
ловік із м'ясистим, квадратним обличчям і дрібненькими очицями, 
носом і ротом — мати Лорел називала такі обличчя «баптистсь
кими».

— Міс Лорел, це знову я, містер Пітс. Я так добре пам'ятаю ва
шу матусю, — сказав він. — і сподіваюся, що ви будете так само 
задоволені виглядом свого батька. — Він простяг руку й підняв віко 
труни.

Суддя Маккелва лежав у своєму зимовому костюмі. Труна була, 
наче коробка з ювелірним виробом, задрапірована блискучим шов
ком того самого вульгарного тепло-рожевого кольору, що висів на 
вікнах і вкривав ліжко у спальні нагорі. Його велике обличчя відсві
чувало цю рожевість, і через те масивна щока мала відтінок перла- 
мутру чи перлини. Темні плями були стерті з-під його очей, як сліди 
людських помилок. Від звичного суворого виразу лишилися тільки 
роздуті ніздрі й складки навколо рота. Містер Пітс підняв віко тіль
ки в головах, показуючи Лорел обличчя небіжчика й груди; решта 
була схована від людських очей. І все-таки суддя Маккелва лишався 
ще самим собою — ні з ким іншим сплутати його не можна було.

— Закрийте труну, — стиха наказала Лорел містерові Пітсу.
— Ви маєте якісь претензії? — Ображене обличчя його виража

ло: «Жоден з моїх клієнтів ще не мав до мене претензій».
— О боже, — сказала міс Теннісон, яка стояла поряд з Ло

рел. — Ой, боже, боже...
— Будь ласка, не відкривайте далі, — попрохала Лорел містера 

Пітса й торкнулася руки міс Теннісон. — Адже батько нізащо б не 
дозволив... Коли мати померла, він оберігав її від...

— Твоя мати — то була зовсім інша річ, — твердо відказала 
міс Теннісон.

— Він уволив її волю, — сказала Лорел. — Не схотів, щоб вона 
лежала в усіх на очах...

— І я не можу йому цього подарувати. Ми так і не попроща
лися з Беккі по-людському, — перебила її міс Теннісон. — Крім того, 
люба, твій батько належить усьому Маунт-Селасу. Адже він з роду 
Маккелвів. І до того ж громадський діяч. Гадаю, ти не будеш проти 
того, щоб громада попрощалася з ним? Ой, який же він гарний.

— Я не хочу, щоб усі витріщалися на нього, — сказала Лорел.
— А місіс Маккелва висловила бажання, щоб труна стояла від

крита, — сказав містер Пітс.
— Чуєш? Ти не можеш позбавити Фей цього права, — сказала 

міс Теннісон. — Тож поставимо на цьому крапку. — І простягла ру
ки до тих, що зібралися в кімнаті, запрошуючи їх підійти.

Лорел стала на своє місце, в головах труни.
Люди підходили й спочатку обіймали її, а потім, завмерши, ди

вилися на покійного. Дружки та їхні чоловіки прийшли всі гуртом, як 
гуртом ходили до школи від першого й до випускного класу. Во
ни й досі трималися разом. Так само разом тримався й батьків 
гурт — юристи з окружної асоціації, церковні старости, друзі з клубу 
мисливців та рибалок.
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— Дозвольте мені глянути на нього! — мовила дружина пресві
тера, прокладаючи собі шлях ліктями так завзято, наче йшлося не 
про покійника, а про новонародженого. З хвилину вона постояла, 
дивлячись на обличчя судді Маккелви, потім обернулася до Лорел 
і, обнявши її за талію, закудкудакала: — А тепер подивимося, для 
кого я берегла отой віргінський окіст. Це ж ваша матуся навчила ме
не, як його перев'язувати й готувати, щоб люди могли їсти й не кри
витися. Вважайте, що він уже в вас на кухні. — Потім кивнула на 
труну; — Боюся, мій чоловік сьогодні трохи запізниться. Ви ж самі 
розумієте; такі люди щодня не вмирають. Він сидить зараз удома в 
халаті й намагається, сердешний, придумати, якими б ото словами 
найкраще вшанувати його.

— Дивіться, хто прийшов! Дот! — сказала міс Адель, яка зуст
річала всіх біля парадного входу.

Ніхто в місті не називав цю жінку інакше: для всіх вона була 
просто Дот. Жінка ввійшла своєю звичною безтурботно-веселою хо
дою, цокаючи високими підборами.

— Не могла втриматися, — пояснила Дот хрипкуватим барито
ном і попрямувала до труни.

їй було не менше як сімдесят. Не один десяток років вона слу
жила в судді Маккелви секретаркою. Коли він вийшов у відставку, 
вона сприйняла це як особисту образу. Він, звичайно, подбав про 
те, щоб вона не лишилася без роботи, але вона так і не пробачила 
йому цього.

— Коли я почала процювати в нього, — сказала Дот, дивлячись 
на покійного, — то з першої получки заплатила у крамниці в Джексо- 
ні тридцять п'ять доларів за комплект маджонга ]. То був тільки пер
ший внесок, а повна ціна комплекту становила сто доларів з гаком. 
Я, далебі, й досі не знаю, чому так тоді зробила. А він, добра душа, 
знаєте, що сказав? «Дот,— сказав він — тут нема нічого поганого. 
Якщо тобі хочеться зробити собі подарунок, то роби на здоров'яч
ко й тішся ним. І перестань гризти себе, бо в мене вже вуха пух
нуть». Я ніколи не забуду цієї доброї поради.

— Маджонг! — насилу вимовила міс Теннісон Буллок. — Господи, 
я вже геть забула цю історію.

Дот глянула на неї осудливо, наче та призналася, що забула са
мого суддю Маккелву.

— Теннісон, — кинула вона через труну, — я більше ніколи не 
розмовлятиму з тобою.

Хтось затопив у каміні, хоч ранок був теплий, а в кімнаті, де зіб
ралося багато людей, робилося душно.

— Так, так, без вогню воно було б не те, — сказав майор Бул
лок. Він підійшов до Лорел і потерся щокою об її щоку. Лорел від
чула запах різдвяного ранку — запах віскі. — Суддя Маккелва був 
найчеснішою, найсправедливішою і найдобрішою людиною в усій 
Асоціації юристів Міссісіпі,— сказав він.

Лорел помітила, що він уникає дивитися на обличчя небіжчика; 
поводивши очима, він наважився зупинити погляд лише на руці, що 
застигла біля кишені чорного піджака. — Коли ж та бідолашна жі
ночка наважиться зійти сюди?

— Рано чи пізно зійде, — відповіла міс Теннісон.’* 1
1 Маджонг — старовинна китайська гра, в якій звичайно беруть участь чотири осо.би; комплект 
маджонга складається із 144 пластинок.
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В тяжкі хвилини все, що вона казала, звучало як вирок, остаточ
ний і невідворотний.

З
— Цікаво, чого їм тут треба, — сказала стара місіс Фіс, що сто

яла біля вікна й дивилася надвір крізь розсунуті штори.
— Поллі! — застережливо крикнула міс Адель.
Всі обернулися, а ті, що сиділи, попідводилися. Повз міс Адель 

до вітальні зайшли дві гладкі жінки й чоловік.
— Я зразу сказала, що це тут, бо для пишного похорону цей бу

динок найбільше підходить, — заявила стара гладка жінка.— А де 
Ванда-Фей? Щось я її не бачу.

Вона підійшла до труни, за нею її супутниця. Обидві глянули на 
небіжчика. Лорел почула, як молодша відрекомендовує її старшій:

— Це дочка судді й Беккі, мамо.
— Тоді, значить, вона вдалася в Беккі, — сказала мати, вмощую

чись у кріслі, в яке суддя Маккелва звичайно сідав покурити біля 
каміна і яке стояло тепер найближче до труни. — В нього ви не вда
лися, — звернулась вона до Лорел. — А моя донечка, бачу, спромог
лася на шикарну домовину! Мене аж завидки беруть. — Вона обер
нулася до чоловіка: — Буббо, це дочка судді й Беккі.

Чоловік, що прийшов з ними, підвів руку й помахав п'ятірнею 
перед обличчям Лорел. На ньому була шоферська куртка.

— Хелло!
— Мене звуть місіс Чізем, я з Мадріда, з Техасу. Я мати Фей, — 

сказала стара, звертаючись до Лорел. — А це двоє моїх діточок — 
Сіс, з Мадріда, з Техасу, і Бубба, з Мадріда, з Техасу. Нас більше 
приїхало, але решта не схотіли заходити.

— Для мене це новина, — сказала міс Теннісон.
Майор Зуллок ступив крок уперед, щоб привітати їх.
— Я — майор Буллок!
— Може, вас цікавить, скільки ми сюди їхали, то я вам скажу: 

з Мадріда до вашого дому я добрався майже рівно за вісім годин, 
— мовив чоловік у куртці. «Мадрід» він вимовив з наголосом на пер
шому складі. — Річку ми переїхали поблизу Віксбурга. І нам дове
деться зразу ж вертатись назад. Усі мої дітки просилися зі мною, 
але дружина сказала, що не варто їх брати, бо хтозна, каже, яких 
мікробів вони можуть наковтатися в чужім домі. І вона таки мала 
рацію. Тож я залишив їх з нею в нашому автопричепі, а з собою 
взяв тільки одного. А, до речі, де Вендел?

— Та десь тут бігає, мабуть, роздивляється, — відповіла молода 
жінка. Власне, вона була не гладка, а вагітна.

— А Сіс увесь свій виводок взяла з собою. Сіс, — звернувся він 
до молодої жінки, — це дочка від його першої дружини.

— Я й без тебе знаю, хто вона, зразу здогадалася, міг би й не 
казати. В мене таке враження, наче ми віддавна знайомі, — сказала 
молодиця Лорел.

Як це не дивно, але в Лорел теж було таке, враження. Хоч Фей 
заявила колись, що всі її родичі повмирали, Лорел здавалося, що во
на давно знайома з ними.
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— Я своїм діткам сказала, хай бавляться в дворі, поки ми не 
вийдемо, — пояснила Сіс. — А їм більшого й не треба.

Стара місіс Фіс уже знову стояла біля вікна. Дивлячись у шпар
ку між шторами, вона нервово притупнула ногою.

Майор Буллок задоволено всміхнувся.
— Це я запросив їх сюди, — сказав він. — Бачите, всі відгукну

лися!— Й очікувально глянув на двері до передпокою.
— От тільки нас попередити забув, — сказала міс Теннісон.
Лорел відчула, як чужий палець торкнувся її власного, подряпав

нігтем біля обручки.
— Вам теж із чоловіком не пощастило? — спитала її місіс Чізем.
— Через рік після того, як побралися, — сказала стара місіс 

Фіс. — Загинув. На війні. Моряк. Тіло так і не знайшли.
— Виходить, доля з вами повелася жорстоко, — заявила місіс 

Чізем.
Лорел спробувала висмикнути палець. Місіс Чізем випустила йо

го, але тільки для того, щоб тицьнути її під ребра й присоромити:
— Отже, тепер у вас нема ні батька, ні матері, ні брата, ні сест

ри, ні чоловіка, ні дитини, анікогісінько. Ви лишилися на світі сама 
як палець.

— Помиляєтесь, помиляєтесь! Ви навіть не уявляєте собі, скіль
ки в цієї дівчини вірних друзів! — сказав мер Маунт-Селаса, який не
сподівано виріс поряд з Лорел і поплескав її по плечу. — А крім то
го, не працює банк, майже всі крамарі погодилися на час панахиди 
зачинити магазини, всі окружні установи теж не працюють. На бу
динку правосуддя приспущено прапор, у школі відмінили останні 
уроки. По-моєму, це найкраща відповідь тим, хто питає — чи лишили
ся в неї друзі.

— Друзі — так: сьогодні вони є, а завтра немає, — відказала мі
сіс Чізем мерові й Лорел. — Це не те, що кревні. Я молю бога, щоб 
він не дав мені пережити моїх рідних. Я б йому дуже була вдячна, 
якби наступного разу він забрав до себе мене. Так було б найкраще, 
правда ж, діти?

Поки вона чекала відповіді, до кімнати підтюпцем убіг малень
кий хлопчик. На ньому був ковбойський костюм і капелюх, на поясі — 
дві кобури з револьверами. Побачивши стількох незнайомих людей, 
хлопчик зупинився.

— Венделе, якщо ти хочеш підійти ближче, то скинь капелюха,
— сказала Сіс.

Хлопчик — білявий, худенький, років, мабуть, семи — наблизився 
до труни й став навшпиньки поряд з Лорел. Його рот розтулився.

— А чого це він так вирядився? — спитав хлопчик.
— А хто обіцяв: «Візьміть мене, я ні в кого нічого не питати

му?»— дорікнула йому Сіс.
— Атож, я собі інакше й не уявляю, як жити із своїми дітками в 

одному гніздечку, — вела далі місіс Чізем. — Бубба, як оженився, 
поставив свій автопричеп на моєму подвір'ї, і всі задоволені: розві
шуй, Ірмо, свою білизну хоч уздовж, хоч упоперек! А Сіс, одружив
шись, і не думала нікуди їхати: потіснилася в ліжку і звільнила місце 
для Даффі!

— Як його звуть? — спитав Вендел.
— Чого ти боїшся? Ніхто тебе там не вкусить. Іди й пошукай її«

— сказав батько.
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— Не піду.
— Краще б вона не барилася, якщо хоче з нами побачитися,

— сказав Бубба. — Бо за хвилину ми вирушаємо назад, до Мадріда.
— Стривайте, стривайте! — вигукнув майор Буллок. — А похо

рон? Ви ж теж нестимете труну!
— Що це він на тебе каже, тату?! — вигукнув Вендел. .
— Здається, так заведено, — сказав майор Буллок, звертаю

чись до присутніх.
— Скажи їй, щоб зараз же була тут! — звелів Бубба Венделові.

— Ну, біжи!
,— Не побіжу. Я тут побуду, — сказав Вендел.
— Ви вже пробачте йому. Це ж він ще ніколи не був на похоро

ні, — звернулася Сіс до Лорел.
— Дай-но я покажу тобі суддю, — примирливо сказала Буббі мі

сіс Чізем.
— Та я вже надивився на нього, — відповів Бубба. — По-моєму, 

як на свої сімдесят з гаком, він виглядає дуже молодо.
— Твоя правда. Мужчина в повному соку! Я пишаюся тобою, 

Вандо-Фей, — промовила місіс Чізем до стелі над головою. — Твій 
батько був сама руїна, і ніякі рум'яна приховати цього не могли.— 
Вона обернулася до Лорел: — Зате я певна, що жодна в світі людина 
не протрималася б так довго, як він, на самій тільки воді. Вода з-під 
крана — то було єдине, що містер Чізем міг ковтати. В нього був рак, 
але вік ні разу не те, що не поскаржився, а навіть не застогнав. Скіль
ки я не дослухалася, так нічого й не почула. А це тому, що ми з вами 
одної закваски, тому, що ми — родом з Міссісіпі!

Кремезна червонощока жінка у волохатому шотландському бе
реті всміхнулася Лорел в обличчя з другого боку.

— Я пам'ятаю, о, як я чудово пам'ятаю, скільки різдвяних свят 
провела я в цьому прекрасному й гостинному домі!

Ця жінка була божевільна, але навіть її не зупинили, допустили 
до відкритої труни. Вона зіп'ялася навшпиньки, тягнучись до Лорел, і 
та, побачивши стоптані каблуки, впізнала у ній швачку, яка ходила 
від будинку до будинку й просиджувала цілі дні за машинкою, слу
хаючи й балакаючи й роблячи все не в лад. Атож, її ім'я — місіс Вер
на Лонгмаєр.

— На свята вони розсували двері між цими двома залами, лу
нала музика, і тоді... — місіс Верна випростала руку так, наче відмі
ряла ярд тканини... — ми з Клінтоном першими починали танок.

У Маунт-Селасі ніхто не наважувався перечити міс Берні Лонгма
єр. Навіть коли їй показували перекошений шов, вона гордо відпові
дала: «Хай той, хто без гріха, перший кине в мене каменем!»

— О, цей благородний римлянин завжди й у всьому був для ме
не взірцем! — заявив мер, простягши долоню над труною. — І коли я 
досягну вищої посади... — Урочисто ступаючи, він попрямував туди, 
де сиділи інші члени Асоціації юристів. Лорел побачила, що вони си
дять більш-менш компактно, немов на засіданні суду присяжних.

Міс Телма Фраєрсон проскрипіла мостинами й зупинилась біля 
труни. Багато років вона видавала рибальські й мисливські ліцензії, си
дячи за своїм віконцем у будинку правосуддя. ї ї  плечі опустилися, й 
вона сказала:

— Він володів прекрасним почуттям гумору. В душі, під цією 
маскою.

55



— В душі, під цією маскою, батько знав, що нічого смішного в 
його роботі немає, — чемно зауважила Лорел.

— Чого ж він пішов у лікарню, — сказала стара місіс Чізем,— 
якщо він так добре знав, де смішно, а де ні?

— Ваша правда, ті лікарі іноді таке собі дозволяють, що й гово
рити страшно, — докинула Сіс. — Ірма каже: якби ти знала, що 
коїться в родильному відділенні в Амарільйо, в тебе волосся дибом. 
стало б.

— Хіба лікарі знають, що вони роблять! Вони тільки вміють ра
хунки виписувати, — зауважив Бубба.

— А кого б я до себе й на сто кроків не підпустила, то це мед
сестер!— вигукнула місіс Чізем.

Лорел глянула поверх їхніх голів на китайські естампи, що їх при
везли попередні покоління Маккелвів-місіонерів. Естампи висіли на 
постійних місцях навколо годинника, який стояв, на полиці каміна. Го
динник зупинився: «Його, мабуть, не накручували, — подумала вона,
— востаннє це, певне, зробив батько», — і стрілки завмерли на третій, 
годині, такі ж нерухомі, як час на китайських пейзажах. їй захотілося 
підійти до годинника, зняти ключ із цвяшка, що його забив батько, 
трохи криво, в обклеєну шпалерами стінку, накрутити годинник і пе
реставити стрілки. Але вона не могла ні на мить відійти від батьково
го узголів'я. В неї було таке відчуття, наче батька попросили, щоб 
він нерухомо полежав у труні, — так само терпляче, як там, на лі
карняному ліжку, коли відлічував хвилини й години свого життя. І 
вона стояла біля його труни, чекаючи разом з ним, коли це скінчи
ться. Позбавлена можливості слухати цокіт годинника, вона слухала 
шкварчання й сичання вогню.

— Ми з Клінтом ще хлопчиськами, бувало, беремо своїх собак 
і йдемо на цілий день куди-небудь у ліс, — провадив доктор Вудсон.
— Ходили аж до тієї місцини, що колись, як хто пам'ятає, звалася 
Сьоме небо. Там стримів тоді високий глинястий берег, а тепер до
бувають гравій. І знаєте, я багато років був Клінтовим лікарем, ми 
ж, чорт забирай, однолітки, але я чомусь тільки тепер оце згадав, ту 
історію з його ногою. Клінт виліз на ліану і почав розгойдуватися. 
Розгойдавшись, він полетів — і приземлився, та босою ногою на 
якусь залізяку. Він мало не зійшов кров'ю за милю від своєї хати! 
Я ніс його на собі до самого міста — де тільки сили взялися. Ви ж 
знаєте, Клінт завжди справляв враження людини, яку ніщо не бере, 
яка й смерті не боїться, але насправді, по-моєму, він був надзвичай
но вразливий.

В кімнаті прозвучав і зразу ж урвався притишений сміх.
— Оце він і є, тьотю Сіс? — спитав Вендел Чізем. — Оце і є по

хорон?
— Ні. Я тобі скажу, коли почнеться, — відповіла Сіс.
— Поки я його тяг, він знепритомнів і геть захолов. Але на той 

час ми вже були біля перших будинків — на тому місці, де тепер 
стоїть автомийка. Як подумати, то я, виходить, урятував тоді Клін- 
тові життя!

— Батько справді був дуже вразливий, — сказала Лорел.
— Знаючи про всі мої болячки, хто б міг подумати, що я його 

переживу, — вів далі доктор Вудсон.
— Не нам з вами питати, чому воно вийшло так, а не інакше,

— сказала місіс Чізем. — От узяти нашого дідуся і мого старшенько-
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го, Роско. Ніхто в Техасі не міг зрозуміти, чому господь першим за
брав до себе Роско.

— А що сталося з Роско, бабусю? — спитав Вендел. Одійшовши 
від труни, він сів місіс Чізем на коліна й з цікавістю глянув їй у вічі.

— Я ж, дитинко, вже не раз тобі про це розказувала. Він позати
кав усі шпаринки у вікнах, усі щілини в дверях і пустив газ з усіх 
чотирьох пальників та ще й духовки на додачу, — лагідно сказала мі
сіс Чізем. — Пожежники витягли його з квартири й повезли на по
жежній машині до баптистської лікарні, та як вони не поспішали, а 
Роско виявився прудкішим від них: він був уже на тому світі.

— Що, обігнав пожежну машину? — вигукнув Вендел. — А ти 
була там, бабусю? Ти бачила, як він їх обігнав?

— Я ж його мати. Я потім тільки сиділа й дякувала господу богу, 
що Роско не придумав страшнішого способу й не зіпсував собі об
личчя. Він-бо так не любив, коли хтось кепкував із нього. А в домо
вині він лежав гарнесенький, як дівчинка. Отак-то воно, золотко, бу
ло: ліг собі, підклав під голову подушечку, випростався й став чека
ти, доки з нього дух вийде. Щоб ти мені не смів нічого подібного 
робити, чуєш, Венделе? — сказала місіс Чізем.

Вендел обернувся й подивився на небіжчика.
— Роско розповів своїм друзям в Орінджі, що він надумав 

зробити. І вже потім вони написали мені, що він, мовляв, прихо
див до них, і вони, мовляв, теж плакали разом з ним. Я їм згодом 
відповіла. «Ви плакали разом з ним? — пишу. — А чому ж ви не роз
повіли нічого його матері?» В тій листівці я їм ще написала: «У мене 
б вистачило грошей на автобусний квиток. Я не така вже бідна. Ме
ні б вистачило на квиток від Орінджа до Мадріда й назад!» — вона 
стукотіла по підлозі обома ногами.

— Йому там краще, мамо, — сказала Сіс. — Йому там краще, так 
само, як судді Маккелві. Повір мені, і тобі полегшає.

— Я їм написала ще одну листівку, мовляв, скажіть *оу його 
матері, що мучило її сина, якщо вам, звісно, відомо, а вони тягли- 
тягли, а потім відписали, що Роско, мовляв, не хотів, щоб я знала 
причину, — сказала місіс Чізем, і обличчя її прибрало невинно-цнот
ливого виразу. Але цей вираз протримався всього кілька секунд.— 
Як містер Чізем покинув нас, — вела вона далі,— Роско став голов
ною моєю підпорою. Вони мені сказали: «Приготуйтеся до найгіршо
го, місіс Чізем. У містера Чізема тепер одна дорога — на той світ». І 
вони таки вгадали, оті лікарі. Містер Чізем згорів, як свічка, і ми по
ховали його в рідному Міссісіпі, в Бігбі, і там, на могилі, я підізвала 
Роско. — Вона пригорнула до себе Вендела. — Підізвала й кажу йо
му: «Роско, ти тепер моя головна підпора. Ти тепер, — кажу, — го
лова родини Чіземів». Він був такий щасливий.

Вендел заплакав, і Лорел захотілося взяти його на руки, пригор
нути, захистити. Вона подумала, що вік зараз — як молода, ще не 
зацькована й незлостива Фей. Такою Фей, мабуть, здавалася на са
мому початку старіючому судді Маккелві, який уже втрачав зір.

Раптом Вендел вирвався з обіймів місіс Чізем і щодуху помчав 
до передпокою. Він обхопив руками коліна старого дідуся, якого міс 
Адель саме завела до вітальні.

— Дідусь Чізем! Боже, невже це він? Дідусь приїхав! — вигук
нула Сіс*
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Разом з Венделом старий повільно увійшов до вітальні й протис
нувся до Лорел: в одній руці він тримав пожовклу цукеркову короб
ку, в другій — паперовий мішечок. Свого капелюха він віддав Вен- 
делу.

Підійшовши до Лорел, старий сказав:
— Міс, я привіз вам з Бігбі трохи горіхів. У вас тут, певно, такі

не ростуть. Вони торішні. — Він пояснив, що о третій годині ночі вий
шов на роздоріжжя, щоб сісти на попутний автобус,
а потім просидів в автобусі до ранку, вилузуючи го
ріхи, щоб не заснути. — Маунт-Селаса я таки не проїхав, але, зійшов
ши, зразу заблудився, — сказав старий, простягаючи коробку Лорел. 
— Це зерня. А шкарлупу ви вже самі, будь ласка, викиньте, — до
дав він, подаючи їй мішечок. — Я не хотів лишати її на м'якенькому 
тепленькому кріслі тому, хто сяде там після мене. — Перше, ніж 
обернутися до труни, він старанно обтер руки.

— Дідусю, ти знаєш, хто це? — спитав Вендел.
— Це містер Маккелва. Видно, твердої вдачі був чоловік і випив 

гірку свою чашу до дна, — відповів містер Чізем. — Шкода, що дове
лося йому прощатися з життям за тридев'ять земель від рідної оселі.

— От цікаво, кого він тобі нагадує? — спитала місіс Чізем.
Дивлячись на небіжчика, старий з хвилину думав, а тоді від

повів:
— Нікого.
— Клінт вирішив, що такий жарт просто не повинен дурно про

пасти.
Почувши цю фразу, Лорел обернулася й побачила, що юристи, 

непомітно, один по одному покинувши свої місця, зібралися у бать
ковім кабінеті й ведуть там жваву розмову. Час від часу до неї до
линав сміх. Вона почула запах сигарного диму. Тільки майор Буллок 
не приєднався до них.

— Ну, як там мій вогонь? — вигукнув майор Буллок. — Ви ж ди
віться, щоб вогонь не згас! — крикнув він у відчинені двері кухні. —■ 
В такий жалібний час без вогню не можна, правда ж?

Він не зводив погляду з дверей, що вели до передпокою, здри
гаючись і витягуючи шию щоразу, коли з'являвся новий відвідувач.

Стара місіс Фіс не кидала свого спостережного пункту біля шпар
ки між шторами — видно, заняття це було звичне для неї, і вона по
чувалася, як дома.

— Дивіться, хто йде! Томмі! — вигукнула вона раптом.
Якби її воля, вона б завернула його назад — так само, як розіг

нала б отих техаських дітлахів, що бавилися під вікнами будинку.
Новий відвідувач увійшов до вітальні без допомоги міс Адель — 

увійшов, пружно ступаючи на п'яти й неквапно постукуючи перед 
собою тростинкою. Це був Том Ферріс, маунт-селаський сліпий. Він 
попрямував не до труни, а до фортепіано, й постукав тростинкою по 
стільці перед ним.

— Він такий щасливий! — лагідно промовила міс Теннісон.
Том Ферріс сів — дебелий, на диво охайний чоловік з розплю

щеними, опуклими, як у статуї, очима. Лорел подумала, що він при
ходив сюди тільки один раз, сто років тому, настроювати фортепіа
но. І тепер сів на тому самому стільці.

— Під цією маскою скромності ховалася безстрашна вдача. 
Безстрашна! — сказав раптом майор Буллок, ставши в ногах труни. —■
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Хто з вас не пам'ятає, як Клінт Маккелва дав відсіч білим капту
рам *? — Мостина жалібно застогнала, коли він, гойднувшись на каб
луках, мало не загорлав, виповнюючи своїм голосом не тільки 
вітальню, а й, мабуть, увесь будинок: — Пам'ятаєте, як це було... 
Клінт засудив того типа за навмисне вбивство, й білі каптури заявили, 
що вилізуть з усіх своїх дірок, щілин і ям, нападуть на місто й визво
лять свого дружка з в'язниці! А Клінт їм на те: «Спробуйте тільки 
поткнутися! Я, — каже, — зберу маунт-селасців, ми оточимо будинок 
правосуддя із зброєю в руках і побачимо, чия візьме!» Білі каптури 
таки поткнулися, і вони прийшли трохи раніше, ніж обіцяли, трохи ра
ніше, ніж ми встигли зібратися. Але Клінт— Клінт сам один вийшов 
на ганок будинку правосуддя, став і каже: «Що ж, заходьте! В'язниця 
тут, на другому поверсі!»

— На батька це не схоже, — мовила стиха Лорел до Тіш, яка са
ме підійшла до неї.

Майор Буллок розпалювався дедалі дужче.
— «Ну ж бо, заходьте, — каже він. — Але хай кожен з вас скине 

свій клятий каптур на порозі, хай покажеться мені!»
— Батько не любив грати комедію, — провадила Лорел. — Ні в 

залі суду, ні десь-інде. Всяке хизування тільки дратувало його.
— А потім командує: «Ану назад у свої нори, щури!» А вони ж 

усі були озброєні! — кричав майор Буллок, стискаючи в руках уявну 
гвинтівку.

— Він намагається зобразити батька таким, яким хотів би бути 
сам, — сказала Лорел.

— Ну й дай йому боже здоров'я, — зітхнула Тіш. — Не чіпай йо
го, хай собі тішиться.

— Але ж тепер... це недоречно, — сказала Лорел.
— І він таки прогнав їх звідти, всю їхню зграю вигнав з міста в 

ті хащі, де вони кублились. Клінт показав їм, де раки зимують, — трі
умфував майор Буллок. — О, під тією маскою скромності в нього хо
валася безстрашна...

— Батько дійсно був скромною людиною, — перебила його Ло
рел.

— Що ти хочеш цим сказати, серденько? Тебе ж тоді й близько 
не було. Ти тоді сиділа в своєму Чікаго, малюючи картинки, — відпо
вів майор Буллок. — А я все бачив! Він стояв і кричав тим негідни
кам: «Ну, стріляй, хто сміливий!» — Роздер на грудях сорочку й крик
нув: «Стріляйте!»

— Йому спершу треба було про матір подумати,— сказала Ло
рел.

«От мати — та могла б це зробити. Ніхто б не наважився, а мати 
б — зробила!» — подумала вона.

— Для мене й досі загадка, як він тоді лишився живий, — упер
то провадив майор Буллок й опустив уявну гвинтівку. Він був обра
жений у своїх найкращих почуттях.

«В тому, що ми погано знаємо інших людей, не менша загадка, 
ніж у тому, як добре ми їх знаємо», — подумала Лорел.

— А як звуть цього чоловіка, тату? — спитав Вендел, смикаючи 
батька за рукав.

— Замовкни. Інакше заберу тебе додому, й ти не побачиш, що 
буде потім. 1
1 «Білі каптури» — реакційна терористична організація в СШ А.
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— Це мій батько, — сказала Лорел.
Хлопчик звів на неї очі, й рот у нього розтулився. Вона вирішила, 

що він їй не повірив.
Чоловіче товариство в кабінеті тим часом не вгавало:
— Клінт розшукує свідка, той, звісно, переховується, і тут ця юна 

негритянка заявляє: «Ми з ним удвох бачили це. Він, каже, просто 
свідок, а я — свідок стріляний, бо мене таки підстрелили».

Усі засміялися.
— «Так, свідки бувають двох гатунків, це точно,— каже Клінт.—

І я знаю, який мені більше підходить. Вона — стріляний свідок, і тому 
я візьму її». Він у всьому вмів бачити смішне.

— Потім він привів її сюди й дав притулок під власним дахом, — 
стиха промовила Лорел до міс Адель, яка вже зійшла зі свого поста 
біля дверей: всі, хто мав прийти, очевидно, вже зібралися. — І я не 
знаю, що в цьому було смішного.

— Це вони кажуть про Мізурі, еге ж? — запитала міс Адель.
— Так, про неї, і вона все чує,— відповіла Лорел.
Мізурі саме стояла навколішки перед каміном і перевертала ко

чережкою велике поліно.
— Я завжди молю бога, щоб люди не здогадувалися, коли про 

них говорять,— прошепотіла міс Адель. — На щастя, вони здогаду
ються дуже рідко.

Поліно перевернулося, мов людина уві сні в ліжку, і полум'я ос
вітило всю кімнату. В центрі її, немов вихоплений з натовпу проме
нем юпітера, стояв, піднісши до очей годинник, містер Пітс.

— Все це мені сниться, це нереально, — прошепотіла Лорел.
— Коли людина закінчує своє земне життя — це дуже реально,. 

— озвалася міс Адель.
— Але ви послухайте, що вони говорять!
— Вони намагаються сказати, що людина не вмирає, а живе віч

но. Чи знаєш ти, як це сказати інакше, краще?
Лорел здалося, що батько — безпорадний у власному домі, се

ред людей, яких він знав і які знали його давно, — саме в цю мить 
дійшов до критичної точки в своєму житті.

— Але ж ви чули, що вони говорять? — спитала вона.
— Говорять вони справді недоладно. Але головним чином тому, 

що думають про тебе.
— Якщо їх послухати, то можна подумати, що він справді був 

гумористом. І лицарем. І янголом, що зійшов з неба на землю,— 
сказала Лорел.

Міс Адель, дивлячйсь у вогонь, усміхнулася.
— їм теж нелегко, Лорел. До того ж їх трохи спонукає до цього 

й дух суперництва. Адже несподівана поява сімейства Чіземів змусила 
їх згуртуватися...

— Суперництва? Тут? Біля батькової труни?
— Що ж поробиш — люди є люди, Лорел.
— Це поки що його дім. І, зрештою, вони ще батькові гості. А 

приписують йому те,, чого ніколи не було — мати сказала б, оббріху
ють його. — Лорел говорила так, наче давала свідчення на захист 
батька, наче ці люди зібралися тут для того, щоб судити його, а не 
попрощатися з ним. — Він не стерпів би ніякої брехні про себе. Ані« 
найменшої. Нізащо.
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— Стерпів би, — мовила міс Адель. — Якби вона пішла на ко
ристь невинній людині.

— Я його дочка. Я хочу, щоб тепер люди говорили про ньогс 
тільки правду.

Лорел повільно повернулася спиною до людей і до міс Аделі 
теж. ї ї  очі ковзнули понад труною, й перед ними постав кабінет — 
батько називав його «бібліотекою». Зелений бар'єр за труною зату
ляв його письмовий стіл. За ним їй видно було тільки дві переповнені 
книжкові шафи — схожі на два старі, латані бархатисті плащі, повіше> 
ні на стіні. Полиця з творами Гіббона 1 провисла, мов широкий пояс 
на одному з них. Тільки тепер вона зрозуміла, що він хотів би по
слухати. Не ту книжку! Не ту книжку!

— Я прошу дуже мало: щоб у їхніх спогадах він лишався таким, 
як був, — сказала вона.

— Повір мені: цим самим ти просиш дуже багато, — відповіла 
міс Адель. І зразу ж застережливо додала: — Увага, Поллі!

Із передпокою до вітальні вбігла Фей, убрана в чорний блиску
чий шовк. Дивлячись просто себе, прокладаючи собі серед присут
ніх дорогу, вона бігла до труни.

Міс Адель швидким, легким рухом ззаду відсторонила Лорел, 
даючи Фей дорогу.

— Ні! Зупиніть! Зупиніть її! — здушено скрикнула Лорел.
Фей з розгону зупинилася й схилилась над небіжчиком.
— Ой, який же він гарний без отих мішків з піском! Який же він 

красивий без отієї клятої пов'язки на оці! — вигукнула вона.
— Ач яка! Часу не гайнує, з копита вскач іде, — сказала місіс Чі- 

зем. — Не зупинилася навіть зі мною поговорити.
Фей, скрикнувши, озирнулася.
Сіс, опасиста, дебела, підвелася й промовила:
— Це я, Вандо-Фей. Обніми мене й поплач.
Лорел заплющила очі, зрозумівши тільки тепер, чому Чіземи 

здавалися їй такими знайомими. Вони ніби вийшли з тієї нічної лікар
няної чекальні — діти катастроф, минулих і майбутніх, — велика рідня 
людей, які ніколи не розуміють всієї глибини свого нещастя.

— Забирайтеся геть! Хто їх сюди покликав? — заверещала Фей.
— Я! — відповів майор Буллок. Його обличчя аж сяяло від за

доволення.— Я їх зразу розшукав, це було неважко: Клінт записав 
мені всі адреси напередодні від'їзду до Нового Орлеана.

Але Фей уже повернулася до нього спиною й знову схилилася 
над небіжчиком.

— Ой, любий мій, коханий, устань, вийди звідти, — заголосила 
вона.

— Зупиніть її, — звернулася Лорел до всіх, хто був у кімнаті.
— Тихше, тихше, — попросила міс Теннісон усіх, хто стояв коло 

труни.
— Чи ти чуєш мене, любий? — вигукнула Фей.
— Зараз вона зійде з розуму, — сказала місіс Чізем. — Так само, 

як я колись. Сердешна Ванда-Фей.
— Ой, суддя, як же ти міг так нечесно зі мною повестися? — 

залементувала Фей. — Ой, суддя, на кого ж ти мене покинув. Як же 
ти міг так скривдити мене?
1 Гіббон, Едуард (1737—1794) — англійський історик, автор «Історії занепаду й краху Римської 
імперії».
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— Ну, ну, покажіть, що ви в нас герой, — сказав майор Буллок, 
наближаючись до Фей.

— Ванді-Фей потрібен був чоловік, через те він і не мав права 
помирати. Хоч з ним Тй була сама тільки морока, хоч в неї і не лиша
лося часу для себе самої. Ти погодилася б знову крізь усе це прой
ти, правда ж, люба? — запитала місіс Чізем, важко підводячись. Про
стягти руки, вона перевальцем рушила до своєї дочки. — На все по
годилася б, аби тільки він воскрес.

— Боже! — прошепотіла Лорел.
Фей крикнула в труну:
— Суддя! Ти мене обдурив!
— Ну ж бо, попрощайтеся з ним, золотко, — сказав майор Бул

лок, намагаючись обійняти її за плечі й при цьому трохи похитую
чись.— Так буде краще, просто покладіть поцілунок на...

Фей безладно замахала руками, вдарила майора Буллока, місте
ра Пітса і Сіс, на мить зчепилася з матір'ю. Націлилася кігтями в об
личчя Лорел, але проповідник в останню секунду встиг схопити її; 
вирвавшись з його рук, вона кинулася до труни, і почала наосліп об
ціловувати обличчя судді Маккелви. Нарешті міс Теннісон Буллок 
удалося, не звертаючи уваги на лемент, затягти її до кабінету. На 
порозі вона перекинула улюблене крісло судді Маккелви.

Лорел стояла, дивлячись на байдуже обличчя небіжчика, і до неї, 
немов хтозна з якої далечі, долинав голос місіс Чізем.

— Яка мати, така й дочка. Хоч коли я прощалася з її батьком, 
мене не так легко було відтягти від нього — де там! Я все в хаті по
трощила.

— А де лікар? Утік і сховався? — запитала стара місіс Фіс.
—  Вона й сама прочумається, — озвався доктор Вудсон.
Всі чоловіки, крім старого Тома Ферріса, який сидів на стільці, й 

майора Буллока, який зник у кабінеті слідом за Фей, збилися в гурт.
З кабінету почувся голос майора Буллока:
— Ану дайте мені свої ручки!
— Вона кусається, — сказала сестра Фей.
— І не дивно. Хто ж без бою розлучиться з найдобрішою люди

ною в світі!
З тону голосу майора Буллока Лорел зрозуміла, що він п'яний.
— Чому ж він так жорстоко повівся зі мною? — заголосила Фей. 

— Чому він так скривдив мене?
— Не плач! Я застрелю того поганого дядька. Скажи, де він? — 

тоненьким голоском пропищав Вендел.— Тільки ти не плач!
— Ти не зможеш його застрелити, — сказала Сіс. — Чому? А то

му. Не можеш, та й годі.
— Ви її потрусіть, — авторитетно порадила місіс Чізем.
— Вона, видно, давно не їла свіжих овочів, — сказала міс Тен

нісон Буллок. — Цим, мабуть, усе й пояснюється. Доведеться ляснути 
її по щоці — не бійтеся, я не сильно, отак!

На мить запала тиша, й Лорел подивилася на батька востаннє, 
бо в цю мить ніхто, крім неї, не дивився на нього. Містер Пітс спро
мігся створити одну ілюзію — що батьковому прожитому життю за
грожує якась небезпека; тепер ця ілюзія зникла.

— Він любив мою матір, — сказала Лорел у німу порожнечу.
Підвівши голову, вона побачила Тіш, яка поспішала їй на допо

могу, і старого Тома Ферріса, який сидів, не змінюючи пози, в глиби

62



ні кімнати. Містер Пітс чатував між горщиками з папороттю. Коли він 
ступив крок уперед і почав робити те, що належало, Тіш співчутливо 
підморгнула Лорел, і це допомогло: вона дозволила містерові Пітсу 
опустити віко, яке подумки весь час підпирала плечима.

Потім містер Пітс, лавіруючи візком з труною так легко, що 
здавалось, дорогу їй прокладало силове поле її недоторканості, ру
шив крізь натовп до виходу: труну вмить укрила гора квітів.

Лорел, міс Адель і Мізурі вийшли разом і зупинились, стежачи 
за труною. Діти, що гралися з гавкучим песиком, теж задивилися на 
труну, а потім на людей, що виходили слідом за нею. Двоє дітлахів, 
які видерлися на кабіну невеличкого грузовика, побачили Вендела й 
замахали йому букетами квітів. То були галезії, зірвані з газона.

Маунт-селаську пресвітеріанську церкву збудували Маккелви, 
подбавши про те, щоб сходи її були якнайкрутіші; вони хотіли, щоб 
церква була не менша, ніж будинок правосуддя, навпроти якого її 
поставили. Сидячи на відгородженій лаві Маккелвів, Лорел чула, як 
сім членів Асоціації юристів — а може, то були їхні сини? — а також 
Бубба Чізем у своїй шоферській куртці, важко гупаючи черевиками, 
заносять до церкви труну з тілом судді Маккелви.

— Отче небесний, хай це буде нагадом для нас, що ми — по
кірні й милі діти твої, — промовив над труною доктор Боулт, схи
ливши голову.

Чи не ті самі слова суддя Маккелва казав, сідаючи за обідній 
стіл? Більше Лорел не почула нічого. Вона дивилася, як пресвітер 
править панахиду, але слова його лилися так само беззвучно, як без
звучно пурхала хусточка, якою він витирав лоб, щоки й знову лоб.

Всі чекали, поки родина — Лорел, Фей та Буллоки— пройде за 
труною до виходу. Лорел побачила, що церква не змогла вмістити 
всіх, хто прийшов. Попід стінами стояло багато людей; їхні тіні пада
ли на вітражі вікон. Негритянська частина Маунт-Селаса теж зібра
лася тут, і чорні були вдягнені в чорне.

Натовп ринув сходами вниз. Попереду пливла труна.
— Той, що знісся на небо, прийде так, як бачили ви, — сказала 

міс Верна Лонгмаєр, ступивши на землю. — Роздеріть же завісу на
двоє! — Вона рвучко розвела руками, немов роздираючи шов. — І 
розколеться гора Оливна! — І з переможним виглядом звернула в 
протилежний бік.

Щоразу, як колеса машин наїздили на грати електросигналу, що 
охороняв кладовище від худоби, лунав дзвін. Процесія поминула 
розчинену ковану браму; уклінні ангели й виноградні лози на ній бли
щали, мов покриті чорним екстрактом локриці. На вершині горба по
переду юрмилися крилаті ангели й натуральних розмірів статуї ко
лишніх громадян, що вишикувалися, мов на переклик, між колонами, 
обелісками й кипарисами, як на палубі корабля пасажири, що встиг
ли вже познайомитися між собою — учасники недалекої місцевої 
екскурсії, яка потім ще довго сниться...

— Добре, що велика камелія вже розцвіла, — сказала Лорел і 
відчула, як міс Теннісон стисла її руку.

63



Фей, що сиділа з другого боку, сказала:
— Який дурень міг повірити в те, що я поховаю свого чоловіка 

поряд з його першою дружиною? Він лежатиме на новій ділянці.
Лорел повела очима поміж надгробками родини Маккелвів і по

бачила камелію, посаджену батьком на могилі.її матері, — розлогий 
кущ, укритий квітами, живими й зів'ялими, на бляклому килимі із 
власних пелюсток.

Лорел ніколи б не подумала, що маунт-селаське кладовище мо
же мати «нову ділянку». Вона почувалася так, наче раптом опинила
ся на зворотному боці Місяця. Процесія зупинилася. Далі проїхати 
міг тільки катафалк. Всі повиходили на траву, в яку впиралась уто
рована дорога.

Грузовик-пікап загальмував за машиною Буллоків, мало не тор
кнувшись її бампером, до якого була прикріплена смужка бляхи з 
написом: «Дай ближньому своєму, перш ніж він дасть тобі».

— А чого ми сюди приїхали? — спитав Вендел.
Тут, просто неба, вітер підхоплював його тонесенький голосок, 

мов пушинку.
— Венделе Чізем, їм треба закінчити те, що вони розпочали, яс

но? Я тебе попереджала: ти ще пошкодуєш, що попросився з нами, 
— сказала Сіс.

Вони рушили схилом, на якому вже зяяли з півдесятка могиль
них ям, обтиканих стандартними неживими квітами.

— Чи всі знають, куди.йти? — вигукнула міс Теннісон, обводячи 
поглядом натовп, що сунув по моріжку. — Візьміть хто-небудь під 
руку старого Тома Ферріса, щоб він не заблукав!

Над призначеною для судді ямою був напнутий тент; здавалось, 
вона була найвіддаленіша на кладовищі. Коли вони наближалися до 
того місця, хмара чорнокрилих птахів злетіла раптом у повітря: пта
хи злетіли так, як вони злітають над зораним полем — кладовище 
тут усе ще схоже було на поле чи, радше, на стару карту, якою ще 
іноді послуговуються, хоч сама територія вже невпізнанно змінилася; 
птахи знялися й полетіли геть, і небо неначе взялося зморшками.

Містер Пітс знову чекав — він стояв під тентом. Члени родини 
посідали на призначені для них місця. Фей сиділа праворуч від Ло
рел, підперши щоку рукою в чорній рукавичці. Труна, закріплена на 
блоках над викопаною могилою, висіла просто перед ними.

Міс Теннісон, яка знов сіла ліворуч, пошепки сказала на вухо 
Лорел:

— Озирнися. Шкільний оркестр. Ще б пак! Оті сурми, якими во
ни так хизуються, подарував їм Клінт. І червоне вбрання теж. Ану 
скажіть їм хто-небудь, щоб не хнюпилися! І щоб грали як слід!

Під тентом містера Пітса гостро пахло квітами, що знов опини
лися на свіжому повітрі, і -сирою землею. Стільці членів родини сто
яли на привезеному містером Пітсом фісташково-зеленому, позбав
леному будь-якого запаху дерні.

Доктор Боулт зайняв своє місце й почав промовляти. І знову 
Лорел не почула слів, що злітали з його уст. Вона не почула й гри 
шкільного оркестру. Гуркіт автостради, що межувала з новою ділян
кою кладовища, накочувався на неї, як нескінченні океанські хвилі, 
приголомшував, як горе. Спалахуючи на сонці, мов прожектори, віт
рові шибки грузовиків засліплювали її заплакані очі. Потім Фей опу
стила чорну руку й поправила зачіску — отже, все скінчилося.
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— Лорел, я повинна тобі сказати, що це був прекрасний похо
рон,— заявила Дот Деггіт одразу ж після того, як доктор Боулт по
тиснув руки членам родини небіжчика і всі попідводилися. — Я поба
чила тут усіх, кого знаю, і всіх, кого знала, — весь старий Маунт-Се- 
лас, абсолютно весь! — Усміхнувшись Лорел очима старої кіноактри
си, вона послала рукою всім знайомим прощальний поцілунок — усім, 
крім міс Теннісон Буллок, до якої демонстративно повернулася спи
ною.

Хлопці й дівчата із шкільного оркестру, вимахуючи золотими 
сурмами, першими помчали по зеленій траві до своєї старої таратай
ки. Вендел подався слідом за ними. Відшукавши на дорозі батьків пі
кап, він видерся на борт, стрибнув у кузов і розпластався долілиць.

Решта людей розходилася повільніше.
— Ану, подбайте хто-небудь про старого Тома Ферріса! — вигук

нула міс Теннісон.
Лорел, пропустивши всіх, упала в розкриті обійми Мізурі.
Коли їхні кроки віддалилися, птахи знов опустилися на землю; ви

явилося, що це — шпаки, незграбні шпаки з жовтими весняними 
дзьобами.

4
Камін у вітальні, хвалити бога, погас. Мізурі й міс Теннісон пови

носили стільці до двох суміжних кімнат і їдальні, а дружки Лорел 
спільними зусиллями накрутили годинник на полиці каміна, переста
вили стрілки — було тільки десять хвилин на першу! — і запустили 
маятник.

Міс Теннісон Буллок запросила всіх до їдальні.
Фей втупилася очима в накритий стіл, на якому міс Теннісон, 

міс Адель, Тіш та інші дружки ще розставляли тарелі й тарілки. Мі
зурі, знов у своєму фартушку, але в святкових туфлях, на підборах 
яких налип кладовищенський глей, принесла кавник. Глянувши на своє 
відображення в ньому, вона звела до Лорел усміхнене обличчя й 
стиха сказала:

— Ну от! Тепер у домі знову все, як було! Знову все, як було!
— А оце і є віргінська шинка! Бачите? — переможно вигукнула 

пресвітерова дружина і, подавши Лорел маленький червоний шматок 
м'яса на сухому коржику, поспішила назад до свого чоловіка.

Як тільки пресвітер з дружиною пішли, майор Буллок уніс до 
їдальні срібний піднос із сифоном і кількома пляшками, обставленими 
срібними чашками й кришталевими келихами.

— Ну, Вандо-Фей, у тебе, бачу, стільки питва, що самотній жін
ці вистачить до смерті, сказав Бубба Чізем, жуючи бутерброд із 
шинкою.

— По-моєму, все пройшло дуже добре, — сказала Фей.
— Сердешна дівчинка! — зітхнув майор Буллок і простяг їй сріб

ну чашку, наповнену віскі з содовою, але Фей наче не помічала її. 
— Сердешна дівчинка! — повторив він знову. — Чи ви хоч знаєте, 
що вам дістанеться цей будинок і все в ньому, що ви забажаєте со
бі лишити? Лорел має гарне гніздечко в Чікаго, і ми, звісно, її не об
разимо, вона своє одержить сповна...
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— О господи! — сказала стара місіс Фіс.
— Будьте спокійні, я добре знаю, кому тепер належить цей бу

динок, — сказала Фей. — А як хто цього ще не знає, можу пояснити.
Майор Буллок підніс до уст чашку, яку пропонував їй, і випив

сам.
— Що ж, досі ти все робила, як годиться, Вандо-Фей, — сказала 

місіс Чізем. — Сьогодні я тобою пишаюся. Коли я побачила ту тру
ну, мене аж завидки взяли, як могла б, то відібрала б її в нього й 
віддала б Роско.

— Дякую,— відповіла Фей. — Я за неї добре заплатила, тож во
но й видно було.

— Ну, я, правда, теж віддала, скільки могла. Думаю, Роско це 
тепер зрозумів, — сказала місіс Чізем. — А більшого я і не прошу.

— А людей скільки поприходило! — докинула Сіс. — Навіть як
що не рахувати отих негрів...

— Атож, гріх було б скаржитися, — сказала Фей.
— Але в першу хвилину ти не дуже зраділа, побачивши нас. 

Чи, може, мені це так здалося? — запитала Сіс.
— Ану, сестри, не сваріться!— втрутилася місіс Чізем.— А ще 

я рада, що ти заголосила саме тоді, коли треба було, Вандо-Фей, — 
повела вона своєї, схвально киваючи головою. — Всьому свій час і 
місце. Якби ти спробувала розжалобити їх трохи пізніше, коли кожен 
уже знов згадав про свої справи, твої сльози були б нічого не варті. 
Вони б їх тільки подратували.

— Ти вибач, Вандо-Фей, але я більше не можу тут у тебе байди
ки бити, — сказав Бубба Чізем, вручаючи їй свою порожню тарілку. 
— У нас, аварійників, кожна хвилина дорога, і роботи в Мадріді — 
тільки встигай.

— Атож, час їхати, — підвелася Сіс. — їдьмо, поки дітки не по
чубилися знову й поки Венделові не набридло сидіти тихо. Венделе 
Чізем, — звернулася вона до хлопчика, — як приїдеш додому, то ска
жеш своїй матері, що я брала тебе із собою на похорон перший і 
останній раз. — Вона взяла руку Лорел і потиснула її. — Ми дуже по
важали вашого покійного тата, хоч він і не схотів дожити до того 
дня, щоб з нами познайомитися. І ми знали, що хоч він і суддя, а та
кий же простий, як ми всі.

Крізь відчинені парадні двері видно було дідуся Чізема: він по
ходжав у капелюсі по двору, роздивляючись на дерева. Горіх-пекан 
ряснів зеленими пуп'янками — вони були, мов зелені бджоли в стіль
нику із сонячного проміння.

— Вандо-Фей, — озвалась місіс Чізем, — скажи-но мені таке: чи 
думаєш ти взяти когось сюди?

— Ти на що натякаєш? — грізно запитала Фей.
— Я ось що тобі скажу: в цім домі вистачило б місця на всю 

нашу рідню, — відповіла місіс Чізем і, позадкувавши до передпокою, 
глянула на сходи з білим поруччям. — Якщо б нам, звісно, заману
лося колись повернутися назад, у Міссісіпі. — Вона вийшла, й вони 
почули, як вона гупає ногами по веранді. — А взагалі тут можна було 
б відкрити гарненький пансіонат, і я була б у тебе за куховарку.

— Господи, прости і помилуй! — вигукнула міс Теннісон Буллок.
— Знаєш, що мені зараз хочеться, мамо? — сказала Фей. — Сіс

ти разом з вами в машину й податися до Техасу. — На останньому 
слові підборіддя її затремтіло. — Чуєш, мамо?
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Місіс Чізем повернулася до вітальні, підійшла до неї й запитала
— І довго б ти у нас пожила?
— Довго-недовго, а трохи пожила б.
— Невже ви й справді хочете отак несподівано поїхати? — спитав 

майор Буллок, підходячи до неї з другого боку.
— Майоре Буллок, — відповіла вона, — я вважаю, що коли є на

года бодай в один бік прокататися на дурничку, то тут і думати ні
чого. А в мене, крім того, і валізка готова, бо я її ще не розпакувала.

— Але ти ще нам не пояснила, чого тобі раптом закортіло до 
Техасу, — сказала Сіс. — Назви спершу причину.

— Причину? Хочу побути серед своїх, душу розважити — ось і 
вся причина. А де це Девітт? Чому він не з вами?

— Девітт? Він у Мадріді, де ж йому бути, — відповів Бубба.— 
Він і досі сердиться на тебе, що ти не прислала йому персональне 
запрошення на весілля.

Фей усміхнулася.
Місіс Чізем докинула:
— Думаєш, я йому не казала? «Послухай, — кажу, — Девітте, ти 

ж її брат, так само як Бубба і як Роско, царство йому небесне, тож 
викинь дурниці з голови і їдь з нами на похорон». Але Девітт — це 
Девітт, він образи нікому не дарує.

— От з ним я й розважу душу, він мене зрозуміє, — сказала 
Фей. — Я маю що йому розповісти.

— Тільки тобі доведеться стояти під вікном і кричати, поки не 
захрипнеш, бо до нього не протиснешся, — сказав Бубба. — Геть уся 
кімната від підлоги й до стелі забита зіпсованими пилососами, елек
тромоторами, обігрівачами, старими вентиляторами — люди прино
сять лагодити, а він усе це скидає на одну купу — і хоч би пальцем 
торкнувся! Дійшло вже до того, що ні він з кімнати не може вибра
тися, ані до нього дістатися неможливо.

— Нічого, побачить мене — враз повеселішає, — сказала Фей.
— Девітт, по-моєму, на це й розраховує, — сказала Сіс, — Тіль

ки від мене такої втіхи він не діждав би!
— Та я навіть у кузові ладна їхати! — вигукнула Фей. — Стоячки 

всю дорогу! — Вона крутнулася на підборах і побігла сходами нагору.
— А скінчиться це тим, що ти сидітимеш у мене на колінах, — 

озвалася мати. — Я тебе знаю. — Вона простягла руку до підноса, 
який саме несла повз не» Тіш. — Шматочок цієї шиночки я прихопила 
б із собою, — сказала вона. — Хоч це й називається жебранням.

Лорел піднялася слідом за Фей і стала на порозі спальні; Фей 
натоптувала білизною свою і без того повнісіньку валізку.

— Фей, я хочу повідомити вас, скільки я тут ще пробуду, — ска
зала Лорел. — Щоб ми з вами могли уникнути подальших зустрічей.

— Що ж, мене це цілком влаштовує.
— Мені вистачить три дні. Я замовлю квиток на понеділок, на 

літак, що відлітає з Джексона о третій годині. Отже, цей дім я за
лишу десь опівдні.

— Що ж, згода, — Фей замкнула нарешті валізку. — Тільки поста
райтеся дотримати свого слова... Вже йду, йду, мамо! Ви ж не кидай
те мене! — крикнула вона у відчинені двері.

— Фей, я хотіла ще запитати вас про одну річ, — мовила Ло
рел. — Що вас примусило наговорити такого про своїх родичів, — 
коли ми розмовляли з вами в «Гайбіскесі»?
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— А чого такого я наговорила? — грізно спитала Фей.
— Ви сказали, що у вас не лишилося нікого, що всі ваші родичі 

повмирали. Адже ви збрехали мені.
— Подумаєш, збрехала! А хто тепер не бреше?
— Але не про таке. Не про смерть своїх близьких.
— Проти того, що тут у вас наслухаєшся, моя брехня— дитячий 

лепет! — тиркнула Фей.
Вона насилу підняла свою валізку, і Лорел, немов побачивши 

раптом, що їй загрожує якесь страшне лихо, інстинктивно подалася 
до неї, щоб допомогти. Але Фей пройшла повз неї, тягнучи валізку 
по підлозі, й зашкандибала сходами вниз. Валізка важко гупала зі 
сходинки на сходинку. Лорел помітила, що Фей перевзулася в свої 
зелені черевички.

— Що ж, бажаю, щоб гостювання в ріднім домі пішло вам на 
користь, — сказала міс Теннісон Буллок. — Налягайте на овочі й тому 
подібне.

— В нашій родині принаймні нема лицемірів, — відповіла Ф ей .— 
Якби вони не схотіли, щоб я до них їхала, то так би й сказали.

— Коли ж ви повернетеся? — запитав майор Буллок, заточу
ючись.

— Коли надумаюся.
Годинник вибив пів на першу.
— Ох, як я ненавиджу ці рипучі ходики! — вигукнула Фей. — 

Найперше, що я зроблю, коли повернуся, то це викину їх.
Чіземи домовилися з дідусем, що підвезуть його до автобусної 

станції, щоб він, бува, знову не заблукав.
— У вас тут стільки шпаків жирує!— сказав старий, нахилив

шись до Лорел, і — цілком несподівано для неї — поцілував її.
Нарешті грузовик з усією сім'єю рушив до воріт.
— Сердешна жіночка! Вона ще не розуміє, яке лихо її спіткало. 

Як же вона далі житиме? — забідкався майор Буллок, махаючи ру
кою Фей.

З усіх Чіземів було видно тільки Вендела, що стояв біля задньо
го борту машини. Він витяг з кобури револьвер і стріляв у них. Тишу, 
що раптом запала на подвір'ї, порушував тільки його тоненький го
лосок:

— Бах! Бах! Бах!

Ті, що лишилися, повернулись до будинку. На срібному підносі в 
передпокої біліла купка візитних карток. Поряд лежала коробка з-під 
цукерок з гарненьким дівочим личком.

— Старий містер Чізем залишив мені всі свої горіхи, — зітхнув
ши, сказала Лорел. — А чому, не знаю. І на прощання поцілував 
мене.

— Певно, він сплутав тебе з Фей, — лагідно промовила міс 
Адель.

— Зроблю-но я собі пуншик, — сказала міс Теннісон,. досипаючи 
цукру до якоїсь суміші в склянці. — Знаєш, Лорел, про кого я ду
мала цілий божий день? Про Беккі!

— Ще б пак, — зауважила міс Адель.
— І весь час дякувала господові, що її не було з нами. Я рада,
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серденько, що твоїй матері не довелося пройти крізь усе це. Рада, 
що це випало не їй, а тобі.

— «Рада»! «Рада»! А я тобі не можу пробачити, що ти не від
воювала будинок, — сказала місіс Фіс. — Тобі однаково, а я тепер 
мучитимуся з такою сусідкою. — Вона зітхнула й пішла додому.

Інші теж почали збиратися.
— Руперте, я ладна тебе задушити за те, що ти притяг сюди всіх 

отих Чіземів, — сказала міс Теннісон, коли майор узяв її під руку.
— Я ж думав, що вона, сердешна, хоче з ними побачитися. І 

Клінт записав мені, де хто живе, напередодні від'їзду до Нового Ор
леана. На випадок, якщо вони їй знадобляться.

— І вони таки знадобилися,— зауважила міс Адель.
— Я й досі не можу повірити! — голосно сказав майор, ідучи 

під руку з дружиною до старого «крайслера».— Не можу повірити, 
що ми всі розійшлися, а його залишили під землею!

— А ти все-таки повір, Руперте. Візьми й повір, ясно? — відпо
віла міс Теннісон.— Сердешний Клінтоні уже, мабуть, на небі.

Міс Адель хотіла піти на кухню, але почула дзенькіт скла — там 
поралася Мізурі.

Лорел торкнулася її руки й постояла на порозі, дивлячись їй 
услід.

Розділ третій
1

Лорел прополювала навколішках грядку півників, що тяглася 
попід стіною будинку до кухонних дверей. Вона знайшла в своїй ва
лізці сині штани й блакитну кофтину — мабуть, коли пакувалася, то 
кинула їх туди автоматично, не думаючи, що вони можуть знадобити
ся, так само як альбом для ескізів. Весняне сонце приємно припікало 
в шию, Лорел прислухалася до розмов гостей, що сиділи на осонні 
за її спиною.

— Слава тобі, господи, що Фей поїхала,— сказала міс Тенні
сон.— Таки спекалися її.

— Рано радієте, — озвалася стара місіс Фіс.
Ці літні жінки почувались, як удома, на подвір'ї Маккелвів. Кар

динали, злітаючи з низьких гілок дерену, дзьобали зерно коло їхніх 
ніг. На вершечку дерева над їхніми головами сидів мовчки, як вар
товий, пересмішник.

— Господи, як я жаліла Клінта! Але тепер вів на небі. А що во
на в Техасі, то ми можемо сидіти собі тут на сонечку й радіти з цьо
го,— сказала міс Теннісон. Вона вмостилася у старому шезлонзі, уто
нувши в ньому, мов у гамаку.— Майор, звісно, чекає її з дня на день.

— Сподіваюся, вона тут не осяде? Що їй тут робити в Маунт-Се- 
ласі без чоловіка? — мовила місіс Боулт, пресвітерова дружина. І 
сама себе заспокоїла: — Ні, вона тут довго не всидить. Поїде звідси.

— Я б на вашому місці не була така впевнена, — зауважила ста
ра місіс Фіс. — Ви хіба не бачили, якого вона роду-племені?

— А ви спитайте себе, чи зможе вона десь-інде знайти такі роз
кішні хороми, і матимете готову відповідь, — сказала міс Теннісон.
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— А що вона взагалі робила, живучи з Маккелвою?— вигукнула 
місіс Боулт.

— Нічого. Коли не прийдеш — сидить і їсть,— сказала міс Тен- 
нісон.— А вигляд все одно, що в обскубаного горобця.

— А що їй було ще робити, як не їсти — вона ж ні до чого рук 
не докладала, — сказала стара місіс Фіс, розправляючи на колінах ве
личезну хустку, яку плела. Сонячне проміння падало на хустку, про
биваючись крізь віття дерену.

— А такий Домище тримати в чистоті — хіба це не робота? — 
сказала міс Адель, розглядаючи хустку. В її голосі знову забриніли 
знайомі Лорел глузливі нотки.

— Ну, чим-чим, а чистотою цей дім не відзначався,— озвалася 
міс Теннїсон.— Побачили б ви, в якому вигляді вони його покинули, 
який розгардіяш ми застали тут з Аделлю.

— У них, мабуть, і ліжко не було застелене,— докинула пре- 
світерова дружина.

— Що ж, видно, Фей подобалася йому і така,— сказала міс 
Теннісон.

Міс Адель Кортленд (дикі флокси за її спиною засиніли, мов 
озеро) зауважила:

— О, так. Він її обожнював!
— От-от! Обожнював — краще й не скажеш,— підхопила міс 

Теннісон.
Лорел виполювала з грядки бур'яни. Щоразу, як вона простяга

ла руку до стеблини, в вухах її звучав голос матері: «Це — волошка. 
А це мокрець. А тут, бач, повій пробився!»

— Не знаю тільки, за які чесноти він з нею так носився. В уся
кому разі, не за те, як вона грає в бридж. От у двадцять одно згуляти 
— це вона мастак, — похмуро мовила стара місіс Фіс.

— А за що взагалі чоловіки з жінками носяться? Якби можна 
було твого милого татка воскресити бодай на мить, Лорел, я б йо
го запитала тільки про одне,— насилу відірвавшись від спинки шез
лонга, міс Теннісон подалася вперед і хрипло вимовила: — Де був 
твій розум?

— Атож, атож. І на вік тут нічого кивати, — погодилася з нею 
стара місіс Фіс. — Я старша за нього, хоч і не набагато.

— Ну, буває, що чоловікові хочеться прихистити таку кішечку, 
як Фей. Але щоб голову через неї втратити— ні, це вже даруйте,— 
сказала міс Теннісон. Потім звернулася до Лорел:— Ти можеш собі 
уявити: коли він привіз її сюди, вона не вміла навіть жовток від біл
ка відокремити!

— Ну цього й він не вмів,— зауважила міс Адель.
— З усього начиння, яке лишилося після твоєї матері, Лорел, 

їй була знайома тільки сковорідка. І що з цього вийшло — навіть 
розповідати соромно,— вела далі міс Теннісон.— У неділю, коли нія
ка сила в світі не могла примусити Мізурі куховарити, вони після 
церкви обідали в готелі «Айона» — в тій паскудній забігайлівці!

Пересмішник, який сидів на вершечку дерева, раптом випустив 
цілий каскад трелей.

— Я зроду не бачила такого ганебного видовища,— сказала мі
сіс Фіс, розчепіривши руки, мов краб клешні, над плетивом.

г-г- Ми з майором теж повертаємося з церкви тією дорогою. І
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щонеділі одна й та сама картина,— сказала міс Теннісон.— Сидять со
бі за брудною шибкою й воркочуть, мов голуби, А на столі навіть 
скатертини немає.

— От спасибі, що нагадали! — вигукнула місіс Боулт.— Мій чо
ловік іще не відрепетирував зі мною своєї недільної проповіді, а ли
шилося ж усього два дні!

Вона попрощалася й пішла.
— Може, я її трохи й підколола, але, між нами, її чоловік теж 

учора підкачав. Клінт заслуговував кращої панахиди,— сказала міс 
Теннісон, знову відкидаючись на спинку шезлонга. — Зразу я цього 
не помітила, але потім, обміркувавши, дійшла такого висновку.

— Відверто кажучи, весь учорашній день міг бути кращим,— 
зауважила стара місіс Фіс.

— Кажіть уже до кінця. Я знаю, що ви майора в цьому винува
тите,— озвалася міс Теннісон.— Я й сама ніяк не втямлю, чому він 
надумав скликати сюди всіх Чіземів. «Вони такі ж англосакси, як ми 
з тобою»,— каже він мені. А я йому...

— Баптиста неможливо вгамувати, — перебила її місіс Фіс. — 
Пусти його до хати, де лежить покійник, — і він як з цепу зриваєть
ся, нічого вже з ним не зробиш. Коли всі оті Чіземи завелися хором, 
я зразу вирішила: «Якщо хочеш вийти звідси живою, сиди тихо, як 
миша, й ні пари з уст!»

— А по-моєму, Чіземи поводилися нітрохи не гірше, ніж ми, — 
сказала міс Адель. — Якщо вже ми заговорили про манери.

— Це в Аделі вчительська хвороба така — чіплятися до 
всіх,— сказала міс Теннісон.

— Згодна, вони були трохи вульгарніші від нас. Але ненабагато.
— І прикро те, що Фей своєю поведінкою анітрохи від них не 

відрізнялася. Хоча й приндилася перед ними,— сказала міс Теннісон.
— А ви чули, як вона відрізала своїй сестрі? Не схотіла попла

кати на її грудях, — докинула стара місіс Фіс.
— Звісно, ми всі знали наперед, у чому Фей зуміє відзначити

ся,— сказала міс Теннісон.— Вона поки не виконала всю програму, 
не заспокоїлася! Я сама трохи не зомліла, коли дала їй ляпаса!

— Може, я й помиляюся,— сказала міс Адель,—але, по-моєму, 
Фей усе те робила від щирого серця: просто вона вважає, що сумну 
подію треба відзначити саме в такий спосіб. І свою роль вона зігра
ла блискуче— звичайно, на її думку! — І додала, поки її не переби
л и :— Фей зробила все, щоб поховати чоловіка, як годиться — за
мовила найдорожчу труну, обрала найкращу ділянку на кладовищі...

— «Найкращу»! Та ж вона над самою автострадою! За гуркотом 
тих бісових машин жодного слова містера Боулта не можна було ро
зібрати. Навіть нам — а ми ж сиділи на найкращих місцях! — сказала 
міс Теннісон.

— ...і найтрагічнішу, як на неї, лінію поведінки прибитої горем, 
невтішної вдови,— вела далі міс Адель.

Пересмішник на дереві аж захлинався, так виводив свою пере
ливчасту пісню.

— Я б їй голову скрутила,— сказала міс Теннісон.
— Ет, чого ви хотіли від баптистки? Крука й милом не відмиєш,— 

сказала стара місіс Фіс.
— Ви, звісно, знаєте, що я теж баптистка, — мовияа міс Адель, 

всміхаючись ямочкою на щоці.
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— Ах, Адель, ти теж не була в захваті від поведінки Фей, 
як і ми всі,— сказала міс Теннісон.

— Я бачила, що вам навіть присісти захотілося,— зауважила 
всевидюща місіс Фіс.

— Я й собі за власну поведінку ставлю «погано», отже, заспо
койтеся,— сказала міс Адель.

— А я особисто вважаю, що поводилась, як належить,— мовила 
міс Тенйісон.— І тим більше дивуюся Фей, що вона змогла отак узя
ти й повіятися кудись з отими своїми Чіземами. Мабуть, думала, що 
ми вмовлятимемо її зостатися. А ми не дуже її вмовляли, прав
да ж? — міс Теннісон засовалася в шезлонзі.

— Власне кажучи,— зауважила міс Адель,— Фей була найпослі
довнішою за нас усіх, хто знав краще за неї і суддю Маккелву, і пра
вила пристойності. Майор Буллок ухитрився надудлитись у перші ж 
хвилини, а решта розтуляли уста лише для того, щоб позмагатися, 
хто ляпне більшу дурницю.

— Ах, Адель, як ти любиш дорікати! Тобі ж так само неприєм
но казати це, як нам, — вигукнула міс Теннісон.

— Я справді думаю так, як сказала.
— А я однаково вважаю, що в усьому винні Чіземи,— мовила 

місіс Ф іс ,— Нічого їм було сюди потикатися. Усій їхній гоп-компанії.
— Я думаю навіть, що такою поведінкою Фей розраховувала 

підняти свій авторитет в очах Маунт-Селаса, в очах давніх друзів суд
ді,— сказала міс Адель.— Вона, очевидно, гадала, що для цього на
стала слушна нагода.

— Без підказки вона б цієї ролі не зіграла,— рішуче сказала 
міс Теннісон.

— Очевидно, Фей наслідувала свою матір,— мовила міс Адель 
під спів пересмішника.

— Даруй, Адель, але Фей прилюдно заявила місіс Чізем, що не 
хоче її бачити, — сказала міс Теннісон.

— І все ж таки вона наслідувала саме її, — відповіла міс 
Адель. — І в цьому, зрештою, немає нічого поганого, правда ж, Ло
рел?

Лорел, виполовши грядку аж до кухонних дверей, сіла на схо
динку і обвела очима жінок.

— Я переконана, що якби Фей не зміркувала швиденько пере
вести мову на інше, вони б отаборилися тут разом з нею, — сказала 
місіс Фіс. — Коли стару місіс Як-її-там понесло з вітальні на веранду, 
в мене душа похолола, їй-бо!

— То, може, почнемо жаліти Фей? — запитала міс Теннісон.
— Як не лишається нічого іншого, то можна й пожаліти, — ска

зала міс Адель.— Ти згодна, Лорел?
— Ну, відповідай! — вигукнула міс Теннісон. — Ти готова її по

жаліти, Лорел?
— Вона проковтнула язика, — сказала стара місіс Фіс.
— Я її більше не хочу ні чути, ні бачити, — озвалася врешті Ло

рел.
— Ну от ти й розважила душу, дівчинко, — сказала міс Тенні

сон.— Ця Фей в усіх нас у печінках сидить. Чому б тобі не залиши
тися тут і не допомогти нам приборкати її?

— А й  справді, чому б тобі не залишитися? — підхопила міс 
Адель. — Дивись, і з'явиться якийсь інтерес у житті.
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— Мене жде робота, — відповіла Лорел.
— «Жде робота»! — Міс Теннісон кивнула головою в бік Лорел 

і звернулася до решти: — В цієї дівчини тепер грошей, хоч греблю 
гати — Клінт відписав їй кругленьку суму. Тй би жити й лиха не знати, 
а вона й далі працювати збирається!

— Лорел, якщо ти зараз поТдеш звідси, то вже назавжди утра
тиш цей дім, — застерегла її місіс Фіс. — Роби, звісно, як знаєш, але 
затям собі, що потім ти зможеш приїхати сюди хіба як гість.

— Атож, атож. Ну що ти забула там на тому Північному полю
сі? — спитала міс Теннісон. — І хто тобі що зробить, як ти покинеш 
малювати свої картинки? Я вже казала Тіш: «Якби Лорел зосталася 
вдома, та ще й Адель вийшла на пенсію, уявляєш, яка б то була 
компанія для бриджу? Показали б, певно, не гірший клас, ніж тоді, 
коли з нами грала Беккі».

— А мене куди б поділи? Вигнали б, чи що? — аж підскочила 
стара місіс Фіс.

— Ні, грайте вже, як грали досі, — відповіла міс Адель, усмі
хаючись. — Нейтова чарівна дружина-француженка цілком погодила
ся б з Лорел: гострому розумові в Маунт-Селасі просто бракує по
живи.

— Нарешті! — вигукнула міс Теннісон. — А я вже боялася, що 
Лорел Маккелва поїде від нас, так ні разу й не засміявшись.

— Я вже й квиток замовила, — сказала Лорел. — На понеділок, 
на денний рейс із Джексона.

— І вона таки полетить! Від Лорел усього можна сподіватися — 
ви її тільки розізліть, — зауважила міс Адель.— Тй зовсім не важко 
покинути Маунт-Селас, попрощатися і з рідним домом, і з нами, і з 
минулим, і полетіти післязавтра в Чікаго на реактивному лайнері. 
І знов розпочати життя з тієї точки, в якій зупинилася.

Лорел підвелася й поцілувала її зморщену лукавою усмішкою 
щоку.

— Поглянь он туди, Лорел. Ти змінила б своє рішення, коли б 
побачила троянди в цвіту, коли б побачила, як розквітає троянда Бек
кі, — лагідно сказала міс Теннісон.

— Я подумки бачу це і в Чікаго.
— Але не чуєш пахощів, — докинула міс Теннісон.
Вони всі разом пішли до клумби з трояндами — на нерівно 

обстрижених кущах схрещёних чайних сортів ще тільки розпускалося 
дрібне опалове листя. А за клумбою — Лорел пройшла кілька кро
ків уперед — росли виткі троянди: густа стіна русалок, що відмежо
вувала подвір'я місіс Фіс, укриті пушистим первоцвітом банксії на бо
ці Кортлендів, а між ними — голий паркан, що його влітку оповивала 
троянда Беккі.

Червоно-коричневі колючки й листя, схожі на трикутні вогники 
сірника, всипали низько обрізаний пагін. Якщо ця троянда не розквіт
не цього року, то розквітне наступного: «Садівникам давно слід би 
засвоїти цю істину», — казала мати.

«Спогади повертаються, як весна, — подумала Лорел. — І в них є 
щось спільне з весною. Старі дерева іноді цвітуть найгарніше».

— Отже, з Лорел ми все з'ясували. Боюся, що цього ми не мо
жемо сказати про Фей, — мовила міс Адель, і чарівні ямочки загра
ли на її щоках. — Не можемо, бо й досі не знаємо, з якого, власне, 
боку підступитися до цієї малої бестії, котру Клінтон привіз сюди на
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нашу голову, виявивши цілковиту неповагу до наших почуттів*—  Во- 
наинамагалася ввійти у форму, і їй це вдавалося. . ^

t Єдияф; що .тут можна зробити, — це хіба торохнути її по гот 
лові чим-небудь важким, — погодилася міс Теннісон. — Такі, як вона, 
живуть по сто років. Вона всіх нас тут переживе. Скажіть, ради бога, 
чому чоловіки так прагнуть опікати її?

... — Майор, так той її просто-таки обслинює, — погодилася з нею 
стара місіс Фіс.

— Він бере приклад з іншого ідіота. Ото б здивувався Клінт, 
якби почув, про що ми тут говоримо! — сказала міс Теннісон. — Ні, 
я відмовляюся розуміти чоловіків.

— Це все Лорел, — мовила місіс Фіс. — Вона могла б не допус
тити всіх отих батькових дурощів. Нащо їй було одружуватися під 
час війни з морським офіцером? І після смерті матері вона б могла 
вже сидіти дома й нікуди не рипатися. Клінтові потрібна була в домі 
жива душа.

— Жива душа— це зовсім не обов'язково означає Фей! — зау
важила міс Теннісон. — Щоб її були чорти вхопили!

— Але ж вона нікому з нас не зробила нічого лихого, — озва
лася міс Адель. — Навіть навпаки: внесла розраду в життя старого 
самотнього чоловіка.

— Не хочеться думати, яку саме, — підібрала губи міс Теннісон.
— Ми просто сердимося на цю нещасну жінку, — сказала міс 

Адель. — І вона не може не відчувати цього. А що таке злоба, вона 
знає краще за нас. Вона народилася із злобою в серці.

— Якби я знала, що Клінт шукає собі когось на місце Беккі, я 
б йому знайшла куди достойнішу партію, ніж Фей. І далеко б не хо
дила, а знайшли б тут-таки, в Маунт-Селасі, — запально відповіла міс 
Теннісон. — Я можу й зараз назвати одну жінку, яка б, не задумую
чись...

— Але Беккі теж була не з Маунт-Селаса, — нагадала міс Адель, 
примусивши на мить замовкнути всіх, крім пересмішника.

— І це, звичайно, одне з його дивацтв, успадкованих Лорел. 
Свого Філіпа Хенда вона теж знайшла не вдома, — сказала міс Тен
нісон.

Лорел підвелася.
— Ти вже можеш нас відпустити, — сказала міс Адель, теж під

водячись. — Погляньте, як довго ми протримали її надворі.
— Ні, ні, до будинку нас більше не запрошуй, у тебе й без нас 

там клопоту вистачить, — поблажливо сказала міс Теннісон і, пома
хавши рукою, попрямувала до воріт.

Стара місіс Фіс, згортаючи на ходу своє плетиво, поволі побрела 
до хвіртки, що вела до її неприступного саду.

Лорел провела міс Адель до дірки в живоплоті. Й раптом вони 
обидві почули якийсь новий звук — слабший від співу, що долинав з 
вершечка дерену. Цей звук був ритмічний і приглушений — неначе 
хтось тряс тамбурином.

— Ах, малі негідники! Ти тільки поглянь, що вони виробляють!— 
сказала міс Адель.

Кардинал з розгону пірнув у крону смоківниці, черкнув крилами 
по бляшаному кружальцю — одному з тих, що мали віднаджувати 
птахів,— і воно тихенько забряжчало. Слідом за ним полетів ще один
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кардиналів потім ціла зграйка птахів. Тоненькі тремтливі кружальця 
блискотіли, відполіровані дощами, і червоні птахи — всі до однЬґо 
суперники-самці — накидалися на свої дражливі віддзеркалення. Вда
рившись об легеньку бляшку, птахи шугали вгору, брали розгін і на
літали на смоківницю знову й знову.

— Це гра, правда ж, це тільки гра? — сказала міс Адель і про
йшла крізь прохід у живоплоті на своє подвір'я.

2
Лорел стояла в батьковім кабінеті-бібліотеці. Сюди, після того, 

як він пішов на пенсію й одружився, батько перевіз усі необхідні 
йому книжки й речі з контори, що містилася в будинку Маунт-Се- 
ласького банку.

Мабуть, коли кімната захаращена, то що не додавай до інтер'є
ру, вигляд її вже не зміниться. Одна стіна принаймні не змінилася 
анітрохи. Над однією з книжкових шаф на ній висіла натягнена на де
рев'яні планки карта округу — батько знав кожен його куточок; над 
другою шафою висіли портрети його батька й діда, генерала армії 
конфедератів і місіонера, що довгий час пробув у Китаї, схожих один 
на одного, як дві краплі води, й намальованих однією рукою на дош
ках, що висіли завжди поряд: дві пари брів мали однаковісінькі кон
тури пилок-ножівок і були замальовані чорною, як сажа, фарбою. ,

У бібліотеці тепер було трохи темніше, бо одне з двох вікон, 
що дивилися на будинок Кортлендів, затуляла шафа, перевезена з 
міської контори судді Маккелви. Вона була вщерть заповнена книж
ками й журналами з питань юриспруденції та словниками; стояли тут 
і «Міссісіпі» Клейборна та зведення законів штату Міссісіпі. Книжки, 
папки, картотека мали свої закладки, позначки, ярлички. Зверху на 
шафі стояв на штативі батьків телескоп, схожий на невеличку мідну 
гармату.

Лорел відчинила скляні дверцята шафи й почала витирати папки. 
На місце вона ставила їх так, як вони й стояли, — порядок, очевидно, 
визначався їхньою важливістю. Батько почав зберігати документи, 
відколи став мером Маунт-Селаса, серед них і свою промову з на
годи відкриття нової школи («Ось що я обіцяю молодим людям, які 
тут зібралися...»). Ця промова лежала серед важливих документів, 
бо в ній були його обіцянки. Одна грубезна папка аж тріщала від до
кументів, які стосувалися Великої поводі 1 — тієї, що зруйнувала має
ток Маккелвів на березі Міссісіпі; у папці зберігалися й батькові до
слідження з питань режиму річок та боротьби з повіддю. А всі вже 
встигли забути про цю його роботу, нелегку роботу, якій він відда
вав так багато часу й зусиль. Це місто гідне його не більше, ніж гід
на його Фей, подумала вона, стираючи пальцем порох з написаного 
батьком рядка.

Лорел визирнула у вікно. На сусідньому подвір'ї міс Адель роз
вішувала на шворці білизну. Інтуїтивно відчувши на собі погляд Ло
рел, вона обернулася до вікна й помахала рукою. «Так махають, коли 
кличуть на допомогу, — подумала Лорел, — це жест болю, це кличе 
її біль». І ще вона подумала, як часто, мабуть, батько стояв тут, біля 
вікна, даючи очам відпочинок, і дивився на міс Адель, не помічаючи 
її.

Повідь 1927 року в штаті Міссісіпі.
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А проте він любив родину Кортлендів. Переїхавши до міста зі 
своєї фермиг Кортленди скопали під город землю за будинком, а за 
городом, у полі, випасали корів. У Лорел з дитинства лишився спогад 
про те, що місіс Кортленд продавала молоко, і батько журився, що 
вона вершки збирає на продаж, а збираним поїть своїх дітей.

Лише три дні тому, коли доктор Кортленд сам їй про це розпо
вів, Лорел дізналася, що стати лікарем йому допоміг батько. Суддя 
Маккелва ніколи не був багачем: лише недавно, і то зовсім несподі
вано, йому почали присилати гроші за нафтову свердловину, пробу
рену на давно купленій, а потім занедбаній ділянці землі на березі 
річки. Гроші це були невеликі, але разом з пенсією вони звільняли 
батька від фінансових турбот.

«Тепер тобі ясно? — писав він Лорел, цебто диктував Дот, яка 
дуже любила підкреслювати те, що він наголошував. — Виходить, і 
після поводі мій оптимізм був цілком виправданий. Скажи, тобі хо
тілося б узяти навесні відпустку, запросити кого-небудь для компанії 
й махнути разом зі мною в Англію?» А в наступному листі повідомив 
про свій намір одружитися з Фей...

Лорел упоралася з шафами, й тепер лишився тільки письмовий 
стіл. Він стояв у центрі кімнати. Величезний, старовинний, — його 
привіз з Едінбурга батьків прадід, — цей стіл домінував у кабінеті, ви
різняючись на тлі інших меблів, як вирізнявся б концертний рояль 
(усіма забуте фортепіано у вітальні в порівнянні з ним здавалося 
маленьким і безликим). По той бік столу, тепер уже на своєму місці, 
стояло батькове шкіряне крісло.

Лорел підійшла до нього. Раніше на столі, якраз навпроти крісла, 
стояла фотографія матері — її відірвали від якоїсь справи й попроси
ли сісти на лавці в саду, через це її обличчя було заклопотане; ці
єї фотографії на столі не було. Що ж, причина ясна. Єдине фото, 
Що лишилося на ньому,-— вони з Філіпом біжать униз сходами 
маунт-селаської пресвітеріанської церкви після вінчання. Батько вста
вив це фото в срібну рамку. (В неї воно теж стояло в срібній рамці, 
їхнє подружнє життя з Філіппом було таке казково-легке, радісне — 
і таке коротке, обірване. Від початку до кінця воно було, однак, по
в'язане з Чікаго, а не з Маунт-Селасом.)

На столі були якісь яскраво-червоні плями. Ні, це був не сур
гуч, а манікюрний лак. Плями пунктиром вели до крісла — наче паль
ці Фей перебігли туди з краю столу, де вона сиділа й робила собі 
манікюр.

Лорел сіла в батькове крісло й висунула верхню шухляду сто
л у — досі їй ніколи й на думку не спадало подивитись, що там ле
жить. Шухляда була не замкнена, — чи батько замикав її взагалі? — 
й висунулася зразу, легка, як порожня коробка з-під сигар — єдина 
річ, що в ній лежала. Лорел повисувала одну по одній усі шухляди з 
обох тумб величезного столу. Вони були порожні, вичищені. Отже, 
хтось устиг побувати тут до неї.

Певна річ, свої документи батько сховав у сейфі, в конторі, й 
тепер вони були в розпорядженні майора Буллока, а духівницю — 
у судовому архіві. Але де були всі адресовані йому листи — листи 
від її матері?

Під час розлуки мати писала йому щодня — вона сама так каза* 
ла. Батько часто їздив кудись у справах, а мати щоліта, відколи вони 
побралися, проводила місяць на батьківщині, у Західній Віргінії —
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звичайно, разом з Лорел. Де ж її листи? Лежать десь, заховані з її 
портретом?

Ні, листів тих немає ніде, вони не існують, тому що він їх не збе
ріг. Він їх ніколи не зберігав. Лорел це знала, і нічого було їх шукати. 
На всі одержані листи батько відповідав зразу і кидав їх у кошик для 
сміття — Лорел бачила це не раз.

Отож від її матері тут не лишилося нічого. Нічого такого, що 
можна було б узяти на згадку, нічого такого, що могла б знайти 
Фей. Єдиним слідом людини були ці краплі манікюрного лаку на сто
лі. Лорел заходилася зчищати їх: зішкрябала їх з поверхні столу, а 
потім натерла її воском — і від них теж не лишилося й сліду.

Це було в суботу.

З
— Лорел! Чи пригадуєш ти той час, коли ми були твоїми друж

ками? — вигукнула Тіш.
Був недільний вечір, вони пообідали й тепер сиділи за столиком 

з напоями.
Батьки дружок жили в старих особняках за два-три квартали від 

будинку Маккелвів, але самі дружки з чоловіками побудувалися в 
«новому районі» Маунт-Селаса. Що ж до їхніх дітей, то вони в цей 
час жили зовсім далеко — в гуртожитках коледжів.

Наймолодший син Тіш жив іще вдома.
— Я йому сказала: «Вийди до гостей», але він не захотів, — роз

повідала вона.— Якась дівчина залізла через вікно до його спальні — 
пограти з ним у шахи. Так вона мені сказала. По-моєму, це та сама 
дівчина, що лазила до нього і вчора вночі, близько одинадцятої. 
Я побачила світло фар у дворі й зайшла подивитись, хто до нього 
прийшов. Телефон аж розривається — дівчата дзвонять щохвилини. 
Йому вже п'ятнадцять.— Тіш перейшла на іншу тему:

— Пам'ятаєш, як моя мама, коли вас повінчали, розплакалася 
й запитала твого батька: «Ах, Клінте, тобі не сумно?» А суддя Мак 
відповів: «Авжеж, ні, Теннісон, бо якби було чого сумувати, то я 
цього просто не дозволив би».

— Не дозволив би? Господи, та я ще ніколи не бачила батька, 
який би так радів на весіллі своєї дочки! — сказала Герт.

— Війна війною, а ми пили тоді рожеве шампанське — суддя 
Мак замовив його аж у Новому Орлеані! — вигукнула інша друж
ка. — І найняв негритянський джаз-банд із п'яти чоловік. Пам'ятаєте?

— Міс Беккі вважала, що це зайва розкіш. Що він перебрав 
міри. Але суддя Мак наполіг на своєму — мовляв, як гуляти весілля, 
то так, щоб аж у пеклі було чути!

— І правильно. Лорел усе-таки єдина його дитина.
— Мати була трохи марновірна, — вступилася за матір Лорел. — 

Вона, певно, боялася, щоб зайві веселощі не накликали лиха.
З шезлонга біля вікна, де вона сиділа, Лорел побачила миготіння 

блискавиць на заході — наче там, купаючись, стріпнув пір'ям птах.
— Суддя Мак тоді пожартував з неї й таки переконав. А пам'я

таєш, які ми прийоми влаштовували тоді на вашу честь! — Герт ляс
нула Лорел по спині. — Це-було ще до того, як згорів старосвітський 
клуб — такого танцювального залу ми вже ніколи не матимемо.
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— А як танцював Філ, Поллі? Я вже забула! — озвалася Тіш.
— Упевнено, — відповіла Лорел і міцніше притислася щокою 

до подушки.
— Суддя Мак любив бучні бенкети не менше, ніж ми, — аби 

тільки все було в межах пристойності й аби тільки мій батько не впи
вався так швидко, — сказала Тіш. — А моїй матері, звісно, слід було 
приберегти сльози до весілля своєї дочки.

Тіш була тут єдиною розлученою жінкою, а Лорел — єдиною 
вдовою. Тіш утекла від чоловіка з колишнім капітаном шкільної фут
больної команди.

— Зате для міс Беккі ці бенкети були справжньою карою, — 
сказала Герт.

— Пригадую, як суддя Мак, побувавши в Джексоні — чи то на 
з'їзді Асоціації юристів, чи, може, на якихось урочистостях, — купив 
міс Беккі сукню, привіз додому в коробці і вручив їй як сюрприз. 
Знаєте, з чого була та сукня? Із стеклярусу! Суцільний бісер — від 
коміра до подолу! — сказала Тіш. — Де ти тоді була, Лорел?

— А по-моєму, він купив цю сукню в Новому Орлеані, — сказа
ла Герт. — Якийсь продавець умовив його.

В сусідній кімнаті заграла музика. Оркестр Дюка Еллінгтона.
— Молоді люди під його музику вже не танцюють. Певно, вони 

грають під неї в шахи, — мовила Тіш. І провадила далі: — А міс Беккі 
каже: «Якби я була знала, Клінтоне, що ти хочеш зробити мені до
рогий подарунок, то попросила б тебе привезти віз тирси на підло
гу». Уявляєте собі? — вигукнула Тіш.

— Але ту сукню вона все-таки носила, правда ж? — спитав хтось.
— О, вони одне для одного були ладні на що завгодно! — від

повіла Тіш. — Авжеж, вона її носила. А знаєте, скільки та сукня 
важила? Міс Беккі якось сказала мені під секретом, що та сукня 
не на плічках висить у шафі, а лежить у відрі!

Дружки сміялися до сліз.
— Але коли вона хотіла показати, який у неї дбайливий чоловік, 

то надягала її. І якою поважною тоді робилася! Знаєш, Лорел, коли 
я почула, що він удруге жениться, мене наче обухом по голові вда
рили. А потім, коли я побачила Фей, — господи! — вигукнула Герт.— 
Господи, коли я побачила, що він собі знайшов...

— Коли він її сюди привіз, моя мама — тільки заради нього — 
сказала, що не завадило б улаштувати невеличку вечірку на її 
честь — мовляв, посидимо, почаюємо, не більше. А Фей відповідає: 
«Ні, дякую, я можу обійтися без шикарних прийомів на сто персон. 
Це Беккі любила такі бенкети». Сердешний суддя Мак! Такий милий 
і такий світський чоловік, а от дружину собі вибрати не вмів, — ска
зала Тіш, усміхаючись до Лорел.

— Відколи ви почали сміятися з них? — запитала Лорел тремтя
чим голосом. — Невже про них тепер розповідатимуть лише анекдо
ти? — Вона рвучко обернулася до Тіш. — А ти... як ти можеш під
моргувати, говорячи про мого покійного батька?

— Поллі!— Тіш обняла її. — Ми зовсім не сміємося з них. Вони 
були такі самі, як мої батьки. Як батьки всіх нас! — Вона засміялася 
знову, просто в обличчя Лорел. — Хіба ж ми не сумуємо? Ми сумує
мо разом з тобою.

— Авжеж, розумію. Так-так, я розумію, — сказала Лорел.
Усміхаючись, вона всім подякувала і з усіма поцілувалася Вони

78



домовились зустрітися щег раз.'Завтра опівдні дружки — всі шесте
ро — заїдуть по неї й відвезуть її до аеропорту.

— Слава богу, що тобі, люба, вже нема більше кого втрачати, — 
бадьоро сказала міс Теннісон.

Незважаючи на пізній час, вони приїхали вдвох з майором Булло
ком, щоб попрощатися з Лорел.

— Цебто як? У неї ж іще є Фей! — запротестував майор Бул
лок. — Сердешна Фей! Вона ще не розуміє, яке лихо її спіткало. 
Вона не витримає.

— Людині завжди випадає рівно стільки, скільки вона може ви
тримати, — виправила його міс Теннісон. За довгі роки подружнього 
життя вона навчилася висловлюватися по-військовому краще, ніж 
майор. І не тільки по-військовому, а й по-юридичному.

Лорел попрощалася з ними обома, а потім сказала, що хоче піти 
додому пішки.

— Пішки?
— Але ж іде дощ!
— І в Маунт-Селасі взагалі ніхто не ходить пішки!
Вони не хотіли відпускати Лорел саму, і, посперечавшися з нею, 

майор Буллок наполіг на своєму: пішов проводжати її.
Цього останнього вечора знявся теплий вітер і пустився дощ, 

налітаючи короткими шквалами й немов набираючи сили для справж
ньої бурі. Майор Буллок стрельнув у небо парасолькою, по-галантно- 
му прикрив нею Лорел, а тоді твердим кроком рушив уперед.

Думаючи про щось своє, майор почав наспівувати ніжним тенор
ком. Видно, сьогодні ввечері з його плечей зсунувся якийсь тягар, 
і настрій у нього швидко підіймався.

Він пив-гуляв,
Він пив-гуляв,
Він таки любив гуляти...

Вкриті ніжним листячком клени гнулися під вітром, і маленький 
знак заборони розвороту, що висів на дроті над вулицею, розгойду
вався й крутився, мов акробат на трапеції. Стрілок на годиннику 
будинку правосуддя видно не було. У тьмяно освітленому парку 
контури естради й статуї солдата-конфедерата ледь вирізнялися в 
ореолі дощу — примарні, мов привиди, мов стара нерозлучна пара 
привидів.

...Та довелося нам його 
В могилу закопати, —

співав майор Буллок.
В будинку за деревами не світилося.
— Фей ще не повернулася, — сказав майор. — Негарно, негарно!
— Гадаю, ми з нею розминемося, — сказала Лорел.
— Це сором, сором. Як же так — не попрощатися, не побажати 

одна одній щастя? Куди ж це годиться?
Виставивши парасольку, майор Буллок довів її до самих дверей 

і ввійшов разом з нею, щоб увімкнути в передпокої світло. Він тиць
нувся губами в її губи, — то був недбалий прощальний старечий 
поцілунок, — і Лорел випустила його, постояла на порозі, освітлюючи 
йому дорогу, а тоді рвучко зачинила двері.
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В дім залетів птах. Стриж. Це був недобрий знак 1. Стриж ви
пурхнув з їдальні й тепер стрілою шугав над сходами.

Не скидаючи пальта, Лорел побігла через кімнати, вмикаючи 
в кожній світло, зачиняючи від дощу вікна, грюкаючи за собою две
рима. Потім піднялася сходами нагору, зачинила двері своєї спальні, 
перескочила через площадку, опинилася у великій спальні, ввімкнула 
світло і, побачивши, що птах летить прямо на неї — на яскраву лам
почку, — встигла зачинити перед ним двері.

Сюди він не залетить. Але, може, він тут уже побував? Скільки 
часу він шугав по темних кімнатах? Лорел не наважувалася виходити. 
Вона була в кімнаті батьків, яку тепер зайняла Фей. Після від'їзду 
Фей Лорел увійшла сюди вперше.

4
Вікна й двері рипіли під поривами бурі. Птах безнастанно шару

дів, стукав, черкав крилами об стіни й зачинені двері. Лорел поду
мала про телефон, що стояв недалеко, на площадці другого поверху.

«А що тобі, власне, тут загрожує?» — спитала вона себе, дослу
хаючись до калатання власного серця.

Навіть якщо ти мовчиш заради мертвих, тобі не дано, як мерт
вим, упокоїтися в мовчанні. Вона дослухалася до вітру, дощу, до 
метушні ошалілого птаха, і їй хотілося закричати те, що крикнула 
недавно медсестра в лікарні: «Наруга! Злочин!»

Спробуй викласти це в формі фактів, наказала вона собі. Жінка, 
що хоче напасти на безпорадного чоловіка, може це зробити без
карно: треба тільки, щоб вона була з ним одружена. І вмираючому 
можна кинути: «Все, з мене досить!» — якщо, крім нього, тебе чує 
тільки його дочка, котра завжди зберігатиме його пам'ять. Ці факти 
складалися у вирок, і Лорел знову й знову подумки виголошувала 
його, походжаючи по кімнаті.

Ні, не кари жадала вона для Фей, вона жадала, щоб та визна
ла, зізналася, що усвідомлює свою провину. ! водночас Лорел знала 
наперед, яку почує від Фей відповідь: «Я навіть не розумію, про 
що ви говорите!» І це буде щира правда. Фей анітрохи не сумніває
ться, що в ті фатвльні хвилини в лікарні її поведінка була, як завж
ди, нормальна. Виправдана. Ну, влаштувала, мовляв, невелику сцену, 
то що ж тут такого?

Вона, певно, не уявляла собі жйття без таких сцен. Вона прино
сила їх з собою до лікарні — і сюди, до цього дому, — як родина 
містера Долзелла приносила з собою пакунки з курячими стегенця
ми. Смерть, у всій своїй реальності, не вкладалася в її уяві... Фей не 
розуміла, що робить, і. ніколи не зрозуміє, — думала Лорел, — поки 
я їй цього не скажу, Потім Лорел запитала себе: чи не спустіла й 
твоя душа, чи не виникла в ній ота порожнеча, що її Фей продемонст
рувала батькові й тобі? Адже, на відміну від батька, ти не відчуваєш 
жалю до Фей. Не можеш відчути і не можеш удати, ніби відчуваєш, 
як це робить Маунт-Селас, якому доведеться співіснувати з нею. 
А втім, ні, ти, мабуть, просто ховаєш свій жаль, мусиш приховувати, 
поки вона не зрозуміє, що зробила.
1 Для марновірних американців поява в домі птаха — погана прикмета.
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А ти зрозуміла це, і воно не виходить тобі з голови. Ти бачила, 
як Фей виказала себе. Твоїх свідчень цілком вистачило б для об
винувального акту! — думала Лорел, чуючи, як птах б'ється в две
рі і як весь будинок здригається під поривами вітру й дощу. — Фей 
викрила себе, отже, ти вільна! — думала вона. — Але справді вільною 
можна стати тільки тоді, коли ти кому-небудь звіришся, поділишся 
наболілим.

А кому б вона могла звіритися? Матері. Покійній матері. Лорел 
зупинилася біля крісла й сперлася на нього. У неї був доказ, неза
перечний доказ злочину. І тепер її мучило те, що вона не може на
вести його матері — і відчути радість, заспокоїтись. Відчути радість! 
Вона раптом побачила зворотний бік свого бажання, і в неї похололо 
серце.

Батько, почавши втрачати зір, пішов слідом за матір'ю, а я от, 
здається, вже йду слідом за Фей, — подумала Лорел. Сцена, яку 
щойно собі уявила, — вона звіряється матері, розповідає, ніжно 
пригорнувшись до неї, про наругу й злочин, — була ще жахливіша, 
ніж та, що її Фей розіграла в лікарні. Чого б не зробила, на що я 
тільки не здатна заради власної втіхи? — подумала вона. Птах бився 
всім тілом у двері, зверху вниз, до самої підлоги. Схопившись рука
ми за голову, затиснувши вуха, Лорел позадкувала, наштовхнулася 
спиною на якісь двері, що відчинилися, й опинилась у кімнатці за 
спальнею.

Ця кімнатка називалася колись швальнею. В ній було зовсім тем
но. Лорел навпомацки знайшла лампу, натиснула кнопку вимикача й 
побачила, що це її стара настільна лампа з абажуром на вигнутій ніж
ці — вона стояла на низькому столику. Лорел озирнулася. Ось мате
рин секретер — виходить, його занесли сюди; ось її власний письмо
вий стіл, за яким вона робила уроки, старе крісло з її спальні; поряд. 
— велика скриня, а за нею швацька машина.

В цій кімнатці, перше ніж її зробили швальнею, Лорел спала, 
поки батьки не вирішили, що вона вже досить доросла, й не пересе
лили її до окремої спальні, через площадку. У швальні стояв такий 
холод, наче всю зиму не топили. Кімнатка обігрівалася каміном, те
пер, звісно, не затопленим. Як мерзли, напевно, руки в міс Верни 
Лонгмаєр! Лорел уявила собі, як вона приходила сюди, сідала за 
машину й починала вигадувати всілякі історії або переказувати, без
божно плутаючи, те, що бачила й чула. Видно, нелегкою була її по
денна робота в чужих домах...

А колись тут було тепло, так тепло! У пам'яті Лорел постала 
сценка: батько сидить навпочіпки, спиною до неї, й тримає розгор
нуту газету під димоходом: вогонь зараз розгориться й шугоне, ре
вучи, вгору. Він був тоді молодий і вмів усе на світі.

Вогонь у каміні й тепло — ось що зберегла її пам'ять. На місці 
секретера колись стояло її маленьке ліжко з сіткою на рейці, яку 
можна було піднімати, щоб вона не випадала, коли зводилась на но
ги й тяглася ручками до дорослих. Швацька машина стояла на 
тому ж місці, де й завжди, — під єдиним вікном. Коли мати чи зрід
ка швачка сідали за машину і, розігнавши її педаллю, починали стре
котіти, Лорел умощувалася на підлозі і, підбираючи клапті тканини, 
складала з них зірки, квіти, птахів, людей — розташовуючи їх рядоч
ком чи окремо, візерунками чи сім'ями на плетеній маті, при світлі
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полум'я в каміні чи літнього сонця, що лило у вікно своє проміНня й 
освітлювало матір і дитину, їхню роботу.

Тут було тихше. Ріг будинку захищав од вітру, птах і моторош
на темрява лишилися десь там, за спальнею. Ця кімнатка здавалась 
такою ж далекою від решти будинку, як Маунт-Селас — від Чікаго.

Лорел сіла в низеньке крісло. Настільна лампа кидала тьмяне 
світло на тепло-коричневі дверцята секретера. Він був зроблений з 
вишневого дерева в старому маєтку Маккелвів, дуже давно; на криш
ці стояла дата «1817» — цифри в не зовсім правильному овалі 
інкрустовані з дерева іншої породи, жовтого й гладенького, як шовк. 
Цей секретер простояв, мабуть, якийсь час у конторі плантатора, а 
потім він, такий гарний і невеликий за розмірами, сподобався жін
кам; мати Лорел вважала його своєю неподільною власністю. Дош
ку над бюрком прикрашало вилите з олова зображення орла — кри
ла розпростерті, в пазурах — куля. Ключів у замкових щілинах двер
цят не було. Чи існували ці ключі взагалі? Лорел не пригаду
вала, щоб мати коли-небудь щось замикала. ї ї  особисте життя не 
знало замків: вона просто покладалася на те, що інші його поважа
тимуть. Що, як і тут нічого не лишилося?

Перше ніж зазирнути в шухляду батькового столу, Лорел пова
галася, але тут вона вже не вагалась. Доторкнулася до стулки двер
цят, і вони розчинилися. Те, що вона побачила, нагадувало в змен
шеному вигляді стіну в сільському поштовому відділенні, куди вже 
багато років ніхто не приходив по листи. Як же могло статися, що 
материні папери пролежали стільки років під рятівним шаром пилу і 
їх ніхто не знищив? А втім, нічого дивного в цьому не було: батько 
не торкався їх, бо це завдало б йому болю; що ж до Фей, то для 
неї це були тільки списані кимось папірці, а в її розумінні людина, 
що звіряє свої думки паперові, вже не суперник.

Лорел відкинула кришку столу і почала виймати листи й доку
менти з відділень бюрка. Відділень було двадцять шість, але мати 
сортувала листи не за алфавітом, а залежно від того, де й коли во
ни писалися. Лише батькові листи були зібрані разом — певно, вона 
зберегла їх усі до одного, бо найстаріші конверти набрали вже 
шафранового кольору. Лорел витягла навмання одного листа, роз
горнула його на мить — прочитала: «Моя дорога й кохана!» — і 
квапливо засунула назад у конверт. На конвертах стояли штемпелі 
окружних містечок, куди батько їздив для участі в судових проце
сах, і Маунт-Селаса — ці були адресовані в Західну Віргінію, де ма
ти відпочивала влітку. В самому низу лежали листи на ім'я Беккі Терс
тон; стрічки, якими вони були перев'язані, стали вже майже прозо
рими, а папір укрився коричневими цяточками — як шкіра на матери
них руках незадовго до смерті. В глибині відділення, де зберігалися 
листи, Лорел намацала якусь невеличку тверду річ і витягла її звідти. 
Пальці підказали їй, що це, перше ніж побачили очі. Це була дво
дюймова грудка сланцю, оброблена лезом складаного ножика, така ж 
тепла на дотик, як рука, що її тримала, і така ж гладенька, як шкіра 
на цій руці. «Ой, яка гарна тарілочка!» — вигукнула маленька Лорел, 
коли вперше побачила її й вирішила, що це іграшка, зроблена дити
ною, ще меншою, ніж вона сама. «Ні, це човник», — поважно випра
вила її мати. Знизу на човнику були вирізьблені в'яззю ініціали 
«К. К. М. МКК». Батько зробив човника сам. З його руки він перейшов
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у руку матері — камінець, знайдений у річці «там, удома», в Захід
ній Віргінії, де народилося їхнє кохання.

Ті дні були дбайливо зафіксовані у фотоальбомі. Лорел провела 
рукою по полиці над відділеннями й намацала його тверду квадратну 
палітурку, шовкову стрічку-закладку. Витягла його.

Відкривали альбом міцно приклеєні один проти одного сіруваті, 
з помітним зерном, аматорські знімки: Клінтон і Беккі «там, удома»; 
він сфотографував її, а вона його — на одному й тому самому місці, 
на залізничній колії, на тлі тінистих дерев, він — тоненький, як трос
тинка, стоїть, спершись ногою на стовпчик із цифрою, тримаючи в 
руці свого солом'яного капелюха, вона — з великим букетом польо
вих квітів, зібраних по дорозі. .

«Це найгарніша блузка з усіх, що в мене були, — я її сама по
шила з полотна, зітканого матір'ю й пофарбованого в густий пурпу
рово-червоний колір, — сказала їй якось мати, поважно, як завжди, 
коли розповідала про своє життя «там, удома». — Мабуть, я більше 
ніколи не матиму такого любого мені убору, як ця блузка».

Якою гарною й марнославною була вона замолоду! — думала 
Лорел. Сама пошила блузку, сама проявила фотознімки — вона й 
це вміла, і, напевно, сама приготувала клей, яким ті знімки були 
приклеєні.

Суддя Маккелва, що так само, як його батько, навчався у Вір- 
гінському університеті, познайомився з нею в Бічі-Кріку; Беккі учи
телювала там, а він найнявся на сезон у лісозаготівельну контору.

«Нашого коня звали Селім. Повтори-но це ім'я, Лорел, я хочу, 
щоб ти вимовляла його правильно, — сказала їй мати, коли вони си
діли тут удвох. — Селімом я їздила до школи. Сім миль через Де- 
в'ятимильну гору й сім миль назад. Щоб час збігав швидше, я всю 
дорогу декламувала в сідлі — я дуже легко запам'ятовувала прочи
тане, люба, — пояснила вона у відповідь на недовірливий погляд Ло
рел. — Татові доводилося раз у раз діставати для мене нові книж
ки, а там, удома, це було не так легко».

Вперше Лорел побувала «там, удома» зовсім малою; спогади її 
починалися з наступного літа.

Будинок стояв на горі, для неї тоді це була найвища гора світу. 
Перед ним, просто неба, на зеленому моріжку стояли крісла-гойдал- 
ки. З крісла було видно вигин річки під горою. Щоб почути гомін 
річки, треба було збігти звивистою стежкою майже до самого ни
зу. Такий гомін стоїть у класі, коли всі учні разом декламують перед 
учителькою вірш. Цей вигин річки називався Квінова обмілина.

Батьки Беккі були віргінцями. Родина її матері (по чоловічій лі
нії — проповідники і вчителі) спакувала свої небагаті пожитки й по
далася через кордон десь напередодні громадянської війни. Батько 
Беккі теж був юристом. Будинок суду стояв під горою, разів у п'ять 
вищою від нього, а по той бік гори вилася річка, зверху схожа на 
дорогу. Вона, власне, й правила тут за дорогу — єдину дорогу.

Мабуть, усе це якось називалося. Та Лорел ніколи цих назв не 
чула. В розмові згадувалися просто «гора», «річка», «суд» — і все це 
об'єднувалося одним поняттям — «там, удома».

Щоранку з сусідньої гори долинав звук удару, потім докочува
лася його луна, ще один удар і знову луна, а тоді — крик, що зли
вався з відлунням. Це тривало певний час.
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— Мамо, що вони там роблять? — питала Лорел.
— Та це один дід рубає дерева, — відповідали їй «хлоп'ята».
— Він молиться, — казала мати.
— Це старий самітник, — додавала бабуся. — Живе на світі один 

як палець.
«Хлоп'ята», — їх було шестеро, — сідлали коника для своєї се

стри й вирушали з нею на прогулянку. Зупинившись під яблунею, 
вони розстелювали ковдри, клали в головах сідла й співали для неї, 
акомпануючи собі на банджо. Розповідали їй безліч історій, і все про 
людей, яких вона знала і яких знали вони; Беккі плакала, слухаючи 
ці історії, а коли не плакала, то весь час сміялася. Про свого най
молодшого брата, який так гарно співав «Хлопця Біллі», кумедно 
вдаряючи по струнах банджо, мати казала:

— Сем — молодець. Дізнавшись, що я вийшла заміж, він ви
біг з дому, впав на землю й заплакав.

Під дверима на стовпі висів залізний дзвін. В разі потреби ба
бусі досить було вийти за поріг і смикнути за мотузку.

Перший приїзд у Західну Віргінію так закарбувався в її пам'яті: 
рано-вранці вони з матір'ю висіли з поїзда й, коли він поїхав, зали
шилися самі на крутій скелі; стояв густий туман, і в світі не існува
ло більше нічого, крім цієї скелі, на якій теж був стовп із дзвоном. 
Мати смикнула за мотузку дзвона, і як тільки він загув, — майже 
водночас із цим звуком, — просто перед ними виріс великий сірий 
човен; на веслах сиділи двоє з «хлоп'ят». Отже, Лорел з матір'ю 
стояли на березі — під ногами в них текла річка. Човен виплив з ту
ману, і вони ступили в нього зі скелі. Надалі все нове приходило в 
життя Лорел саме так несподівано.

Мисливські собаки мчали вгору схилом — здавалося, вони пли
вуть у високій запашній траві, розрізаючи мордами її зелені хвилі. 
На вершині гори був іще день, і сонячне проміння припікало щоку, 
але долину вже огортала синя імла. Коли один із «хлоп'ят» сходив 
на гору, його біла сорочка довго світила, як Венера на маунт-села- 
ському небі, а бабуся, мати й маленька дівчинка сиділи перед бу
динком і терпляче на нього чекали, спостерігаючи, як закінчується 
день.

Іноді гора, здавалось, виростала так, що птахи не могли через 
неї перелетіти. Іноді навіть хмари не спроможні були піднятися до 
її вершини й зависали унизу, ховаючи під собою верховіття дерев. 
Найвищий будинок, найглибша криниця; настроювання струн; сон у 
хмарах; Квінова обмілина; розмови, коли і ти розумієш, і тебе ро
зуміють з півслова — не дивно, що її мати нічого більше не бажала!

Кінець кінцем по них приїздив батько — його там називали 
«містер Маккелва», — вони сідали на поїзд і поверталися до Маунт- 
Селаса.

У ці поїздки мати брала з собою скриню, оцю ось скриню, з 
усіма платтями, пошитими в цій кімнаті: вона могла б лишитися «там, 
удома» назавжди. Батько, здавалось, не здогадувався про це. Вони 
поверталися до Маунт-Селаса.

— Де же вона, ваша гора? 1 — презирливо запитувала мати. — 
Немає в Маунт-Селасі ніякої гори.

Бабуся померла нагло, коли нікого, крім неї, в домі не було. Зі
1 Слово «маунт» (mount) — по-англійському «гора».
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своєї кімнати на другому поверсі Лорел чула невтішні ридання мате
рі — вперше чула не власні, а чужі невтішні ридання.

— І мене там не було! Мене не було поряд!
— Не побивайся, Беккі, ти не винна, чуєш?
— Не втішай мене, Клінтоне!
Вони підвищили голоси, почали кричати одне на одного, неначе 

це могло розрадити їхнє горе. Згодом, коли минув якийсь час, Ло
рел спитала: а як же той дзвін? Мати спокійно відповіла:

— Гучність дзвону залежить од відстані, на яку поїхали твої
діти.

Втративши зір, мати часом декламувала вірші, лежачи в ліжку 
у великій спальні, — як декламувала їх замолоду, верхи на коні, щоб 
скоротити довгий шлях через гору. Вона не любила, щоб їй читали, 
казала тепер, що завжди воліла читати іншим. «Якщо сіль смаку поз
булась, чим солити сіль саму?» — питала вона з гіркою усмішкою на 
змарнілому обличчі. Мати впізнавала кроки доктора Кортленда й ві
тала його словами: «Чоловіче, гордий чоловіче, влада твоя коротка 
і скороминуща!»

— Тільки не дозволяйте їм зв'язати мене, — прошепотіла мати 
увечері напередодні останньої операції. — Якщо вони спробують 
мене зв'язати, я помру.

Суддя Маккелва промовчав, але Лорел сказала:
— Я знаю — ти повторюєш слова свого батька.
Мати поважно кивнула головою.
Коли Беккі було п'ятнадцять років, її батько захворів — його 

мучив страшний біль, — і вона разом із сусідом, що зголосився пра
вити плотом, повезла серед ночі батька річкою, повною льодової 
каші, до залізничного полустанка, де можна було помахом ліхтаря 
зупинити обліплений снігом поїзд, що йшов до міста.

— Як же вам удалося розпалити вогонь на плоту? — спитала 
Лорел, сидячи на маті. — Як міг вогонь горіти на воді?

— Ми не могли без нього обійтися, — відповіла мати, орудую
чи голкою. — І ми його розпалили.

В місті Балтіморі, коли вони нарешті добулися до лікарні, дівчи
на переказала лікарям батькові слова: «Він сказав: якщо ви зв'я
жете його, він помре». На той час батько вже не міг сам повторити 
цього лікарям — він марив. В нього прорвався апендикс.

Двоє лікарів вийшли з операційної й підійшли до Беккі, що стоя
ла, прихилившись до стіни, в чекальні.

— Виклич сюди кого-небудь із балтіморських родичів, дівчин
ко, — сказав один з них.

— Я не знаю нікого в Балтіморі, сер.
— Не знаєш нікого в Балтіморі?!
Здивований вигук лікаря найвиразніше закарбувався в пам'яті 

Беккі, хоч потім вона поверталася в багажному вагоні й пливла чов
ном додому, до матері, везучи сумну звістку і — труну.

«Ні я, ні вона не зуміли врятувати своїх батьків, — подумала 
Лорел. — Але мужнішою з нас двох була мати. Я теж стояла в че
кальні, але вже не вірила, що порятунок можливий. Що він може 
прийти від інших».

Будинок раптом здригнувся і, здавалося, що довго тремтів після 
розкотистого удару грому.
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— Там, удома, ми так раділи грозі, — розповідала мати. — Як 
тільки вона починалася, ми, малеча, вибігали з дому зустрічати її. 
Розкинемо руки й гасаємо по вершині гори, і що дужче дме вітер, 
то ми щасливіші.

А коли на Маунт-Селас налетів торнадо, що зруйнував половину 
будинків міста, мати сказала:

— Ми в себе вдома ніколи не боялися вітровію. Там, удома, 
велика буря нас тільки радувала.

...— Ти не знаєш нікого в Балтіморі?! — перепитали в Беккі лі
карі.

Беккі не знала там нікого. Але вона вже знала, на що здатна 
сама.

Коли в матері стало погано з очима, вона трималася так спокій
но і впевнено! Лорел згадала, як матір рано-вранці перед першою 
операцією на оці і після ін'єкції, що мала приспати її, раптом охопив 
піднесено-збуджений настрій: вона попросила свій дорожній несесер 
і перед маленьким, незручним дзеркальцем напудрила й підрум'я
нила щоки, злегка підфарбувала губи й навіть напахтилася парфума
ми, наче збираючись із чоловіком на вечірку, а потім радісно простяг
ла руку санітарові, який прийшов по неї; можливо, мати сподіва
лася, що після того, як Нейт Кортленд прооперує її невеличку ка
таракту в маунт-селаській лікарні, вона прокинеться в Західній Вір
гінії.

Коли людина п'ять років лежить у ліжку хвора й немічна, між 
тими, хто її любив, можуть виникати несподівані протиборства. Дог
лядаючи матір, Лорел (незадовго до цього вже овдовіла) на якийсь 
час настроїлася проти батька: їй здавалося, що він нічого не робить 
для материного порятунку. Бачачи, що коїться з матір'ю, він мав 
би щось робити! А батько, здавалось, мирився з цими страшними 
змінами в її здоров'ї, покірно приймав їх, вважаючи тимчасовими, 
навіть потурав їм, навіть підсміювався іноді, наче хвороба ця була 
просто нестрашна. («Чому ти дозволяєш лікарям мучити мене?» — 
запитувала його мати.) Лорел боролася з ними обома заради них 
же. Вона ласкаво дорікала матері за те, що та в темряві сліпоти 
піддавалася нападам відчаю. «Треба тільки вміти тримати себе в ру
ках!» — казала вона матері. А батькові намагалася розкрити очі на 
всю глибину її трагедії.

Який тягар ми кладемо на душу вмираючим, — думала Лорел, 
прислухаючись до густого стукоту дощових крапель. Ми обманюємо 
їх, доводимо якісь дрібні, пустопорожні істини, щоб нам було легше 
потім, коли їх не стане; ми вимагаємо від них зусиль, на які вони вже 
не здатні і які ні до чого; вимагаємо, щоб вони зберігали ясну па
м'ять, перемагали страх, виявляли твердість й оптимізм, покладалися 
на своїх близьких...

Батько, завжди такий лагідний у сім'ї, страшенно боявся будь- 
яких конфліктів, будь-яких відступів від законів добра і правди, від 
речей, які можна пояснити й виправдати. Він був людиною надзвичай
но делікатною; делікатність була його другим «я». Але він просто не 
міг не вірити в те, що дружина одужає і все буде гаразд, бо ладен 
був віддати їй усе і все віддавав... Коли ж дійсність перекреслюва
ла цю віру, мовчки — занімілий від болю — надягав капелюха, йшов 
до контори й там працював годину-дві, складаючи якийсь юридичний 
документ.
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Повернувшись додому, батько підходив до материного ліжка 
і завмирав над ним, засмучений і безпорадний. Вона змучено шепо
тіла: «Навіщо я вийшла заміж за боягуза?» — а тоді брала його ру
ку в свою, щоб допомогти йому знести цей удар долі.

А потім вона почала говорити, не змінюючи голосу, не зриваю
чись на крик чи на плач, але вже не дбаючи про слова:

— Ви мене мучите. Це єдине, що ви робите. Але чим я цього 
у вас заслужила? Скажіть, поясніть, за віщо мені така кара?

Кажучи це, вона тримала їй обох за руки. Тї слова були сповнені 
гніву людини, яка має право все знати про свою хворобу і якій у 
цьому праві відмовляють; то був гнів, що підіймався з глибин любові.

— Все буде гаразд, Беккі, — шепотів їй суддя Маккелва.
— Я вже це чула.
А одного дня мати змучено сказала:
— Приведіть духовного наставника!
Вона, що могла колись перемогти в суперечці будь-якого місіо

нера з роду Маккелвів, послала Лорел до пресвітеріанського про
повідника з проханням негайно відвідати її.

Доктор Боулт був тоді молодий, і його проповіді подобалися 
жінкам — міс Теннісон Буллок не раз казала це; але його візит не 
справив на матір належного враження. Доктор Боулт почав читати 
псалми, і вона підхопила слова, декламуючи разом з ним. Він зби
вався, переходив на інші псалми, але вона знову й знову поправляла 
його, а потім, нарешті, заявила:

— Я б віддала всі ці ваші слова за можливість бодай один-єди- 
ний раз глянути на нашу гору.

Коли ж він послався на волю господа, вона пустила шпильку:
— На тій горі, друже мій, ростуть білі сунички. Вони ростуть у 

найгустішій лісовій хащі й тільки в одному місці — єдиному, мабуть, 
на цій землі. Я б вам зразу сказала, де їх шукати, та боюся, ви їх 
не побачите, навіть якщо й знайдете те місце. Не побачите, навіть 
стоячи над ними. Певна річ, ви можете натрапити на них випадково, 
і ви можете вистелити свого капелюха листячком, доверху наповнити 
його ягодами й піти геть. Ви, звісно, зробили б так, бо ви ж не знає
те, що то за сунички. А тим часом варто їм лише торкнутися одна 
одної — і кінець: вони гинуть. — Вона втупилася в нього вже май
же незрячими очима. — Запевняю вас, ви зроду не їли нічого ніжні
шого на смак і запашнішого від тих диких білих суничок. Але щоб 
скуштувати їх, треба знати, де вони ростуть, і їсти їх треба, не схо
дячи з того місця. Оце й усе.

— Я відвезу тебе на твою гору, Беккі, — сказав батько, дивля
чись на її засмучене обличчя, коли доктор Боулт навшпиньках вийшов 
із спальні.

Лорел знала, що це перша порожня обіцянка за все їхнє под
ружнє життя. Та й будинку на горі на той час уже не було — він 
згорів. Лорел була в літньому таборі, коли це сталося, але мати від
почивала «там, удома». Мати вбігла в охоплений полум'ям будинок 
і, ризикуючи життям, урятувала зібрання творів Діккенса — пам'ят
ку, що лишалася після покійного батька; потім вона привезла ті книж
ки до Маунт-Селаса й звільнила для них місце в шафі, де вони стояли 
й понині. Та перед смертю пам'ять почала зраджувати її — вона 
забула, що будинок згорів.
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— Я відвезу тебе туди, Беккі.
— Люципер! — скрикнула мати. — Брехун!
Відтоді, власне, він і почав, гірко всміхаючись, називати себе оп

тимістом; можливо, це слово в його пам'яті випливло із спогадів ди
тинства. Він любив свою дружину. Кожен ЇЇ вчинок, хай навіть роз
пачливий і нелогічний, приймав як належний. І кожне її слово, хай на
віть мовлене в нестямі й несправедливе, не викликало в нього про
тесту. Але з тому-то й річ, що він мусив би протестувати! Бо її му
чив саме розпач. І причиною його не міг бути ніхто, крім людини, 
яку вона любила і яка відмовлялась зрозуміти, що вона впала в 
розпач. Це була подвійна зрада.

Та нині Лорел, якби могла, повернула б батька й матір до жит
тя, до найлютіших мук життя, бо ті муки вони терпіли разом і кож
ному болів біль іншого. Вона поділилася б з ними своїм горем, як 
вони колись ділилися з нею своїм. Лорел сиділа, й перед очима в 
неї була одна й та сама картина: мати тримає, тримає їхні руки в 
своїх, а вони з батьком стискають її долоні, бо все, що можна бу
ло сказати, вже сказано й говорити більше нема про що.

Після того, як її розбив параліч, мати, неспроможна вже бачити 
свою кімнату, обличчя інших, перевіряти зором уявне, переконала се
бе, що її кудись перевезли, що вона не вдома і не «там, удома», а 
покинута напризволяще серед чужих людей, які навіть її гніву не ро
зуміють й, отже, не заслуговують того, щоб на них витрачати гнів. 
Вона померла, не сказавши ні слова, замкнувшись у собі, самотня й 
зраджена.

Останні слова, які вона кинула Лорел, коли ще впізнавала її, 
були:

— Ти могла б урятувати життя своїй матері. Але ти нічого для 
цього не зробила, навіть пальцем не кивнула. Я зневірилася в тобі.

Балтімор — аж ось куди можна відвозити тих, кого любиш, — 
щоб там прощатися з ними...

Потім батько Лорел, незадовго до свого сімдесятиріччя, одру
жився з Фей. І перше, і друге одруження не принесли йому щастя. 
Лорел бачила, як він страждав. Він помер, замучений обома дру
жинами — так, ніби до самого скону обидві були з ним.

Лежачи нерухомо в лікарні, він зосереджувався на плині часу — 
це факт. Але в якому напрямку плив для нього час? Коли батько 
не міг уже підвестись і прискорити, підігнати його плин — чи не 
обернувся час проти нього, чи не рушив назад, у зворотньому на
прямку?

Фей принаймні раз назвала Беккі своєю суперницею. Але супер
ництво не там, де бачить його Фей, думала Лорел. Воно не між жи
вими і мертвими, не між першою і другою дружинами; ні, воно — 
між надміром любові й браком її. Це суперництво найжорстокіше; 
Лорел бачила, чим воно закінчується.

Не помічаючи пізнього часу, не звертаючи уваги на шквалистий 
дощ, який не вщухав десь там, за стінами, Лорел сиділа під лампою 
й перебирала папери.

В останньому відділенні лежали листи, що їх мати одержувала 
від своєї матері — «звідти, з дому».

«Постараюся прислати Лорел на день народження чашку нашого
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цукру. Хоч, якби могла, послала б Тй радше одного з моїх голубів, 
він би дзьобав у неї з рук, якби вона йому дозволила».

Лорел раптом заплеснула гаряча хвиля. Листи вислизнули в неї 
з пальців, книжки попадали з колін на підлогу, вона поклала голову 
на кришку секретера й заридала. Все, що вона тамувала в собі, про
рвалося, ніч нарешті роздробила тяжкий камінь, який лежав на її 
душі. Вона гортала сторінки минулого; тепер минуле обступило її. 
Камінь розпався, і найпотаємніше вийшло на волю.

Якби Філ не загинув...
Але вона втратила Філа. Від їхнього подружнього життя не ли

шилося нічого, крім спогадів; кохання стало спогадом — прекрас
ним, світлим і незмінним.

Якби Філ був живий...
Вона так довго носила в серці цей прекрасний, непотривожений 

спогад. Але тепер, своїми власними руками, розворушила минуле, й 
перед нею постав Філ — постав із темряви, в якій так довго ждав, і 
втупився в неї очима, повними палкої туги за непрожитим життям.

Що б чекало на них, який кінець? Чи не такий самий, як у бать
ка з матір'ю? Або в материних батьків? Чи....

— Лорел! Лорел! Лорел! — кричав Філів голос.
Вона оплакувала життя. Те, що з ним сталося.

— Я цього хотів! — кричав Філ. Голос його дужчав, зливаючись 
із вітром, відбиваючись від стін, заповнюючи весь будинок. Голос 
його ревів: — Я хотів цього!

Розділ четвертин
Лорел заснула в кріслі, як засинає в поїзді пасажир, котрого по

кликали в дорогу термінові справи. Але вона добре відпочила.
їй снилося, що вона справді їде поїздом, і не сама, а з Філом. 

! поїзд мчить довжелезним мостом.
Прокинувшись, вона згадала: їй приснилося те, що було насправ

ді. Вони з Філом приїхали вінчатися в Маувт-Селас поїздом із Чіка- 
го. Звичайно Лорел поверталася додому з Чікаго в спальному вагоні 
нічного експреса — того самого, яким приїхала цього разу з Нового 
Орлеана. А тоді вони з Філом узяли квитки на денний поїзд, і вона 
вперше милувалася панорамою за вікном.

Коли поїзд, залишивши позаду Кейро, почав повільно долати 
довгий підйом до мосту й голе верховіття дерев опинилося внизу 
під ними, вона виглянула у вікно й побачила широке плесо, в* якому 
віддзеркалювалося низьке вранішнє сонце. Вона побачила дві ріки. 
Тут вони зливалися в одну. Тут Огайо впадала в Міссісіпі.

Вони дивилися згори, і все, що вони бачили, зливалося в єдине 
ціле: голі дерева, що суцільною масою насувалися з обрію, і дві ріки, 
а коли Філ торкнувся її руки і вона подивилася вгору, туди, куди 
дивився він, то побачила в прозорому небі птахів — вони летіли дов
гим клином, ледь видимі, наче нарисовані тоненьким олівцем — ле
тіли туди, куди їх віз поїзд. Вони бачили небо, воду, птахів, світло і 
гармонію всього сущого. Перед ними лежав увесь уранішній світ.
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І вони самі були часткою цієї гармонії. В спільному прагненні 
з'єднати навіки свої долі вони опинилися тут у ту мить, коли все суще 
зливалося воєдино. Навіть збіг напрямків — руху поїзду, течії річок, 
лету птахів — символізував щастя. Вони линіули разом з усією при
родою, в її центрі. «Так, тепер — наша черга! — думала вона захоп
лено. — І ми житимемо вічно».

Так давно забраний смертю, знаряддям якої були вода і вогонь, 
Філ і досі міг розповідати Лорел про її життя. Бо її життя, будь-яке 
життя, — вона не могла в це не вірити — було не що інше, як про
довження любові.

Філіп Хенд був селянським хлопцем з Огайо. Він говорив по- 
селянському м'яко, був сповнений кипучої енергії й будував широкі 
плани. Навчаючись і працюючи водночас, він здобув диплом архі
тектора в технічному інституті в Атланті, в її краях — бо там треба 
було менше платити і клімат був тепліший, — а з  нею познайомився, 
коли вона приїхала на північ у його краї — до художнього інституту 
Чікаго. З далекої давнини, від попередніх поколінь, їм лишилися спіль
ні спогади. (Штат Огайо відділяє від Західної Віргінії ріка. На березі 
ріки Огайо він народився.)

Але вони переконалися, що нічого спільного в їхніх характерах 
не було. В житті, в праці, в коханні він був сміливий там, де вона 
боялася, і навпаки. До знайомства з Філом вона вважала, що ко
хання — це захисток; вона простягала до нього руки, наївно пропо
нуючи свою опіку. Він показав їй, що кохання зводиться не тільки 
до цього, і вона звільнилася від прагнення захищати його і шукати 
захистку для себе, як звільняються від зайвого одягу чи від негарно? 
звички.

Вона була обдарована дівчина. Філ навчив її, — на власному при
кладі, — як треба користуватись власною обдарованістю. Вона навчи
лася працювати, працюючи поряд з ним. Він навчив її малювати — 
бачити всю композицію, а не окремі штрихи, з яких вона складає
ться.

Самого тільки проектування будинків було замало для його енер
гії. Він обладнав майстерню, що зайняла півкухні в їхній квартирі на 
Саут-сайді.

— У мене душа радіє, коли я бачу, як із розрізнених деталей 
виростає щось ціле, — казав він. — Нічого я так не люблю, як завер
шеність.

Він виготовляв різні речі хатнього вжитку, не шкодуючи на них 
ні часу, ні зусиль. Досконалість була його богом.

Але він не був оптимістом — вона це знала. Філ навчився всьо
го, чого тільки міг навчитися, і за час, який йому було відпущено, 
спроектував, скільки встиг, будинків, що мали стояти, не руйнуючись, 
і служити людям; але з такою ж самою невтомністю, ретельністю й 
самозреченням він міг би будувати карткові хатки, бо розумів мін
ливість долі.

Коли розпочалася війна, Філіп сказав:
— Армія й інженерні війська відпадають. Я знаю, куди вони при

значають архітекторів — у маскувальну службу. В цій війні все вирі
шуватиме швидкість, а камуфляж— то діло десяте.

Він записався у військово-морський флот, став офіцером-зв'яз- 
ківцем і загинув на борту манного тральщика в Тихому океані.
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Під час останньої відпустки Філа батько вперше за багато ро
ків приїхав до Чікаго, щоб побачитися з ним (мати Лорел не їздила 
нікуди, крім як «туди, додому»).

— Чи підлітали до вас камікадзе, синку? — поцікавився він.
— Підлітали, й так близько, що ми могли б один одному руки 

потиснути, — відповів Філ.
Через місяць камікадзе підлетіли ще ближче...
За все їхнє коротке подружнє життя між ними не виникло жод

ного непорозуміння. «Але я винна перед ним. Я в боргу перед усіма, 
кого пережила», — думала Лорел.

В яскраво освітленому будинку панувала тиша, мов на кораблі, 
який після нічного шторму ввійшов у тиху гавань. Лорел не забула, 
що чекало на неї сьогодні. Вимикаючи по дорозі світло, запалене 
вчора в паніці, вона пройшла через спальню, відчинила двері на 
сходи й зразу ж побачила птаха; стриж сидів нерухомо, склавши 
довгі вузькі крила, вчепившись у складку завіси на вікні.

Як тільки горішня сходинка рипнула під її ногою, птах дрібно 
затріпотів крилами, але не злетів. Лорел збігла сходами вниз, до 
кухні. Там, за зачиненими дверима, вона поснідала й обміркувала, 
що робити далі. Потім, піднявшись нагору, вдяглася й знову зійшла 
вниз. Птах сидів на тому самому місці.

У парадні двері хтось загрюкав, глухо й повільно. Пам'ять Лорел 
тепер уже працювала безвідмовно: вона зразу згадала, що тільки 
один чоловік у Маунт-Селасі стукає в двері саме так— старий, на
стирливий пройда-тесляр, що з'являвся навесні лагодити жалюзі й 
сітки на вікнах, гострити садові інструменти. Він і досі, мабуть, обслу
говував удовиць і старих дів, а також господарок, чиї чоловіки в та
ких речах нічого не тямили.

— Ну от, тепер і батька вашого прибрав господь. Наскільки ж 
це він стару місіс пережив? Років на дванадцять? Я її щоразу згадую, 
як іду повз ваш дім, — сказав містер Чік.— І її саму, і все те, що во
на мені говорила.

Чи слід було це розуміти як запізніле висловлення співчуття?
— Що вас сюди привело, містере Чік? — запитала Лорел.
— Замки замикаються? — запитав він. — Жалюзі на вікнах хо

дять? Меблів підновляти не треба?
Містер Чік зовсім не змінився: ввалившись до вітальні, він за

гупав по підлозі своїми кривими, зігнутими в колінах ногами, тягнучи 
мішок, у якому бряжчав інструмент.

Мати Лорел не дарувала йому цієї фамільярності й несумлінної 
роботи й вигнала б геть, якби почула, що він називає її «стара місіс». 
Тепер він, очевидно, вважав себе господарем становища.

— Дах уночі ніде не протік?
— Ні. Тільки птах залетів через димар, — сказала Лорел. — Якщо 

хочете зробити мені послугу, то виженіть його, будь ласка.
— Птах у домі?— перепитав містер Чік.— Це ж погана ознака! — 

Він затупотів сходами слідом за нею. — Вважайте, що мене до вас 
сам бог послав.

Обважнілий, весь у сажі, птах сидів на тому самому місці.
— Ось він! — вигукнув містер Чік.
Він тупнув однією ногою, потім, блазнюючи, підстрибнув і при

тупнув обома, аж двері розчинилися. Стриж зірвався із завіси, мало
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не вдарився об стіну й круто завернув до кімнати Лорел. Містер Чік 
переможно загорлав і зачинив з розмаху двері.

— Містере Чік!
— Зате сходи тепер вільні!
Двері до кімнати Лорел прохилилися знову, дуже повільно — те

пер їх відчинив ранковий вітер.
— Мені сьогодні не до жартів, — сказала Лорел. — Виженіть 

того птаха з моєї спальні!
Містер Чїк неквапливо рушив до кімнати. Очі його сковзнули по 

серпанкових завісах— вони були мокрі, дощ вимив з них крохмаль,, 
бо вікно цілу ніч стояло відчинене. Вимащений сажею птах несамови
то бився об завіси, але містер Чік дивився не на нього, а на старі, 
розтріпані віконні шнури.

— Він обпаскудить усі кімнати, якщо ви його не зловите, — ви
гукнула Лорел у відчаї.

— Нащо йому ваші кімнати — він хоче на волю, — сказав містер 
Чік і весело кукурікнув.

Він обійшов спальню, зазирнув у відчинену на ліжку валізу Ло
рел, але нічого цікавого для себе там не побачив, бо у валізі лежав 
тільки альбом для ескізів, що його Лорел так і не виймала, потім 
обмацав речі на туалетному столику й оглянув власну персону в 
дзеркалі, а птах тим часом перелітав із завіси на завісу, ближче до 
дверей, і нарешті випурхнув з кімнати, залишивши скрізь брудні 
сліди.

— А де молода пані? — запитав містер Чік і відчинив двері до 
великої спальні.

Птах стрілою шугнув туди.
— Містере Чїк!
— Оця ваша кімната мені найбільше до вподоби! — сказав він 

і вишкірив беззубі ясна.
— Містере Чік, я ж, здається, попереджала вас — мені не до 

жартів. Ви, як завжди, — не допомогли, а наробили ще більшої шко
ди, — дорікнула Лорел.

— Що ж, грошей за це з вас я не візьму, — відповів містер Чік, 
гупаючи сходами вниз позад неї. — Слухайте, я оце дивлюся на вас 
і бачу: у вас є все, що треба, — додав він. — Чого ви не підшукали 
собі когось до пари?

Лорел підійшла до дверей і зупинилася, чекаючи, поки він вийде.
Він добродушно засміявся.
— Далебі, я на світі теж сам один зостався. Подумайте, — може, 

зійдемось-спаруємось?
— Містере Чік, я буду вам дуже вдячна, якщо ви негайно піде

те геть.
— Викапана стара місіс! — захоплено вигукнув він. І додав, пере

вальцем збігаючи сходами веранди:— Ви ж не ображаєтесь на мене, 
правда? У вас і голос такий, як у неї.

Мізурі, виявляється, була вже на кухні. Вона вийшла на веранду 
із щіткою в руці.

— Що сталося?
— Стриж! Стриж залетів до нас через димар і тепер шугає по 

всіх кімнатах, — сказала Лорел. — Він там, нагорі.
— Це нам за те, що ми такі чистьохи, за наше зазнайство, — 

мовила Мізурі. — А ви містера Чик-чик не просили, щоб він його
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вигнав? Закладаюся, він наслідив у всіх кімнатах, а зробити нічого не 
зробив.

— Атож, він оскандалився. А ми вдвох хіба не виженемо птаха?
— А чого ж. Більше нікому це зробити.
Мізурі вийшла на кухню й за мить з'явилася, готова до бою з 

птахом — у застебнутому на всі гудзики плащі й капелюсі. Вона по
вільно рушила сходами нагору, виставивши перед себе щітку.

— Ви його бачите? — спитала Лорел.
їй видно було сліди на віконній завісі н>ад сходами, де птах про

сидів усю ніч. Потім вона почула лопіт крил.
— Він сидить на телефоні!
— Ой, тільки не бийте...
— А як же його здихатися, не б'ючи? — сказала Мізурі. — Не 

забрався б сюди, то й не била б.
— А ви обійдіть його ззаду. Я десь чула, що птахи летять на 

світло. Ось — я відчинила для нього двері.
Мізурі впустила щітку.
— Я відкрила йому прямісінький шлях на волю — чому ж він не 

летить? — вигукнула Лорел.
— Якби ж то птахи були такі розумні, як ми.
Залишивши двері відчиненими, Лорел побігла нагору з двома 

плетеними кошиками для сміття.
— Зараз я примушу його!..
І тут серце її боляче стислося: вона побачила птаха ва підлозі 

під телефонним столиком. Він був такий маленький і жалюгідний, 
наче викинутий дитячий черевичок.

— Я так боялася, що він доторкнеться до мене, Мізурі! — при
зналася Лорел.

Птах сидів зовсім тихо, мов сліпа, ще ненароджена істота.
— Вони всі в блохах, — сказала Мізурі.
Лорел накрила птаха кошиком, потім стулила цей кошик з дру

гим; утворилася клітка; ця операція не забрала й кількох секунд.
— Я не покалічила його?
— Як покалічили, то його з'їсть кіт і скаже вам спасибі.
Лорел побігла вниз, не дивлячись під ноги, думаючи тільки про

те, що в неї в руках, а те, що було в неї в руках, билося об ребра 
кошиків (крильми? чи, може, це так стукало його серце?) — сліпо й 
несамовито протестувало проти порятунку.

На алеї вона зупинилася.
— Ти ще тут? Що це ти робиш?— гукнула, вихилившись із вікна, 

стара місіс Фіс. — Я гадала, ти вже поїхала!
— Я вже їду, зараз їду! — крикнула у відповідь Лорел і розтули

ла кошики.
Щось ударило їй в обличчя — не пір'я, ні — повітряна хвиля. 

Птах полетів. У польоті його тільця зовсім не було видно — ні тільця, 
ні хвоста, тільки пару крил, тільки яскравий півмісяць, що його нііби 
втягувала в себе небесна блакить.

— Всі пташки мусять літати, навіть отакі нікчемні й бридкі,— 
озвалася Мізурі з веранди. —* А мені тепер знову прати й прасувати.

Потім Лорел цілу годину спалювала на під'їзній алеї батькові 
листи до матері, бабусині листи, записнички й папери в іржавому дро
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тяному кошику, в якому звичайно спалювали листя пекана. («Цей дим 
надто ядучий: він отруїть мої троянди».)

Дим огорнув крону дерева, затінив її, як вуаль затінює обличчя, 
на якому можна було б прочитати надто щире почуття. Міс Адель 
Кортленд, поспішаючи до школи, пройшла крізь дим швидкою вчи
тельською ходою, щоб попрощатися з Лорел. Вона здогадалася, що 
робить Лорел, але не виказала цього.

— Я знайшла одну річ, яку хотіла б дати вам на пам'ять,— ска
зала Лорел і вийняла з кишені фартуха маленький човник.

— Ні, Поллі, такі речі чужим людям не віддають. І ти знаєш, що 
я не візьму... ні, ні, ти повинна залишити це собі, — вона розкрила 
долоню Лорел, поклала на неї кам'яний човник, квапливо попроща
лася й побігла до школи.

Лорел знала, що вона відмовиться. Знала, що її утішити немож
ливо, що все одно утішницею буде міс Адель Кортленд.

Повернувшись до своєї кімнати, Лорел сховала у валізку робочі 
штани й пом'яте шовкове плаття — свій учорашній вечірній туалет — 
поклала зверху інші дрібнички й защіпнула замки. Потім умилася, 
вдяглась у дорожній костюм і, думаючи вже про Чікаго, старанно 
підфарбувала губи, поправила зачіску. Взувши міські туфлі на висо
ких підборах, вона вийшла, щоб востаннє обійти будинок.

Терпелива Мізурі познімала з усіх вікон гардини, щоб випрати їх 
наново, і кімнати були залиті весняним сонцем. У тихому будинку не 
лишилося більше нічого, пов'язаного з життям, щастям і муками її 
матері, нічого, що могло б скривдити Фей; не лишилося й жодних 
свідчень того, як суддя Маккелва борсався між двома дружинами, 
як тримався за них обох і потім обох покинув.

Крізь вікно на сходах вона побачила, що кислиця вже вкрилася 
зеленим листям — цвіт не облетів лише з одної гілки.

З вітальні винесено останні квіти, що лишалися там після похо
рону, — тюльпани; вони вражали своєю красою, доки не впала остан
ня пелюстка. Годинник над білим каміном у своєму звичному ото
ченні— журавлі на тлі місяця, жебрак з ліхтарем, поет біля водо* 
спаду — показував пів на дванадцяту.

Лорел була готова до зустрічі з дружками.
Раптом за стіною почувся якийсь звук— ніби дерев'яна котуш

ка упала з полиці й покотилася по підлозі. Лорел увійшла до кухні 
й крізь прочинені двері побачила на подвір'ї Мізурі, що саме розві
шувала випрані завіси. На кухні пахло гарячими змилками.

Той самий, з дитинства знайомий стіл, міцний, як основа старого 
піаніно, стояв незасланмй посеред кухні. З двох буфетів користува
лися, видно, тільки одним — новим, металевим. На другий, дерев'яний, 
Лорел не звернула уваги, коли обходила всі приміщення — забула 
зазирнути в нього, так само як зачинити вікна під час дощу. Вона 
підійшла до буфета, поторсала дерев'яні дверцята, і вони розчини
лися. На неї війнуло затхлим мишачим запахом.

Придивившись, Лорел розрізнила в напівтемряві форми для кек
сів, мішечок із сіллю, вафельниці, посудину для пуншу і поруч на 
Цвяшках — чашечки, що з них пили пунш. Давно не чищені, вони 
тьмяно відсвічували масними патьоками. Під усім цим непотрібом,
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запхнута якнайдалі, лежала й чекала на неї річ, яку вона мусила 
знайти і яку в останню мить знайшла.

; Ставши навколішки, Лорел квапливо розгребла мотлох, що ле
жав зверху, обома руками витягла цю річ на денне світло, — яскра
ве світло, що струміло з незавішених вікон, — й оглянула її. Так, вона 
не помилилася. І в цю мить вона виразно почула звуки кроків через 
вітальню, кабінет, передпокій, їдальню, сходами нагору, через 
спальні, сходами вниз — тим самим маршрутом, яким пройшла сама. 
Нарешті кроки наблизилися до дверей кухні й зупинились.

— Ви ще тут? Як це розуміти? — запитала Фей.
— Що ви зробили з маминою дошкою для тіста? — запитала в 

свою чергу Лорел.
— З дошкою для тіста?!
Лорел підвелася, підійшла до столу й поклала на нього дошку.
— Подивіться. Подивіться, яка вона пощерблена. Подивіться на 

ці ум'ятини. Чим ви її довбали? Ломом?
— А це хіба злочин?
— Яка вона понівечена, яка брудна! Може, ви пробували забива

ти нею цвяхи?
— Які цвяхи? Я тільки горіхи на ній колола. Молотком.
— А ці сліди від сигарет...
— Та хто тепер береже дошки для тіста? Кому вони потрібні?
— А ось тут... Подивіться на її краї! — Лорел провела пальцем 

по краях дошки.
— По-вашому, в цьому старому домі нема голодних пацюків?— 

сказала Фей.
— Побита, брудна, аж чорна, а в моєї матері вона була гладень

ка й чистенька, як скельце!
— О боже, та це ж просто стара дошка! — вигукнула Фей.
— Мати випікала найсмачніший хліб у всьому Маунт-Селасі!
— Ну то й що? Кого це тепер цікавить?
— Ви осквернили цей дім!
— Мені це слово незнайоме, і дуже добре, що незнайоме. Але 

вам я раджу запам'ятати: цей дім належить тепер мені, і я можу 
робити з ним усе, що мені заманеться, — відповіла Фей. — І з ним, 
і з усім, що в ньому є. В тому числі з цією дошкою для тіста.

Ні те, що Лорел пережила й передумала вночі, ні те, що ожило 
в її пам'яті, що вона зрозуміла протягом цього ранку, і цього тиж
ня, прожитого тут, і останнього місяця, і навіть усього життя, — ніщо 
не могло тепер підказати їй, як повестися, як дати відсіч людині, 
котру життя не навчило відчувати. Лорел не знала навіть, як розста
тися з нею.

— Фей, моя мати знала, що ви прийдете в її дім. Вона це перед
чувала, — сказала Лорел. — Вона це завбачила.

— Завбачила? Завбачають негоду, — відповіла Фей.
«А ти і є негода, — подумала Лорел. — Негода, що насувається. 

І таких негод, як ти, буде ще багато».
— Вона завбачила вас.
Нарешті, все стало на свої місця: досвід склався в певну послі

довність, що не збігалася з послідовністю хронологічною. Мати все 
життя страждала, як людина, котру зраджують, але тільки після її 
смерті, коли пам'ять заговорила про безпідставність цих страждань, 
з міста Мадріда, що в штаті Техас, раптом нагрянула Фей. До тієї
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хвилини для батька, мабуть, ні Фей, ні подібні до неї просто не існу
вали. Що ж до Беккі, то вона все життя боялася Фей. І те, чого вона 
боялася, те, що передчувала, для неї, можливо, весь час реально іс
нувало тут, у цьому домі. Можливо, то була якась конвульсія уяви — 
майбутнє й минуле помінялися місцями; так чи інакше, серце підказу
вало їй правду: Фей мусила з'явитись. Вона могла б з'явитись і рані
ше, і пізніше, в будь-який час. Але поява її була неминуча.

— Але ж ваша мати була психічна! — вигукнула Фей.
— Це неправда, Фей. Ніхтр ніколи не насмілювався казати про 

неї такого.
— У Маунт-Селасі? Та мені це казали навіть тут, у цьому бу

динку. Містер Чік усе мені розповів. Розповів, як він зайшов раз до 
моєї спальні, коли вона ще була жива, і вона в нього чимсь пошпу
рила.

— Замовкніть, — сказала Лорел.
— Дзвоником, що стояв у неї на столі. Вона йому сказала, що 

навмисне цілила в коліно, бо, мовляв ніколи не кривдила живих 
створінь. Вона була несповна розуму і ви теж втратите розум, якщо 
вчасно не схаменетеся.

— Моя мати за все своє життя не скривдила жодної живої іс
тоти.

— Я психів не боюся. І не залякуйте мене, не вийде, я все одно 
звідси не втечу. Кому треба звідси тікати, то це вам, — сказала Фей.

— У вас усі тільки те й роблять, що лякають одне одного, Фей. 
Невже ви не відучитеся від цього? — Лорел пройняв дрож. — Батька 
ви вдарили теж для того, щоб злякати його?

— Так! Щоб розворушити! Щоб оживити його!
— Оживити?!
— Я хотіла, щоб він встав із того ліжка, щоб подумав, нарешті, 

про мене!
— Він помирав,— сказала Лорел. — Помирав і думав тільки про 

смерть.
— А я хотіла, щоб він викинув з голови ці старечі дурощі. Хо

тіла повернути його до життя, витягти його, коли треба — то й за 
волосся! Я все робила, все! А ви тільки стояли й дивилися.

— Ви зробили йому боляче.
— Я зробила те, що повинна була зробити дружина! — крикну

ла Фей. — Ви вже забули, що це означає — бути дружиною!
— Ні, не забула, — відповіла Лорел. — Хочете знати, в чому сек

рет краси цієї дошки для тіста? Можу вам сказати: в тому, що її 
змайстрував мій чоловік.

— Ваш чоловік?! Навіщо?
— Чи знаєте ви, що означає працювати з любов'ю? Чоловік 

змайстрував дошку для моєї матері — хотів зробити їй приємність. У 
Філа був божий дар — золоті руки. Він сам підбирав планки, обстру
гував, припасовував, склеював їх, дошку зроблено на совість — ди
віться, вона й досі рівна, як рейсшина. А як точно підігнано пази — 
вони ніколи не розійдуться, кожна грань...

— Мені все це байдуже, — сказала Фей.
— Я бачила, як він її робив. Філ єдиний у нашій сім'ї вмів робити 

такі речі. Ми з батьком і матір'ю були в певному розумінні безпо
радними людьми — це, власне, нас і об'єднувало, тримало разом.

96



Мати благословила Філа, побачивши цю дошку. Сказала, що ця дош
ка прекрасна, що вона давно мріяла про неї, що ця річ посяде по
чесне місце в нашій кухні.

— Тепер вона— моя, — сказала Фей.
— Але стане моєю, — відповіла Лорел.
— Цебто ви хочете сказати, що просите, аби я вам її віддала?
— Я заберу дошку з собою в Чікаго.
— А звідки ви взяли, що я це вам дозволю? І чому ви розмов

ляєте зі мною таким тоном?
— Тому, що я знайшла цю дошку! — вигукнула Лорел.
Вона сперлася на дошку обома руками.
— Оце так міс Лорел! — сказала Фей. — Шкода, що вас зараз 

ніхто не бачить! І ви повезете цю дошку такою, як зона є? Вона ж 
брудна, мов смертний гріх!

— Нічого: такий бруд зняти неважко.
— Разом із шкірою з пальців!
— Загладити ці ум'ятини буде, звісно, важче. Але я впораюся.
— І що ж ви з нею робитимете? — глузливо спитала Фей.
— Спробую сама спекти хліб. Сьогодні вночі, хвалити бога, мені 

потрапив на очі материн рецепт, власноручно нею написаний.
— На смак весь хліб однаковий!
— Ви ніколи не куштували маминого. В мене теж вийде смач

ний — я постараюся.
— І з ким же ви його з'їсте? — запитала Фей.
— Філ любив хліб. Справжній хліб. Любив одщипнути шматок 

і з'їсти, поки він гарячий, просто з печі, — сказала Лорел.
Привиди. В ній раптом заговорила іронія: вона побачила себе 

саму, свої дії в цьому домі — такі ж цілеспрямовані, як поведінка 
Фей у день батькового похорону. Так, вони з Фей не могли не зу
стрітися — смішно було б сподіватись, що вони наостанку не зіт
кнуться. Лорел не затрималася, вона ще не запізнювалась на літак, 
але Фей приїхала раніше— і вчасно. «Не тільки любов, а й нена
висть зводить людей докупи й керує нашим життям», подумала Ло
рел. І уявила собі: Філ і камікадзе тиснуть один одному руки...

— Ваш чоловік? А він тут при чому? — запитала Фей. — Адже він 
мертвий!

Лорел узяла дошку обома руками й підняла її, щоб Фей до неї 
не дотяглася.

— Виходить, ви цим б'єтеся? І нічого кращого за стару плісняву 
дошку для тіста знайти не можете?

Лорел міцно стисла дошку в руках над головою, але їй здава
лось, що дошка підтримує її, мов плотик на воді, не даючи піти вниз, 
на дно, туди, куди пішло стільки людей перед нею.

У вітальні годинник тихо вибив дванадцяту.
Лорел повільно опустила дошку.
— Отож-бо. Ваше щастя, що передумали, — сказала Фей. — Ви 

ж хотіли луснути мене цією дошкою по голові! Але ви б однаково 
схибили. Ви ж не вмієте битися. — Вона примружила одне око. — А 
мене вся моя рідня цього вчила.

«Помиляєшся, — подумала Лорел, — це ти не вмієш битися. Бо 
перемагає той, хто наділений почуттями й уявою, бо саме вони нада
ють сили людям. Ти, власне, й людей не знаєш, бо чуже життя тобі 
незрозуміле. Тому-то й спілкуватися з ними можеш, тільки б'ючи на
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осліп своїми маленькими кулачками та плюючись, розбризкуючи сли
ну тоненькими губками. Ти не здатна битися з людиною, наділеною 
почуттями, так само, як не здатна любити її».

— По-моєму, ви недооцінюєте людей, — сказала Лорел.
Вона й справді ладна була вдарити Фей. Вона хотіла вдарити її 

й знала, що може це зробити. Та як усе-таки дивно влаштована люд
ська свідомість! ї ї  руку зупинила згадка про хлопчика Вендела.

— Я й досі не розумію, чого ви так кипите. Ну що ви побачили 
в цій дошці? — запитала Фей.

— Всю історію, Фей. Геть усе минуле— від початку й до кін
ця, — відповіла Лорел.

— Чию історію? Чиє минуле? Тільки не моє, — сказала Фей. — 
Минуле для мене — ніщо. Я належу майбутньому — хіба ви цього не 
знаєте?

І Лорел подумала, що Фей, можливо, вже зрадила батька, зра
дила пам'ять покійного чоловіка.

— Ні, я знаю тільки, що ви ніщо для минулого,— сказала во
на. — Бо ви вже нічого не можете зробити тим, хто йому належить.

«Я теж для минулого ніщо, — подумала вона. — Я теж нічого не 
можу зробити тим, хто йому належить, хоч би вони були для мене 
всім. Минулого вже не зміниш і не зашкодиш йому — так само, як 
батькові в могилі. Минуле — як батько в труні, воно невразливе, і 
його не воскресиш. І привидів нема, є тільки пам'ять, що, мов сом
намбула, повертається, зранена й стражденна, з-за морів-океанів, 
щоб, як Філ, кликати нас і вимагати сліз співчуття. Пам'ять не може 
бути невразливою. їй можна завдавати болю, знову й знову, і в цьо
му, напевно, й полягає її рятівна сила. Підвладна життю, вона живе 
для нас, і поки вона живе, і поки ми спроможні, ми віддаємо їй на
лежне».

Знадвору долинув шурхіт автомобільних шин, і котрась із дру
жок натиснула кілька разів на клаксон.

— Гаразд, забирайте ї ї ,— сказала Фей. — На один непотріб буде 
менше.

— Ні, — відповіла Лорел, кладучи дошку на стіл. — Я її залишу. 
Обійдуся, мабуть, і без неї.

Пам'ять живе не в тому, що належало колись тобі, а в звільне
них руках, прощених і звільнених, і в серці, що може порожніти й 
виповнюватися знову, в діях, народжуваних мрією.

Лорел пройшла повз Фей, взяла в передпокої своє пальто й сум
ку. Мізурі наздогнала її на веранді з валізою. Лорел квапливо обняла 
її й збігла сходами до машини, в якій сиділи її дружки, гукаючи, щоб 
вона поспішала.

— Ну, нарешті, — сказала Тіш. — Встигнути ще встигнемо, але 
приїдемо, мабуть, в останню хвилину.

Вони проїхали повз будинок правосуддя, потім повз школу. Міс 
Адель, яка вивела своїх першокласників на подвір'я гратися, пома
хала їм рукою. Діти теж почали махати. Останнє, що побачила Ло
рел, перше ніж машина набрала швидкість, було миготіння рук, бага
тьох маленьких і незнайомих рук, які бажали їй щасливої дороги.

З англійської переклав 
Мар ПІНЧЕВСЬКИИ
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НЕ ВБИВАЙ 
МУРАШКИ
ОПОВІДАННЯ

Тіні довшали.
Темна латка від дерева тяглася все далі через пологий берег. 

Ще трохи, і вона торкнеться води.
Причаївшись у своєму окопі, він нетерпляче позирав на повзучі

тіні.
Чому бариться ніч? Чом не поспішає? Чом не летить? Чи не знає, 

що сьогодні у неї не безтурботна прогулянка по землі? Що вона по
винна розпростерти своє чорне покривало і накинути його на доро
гу, на воду, на небокрай, що повинна огорнути все видиме, розмити 
всі обриси?..

Ноче, прийди мерщій, зляж своєю понурою вагою на світ, 
оберни його в море чорноти...

Чорна вода, чорне повітря, чорна земля і чорне небо. Дитиною 
він не любив ні чорноти, ні темряви. Заходило сонце — отже, наста
вав край веселощам, іграм на вулиці, і мати гукала його, вихилив
шись у вікно:

— Йди додому! Скоро ніч!
Тоді він думав: «От якби простягти руку і притримати сонце на 

небокраї, щоб воно довше посвітило, а я б ще трохи погрався...»
Тепер він ненавидів світло. Йому так хотілося простягти руку і 

занурити сонце в темряву за небокраєм — щоб воно перестало за
ливати світ непотрібним сяйвом!

Чому сонце знає тільки одне: світити? Світити у світі, де панує 
морок, де його світло здається облудною позолотою!
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Він змінився. Зрушилося щось у глибині його єства, і він став 
інакше дивитися на речі. Зненавидів те, що любив колись, і полюбив 
те, що колись ненавидів. Збайдужів до того, що завжди хвилювало 
його, і став жадати того, від чого відвертався досі.

Якось мати замахнулася віником на таргана. Із болем у серці й 
сльозами на очах, він, тоді ще малий хлопчик, скрикнув:

— Навіщо?..
Мати зиркнула на сина, здивована й сердита. Що це з ним?
А він знову:
— Навіщо ти б’єш його?
— Щоб убити.
— Навіщо вбити?

І вражена мати відповіла просто:
— Це ж тарган.
— Що він тобі зробив?..
Запала коротка мовчанка. Мати була спантеличена. Вона завжди 

вбивала тарганів, і ніхто ніколи не питав її , чому. Щоб покласти край 
суперечці, вона коротко відповіла:

— Бо вони шкідливі.
— Але чому?
— Таргани псують їжу і бруднять речі.
— Але ж цей тарган не робив ніякої шкоди, просто ліз собі...
Колись він не любив убивати. Ані мухи, ані мурашки не міг уби

ти. Колись було так, але тепер... Страшно навіть подумати, — тепер 
йому подобалося вбивати! Він навчився знаходити втіху в самому акті 
вбивства! Невже дійшло до того? Може...

Він не вдавав, що розуміє себе. Не л^бив копирсатися в своїх 
найпотаємніших почуттях — боявся того, що міг відкрити... Так чи 
інакше вбивство стало його завданням, роботою, що її треба викону
вати старанно і вправно. Тепер це обов'язок: убивати, щоб захистити 
свої ідеали.

Та чи справді це для нього просто робота, обов’язок, який треба 
виконувати? Чи це вже стало жадобою вбивства?

Слід бути правдивим бодай із самим собою, бо він, хоч і брехав 
часом іншим, завжди вмів дивитися правді в вічі. Це чи не єдине, що 
не змінилося в ньому. Правда... Так, це правда, тепер йому подоба
ється вбивати, він жадає вбивства, він, хто раніше не міг знищити на
віть мурашку чи таргана, він убиває. Так. Якщо бути чесним із самим 
собою, то слід визнати: навіть тут, серед суцільного вбивства, він не 
задавив би мурашки. А щодо людей по той бік каналу, то вбивати їх 
— це щось інакше, відмінне від того, що він боявся заподіяти навіть 
малесенькій мурашці.

Так, він палав жадобою вбивства.
Сонце зовсім сховалося за небокраєм. Воно забрало з собою 

розкидані тут і там плями ненависного світла, яке спотворювало світ.
Незліченні тіні зливалися, перепліталися, ставали єдиною лихо

вісною темрявою— чорним покривалом для широкого світу. Обриси 
речей розпливалися, вже годі було щось розгледіти...

Ще трохи й почнеться операція.
Чому так калатає серце? Невже він боїться? Мабуть-таки, боїть

ся... і все одно хоче дістатися на той бік, хоче битись. То не ганьба, 
що він трішки нервується, боїться. Чи не почував він те саме перед 
тим, як вийти на футбольне поле?
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Табір заворушився. Шепіт, тихе бурмотіння, біганина. Із схованки 
товариші витягли човни. Вибух снаряда. Чиясь лайка в темряві:

— А хай йому...
І знову тиша. Людські силуети снують, мов привиди. Стукнулося 

весло об човен і чийсь голос пролунав:
— Тихіше там, а то буде біда!
Човни спущено на воду — тихо, наче рука погладила голову. 

Човни хиталися, а в них сідали люди... Знову шепіт, бурмотіння, лай
ка. Він розчув два притамовані голоси:

— Відкривайте вогонь і стріляйте, поки ми не висадимося...
— Ми можемо попасти у вас.
— Не бійтеся, стріляйте аж доки я сам дам сигнал припинити 

вогонь. Ваша стрілянина відверне їхню увагу. Вони нізащо не здога
даються, що ми в цей час переправляємося через канал.

Заговорили гармати. Залп, другий... Ніби розверзлося пекло й 
поглинуло шепіт і тихі голоси людей.

Його човен плив серед інших крізь темряву, прикритий вогнем і 
пекельним гуркотом. Весла занурювались у воду, бризки злітали в 
повітря. Згадалося: звуки музики долинають із кав’ярні на пляжі й 
голос співака: «Моя кохана і я...» І зараз наче прогулянка по Нілу... 
Він зітхнув, відганяючи спогад. Не час згадувати минуле. Спогади вже 
не вабили його. Він прагнув іншого. Чи може він подивитися правді в 
обличчя, самому собі зізнатися, що він хоче вбивати? А чому ні? Хі
ба це не правда?

Відтоді, як він побачив те, що побачив, потреба вбивати мучила 
його безперестанку, мов спрага мандрівника в пустелі. Він хотів уби
вати відтоді, як побачив на власні очі смерть одного чоловіка.

Той чоловік вийшов з машини, пружною ходою підійшов до них 
і привітався, усміхаючись:

— Як ваші справи, хлопці?
Він стояв із товаришами й захоплено дивився на чоловіка, на 

його смагляве обличчя, сиві скроні, на його високу, міцну постать.
Чоловік глянув на їхні захоплені обличчя і засміявся:
— Може, пригостите нас із ад’ютантом чашкою чаю?
Вони запросили обох до землянки на березі і стали розповідати 

про свої бойові справи.
Ад’ютант позирнув на свій годинник:
— Чи не пора нам рушати? А то можемо запізнитися на нараду.
Лукаво усміхаючись, чоловік сказав:
— Насидівся я на тих нарадах. Побудьмо трохи з хлопцями!
Через деякий час чоловік підвівся з-за столу. І тут ворог одкрив

вогонь. Не прицільний... Поруч пролунав страшний вибух. Усіх оглу
шило. А коли дим і курява розвіялися, побачили чоловіка з переко
шеним від болю обличчям. З рота в нього текла кров. Через хвилину 
чоловік сконав. І з того часу він почав відчувати, що вбиває не про
сто з обов'язку, а з внутрішньої потреби. Щось терзало йому душу — 
і те щось могло насититися лише вбивством.

Знову до нього долинуло плескотіння весел. Ні, то не весла — 
то велетенські ножі крають воду, і бризки — ні, не бризки, а краплі 
гарячої липкої крові бризкають навсебіч...

Човен увігнався в пісок. Оглушливий гуркіт не вщухав, постріли 
утворювали вогняний дах над їхніми головами.

Почалася висадка. З гранатами в кишенях і з автоматом в руках
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він важко стугіав по піску. Попереду, мов примара, замаячіли чотири 
окопи. Вибух снаряда освітив вантажні машини.

Далі вони поповзли. Довкола страшенний гуркіт, вогонь, пекло. 
Коли вже наші перестануть стріляти?.. Дарма, що свої снаряди, а 
можуть убити!

Метрів з п'ятдесят лишилося до окопів, де серед мішків з піс
ком, навіть не підозрюючи, що зовсім близько чигає смерГь, причаї
лися вороги.

Нарешті командир кишеньковим ліхтариком дав сигнал на свій 
берег— припинити вогонь! Запанувала тиша. Вони почали діяти.

Перервано телефонний зв’язок. Виведено з ладу трансмісії ван
тажних машин. Закладено міни біля кожного входу і виходу. Ворожі 
окопи відрізано від тилу.

Мерщій до сусіднього окопа — там хтось гукає. Він побачив ав
томат, націлений на товариша, і вистрелив. Одним ворогом менше.

Він зрадів так, як радів, коли влучав у «десятку» на стрільбищі. 
Кинув ще одну димову шашку в окоп, дав довгу чергу.

Він не знав, скількох убив, але стріляв і стріляв. Дістав гранату 
і жбурнув у окоп. Гучний вибух. Запанувала тиша. Він знищив їх усіх. 
До йоги.

З темряви долинув гуркіт моторів — то поспішали ворожі під
кріплення. Але ось пролунав вибух: один, другий, третій... Машини 
наскочили на міни. І знов все стихло. Уже час вертатися.

Поранених перенесли до човнів. Командир дав сигнал на свій 
берег— відновити вогонь. Знову загуркотіло, заклекотіло пекло.

Весла занурилися у воду. Він відчув бризки на обличчі. Злизав 
одну, хотів змочити пересохле горло. Тепер він спокійний. Жадоба 
вбивати минулася. Нарешті чойни торкнулися піску. Він легко виско
чив на берег. Щаслива усмішка грала на його обличчі.

Світанок приніс світло. Настав день. І світло вже не було нена
висне.

Сонце кинуло перші червоні промені з-за небокраю, з-за зруй
нованих ворожих укріплень. Воно його більше не дратувало. Він 
підставив йому своє усміхнене обличчя. Побігти б на схід, розкидати 
всі перепони, вернути піскам по той бік каналу їхню чистоту і допо
могти сонцю викотитися з-за далекого небокраю!

За сніданком він сказав товаришеві:
— Ніч минула добре.
Той засміявся:
— Ми наче на прогулянку їздили!
І раптом він помітив: долі лізе мурашка, і товариш хоче розтоп

тати її своїм чоботом. Він швидко скочив на ноги й відштовхнув чо
біт од мурашки. Товариш здивувався:

— Що це найшло на тебе?
— Нащо ти хотів її вбити?
— Це ж мурашка!
— Але ж вона не зробила тобі нічого поганого!
Товариш похитав головою:
— Дивак! Після всього того, що ти зробив...
Але він не дивак. Він просто зостався самим собою. Самим со

бою, незважаючи ні на що.
З англійської переклав 

Олександр МОКРОВОЛЬСЬКИИ
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ФРАНЧЕСКО ПЕТРАРКА

СОНЕТИ

19
Створіння є, що сонцю вперестріть 
Дивитись можуть. Знову ж є, которі 
Од світла денного тікають в нори, 
Воліючи у темряві сидіть.
А ті за втіхи нетривалу мить,
В огонь летючи, гинуть у покорі, —
І я, улеглий пристрасті суворій,
На свій костер ступаю доброхіть.
Мій зір згасає в сяйві од мадонни,
І не сховатись в сутінок вечірній,
Ні в пітьму ночі не втекти мені.
Хай на очах од сліз важка заслона,
Та присуду своєму я покірний — 
іду сконать на власному вогні.

35
В полях, де гиша й самота німа, 
Замислений, поволі я блукаю,
І тільки тих стежок не уникаю,
Де й сліду людської ноги нема, »
Я від людей ховаюсь недарма, — 
Цікавість марна їх не знає краю: 
Яким таємним пломенем палаю — 
Дізнатись кожен схоче крадькома.
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Від чого думи й серце в неспокої —
Те знає тільки затишок дібров,
Струмки та ниви й пагорки зелені,
Проте немає глушини такої,
В якій би не знайшла мене любов,
Щоб знов вести розмови нескінченні.

114
Цей Вавілон *, притулок суєти,
Цей дім скорбот, оселю божевілля,
Я кинув, докладаючи зусилл^,
Щоб хоч життя надовше зберегти.
Під владою Любові й самоти ^
Віршую та збираю квіти й зілл~я *
Або міркую, доки є дозвілля,
Про кращий час, що має надійти!
І на юрбу, й недолю не зважаю,
І на поважні, й на дрібні діла, —
Мені від них ні радощів, ні туги.
Я тільки двох побачити бажаю,
Та щоб одна прихильніша була,
А другий — подолав свої недуги.

132
Як не любов, то що ж це бути може? 
А як любов, то що ж таке вона?
Добро? — Та ж в ній скорбота нищівна. 
Зло? — Але ж муки ці солодкі, боже!
Горіти хочу? — бідкатись негоже.
Не хочу? — то даремна скарг луна. 
Живлюща смерте, втіхо навісна!
Хто твій тягар здолати допоможе?
Чужій чи власній волі я служу?
Неначе в просторінь морську безкраю, 
В човні хисткому рушив без керма;
Про мудрість тут і думати дарма,— 
Чого я хочу — й сам уже не знаю: 
Палаю в стужу, в спеку — весь дрижу. 1

1 Резиденція папи в Авіньйоні, звідки Петрарка від’їхав до своєї самотньої садиби в 
долині Воклюз. З тих двох, кого бажав би поет бачити, одна — Лаура, другий, на дум- 
ку більшості коментаторів, — покровитель поета кардинал Джованні Колонна, що саме 
тоді захворів.



134
Нема ні миру, ні війни нема.
Боюся— й жду, палаю — і холону,
То скнію, відданий земному лону,
То в небо лину, кинутий всіма.
Хай світ обняв — самітник я до скону, 
В неволі я — й відчинена тюрма.
Лихий Амур на мене лук трима, —
Він не вбива й не випуска з полону.
Волаю — мовчки, бачу я без віч, 
Пощади прагну — й смерті я благаю, 
усіх люблю — собі лиш зичу зла.
Вже все одно — життя чи вічна ніч,
Я мукам рад, я, сміючись, ридаю, —
І це лиш ти, о донно, принесла. * ,

137
Ти в гріх запав, неситий Вавілоне,
І гніву божого прорвався міх.
Ти зріксь Паллади й Зевса задля втіх: 
Венера й Вакх — твої боги й закони.
Та кара жде служителів твоїх:
Я бачу — йде новий Султан до трону.
І знов Багдад *, в святе віддавшись лоно, 
Сіятиме столицею для всіх.
Впадуть божки, розваляться їх вежі, 
Згорять кумири в очисній пожежі,
І слід блюзнірства згубиться в імлі.
Прийдуть мужі, достойні, нелукаві,
І, край поклавши чварам та неславі.
Вік золотий відновлять на землі.

138
Ти — горя джерело, шаленства дім, 
Храм єресі, колишній гордий Риме, 
Що, нині впавши у безчестя зриме, 
Несеш неволю і страждання всім!

1 Багдад— Рим. куди новий папа (Султан), як сподівався Петрарка, перенесе з 
Авіньйона свій престол.
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Ти — лігво лжі, що в підступі страшнім 
Повергла чесних в пекло невситиме. 
Невже господь і далі берегтиме 
Блюзнірство й глум у скопищі твоїм?

...Посталий між смиренної ніщоти,
З своїх будівників глумиться він! 
Повійнице! На кого уповаєш?

На посіпак? Своїх багатств пишноти 
Поганьблені? Не прийде Константин!
За спільника саме ти пекло маєш.

189
8 зимову ніч по хвилях неозорих 
Пливу в важкім від забуття човні 
Повз Скіллу і Харібду. При стерні 
Сидить мій владар, а точніше— ворог.

На веслах — рій думок лихих, суворих, 
Що їм і смерть, і бурі не страшні. 
Вітрило рвуть вітри зітхань смутні, 
Жадань та сподівань найменший порух.

Від мли тривог, від зливи сліз рясних 
Розмокла і послабла міць канатів,
Що з помилок та незнання плелись.

Не бачу двох моїх знаків ясних,
Гублю все вміння і надію втратив,
Що допливу до пристані колись.

311
Чого так сумно плаче соловей,
Печаллю повнячи поля й долини?
Оплакує він милу чи дітей
Десь над гніздом, спустошеним в калині?

Всю ніч мені тужливий стогін цей 
Нагадує про мій талан. Донині 
Як міг я не збагнуть простих речей,
Що люта смерть не милує й богині?

Так легко ми омані даємось!
Не вірилось, що тих очей світила,
Ті двоє сонць могло згасити щось.



Та раптом їх поглинула могила,
1 впевнитись нарешті довелось:
Все тлінне тут — часу здолать несила!

312
Ні зір ясних мандрівні каравани,
Ні стрімкощоглі на морях човни,
Ні лицарі звитяжної війни,
Ні олені стрункі серед поляни,
Ні строф любовних плетиво кохане,
Ні вісті радісні із чужини,
Ні спів жіночий ранньої весни 
В садах, де чисті гомонять фонтани,—
Ніщо поваби серцю не несе,
Бо згасло сонце і померкло все,
Разом із ним засипане землею.
В життя моє лиш смуток увійшов,
Я кличу смерть, щоб ту зустріти знов. 
Що краще був би не стрічався з нею.

319
Майнули дні мої, неначе лані,
Завдавши розкошів на ока змиг.
Лиш прах од них я вихопити встиг, —
Це спомини, гіркотні і кохані.
Несталий світе, в марення обманні 
Як вірить я, сліпець зухвалий, міг!
Вона, переступивши твій поріг,
Десь пилом стала у землі захланній.
Єства ж її жива частина та,
Що в небо зринула, ясна й тривала,
Ще більше вабить, мариться зчаста...
Я сивію, подумавши, бувало:
Яка ж тепер вона і де вита,
Яке на ній тендітне покривало...

З італійської переклав 
Дмитро ПАЛАМАРЧУК
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ЙОЗЕФ РИБАК

Портрет роботи Йозефа Р и б а к а .

Йозеф Рибак (нар. 1904 р.) — че
ський письменник, поет, прозаїк 1 
публіцист. Народний художник, за 
ступник голови Спілки чеських 
письменників.

СПОГАДИ 
ПРО 
ЮЛіуСА 
ФУ ЧІКА

— Розкажи щось цікаве про Юліуса Фучіка,— ці слова я не раз 
чув після своєї розповіді про тяжкі, але такі яскраві хвилини, прове
дені мною у тридцятих роках в редакції газети «Руде право», в 
Карліні на Краловській вулиці, 13. (Нині ця вулиця зветься Соко- 
ловська.) Там була наша друкарня, над редакцією містився секре
таріат партії і, кому хоч трохи щастило, той міг побачити там усіх 
видатних представників нашого комуністичного руху. Клемента Гот
вальда, Яна Шверму, Йозефа Гакена і Бугуміра Шмераля, а з 
письменників та редакторів газети «Руде право» — Івана Ольбрахта, 
Йозефа Гору, Марію Майєрову, Гелену Маліржову, Едуарда Уркса, 
Юліуса Фучіка, Лацо Новоместського, Курта Конрада та багатьох 
інших, якщо тільки вони не були за межами республіки, в мандрах, 
на конференціях, на війні або у в’язниці.

І не було, мабуть, такого представника повоєнної мистецької гене
рації, починаючи від Ст. К. Неймана, Іржі Волькера, Вітезслава 
Незвала, Тези Вчелічки, хто б не переступив бодай разів кілька по
рогу того дому, що, так само, як і люди, котрі в ньому працювали, 
має свою долю і славне минуле.

— Розкажи про Фучіка!
— Та не так уже й багато я знаю про нього,— відповів я.— Не 

вигадувати ж мені.
— Але ж ти працював з ним. В газеті «Руде право», в «Творбі» 

і в «Гало-новіни».
В «Руде право» — так. В «Гало-новіни» також. Тільки не в «Твор

бі». У «Творбі» ніхто ні з ким не працював. «Творбу» завжди випус
кав хтось один, водночас працюючи в якійсь щоденній газеті. «Твор-
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бу» завжди робила одна людина, поєднуючи в своїй особі головного 
редактора., літературного працівника, технічного редактора, а також 
брошурувальника. Здебільшого «Творбу» випускав Фучік, він був її 
видавцем і власником, а коли не мав такої можливості, його засту
пав Ян Крейчі, або Ладіслав Штоль, або Лацо Новоместський, або 
Курт Конрад, або я.

— Ти працював з Фучіком досить довго. Розкажи про нього.
— Але ж вам конче хочеться почути щось таке, чого про Фучіка 

ніхто ще не говорив. А про Фучіка усе вже сказано. Хіба що хтось 
шось вигадає.

— Вигадувати не треба. Скільки лишилося тих, хто був знайомий 
з Фучіком?!

— Та небагато. Можна порахувати на пальцях однієї руки.
— От бачиш. Тож усе, що ви, його сучасники, скажете про нього, 

буде цікаве.
— Можливо, те, що видається вам цікавим, не було найцікаві

шим в особі Фучіка.
— Чому?
— Тому що люди, які назавжди залишилися в історії, цікаві не 

дрібними фактиками свого життя, а тим великим, що вони зробили 
і завдяки чому живуть в пам’яті народу. Що ж мені розповідати — 
як ми з Фучіком ходили на Маттея на храм? Чи, може,, як Новий рік 
зустрічали? Чи як за ним дівчата бігали?

— А чом би й ні?
— На храмові свята ходили сотні тисяч людей, проте ніхто з них 

не зробив того, що зробив Юліус Фучік. І Новий рік зустрічала вся 
Прага, тільки сам по собі цей факт нічого не говорить про людину. 
Яких тільки історійок не розказують про Ярослава Гашека, однак 
Гашек славний для нас тим, що написав вайвідомішу з усіх книжок, 
що вийшла після першої світової війни. Фучік славний своїм «Репор
тажем, писаним під шибеницею», що став найвідомішою книжкою 
після другої світової війни. Цікаво, що дві найвідоміші книжки про 
обидві світові війни, перекладені чи не всіма мовами світу,— це чеські 
книжки.

— Чим ти це поясниш?
— Так сталося, мабуть, тому, що і «Швейк» Гашека, і «Репор

таж» Фучіка, кожна з цих книжок по-своєму розкрила суть обох сві
тових воєн, їхнє безумство. З цих двох книжок видно, як змінився 
світ. Гашек написав сатиричний роман про першу світову війну, 
памфлет на ідіотизм солдатського життя, на воєнне чванство, нама
лював чудову карикатуру на австрійську монархію, з якої читач 
завжди реготатиме до сліз. Фучік цього зробити вже не міг. З другої 
світової війни сміятися неможливо. Під час другої світової війни за
гинуло близько п’ятдесяти мільйонів людей. Серед них були і цивіль
ні, старі, жінки та діти. Бездушне винищення людей з допомогою 
досконалої смертоносної техніки. І що найстрахітливіше — в цих 
масових убивствах поряд із звичайними, так би мовити, рядовими 
вбивцями, брала участь нацистська інтелігенція. Техніки й інженери 
будували крематорії, лікарі вишукували способи, як убивати людей 
тисячами. Війна Франца-Йосифа І та Вільгельма II у порівнянні з 
цим видається ідилією. її можна було ще сприйняти як трагікомедію 
струхлявілого старого світу. Гітлерову війну так сприймати немож
ливо. Низькі звірячі інстинкти, цинічна злочинність, на яку здатний
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лише фашизм, лежать в її основі. Війна, мета якої полягала у зни
щенні цілих народів, породила також новий тип героя. Не навченого 
досвідом хитромудрого чолов’ягу, який вдає з себе дурника, а 
справжнього героя, що, не шкодуючи життя, мужньо йде в смертель
ний бій. З цього вже не можна було сміятися. «Репортаж, писаний під 
шибеницею» показує такого героя, який з ’являвся скрізь, по всій оку
пованій гітлерівцями Європі. Фучік висловив думки цього героя у 
своїй книжці. Аж до останнього подиху, як людина нового світу, 
в надзвичайно складних умовах боровся він проти фашизму, і з 
цьому бою свідомо йшов на смерть. Знав, що на нього чекає.

— Знав?
— Так, знав. Щодо звірячої суті фашизму він не мав жодних ілю

зій. Розумів, що бореться проти найпідступніших ворогів, сили яких 
переважають і які, за словами самого Фучіка, «тримають в руках 
ще й сокиру».

— Який він був, Юліус Фучік?
— Веселий і смутний, веселий, як людина оптимістична, котра 

бачить далеко і не боїться за майбутнє, смутний через те, що на світі 
ще стільки горя і зла, яких так одразу не подолаєш. Він був щирий 
і прямий, як високе дерево, коріння якого міцно вросло у рідну зем
лю, а крона піднеслася до сонця. Був людиною твердих переконань, 
людиною передовою, він беззастережно вірив, що щастя людства — 
на землі і що його можна досягти. Палкий, легковажний і безтур
ботний, а тоді враз серйозний і дбайливий, він брав собі на плечі 
таку ношу, що, здавалось, була не під силу одній людині. А він усе 
те ніс, і це давало йому радість. Ось чому сьогодні багато чого, що 
про нього пишуть і розповідають, здається неймовірним.

— Можливо, ти маєш рацію.
— Але все, що про Фучіка пишуть, — правда. Я маю на увазі те, 

шо пишуть про нього його і наші друзі. Бо ж про нього писали й 
нечувану брехню, зводили всілякі наклепи, обливали помиями, як це 
ведеться у певних колах людей.

— Та знаємо. Про це краще не згадуй.
— Я не люблю про це згадувати. Про хамство в Чехії дуже влуч

но писав ще перед першою світовою війною Т. Г. Масарик. Він від
чув його на собі, коли громив нікчемність чеського пошехоння. Хам
ство хамів з Хамова — одвічна риса нашого міщанства. Робітничому 
класу воно ніколи не було притаманне. Так само, як і творчій інте
лігенції, котра йшла з народом. Мабуть, не характерна риса людей, 
котрі мають себе за еліту,— обливати помиями все, що високо підно
ситься над їхньою нікчемністю.

— Що являє собою еліта?
— Так звана еліта? Це купка паразитів, позбавлених радості і 

здатності творити, самозакоханих і марнославних, які б хотіли стати 
на чолі суспільства, і тому страшенно злі, мстиві і здатні на що зав
годно. Чим більше вони усвідомлюють, шо не мають ні здібностей, 
ні таланту, тим більше їм хочеться піднятися над звичайними людь
ми й над тими, хто здатний творити. Скільки бруду вилили такі люди 
на Вожену Немцову, на Бедржиха Сметану, на Міколаша Алеша, а 
після Мюнхена і на Карела Чапека. Еліта завжди однакова. Вона 
завжди відчуває, куди подме вітер, і поспішає, щоб нічого не пропус
тити. У неї гнучка натура і свідомість, і вона вміє міняти переконан
ня, як рукавички.
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— 1 завжди помиляється в своїх розрахунках. Хіба не так?
— Як правило, завжди. Традиціям хамства лишилися вірні і 

представники еліти кінця шістдесятих років. І також прорахувалися. 
Цього разу вони обрали за мішень саме Юліуса Фучіка. Надто вже 
яскраве світло кидав він на їхні нікчемні постаті.

— Краще розповідай, який був Фучік.
— Спробую. Про великих, людей розповідають різні історійки, 

незалежно від того, правдиві вони чи ні. Я нічого такого робити не 
хочу. Гадаю, що про Фучіка треба і писати, і говорити. Зокрема, слід 
розповідати про Фучіка молоді, щоб молодим людям стало близьким 
життя, справа і боротьба Фучіка. Треба, щоб вони читали Фучікові 
книжки, а також ті, в яких розповідається про нього, і щоб вони 
замислилися над тими книжками.

— Тож який усе-таки був Юліус Фучік?

Найточніше образ Юліуса Фучіка змалювала шістьма реченнями 
Марія Пуйманова в першому номері «Творби» за сорок п’ятий рік, 
коли вже була відома людська доля Фучіка і його заповіт, збереже
ний в «Репортажі, писаному під шибеницею»:

«Він наче й зараз стоїть переді мною, з гордо піднятою головою, 
з бистрими фіалковими очима. Рухливий, як ртуть, розумний, як чорт, 
небезпечний, як іскра. Нахил до азарту, любов до пригоди, нехтуван
ня небезпекою і шляхетна молодеча готовність кинутися у вогонь 
за ідею. Як згодом і сталося. Він і сам був ніби полум’я. Цей 
зрілий чоловік, що зберіг у своїй поведінці і в блискавичній реакції 
щось від хлоп’ячих чарів Чапекового «Розбійника», був твердий 
і незламний, коли йшлося про переконання».

Сам Фучік схарактеризував себе як «фантазера з критицизмом 
для рівноваги».

Ми в ньому бачили романтика, балакуна, актора, молодого чоло
віка з поетичною душею, часом трохи легковажного, котрий завжди 
на все мав час.

Він був мастак на витівки. І по відношенню до людей, котрі стояли 
на інших, ніж він, позиціях, викидав бувало різні коники, завжди до 
складу й ладу.

Умів правильно зорієнтуватися в будь-якій ситуації.
Чарівним пустуном назвав Шальда поета Артюра Рембо, отого зло

го і небезпечного підлітка з шарлевільських вулиць і паризьких рес
торанчиків, котрий у свої сімнадцять років вже був геніальним пое
том. У його «пустотливості» не було нічого чарівного. То був злости
вий. з досить гидкою вдачею хлопчина, майже без чуття гумору.

Пустотливість Фучіка була іншою. Уже хоча б тому, що він був 
людиною іншої епохи, його формувало інше життя, інший досвід, 
інший емоційний світ. В нього не було внутрішнього надриву перших 
романтиків. Юність Фучіка позначена іншими культурними вплива
ми. Звідси його критицизм, урівноваженість, тут же можемо знайти 
е і д п о в і д ь  на запитання, звідки взялася його моральна сила і які 
обставини відіграли вирішальну роль у тому, що він так рано і 
безоглядно зайняв оту позицію, на якій несхитно стояв аж до своєї 
загибелі. Та коли вже ми говоримо про його азартність, про аван
турницькі риси його вдачі, про нехтування небезпекою, про шляхетну
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готовність кинутися у вогонь за ідею і його чуття гумору та дрібні 
витівки,— то звідки все це взялося?

Може, тут слід сказати про спосіб мислення, який формується в 
дитячих компаніях і серед перших друзів поза школою і домом? Для 
Фучікового покоління, котре було також моїм поколінням, вулиця 
становила другу, основну школу. Адже росли ми за часів першої 
світової війни. Батьки наші були на фронтах, а матері не мали для 
нас часу. А знаєте, як уміють жартувати робітники, як вони вміють 
пускати одне одному шпильки, які гострі слівця завжди мають на
похваті? І все те добродушно, незлостиво. Це свідчить про приро
джений. здоровий глузд, притаманний нормальним людям, що живуть 
з праці рук своїх. Життєвий оптимізм, дотепність і товариськість — 
адже все це якості робітників, життя яких проходить у колективі. 
Не забувайте про те, що Фучік з дитячих років жив серед робітників. 
Що і батько його був робітником — токарем. Що Фучік народився 
на Сміхові1 і що свої молоді літа прожив у Пльзені.

Усе це, безперечно, відіграло роль у формуванні Фучікового світо
гляду, його емоційної, але не сентиментальної душі і його щирої 
вдачі, завдяки якій перед ним розчинялися двері всюди, куди б він 
не прийшов.

І хто б то не був — представники нашої культури, такі як 
Ф. К. Шальда, Зденек Неедлий, Марія Майєрова, Іван Ольбрахт чи 
політики, такі як Богумір Шмераль, Йозеф Гакеи, Антонін Запото- 
цький або Клемент Готвальд, чи прості люди,— всі, тільки-но позна
йомившись з Фучіком, просто закохувалися в нього.

Цим ми можемо пояснити також, чому й донині стільки людей 
зберегло про нього яскраві спогади. Багато наших робітничих родин 
ще пам’ятають про нього. І деякі митці. І багато людей у Радянсько
му Союзі: в Москві, і в Середній Азії, і в багатьох інших місцях; всі 
кого з ним зводила доля у тридцятому і тридцять четвертому роках.

Я знав Фучіка з його статей про культуру й літературно-критич
них виступів. А одного разу,— я тоді ще жив у Братіславі,— через 
Лацо Новоместського він запропонував • мені писати для журналу 
«Кмен» про словацьке культурне життя. Я страшенно зрадів, тому 
що «Кмен», редагований у той час Фучіком, був нашим найкращим 
журналом з питань культури. Спершу то мав бути лише рекламно- 
видавничий журнал, але Фучік зробив з нього популярне видання, 
актуальний і злободенний двотижневик, який оперативно інформував 
про всі новини в літературному світі Чехословаччини й за кордоном. 
В ньому друкувалися відомі автори, найкращі представники нашої 
літератури. «Кмен» виходив протягом двох років, але панам приват
ним видавцям журнал здавався надто прогресивним,— і Фучік пере
йшов у «Руде право». Невдовзі після цього він почав видавати «Твор- 
бу», яку йому передав Ф. К. Шальда.

Восени 1932 року Фучіка вдруге призвали на військову службу. 
Йому було вже двадцять дев’ять років. Він був, мабуть, чи не най
старшим новобранцем тодішньої чехословацької армії.

його знову направили відбувати службу в сімнадцятий піхотний 
полк у Тренчин, звідки демобілізували 1930 року на дванадцять міся
ців з огляду на стан здоров’я.

1 Пролетарський район Праги
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Фучік з ’явився на місце призначення на день раніше й попросив 
звільнення, щоб зазирнути бодай на кілька годин до Братіслави. Так 
він опинився серед нас. Ми зустрілися в кав’ярні «Редута», куди його 
привів Владо Клементіс. У піхотній роті в Тренчині на той час були 
вже нові люди, які зовсім не знали Фучіка. Про його «походи» в три
дцятому році,— ми весело реготали, коли він нам розповідав про 
них,— нове начальство «новобранця» нічого не знало.

Фучік був студентом і систематично продовжував відстрочку від 
призову до армії. Він не поспішав закінчувати вищу школу, хоч ІІІаль- 
да не раз умовляв його по-справжньому зайнятися літературою. Не 
поспішав також і на військову службу. Призвали його аж у 1930 
році. Це вже після першої подорожі до Радянського Союзу і коли 
вже два роки він видавав і редагував «Творбу». Фучікові було два
дцять сім років, коли він потрапив до свого тренчинського полку. А 
що був він «людиною освіченою», то його одразу ж відрядили до 
школи офіцерів запасу в Кошіце. І тільки там з ’ясували, що мають 
справу з комуністом і редактором комуністичної газети; це нагнало 
на всіх такого страху, що з Кошіце Фучіка відіслали назад у Трен- 
чин простим солдатом; на той час він уже мав репутацію людини, що 
прибула до військової школи буцімто з таємним завданням — роз
кладати армію.

Як людина з середньою освітою, Фучік, згідно із законом домюн- 
хенської республіки, мав право на вступ до «кадетського корпусу». 
Масарикова демократія гарантувала це право всім. Офіцером запасу 
міг бути і член аграрної партії, і глінківець \  і член клерикальної 
партії, і націонал-соціаліст, так само як фашист або німецький націо
наліст з Судетів,— тільки не комуніст, а до того ж іще й редактор 
газети «Руде право». Для панів , усе це було ясніше ясного, вони не 
знали тільки, в який спосіб позбутися Фучіка. Найпростіше було по
слати його на медичну комісію й офіційно засвідчити непридатність 
до військової служби, хоча в Празі під час призову його визнали «ціл
ком здоровим». їм хотілося, щоб військовий лікар знайшов у нього 
туберкульоз або тяжку ваду серця, але Фучік їм твердив, що здоров’я 
в нього бездоганне. І все-таки в нього знайшли хвороби, через які 
він не міг бути в школі. Зрозуміло, що повернення Фучіка в роту 
викликало паніку, і невдовзі його випровадили й звідти — на двана
дцять місяців додому.

Він повертається до Праги, усвідомивши, що армійська дійсність 
іше гірша, ніж він собі її уявляв.

«Тупість, обмеженість, що їх вимагають тут від дорослих людей 
(і при цьому ще й товкмачать їм, нібито вони не повинні уподібню
ватися дурному стаду),— це просто страшна річ»,— пише він в одно
му з листів додому.

А тим часом ми з Фучіком сидимо в братіславській «Редуті» й 
кепкуємо з армійського життя. Він, природно, не знає, як воно там 
буде, але навряд щоб змінився за ці два роки той унтерський дух 
і порядок, з яким він уже був знайомий. Тепер він на два роки старі
ший. Бути новобранцем у двадцять дев’ять років — ситуація не з 
приємних.

Я знайомлюся з Фучіком трохи ближче, бо ж досі знав його лише 
із статей та тієї короткої зустрічі в Празі, коли я заходив до нього

! Член фашистської партії Андрія Глінки в Чехословаччині.
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в редакцію. Він тоді саме верстав «Творбу»; під час обідньої перерви, 
коли метранпажі відпочивали, ми ходили вдвох по Роганськом) 
острову й розмовляли про літературу. Відтоді минуло близько чоти
рьох років.

Пам’ятаю його гарне натхненне обличчя, густе темне волосся; 
кольору очей не пригадую. Марія Пуйманова через кілька років ска
же, що вони були фіалкові. Але я добре знаю, що очі в нього були 
живі, веселі, в них завжди грали зухвалі бісики.

Фучії; у той час був уже зрілою тридцятирічною людиною, із ціл
ком сформованими поглядами. Та воно й не дивно, адже за плечима 
в нього — солідний досвід журналіста, літературного критика й 
письменника.

Я заздрю йому, що він усе вміє і що він уже познайомився з 
радянською дійсністю, з трудовими перемогами першої п’ятирічки, 
з натхненною працею на заводах, шахтах і фабриках, з разючими 
перетвореннями відсталої Росії, з отим новонародженим світом, яким 
ми захоплювалися і про який з такою повнотою і переконливістю 
розповідає Фучік у своїй першій книжці «В країні, де наше завтра 
стало вчорашнім днем*.

Фучік надзвичайно здібна людина, але не якийсь там чудо-талант, 
що впав з неба. Можна назвати ще багатьох здібних людей його гене
рації. Поети, художники, музиканти, архітектори і актори. І теоре
тики. І оті, що мали політичний талант. Талановитим був і Волькер, 
і Незвал, і Бібл, і Ванчура, і Галас, і Гонзль, і Секаніна, і Клементіс. 
і Е. Ф. Буріан, і Вацлавек, і багато-багато інших.

Все, що впливало на Фучіка з дитячих літ, назавжди лишилося в 
його душі, закарбувалося в пам’яті. Подальший життєвий шлях і 
доля вже тільки зроблять виразнішими його нахили і основні риси 
вдачі, нададуть більшої гнучкості його почуттям і розумові. Тіснішою 
стане також співвідносність між написаним і пережитим, між сло
вом і ділом.

Через кілька років, вже працюючи в газеті «Руде право» і в 
«Творбі», я познайомився також з Фучіковим батьком, Карелом Фучі- 
ком. Він приїздив іноді провідати свого улюбленого одинака, яким 
страшенно пишався. Колишній робітник, а в ті роки — помічник ре
жисера пльзенського театру, це був привітний міцний чоловік років 
шістдесяти, який почував себе цілком добре в нашому журналіст
ському товаристві, коли ми обліплювали, як мухи, ресторанний сто
лик в «Ямці» чи «Імперіалі», «Метро» чи «Опері». До першої світової 
війни він працював на сміховському заводі Рінггофера. І при цьому 
грав в аматорському театрі. Співав і виступав він також у сміхов
ському Швандовому театрі.

Відомий композитор і військовий капельмейстер Юліус Фучік до- 
е о д и в с я  йому братом, а Фучікові — дядьком. Обидва брати були над
звичайно талановитими людьми.

Наш Юліус Фучік народився в Празі на Сміхові 23 лютого 1903 
року.

Коли в редакції газети «Руде право» заходила мова про Фучіків 
день народження, він ніколи не забував, ніби жартома, нагадати:

— Я і Червона Армія святкуємо своє народження того ж самого 
дня.

Червона Армія народилася 23 лютого 1918 року.
Фучік взагалі любив пожартувати, і хоч би яка метушня й нер
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возність панували навколо нього в редакції, він завжди зберігав 
спокій і добрий гумор. Кидав дотепи, перекручував на свій лад при
казки, як, наприклад, «І тесля веселіє, коли сонечко пригріє». Або: 
«Другому яму копає, .аж собі серце надриває». Або: «Мудреці з неба 
не падають». Складав жартівливі пісеньки на відомі мелодії. З мод
ного шлягера «В клітці три по три канари — всім не буде пари» і 
реклами на мило «Троє мужчин» Фучік скомбінував пісеньку, яку 
співав потім всюди:

Вдома в мене три мужі, 
три мужі, 
три мужі,
не до пари всі мені, 
не до пари, ні!

Дуже любив цитувати сентенції Йозефа Швейка, наприклад: «Це 
чудово, коли хтось є прямо-таки звідкись», з бо приповідки бездоган
ного слуги Сема Уеллера з «Піквікського клубу»: «Спершу обов’язок, 
а тоді забава, як сказав той пан, що спершу вбив короля, а потім 
заходився душити його дітей».

З Фучіком приємно було працювати, його, здавалося б, невинні 
жарти часто активізували нашу винахідливість, коли ми роздумували 
над матеріалами «Руде право». Десь так народилася ідея сатирич
них фейлетонів про Якуба — їх ми писали до недільного додатку 
газети, даючи в них чосу аграрникам, фашистам, генлейнівцям, На
ціональній спілці, Берану, Стршібрному, Годачу, Гітлеру і Геббельсу. 
Якуб, котрого вигадав Фучік як коментатора різних недоладностей, 
стараннями інших авторів обернувся на лицаря сумного образу, яко* 
му до всього діло і який з удаваною простодушністю, наче різновид 
Швейка, розкривав різні таємниці фашистської політичної кухні.

Фучік дуже пишався тим, що свій день народження відзначає в 
День Червоної Армії. Вбачав у цьому факті щось більше, ніж зви
чайну випадковість, і, — ненавидячи вояччину, тупість і реакцій
ність нашої тодішньої армії,— вважав себе солдатом пролетарської 
революції, людиною, справді близькою до легендарних збройних сил 
Радянського Союзу.

І хоч ми заперечували проти його монополії на симпатію до Ра
дянської Армії, він, однак, завжди був попереду. Переклав на чеську 
мову славнозвісну «Конармію» Бабеля, під час свого перебування в 
Киргизії став почесним кіннотником кавалерійського загону Червоної 
Армії. В 1938 році він написав брошуру «Чи прийде на допомогу 
Червона Армія?»

Вже з двадцятих років Радянська Росія здобула серед нас палких 
прихильників. Ми жадібно ловили все, що доходило звідти в непере- 
крученому вигляді, про що б не йшлося: про політику, культуру чи 
про техніку, і ганебна антирадянщина аж ніяк не впливала на нас. 
Нас не могло похитнути навіть те, що противником філософії кому
нізму і «російського експерименту» був президент Масарик. Нам 
імпонував поет Ст. К. Нейман з його «Червоними піснями» і «Черв
нем» *, котрий першим приносив з більшовицької Росії правдиву ін
формацію. І Зденек Неєдлий завжди був для нас доказом того, що 1

1 Літературно-політичний тижневик (1918—1921); один з перших журналів, що пропагував лені 
нізм і пролетарську культуру. Редагував журнал Ст. К Нейман.
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російський приклад вартий уваги, адже за комуністами йде навіть 
професор університету.

Справжнім одкровенням для нас були «Картини сучасної Росії» 
Ольбрахта, бо ж вони ніби відкривали вікно у новий світ, були для 
читачів першими автентичними свідченнями чудового прообразу май
бутнього усього людства. Найціннішим було те, що в ролі свідка тут 
виступав наш видатний письменник, автор романів «В ’язниця найтем- 
ніша» та «Дивна дружба актора Єсенія».

Не залишився поза нашою увагою і перший переклад твору Лені
на «Держава і революція», що друкувався у Неймановому «Червні». 
Здійснив переклад молодий талановитий поет, студент-медик Йозеф 
Райнер зі своєю дружиною Ярмілою, пізніше Гаасовою-Нечасовою. 
Ми захоплювалися також першими ластівками радянської літерату
ри — книжками Серафимовича, Фадеева, Леонова, Єсеніна, Маяков- 
ського, Блока, Федіна, Іванова, Нікітіна, Тарасова-Родіонова і т. д. 
Вони показували, який тяжкий, кривавий був шлях революції, що 
вів до світліших днів; як у запеклих боях з інтервентами та в бит
вах громадянської війни гартувалися радянські люди. Ми знайоми
лися з легендарними героями Червоної Армії, з Чапаєвим, Фрунзе, 
Ворошиловим, Будьонним.

На нашу генерацію вже не мав серйозного впливу анархістський 
антимілітаризм. В літературі він проявився хіба що в ранніх Шра- 
мекових пісеньках. «Пишуть мені всяке панове вояки...»

Війну, яка не була нашою війною і в якій наші батьки змушені 
були проливати кров задля того, щоб багатії ставали ще багатшими, 
ми, зрозуміло, ненавиділи всією душею. Ми глибоко переймалися 
патріотичними й антиавстрійськими настроями таких письменників, 
як Алоїс їрасек, Вацлав Бенеш Тршебізський, Сватоплук Чех і особ
ливо молодий Йозеф Сватоплук Махар. А з другого боку, нас захоп
лювала й жюльвернівська першовідкривацька фантастика з роман
тикою Робурів-завойовників, п’ятнадцятирічних капітанів, Філеасів 
Фоггів, їхні сміливі, просто-таки неймовірні пригоди. Від них був 
лише невеличкий крок до того чудесного, що починалося в Радян
ській Росії.

На нас впливало і те, про що ми читали, і те, шо ми бачили 
довкола себе.

В свої дитячі роки, в розпалі війни, ми жили більше на вулиці, 
ніж вдома. Поза домом весь час діялося щось хвилююче й цікаве. 
Йшли до війська все нові й нові солдати, поверталися поранені; ми 
годинами простоювали в чергах за продуктами, були свідками демон
страцій і маніфестацій проти голоду і війни. Школи здебільша були 
закриті: то через нестачу вугілля, то через висипний тиф або грип. 
Ми знали долю кожної сусідської родини, ані найменша подія не 
лишилася поза нашою увагою.

Ми знали бідних і багатих і шукали відповіді на запитання — 
чому не всі люди рівні між собою. Іїа власній шкурі відчули ми злид
ні й нестатки і навчилися ненавидіти безправ’я. В старому світі щас
ливо жити не можна було. І хмрія переносила нас в інший, кращий 
світ.

Ми ставали старшими й починали розуміти, що десь є шляхи до 
того кращого світу. Так приходили ми до розуміння Жовтневої рево
люції. І нарешті збагнули, що за новий світ треба боротися зі зброєю 
в руках.
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Антимілітаризм і анархізм не могли вказати нам вірного шляху. 
Ми були вже інші люди, з іншими прагненнями. Нам чужі були і 
анархісти, і романтики, що шукали виходу з непривабливої дійсності 
в індивідуалістських протестах.

Звичайно, дехто з нашої генерації відчув на собі вплив анархіз
му. Щоб переродитися до глибини душі, вони мусили б мати оту 
Нейманову внутрішню силу. їм бракувало славнозвісного нейманів- 
ського «поля бою всередині нас», чистого, іскрометного вогню осо
бистого героїзму, який був запорукою того, що людина старого світу 
переборе сама себе й позбудеться всіх пережитків і забобонів, що 
плуталися в неї під ногами й заважали іти вперед.

Прокляття анархізму висіло і над деким із наших друзів, що 
називали себе прихильниками комуністичного руху. Кожна невдача 
нашої партії викликала в них розчарування і безнадію. Зі зміною 
революційної ситуації в Європі, що визначалась поразкою револю
ційних сил і тимчасовою стабілізацією капіталізму, вони втрачали 
віру в майбутнє соціалізму. Були то люди, які постійно сумнівалися, 
підпадали під настрій, вносили в рух замішання, а в серйозні кри
тичні моменти нерідко зовсім розгублювалися.

Фучікова вдача,— хоч у ній були й «нахил до азарту, до приго
ди», як писала Марія Пуйманова,— була просто несумісна з анархіз
мом. Недисциплінованість та інтелектуалістський авантюризм були 
йому чужі. Фучікова любов до пригод і азартність мали крила, роз
мах, політ і здоровий глузд. 1, як він сам казав, «критицизм задля 
рівноваги».

Але той критицизм не приглушував жодної з його позитивних рис.
Книжка репортажів з Радянського Союзу «В країні, де наше 

завтра стало вчорашнім днем» є доказом цього. Поряд із Фучіків- 
ською сумлінністю і його чуттям конкретності життя («коли хочеш 
бути постійним кореспондентом, мусиш придивлятися до деталей, і 
водночас кожна пристойна кореспонденція вимагає, щоб ти опану
вав цілий комплекс питань») ця його книжка має ще той четвертий 
вимір, який пов’язує день сьогоднішній із завтрашнім днем. Є в ній 
соціалістична романтика натхненної праці робітників, які вперше 
в історії людства звільнилися від кайданів експлуатації і, напружив
ши всі свої сили й розум, робили чудеса, щоб перетворити відсталу 
Росію на соціалістичну частину світу. Є в Фучіковій книжці захоплен
ня красою визволеної праці будівників людського майбуття, що вті
люють вже й сьогодні чудові мрії Маркса й Леніна в дійсність, є віра 
в те, що мине якийсь час, і ще величніші завдання зможуть вони ви
конати завдяки чудо-техніці. Вже під час своєї першої подорожі по 
Радянському Союзу, де б він не опинився, передусім його цікавили 
люди.

І перепони та труднощі, що їх мусили долати на кожному кроці 
радянські люди.

Ті труднощі не раз викликали у ворогів Радянського Союзу на
дію, що справа, яку здійснює соціалістична шоста частина світу, 
закінчиться невдачею. Десятки років вороги Радянського Союзу ті
шили себе марними надіями на його швидкий кінець, а країна тим 
часом росла й міцніла і викликала дедалі більшу повагу у прогре
сивних людей всього світу.

«Ми посміювалися з Росії,— писав відомий драматург Дж.-Б. Шоу 
в 193.1 році,— а вона тепер нам показала, де раки зимують, і сміється
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з нас. Ми звинувачували Росію в безбожності, а нині над Росією 
сяє сонце, як над землею, котру любить Всевишній, тоді як увесь 
тягар його гніву звалився на наші плечі».

Фучік бачив наслідки першої п’ятирічки, яка тільки-но брала роз
гін, бачив, як у процесі праці народжуються нові люди, і сам хотів 
бути одним із них.

В 1934 році він поїхав до Радянського Союзу вдруге. На той час 
уже відбувши, дякувати богові, свій останній призов до війська.

В Тренчині він пробув з кінця вересня до 12 грудня 1932 року. 
Потім його відкомандирували до Глоговце, а звідти — до Ледвіце. 
Ніде не хотіли його тримати довго, щоб не баламутив солдатів. Май
же чотирнадцять днів Фучік ходив по казармах у цивільному вбран
ні; спершу його послали в Ружомберок на лікарську комісію, а коли 
не змогли визнати за непридатного до військової служби, натягли 
на нього в Тренчині мундир і почали муштрувати. Пильно стежили 
за кожним його кроком і чекали нагоди бодай заарештувати.

«Я мушу постійно стерегтися,— пише він про це Густі Фучіковій,— 
а такий стан трохи стомлює. Спершу це було більш-менш цікаве зма
гання, яке поступово переросло у справжню війну».

Він мусив стерегтися, бо не хотів програти в цій грі. І хоч він 
ненавидить військову службу з її муштрою, мусить удавати з себе 
доброго солдата, виконувати накази і валятися в болоті, лазити по 
деревах, бігати, як на змаганнях, і все це не задля того, як він каже, 
«щоб гризти військову науку, але задля того, що я навчаюся як кому
ніст. Коли я стріляю, на мене дивиться вся рота, і я — хоч уже й 
звик до глядачів — здебільшого хвилююсь. 1 тому мушу належати 
(і належу) до найкращих стрільців роти...» Далі в цитованому листі 
він пише: «У зв’язку з усім цим я ніби виконую роль посланця Чер
воної Армії в чехословацькій армії (мене вже тут так і називають), 
а це страшенно важка місія для того, хто має її виконувати».

В лютому 1933 року Фучік повертається до Праги з розпоряджен
ням закінчити військову службу в п’ятому піхотному полку. На свою 
превелику радість, він дізнається, що полк цей міститься в Празі, на 
Сміхові, в ШгефанікоЕих казармах. Гам і закінчилася його дійсна 
військова служба, йшов 1933 рік. Йому якраз минуло тридцять років. 
А за ворітьми казарми на нього вже чекали шпиги, щоб прямо звідти 
відпровадити до в’язниці.

У свою другу подорож до Радянського Союзу Юліус Фучік ви
рушив за наказом партії.

Тут треба сказати кілька слів про пана доктора Мареша, на 
зустріч із яким ми ходили до кав’ярні «Рокси», на вулицю Длугу, в ті 
часи, коли Юліуса Фучіка шукала поліція.

Кав’ярня «Рокси», або Ашерманова, містилася на другому повер
сі будинку по вулиці Длугій, неподалік од Великої оперети, і мала 
страшенно непривабливий вигляд. Посеред прокуреної гамірної зали 
стояв більярдний стіл, і відвідувачі з райку до вечора ганяли по зе
леному сукні кулі із слонової кості. А попід вікнами, за мармурови
ми столиками, інші відвідувачі пили чорну каву. Ходили туди макле
ри, комівояжери та різні підозрілі особи, вони читали газети й роз
повідали анекдоти.

Там нас тричі на тиждень чекав пан доктор Мареш.
Був то чоловік досить показний, із зовнішністю солідного бан

ківського службовця. Завжди гарно вдягнений, напрасований, з яск
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равою краваткою, старанно виголений, а часом навіть з квіткою в 
петельці. Маленькі вусики, окуляри, волосся розчесане на проділ.

Часом він запізнювався, іншим разом трохи пізніше приходили 
ми, тобто Ян Крейчі, Вратіслав Шантрох і я. Пан доктор Мареш з 
нетерпінням чекав на нас. Він читав або газету, або якусь книжку. 
Інколи ми заставали його за грою на більярді. Він одразу ж кидав 
грати і йшов до нас. На більярді грав він, як справжній майстер цієї 
справи. Як незворушно, скажімо, він натирав кінчик кия крейдою, як 
усміхався, як кожний невдалий удар супроводжував веселими при
повідками.

Потім ми обмінювалися новинами — щось він хотів дізнатися 
від нас, а щось ми від нього.

Весна вже вивішувала иа% вулицях свої транспаранти, над Пра
гою ніби маяли крильця метеликів, і крізь прочинені вікна закуре
ної кав’ярні «Рокси» ми вдихали свіже весняне повітря.

Одного дня пан доктор Мареш до кав’ярні не прийшов, і наші 
візити до нього також припинилися.

Це було тоді, коли доктором Марешом почала цікавитися полі
ція — певно, за респектабельною зовнішністю цього дивного чоло
віка хтось розгадав патлату голову Юліуса Фучіка.

Він мав відсидіти вісім місяців у в’язниці на Панкраці за про
паганду соціалістичного ладу. За ним стежили шпиги з Бартоломей- 
ської вулиці, і це було причиною його виїзду в Радянський Союз.

Фучік пробув там два роки. Він був уже досвідченіший, мав 
ширший кругозір, але водночас усвідомлював, як важко помітити 
всі зміни, які сталися за час, що минув, у країні і в людях.

«Москва сьогодні — справжній центр світу,— пише він додому 
в одному з листів.— Тут творяться перші розділи майбутньої істо 
рії всього людства». Проте Фучік знає межі своїх кореспондентських 
можливостей. «Як людина я зростаю, а як кореспондент — я найне- 
щасніше створіння під сонцем... Що зробити, щоб люди там, у нас, 
як належить зрозуміли всю оцю історичну велич?»

Радянський Союз уже не той, що був чотири роки тому. Фучік 
спостерігає ці розлогі зміни на кожному кроці, але його, як і рані
ше, насамперед цікавить людина. І зміни в людині соціалістичного 
суспільства.

«1 чотири роки тому ти бачив у Радянській країні інших людей, 
ніж у капіталістичному світі. Але їхню відмінність ти спостерігав 
передусім у праці, в процесі творення. Зараз ти бачиш її у всьому, 
в праці і відпочинку».

Він дивиться на формування нової соціалістичної людини не 
крізь рожеві окуляри, бачить усю складність цього процесу. Поряд 
з позитивними явищами він помічає і негативних типів, по-справж
ньому негативних, перевиховати яких дуже нелегко. І розуміє, яка 
то сила — партія більшовиків, що і в цьому напрямку досягає знач
них успіхів.

Саме цього він хотів і до цього прагнув — показати радянську 
людину в усій її багатогранності, як живу істоту, в якій, так само, 
як і в усій країні, нове бореться із старим, причому оте нове має 
очевидну перевагу. Дбав про те, щоб показати її пластично, живо, 
правдиво, щоб читач зрозумів усе так, як воно є.
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Наприкінці шістдесятих років, коли за детально розробленим 
планом контрреволюція посилила нападки на Радянський Союз, 
хтось і в газеті «Літерарні новіни» висловив сумнів щодо правдивос
ті Фучікових репортажів, зокрема тих, де йшлося про образ радян
ської людини. Фучік буцімто не бачив явних суперечностей всередині 
тодішнього радянського суспільства.

Реакціонери всіх напрямків і мастей, аж до апологетів горезвіс
ної моделі дрібнобуржуазного соціалізму «з людським обличчям», 
будь-що прагнули пристосувати факти життя до своїх потреб. Тіши
ли себе надією, що всі люди ні в що не вірять і так само, як вони, 
змінюють своє ставлення до світу, мов рукавички.

Фучік, на їх думку, зображував у своїх репортажах з Радян
ського Союзу людей абстрактних.

А насправді, про що б Фучік не писав, він передовсім дбав, щоб 
ні на йоту не відступити від правди, намагався якнайкраще зрозумі
ти дійсність і життя людей. Його репортажі з Радянського Союзу — 
це картини героїчної боротьби будівників соціалізму. Вони розпові
дають про епохальний вплив Великої Жовтневої соціалістичної ре
волюції, який відчувається скрізь, ба навіть у найглухіших закутках 
країни. Розповідають про людей праці, як змінюються вони в соціа
лістичному суспільстві. Він з ’їздив тисячі кілометрів всіма можливи
ми видами транспорту, мандрував пішки, знаходив цих людей на 
їхніх робочих місцях, на зборах і вдома, і всюди уважно прислу
хався до них, спостерігав їх за роботою і в домашній обстановці. 
Провів серед них два роки.

Ті Фучікові «абстрактні люди» з невтомною енергією викону
вали завдання першої п’ятирічки, збудували Дніпрогес, Сталінград- 
ський тракторний завод і сотні електростанцій, почали зводити греб
лі і гідроцентралі, щоб переконати скептиків у всьому світі, що Ле
нінський план електрифікації Росії реальний і що він буде здійсне
ний.

Фучікові «абстрактні люди» взялися й за будівництво каналів, 
зробили судноплавними малі річки, напоїли водою степи, проклали 
нові залізниці й шосейні дороги, глухі околиці Радянського Союзу 
перетворили на промислові центри. Вони збудували нові міста, но
ві школи, лікарні, санаторії, вступили у важкий бій із старим, кур
кульським, відсталим селом — і перемогли. Поширили соціалізм і 
за Полярне коло.

Фучікові репортажі сповнені пафосу тієї доби, і від їхньої прав
ди нікуди не дінешся.

В них Фучік-журналіст досяг великої майстерності. Особливо 
це видно на прикладі його репортажів з Середньої Азії: «На П’янджі, 
коли стемніє», «Розповідь полковника Бобунова про затемнення мі
сяця», «Про горілку, буревій, басмачів і про нове життя», «Астроно
ми в степу», «Розіяхан Мірзагалова», «Ходжа Бакірган» та ін.

Тут я знову мушу процитувати Марію Пуйманову. Ця дотеп
на й метка дама з празького вищого світу, яку Фучік зробив нашою 
ідейною союзницею і яка стала справжньою комуністкою, і тут ви
явила надзвичайну спостережливість:

«Я добре пам’ятаю чудовий розділ про монгольського інженера,— 
пише Марія Пуйманова,— котрий наполегливо шукає з допомогою 
науки нові поклади руди, яку він відчуває під землею, і, зрештою 
таки знаходить її, цей розділ — одна з перших ластівок нового епіч-
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кого жанру, зародок майбутнього мистецтва. Я про це Фучікові го
ді написала. І була здивована, як цей овіяний всіма вітрами бунтів
ник по-дитячому тішився з цього».

Фучік і сам усвідомлює, що його репортерське око стає гострі
шим, що отой мальовничий екзотичний середньоазіатський світ, на 
який наступає соціалістична дійсність і який разом з нею змінюєть
ся, збагачує його новими засобами вираження. Марія Пуйманова це 
відчуває. Тут справді народжувалася нова, соціалістична епіка.

Фучік хотів написати про все це книжку.
«Я маю багато чудових матеріалів, і книжка напіврепортажів, 

напівхудожніх творів про Середню Азію писатиметься швидко і лег
ко».

Письменник озивається в ньому майже завжди. Не те, щоб йо
му хотілось в якийсь дешевий спосіб, чи, як це часто буває, на ос
нові елементарних знань белетризувати факти. Він хоче багатство 
фактів переосмислити на вищому рівні. Щоб дієвість їх була тривалі
шою, ніж дієвість нарису, писаного для газети. Такі речі пише Горь
кий і багато інших видатних майстрів слова

Але, як журналіст, він прагне ще більше наблизитися до чи
тача:

«У мене є ще один план — так би мовити, чисто журналістський 
— в дусі Жюля Верна. Тільки що тепер він уже набрав конкретних 
форм: серії напівбелетристичних репортажів про професора Веріго- 
ва, котрий шукає космічні промені в шахтах, у морських глибинах, 
на вершинах Ельбрусу, в Арктиці і в стратосфері; про сонячні будин
ки в Ташкенті; про Чирчик, який дає тисячі вагонів азотних доб
рив з повітря, тощо. Але ще мушу опанувати як слід стиль Жюля 
Верна».

І він просить, щоб Густа Фучікова передала йому кимось книж
ки Жюля Верна — «Таємничий острів», «Навколо світу за 80 днів», 
«20 000 льє під водою», «Робур-завойовник». а також «З Землі на 
Місяць».

«Я хотів би зробити це грунтовно і сподіваюсь, що це підійде і 
для газети, і, при нагоді, для книжки».

Фучік вважав справою честі,— незалежно від того, писав він 
репортаж, статтю, передмову чи коментар,— щоб кожне слово зву
чало промовисто, переконливо, правдиво, щоб написане ним захоп
лювало читача, не лишало байдужим, запалювало й робило одно
думцем. Про нього можна сказати: що б він не писав, він завжди ду
мав про читача. Він надавав великого значення не лише змістові 
своїх писань, а й формі. В ньому завжди боролися письменник і 
журналіст. Але він завжди точно знає, яких засобів вираження по
требує та чи інша тема. Він ніколи не робить напівфабрикатів. І 
•коли говорить про напіврепортажні, напівхудожні твори, то ста
вить перед собою цілком ясне й конкретне завдання. Шукає і в жур
налістиці нових шляхів. Це означає не тонути в морі фактів, а опа
новувати їх, давати їм лад. І тому Фучікова публіцистика майже 
завжди виходить за межі публіцистики.

У «фантаста з критицизмом задля рівноваги» це само собою 
зрозуміло. І не повинно дивувати.

Інколи Фучік пише і чисту прозу. Є в нього гострі епіграми й 
дотепні літературні пародії.

«Репортаж, писаний під шибеницею», на мою думку, до бе-
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летристики не належить. Це твір виключний, своєрідний, особливий 
для світової літератури взагалі.

Людину цей твір приголомшує, і нікому й на думку не спаде 
розмірковувати про форму. Читач взагалі не звертає на неї уваги. 
А усвідомивши ситуацію, в якій писався «Репортаж», ще менше за
хочеться говорити про його формальні достоїнства, про класичну 
простоту цього твору, гідного стояти поряд з доробком Неруди, од
ного з найвидатніших наших поетів, на ім’я якого Фучік не раз по
силався і творчість якого в найтяжчі для себе години заповідав май
бутнім поколінням як найдорожчий скарб.

З учителів, котрих мав Юліус Фучік, Ян Неруда був йому най
ближчий, з ним у Фучіка було багато спільного.

Ми були бідні, як церковні миші, але в нас від того не дуже го
лова боліла. Сотні тисяч людей жило не краще. Ми майже ніколи 
не обідали. Харчувалися в ковбасній крамничці навпроти нашої ре
дакції. Сардельки і чорна кава — ото і вся наша їжа.

Якось за часів праці в «Творбі» у нас із Фучіком лишилося 
якихось двадцять крон, і ми вирішили їх розтринькати. В Дейві- 
це *, неподалік від «Шгіейхару» 1 2 була невеличка французька винар
ня. її власник, пан Ьушар, частував французькими винами й фран
цузькими стравами. Влітку там можна було посидіти на веранді, під 
олеандрами й зоряним небом.

Ми замовили на дванадцять крон вечерю, а на решту — вина. За 
келихом божоле Фучік згадував, як колись з Іваном Секаніною був 
біля моря в Бретані, в Дуарнене, і як там саме тоді страйкували ри
балки. Фучік ходив до їхніх родин, і його приймали, як сина. Ті ри
балки були майже всі комуністи.

Потім ми розмірковували, як би поліпшити «Творбу» та яких 
заходів ще вжити, щоб «Руде право» була цікавіша й розмаїтіша, і 
як було б добре друкувати в газеті оповідання, що в* цікавій фор
мі ставили б перед людьми певні проблеми й висвітлювали певні со
ціальні явища. Ми вигадували різні способи збагачення недільного 
додатку, радилися, чи не знайдеться якогось роману, що його мож
на б друкувати з продовженням.

Ян Шверма завжди підтримував ці наші ідеї.
Ще до різдвяних свят Фучік запропонував видавати додаток, у 

якому пропагувалися б найкращі книжки для молоді. Сам він читав 
надзвичайно багато і вмів у кількох рядках сказати, чим та чи ін
ша книжка заслуговує на увагу. Про молодого читача він думав і 
раніше. Ми запровадили додаток для дітей в «Гало-новіни», і для 
різдвяного номера він завжди вишукував якусь цікаву казку. А ко
ли не знаходив, то писав її сам, або вдвох із кимось, як це було з 
казкою «Про три буквочки», яку вони написали разом з Богумілою 
Сіловою. Я ілюстрував її. Фучік хотів, щоб ті ілюстрації були дво
барвні і довго ламав голову над тим, чи вдасться їх виготовити на 
нашій ротаційній машині, не пристосованій для такої справи. Він 
радився про це із старшим механіком і також запалив його своєю 
ідеєю. Вони робили пробу за пробою. Був у мене там один малюнок 
пароплава, на щоглах якого маяли червоні прапорці., Ох, і посмія-
1 Район Праги.
2 Відомий празький ресторан.
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лися ж ми, коли ті прапорці опинилися на іншому боці газетної 
сторінки. Але, зрештою, вони таки домоглися свого.

У того Бушара за келихом червоного вина ми говорили також 
про літературу і про те, хто з нас що хотів би написати. Мої знання 
національної класики не йшли ні в яке порівняння з Фучіковими. Він 
знав історію чеської літератури до найменших дрібниць, був добре 
обізнаний і з світовою літературою — французькою, російською, ан- 
глійською. Я змагався з ним, коли йшлося про новітню літературу. 
Новітню літературу я знав. Але до Фучіка-стиліста мені було далеко.

Ми не раз говорили з ним про Жюля Верна. Туг уже я давав 
Фучікові фору. Я добре знав цього письменника й міг говорити про 
нього годинами.

— Напиши мені про нього,— звернувся якось до мене Фучік, 
готуючи до друку черговий номер «Гало-новіни».

І я написав тоді, в тридцять четвертому році, статтю під назвою 
«Пророцтва Жюля Верна». Я дуже старався, щоб не осоромитися 
перед Фучіком. Жюль Бери був близький нам своїми фантастичними 
мріями, котрі тепер майже всі здійснилися, аж до подорожі на Мі
сяць; його фантастику ми сприймали як комуністи, думаючи про лю
дину нашого соціалістичного світу, котра втілить у життя мрії фан
таста, більш того, здійснить найвеличнішу мрію людства: справж
нє підкорення людиною природи, можливе лише в суспільстві без 
експлуататорів.

Таке сприймання Жюля Верна викристалізовувалось у Фучіка 
під час його мандрівок по Радянському Союзу. Там він згадував та
кож про наші розмови, коли ми ділилися творчими планами на май
бутнє. Кожен з нас мріяв, що колись матимемо час на писання рома
нів, багатьох романів.

Але часу ми ніколи не мали.
Щоденна робота в «Руде право» ніби заворожувала нас Запек

ла політична боротьба нашої партії, очоленої Клементом Готваль
дом, стала змістом нашого життя. Ми не могли жити без газети. 
Праця в газеті не лише забирала весь наш час, але й давала нам 
радість.

«Ми жили для радості і за радість ішли в бій».
Це заключна фраза з героїчної сонати Фучіка, з його «Героїки». 

Але до того ще далеко. Фучік вже переступив межу останнього деся
тиліття свого жигтя, та йому ще треба написати сотні статей, які 
згодом складатимуть дванадцять томів його творчого доробку. Ще 
треба сформувати обличчя багатьох журналів, котрі він створить або 
в які вдихне нове життя. Ще треба написати глибокі актуальні стат
ті з чеської історії, що мобілізують здорові сили народу, ще треба 
написати про Вожену Немцову, Зейєра, Сабіну.

В попередньому розділі ми залишили Фучіка на дорогах Се
редньої Азії. В Киргизькій Автономній Республіці йому присвоїли 
звання почесного бійця червоної кінноти й видали навіть форму. 
Повернувшись додому, віч якось вдягнув її і прийшов до кав’ярні 
«Метро» на зустріч із своїми друзями.

У вересні 1938 року всі працівники нашої редакції пішли на 
призовні пункти, прагнучи захищати кордони республіки. Пішов і
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Юліус Фучік, солдат, якого так боялися пани військові,— щоб він 
не розклав армію.

Те, що його день народження припадав на той самий день, що 
й свято Радянської Армії, для нього означало значно більше за прос
тий збіг. Вже з молодих літ Фучік — людина-борець. Бути люди- 
ною-борцем, брати участь у битві за якусь конкретну мету, за ідею,— 
в цьому полягав сенс його життя. Він був солдатом майбутнього 
світу, солдатом комунізму, солдатом партії, і він іде крізь життя, 
наче по одвічному бойовиську, аж до свого найтяжчого, останнього 
бою, про який знає, що його він напевно програє, бо ж супротивни
ки переважають кількісно і тримають «в руках ще й сокиру».

Він програв, але не був переможений.
Любив життя, і важко йому було з ним розлучатися Але він 

був людиною надзвичайно сильною і лишився собою аж до остан
нього подиху.

Його життя чітко організоване, сцементоване ідеєю, фучіків- 
ською правдивістю, прозірливістю, любов’ю до народу і вірою в май
бутнє. Внутрішній вогонь спалив у його душі ще в юнацькі роки все, 
що відходило в минуле, і вивільнив палку пристрасть. Молода сила 
й енергія високо піднялися й прокотилися звитяжною штормовою 
хвилею, від якої аж дух перехоплює, як в заключній сцені античної 
трагедії.

Декому Юліус Фучік видається таким великим, що за тією ве
личчю вони не бачать звичайних людських рис, усього того, що дає 
змогу зрозуміти, що він був одним із них.

В іа був справді людиною надзвичайно обдарованою і, безпе
речно, міг би досягти видатних успіхів у будь-якій галузі людської 
діяльності. Міг піти за своєю письменницькою мрією і, очевидно, на
писав би якийсь твір, що став би в один ряд з творами Ольбрахта, 
Майєрової чи Ванчури. Міг бути літературним критиком і, зосере
дившись лише на цій праці, стати після Ф. К. Шальди і поряд з 
Б. Вацлавеком незаперечним авторитетом в галузі літературознавст
ва, критики й теорії літератури. Не сумніваємось, він плідно розви
вав би її марксистсько-ленінський напрямок. Міг бути й одним з 
найвидатніших після Зденека Неєдлого істориком. А проте — ли
шився «агітпропником, журналістом, що покладається на свій нюх, 
трохи фантазером, з критицизмом задля рівноваги». Не міг залишити 
тих, з ким боровся разом за спільну справу. З ким ішов в одній ше
рензі до кінця. З такими товаришами, як Ян Шверма, Едуард Уркс, 
Курт Конрад, Ян Крейчі, Вацлав Сінкуле, Вацлав Кршен, Франті- 
шек Кршіжек, Станіслав Брунцлік, Вратіслав Шантрох, Ян Зіка та 
багато інших.

Ішов в одній шерензі з робітниками, шахтарями, металургами, 
склодувами, металістами, з сільським пролетаріатом, з усіма пред
ставниками лівої прогресивної інтелігенції і з тисячами безіменних 
учасників підпільної антифашистської боротьби. Він був одним із 
них, і його голос був їхнім голосом, його заповіт став і їхнім запові
том. Такий зміст має Фучіків «Репортаж, писаний під шибеницею». 
Зобразивши в ньому свою боротьбу і свою долю, він зобразив також 
боротьбу і долю сотень тисяч незнаних героїв, імена яких давно вже 
забулися.

Коли читаємо «Репортаж», згадуємо і про них,
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В одній із статей Юліуса Фучіка є цікаве визначення героїзму т 
мужності:

«Героїзм — ніяка не вигадка, героїзм — це щось дуже позитив
не в житті... герой — це людина, яка у вирішальну мить зробить ге, 
що повинна зробити».

Історія людства знає цей героїзм з найдавніших часів через 
Паризьку комуну аж до наших днів.

А як щодо людей з інтелігентських кіл?
їм він також властивий.
Творці ідей, що рухають світ зперед, першовідкривачі, винахід

ники, бійці із смертю.
Ті, що зуміли знайти своє місце в житті, свій світ, своїх союзни

ків, своїх друзів.
Немає нічого незрозумілого в тому, чому вони обрали саме 

цей, а не якийсь інший шлях.
Немає нічого незрозумілого і в тому, чому Фучік обрав цей 

шлях.
Його життя розвивалося закономірно, ззовні і зсередини його 

формували ті ж сили, що впливають на душевний і фізичний розвиток 
кожної нормальної людини. Деякі риси характеру він успадкував 
від батьків і своїх предків. Впливали на нього також епоха, середо
вище, навколишній світ, культура.

Від Фучіхового роду він успадкував, мабуть, артистичні здібнос
ті. Не забуваймо, що батько його був актором і співаком, а дядько 
— композитором. Але музика Фучіка не забить. Не те, щоб він її 
не любив. Він любить серйозні музичні твори — Бетховена, Чай- 
ковського, любить і легку музику, з модерних композиторів йому 
найближчим був Єжек. Вдома під час роботи вмикав радіо, а у 
вільні хвилини програвав грамофонні пластинки. В редакції, бува
ло, затягне якусь модну пісеньку:

У самовара я и моя Маша,
А на дворе совсем уже темно...

Проте особливого музичного хисту він не має.
Зате п’ятирічним вундеркіндом грає в театрі, а в дванадцять ро

ків у нього виявляються письменницькі та журналістські нахили, 
чуття гумору. Для власної втіхи він складає журнал, лише в одному 
екземплярі. Згодом, у розпалі війни, щоб розважити трохи батьків, 
він видає для них гумористичний журнал «Весела думка». Записує 
до нього анекдоти, які чує від людей. А невдовзі після того вже по
чинає надсилати статті в сатиричний журнал Махара «Небойса».

Фучіка цікавить історія, славні сторінки минулого чеського на
роду, життя і творчість таких велетів, як Ян Гус, Добровський, Ка
рел Гавлічек Боровський та інші. Все велике й позитивне впливає 
на нього і сприяє розвиткові його здібностей, відповідає його світо
сприйманню. Але минуть десятиріччя, перш ніж Фучік це усвідо
мить. Ніколи про ці впливи він не говорить прямо, хіба що пошлеть
ся на котрогось з улюблених класиків.

Як, скажімо, в «Репортажі, писаному під шибеницею», коли він 
пише про Яна Неруду:

«Це наш найбільший поет. Він дивився далеко вперед, в май
бутнє. Проте досі нема ще жодної критичної розвідки, в якій би
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його вірно оцінили. Треба показати Неруду-пролетаря. Приліпили 
йому ярлик любителя малостранської ідилії і не бачать, що для 
тієї «ідилічної», старосвітської Малої Страни він був «негідником», 
що народився на межі Сміхова і Малої Страни, на околиці робітни
чого селища і що на Малостранське кладовище за своїми «Цвинтар
ними квітами» він мусив ходити повз Рінггофферівку. Без цього 
не зрозуміти шлях Неруди від «Цвинтарних квітів» аж до фей- 
летона «1 травня 1890 року». Дехто, навіть людина з таким яс
ним зором як Шальда, вважають гальмом для поетичної творчості 
Неруди його журналістську діяльність. Дурниця! Саме тому, що Не
руда був журналістом, він міг написати такі чудові твори, як «Бала
ди і романси», «Пісні слрасної п’ятниці» й більшу частину «Простих 
мотивів». Журналістика виснажує людину, може, і розпорошує, але 
вона зближує автора з читачем і допомагає його поетичній творчос
ті, звичайно, якщо йдеться про такого чесного журналіста, яким був 
Неруда. Неруда без газети, яка живе день, можливо, написав би 
багато збірок віршів, але жодної такої, що пережила б століття, як 
переживуть усі його твори».

Ці слова стосуються й самого Юліуса Фучіка, але у Фучіка про 
це ніде не знайдете навіть згадки, що пояснюється його скромністю 
і повагою до вчителів. Духовну спорідненість Юліуса Фучіка з кла
сикою нашої культури можна простежити на всій Фучіковій творчос
ті. Не треба мати якоїсь особливої спостережливості, щоб помітити 
в ньому таку ж чесність, далекоглядність, таку ж любов до журналіс
тики, задля якої Фучік, так само, як і Неруда, змушений був бага
то від чого відмовитися.

І ще на одну річ слід звернути увагу. Фучік завжди боровся з 
піднятим забралом. Не любив криптограм та іносказань. У яких міг 
би зашифрувати якусь потайну думку. Інколи вдавався до прозорих 
алегорій, коли мав допекти до живого цензурі, в тупості якої був 
переконаний. Писав такі статті, як «Ох, ці Греції», «Садіть ревінь» 
і таке інше. Це — явне висміювання цензури. Рафіновані підтексти, 
ота вигадка шістдесятих років, яку почали застосовувати в боротьбі 
проти комуністичної партії і в якій, неначе в дзеркалі, відбилось об
личчя безпринципної журналістики,— ця досить підла зброя була 
чужа нашій журналістиці, відколи вона існує.

Нашу увагу привертає на диво гармонійна прямолінійність Фучі- 
кового життя.

його попередники Нейман і Чапек розгледіли, як відходить у 
минуле старе століття. Фучік і його генерація розгледіли, однак, як 
відходить у минуле старий світ.

Але поки до того дійде, мине ще кілька років.
Малим хлопцем Фучік переселяється з батьками до Пльзеня. 

Прощається з рідним містом, із закуреним Сміховським районом, з 
заводським передмістям Праги, з вулицями, затягнутими клубами 
диму Рінггофферівки і поблизької залізничної станції. Отой гуркот
ливий світ з ударами молотів і молотків, з його запахами і звука
ми, гудками паровозів, все оте своєрідне робітниче середозище він 
забирає з собою.

В Празі він зустрічав батька біля заводської брами Рінггоф-
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ферівки, а тут, у Пльзеиі, приходить по нього до цехів заводу Шко
ди. У Фучіка-дитини, підлітка, юнака, а тоді журналіста, цей світ 
завжди стояв перед очима. Це був його світ. Він не був у ньому гос
тем. Він належить до людей, котрі жили в ньому, почуває себе 
серед них удома. Знає їхні турботи, їхні інтереси, прості радості- і 
їхній гнів, що вирував, наче штормове море, під час страйків і кла
сових битв.

Був живий, наче ртуть.
Був людиною запальною, міг кинутися у вогонь задля ідеї.
Коли б ви навіть прикували його до письмового сголу в редак

ції, він зумів би розірвати пута. Він тікав туди, де щось діялося, де 
пульсувало життя. Потребував усе бачити і все чути, бути серед лю
дей, у вирі подій. На кращих творах Фучіка, здається, саме життя 
залишило свій знак. Є в них вражаюча безпосередність, світло і ті
ні життя; червоною ниткою проходить через його твори ідея, сфор
мульована Марксом і розвинена Леніним, ідея, що вже втілювалася 
в життя. В них вчувається ураганна сила. Звук сурми, що кличе в 
похід.

Є у Фучикових статтях ота простота і ясність слова, що визна
чається народною мовою. Тому Фучік зрозумілий кожному, хто б не 
взявся його читати.

Спасибі за це робітничій Празі і робітничому Пльзеню.

В ті часи, коли родина Фучіка переселяється в Пльзень, життя 
ще якоюсь мірою має ознаки староавстрійської ідилії, тієї догоряю
чої днини, котра під звуки Штраусових вальсів, славнозвісних арій 
з «Циганського барона» і «Принцеси чардаша», а також військових 
маршів Фучікового дядька, вже тоне, наче «Титанік», бо ж за кулі
сами цієї ідилії вже громадилися вибухові сили, котрі незабаром 
викличуть першу світову війну.

Струсу не довелося довго чекати. Але поки що жити можна. 
На Шкодівці дають змогу непогано заробити. Це на якийсь час при
сипляє класову свідомість. В Пльзені є своя робітнича аристократія. 
Це не Кладно, не вугільна північ і не Остравський край. І Фучіків 
батько явно належить до заможних робітників. Вони мають навіть 
фортепіано. І в Пльзені на сцені міського театру Фучіків батько ви
ступає як актор і співак. Цей сімейний затишок, звичайно, зруйнує 
війна. І Пльзень знову завирує, як за балканських воєн.

А тим часом ще панує мир.
Фучіків батько інколи бере з собою в театр і свого чотириріч

ного сина, й перед хлопцем відкривається вікно в інший світ. Юліус 
був гарненьким хлоп’ям, і актори та акторки скоро полюбили його. 
Він уважно слухає, як репетирують актори, й одного разу здивує 
всіх тим, що почне читати напам’ять цілі уривки з їхніх ролей. По
тому хлопчикові дають коротесенькі дитячі ролі, і він «грає» всім на 
втіху. Грав ангелочка, дівчинку, мисливця, а пізніше, коли йому 
було вже п’ять років, то й роль маленького принца.

З Пльзенською театральною трупою він їде з тією роллю до Бер
ліна. В 1908 році. За кордоном малий актор має великий успіх.

«Дякуємо маленькому Юліусові Фучіку,— пише одна берлінська 
робітнича газета,— за чудову гру, бажаємо йому в подальшому жит
ті бути тим, кого він грав на сцені — другом і захисником бідняків».
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«Ще малим хлопцем він мав дивовижну пам’ять», пригадував 
Фучіків батько ті давні часи після другої світової війни, в санаторії, 
куди ми їздили до нього і де він доживав останні роки свого життя 
калікою з ампутованими ногами. Батько показував нам альбом з ро
динними фотографіями,— там ми побачили також малого Юліка-ак- 
тора. Він був схожий на Юліуса, отой хлопчик з розумними, серйоз
ними очима, п’ятирічний кандидат на театральну знаменитість.

На щастя для нього, це минуло, як рожевий сон.

Сараевські постріли поклали край тій чудесній інтермедії.
З диво-дитини виростає спостережливий, кмітливий і допитливий 

хлопець. Душу його обвівають поривчасті вітри дійсності. Довколиш
ній світ — вже не тільки теплі дружні долоні, але й гострі грані, які 
боляче ранять. Кожен доторк життя відбивається в емоційній Фучі- 
ковій душі.

Як учень пльзенського реального училища, Фучік перечитує 
їрасека, його «Давні чеські легенди», читає Вожену Немцову, Карела 
Яроміра Ербена, а пізніше й Гавлічка — його «Тірольські елегії». Ці 
твори допомагають пізнати свій народ і його минуле, його видатних 
осіб. Ян Гус і його «Не зречусь», проголошене у Констанці,— все те 
глибоко западає в душу юнака.

Уже тоді він стає Юліусом Фучіком. Основні риси його особис
тості поки що тільки формуються, але в принципі вони вже не змі
няться. Тільки стануть чіткішими.

Все, що оточує його, стає школою життя: «Я зростав у часи вій
ни. Для молодих це мало особливе значення. Кому на початку війни 
було дванадцять, той наприкінці війни дивився на події ще дитячими 
очима, але вже маючи досвід людини двадцятип’ятирічної... Книжки 
й театр були для мене також вікном у світ. Я читав їх і розумів, що 
є книжки, які промовляють до тебе, є такі, що брешуть, а є й такі, що 
взагалі мовчать. І я вважав, що про це треба говорити, щоб не було 
брехливих і німих книжок. Вважав це своєю ділянкою боротьби за 
кращий світ. І юму я почав писати про книжки і про театр. Першою 
опублікованою мною працею, наскільки я пам’ятаю, був реферат 
про Волькєра. На початку моєї діяльності як критика мене найбіль
ше вабили Ян Неруда, Іржі Волькер і Ф. К. Шальда».

Це, звичайно, був досвід не тільки Фучіка, а всієї нашої генера
ції, яка після першої світової війни виходить на арену літературного, 
мистецького чи громадського життя. їі представники пройшли ту 
саму школу, нл них впливала та сама історична доба, чотирирічна 
війна — і, нарешті, Велика Жовтнева соціалістична революція. Зав
дяки всьому цьому наша генерація ніби передчасно дозріла, чітко 
визначила свої ідейні позиції, як жодна інша. Вона була внутрішньо 
монолітна, хоч і тут не обійшлося без дезертирів, перебіжчиків, роз
чарувань. Це буває під час будь-яких великих суспільних зрушень. 
Але не це вирішує. Вирішальною є вірність ідеї.

Роки після першої світової війни — час незвичайний. їх можна 
назвати справжньою молодістю світу. Жовтнева революція вплинула 
на всі сфери життя, вивільнила життєдайну енергію. її вплив позна
чився й на мистецтві.

128



З дитячих літ у серці Фучіка живе глибоке співчуття до всіх 
знедолених, він відчуває себе нещасливим, коли не може їм допомог
ти. Його життя — мов патетичний музичний твір, де основна тема, 
в якій сконцентрована ідея, розвивається в цілій низці варіацій і мо
тивів, котрі від експозиції до фіналу набирають найрізноманітніших 
форм, змінюються і розчиняються в нових мелодійних формах, щоб 
у наступних часіинах твору зазвучати знову, вирізнивши основний 
напрямок і лейтмотив героїчної, трагічно осмисленої музичної епопеї.

У Фучіка раз по раз зустрічаємося з певним паралелізмом фактів 
і подій. Те, що він робив колись, що спершу було ніби хлоп’ячою 
вигадкою чи забавою, виявом молодої душі, яка прагне виповісти 
все, що вперше починало хвилювати серие і розум, згодом повтори
ться знову, але вже на вищому рівні. Кожен задум ніби реалізується 
повторно і багаторазово, один раз як гра чи проба, а тоді вдруге 
або втретє,— як свідома дія суспільного значення.

З Фучіковим ім’ям пов’язана діяльність цілого ряду відомих 
журналів, які він або заснував, або докорінно змінив, бувши їхнім 
видавцем і редактором. Я маю на увазі, зокрема, «Творбу», «Гало- 
новіни», «Кмен» або випущені ним нелегальні номери газети «Руде 
право». А хіба не видавав він дванадцяти-тринадцягилітнім підліт
ком дитячі журнали, один з яких називає «Слован», а другий — 
«Чех»? Ще студентом вій звергається до Яна Гуса, Добровського, 
Гавлічка-Боровського, а тоді повертається до цих постатей знову, 
коли після мюнхенської зради народ не знає, на які сили покладати
ся, Фучік нагадує, де ті сили шукати, пише про Вожену Немцову та 
Юліуса Зейєра. Він вбачає в Нємцовій нову жінку «...з прекрасним 
людським серцем бунтівника і з долею борця»; Зейєрову чеську на
ціональну самосвідомість він визначає, як «втілення національної 
гордості, на яку не здатна жодна крамарська душа, гордості, яка 
може вирости тільки з глибокого, широко розгалуженого, життє
дайного народного коріння».

Коли він бачить в Яні Неруді великого поета, котрий дивився 
вперед, у майбуття, то й сам хоче за його прикладом зазирнути оком 
журналісга-комуніста в майбутнє, подолавши відстань від тяжкого 
сьогодення до щасливого завтра. Фучік вірить, що народ вистоїть і 
переможе, якщо збереже в своїй пам’яті й під час найтяжчих випро
бувань образи національних героїв. Треба знати історію.

«На її славних сторінках,— пише Фучік,— ми бачимо тих, хто 
відкриває справедливі закони, і тих, хто за них іде в бій, на всіх її 
сторінках — боротьба за правду, тобто за нові, кращі стосунки між 
людьми».

Владислав Ванчура проводить ту ж думку у своєму найважливі
шому творі «Картини з історії чеського народу». І погоджується з 
Фучіком, коли пояснює, чому він звертається до хроністів Даліміла, 
до Бальбіна, Августіна Сметани, до Коллара та ін.

«У важкі для народу й держави часи звертаємось до історії, щоб 
зачерпнути з неї мудрості й сили».

Фучік не був ні моралістом, ні просвітителем, що проповідує 
якесь самооблагородження. Вік мав на меті лиш одне — щоб знання 
історії служило боротьбі.

Порівняймо діяльність Фучіка, в основі якої лежить турбота про
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долю народу і республіки, із ставленням, до нього режиму хваленої 
масариківської демократії. На яких позиціях стоїть він, і як поводя
ться ті, що його переслідували», згідно з законами про безпеку рес
публіки, кидали у в’язницю як державного злочинця. Першими 
зраджують ті, хто був «опорою» республіки, хто кричав про свою 
любов до батьківщини і для кого комуністи» були тільки покидьками 
суспільства. Двадцять років вони висмоктували» соки з республіки», 
збагачувалися за її рахунок, а тепер із спокійним серцем вони зріка
лися її. І ми вже бачимо, як вони зав’язують контакти з нашим 
смертельним ворогом. Як поспішають застрахуватися в нових умо
вах! Скільки доброї волі виявляють до гітлерівських прихвоснів! На
приклад, коли вирішують передати органам гестапо списки провідних 
чехословацьких комуністів! І редакторів комуністичної преси. Фучіко- 
ве ім’я також у тому списку.

Після мюнхенської зради Фучікове серце сповнене гіркотою «від 
того, що з нами роблять». Фучік бачить, як поводяться представники 
чехословацької буржуазії, але він бачить також, як наперекір цьому 
поводиться зраджений народ, у вірність і силу якого він не переста
вав вірити.

«Не вперше,— пише він у статті «Шануйте свій народ», опубліко
ваній в грудні 1938 року в журналі «Чін»,— намагаються нас похо
вати. Не вперше хочуть бачити наш моральний занепад, який озна
чав би безповоротний кінець. Але нашого кінця ще не дочекався жо
ден ворог, а ті, хто намагався нас поховати, самі давно вже не лише 
поховані, а більше, вже давно забуті».

А як чудово звучить його кредо, висловлене за часів окупації у 
«Відкритому листі міністрові Геббельсу»:

«...ми справді зв’язані глибокими й непорушними зв’язками з на
родом своєї країни. Але не тому, що ми нав’язуємо народові свої 
погляди, а тому, що ми висловлюємо погляди народу».

А як чудово звучить його визнання комуніста, опубліковане в не
легальному випуску газети «Руде право» 1942 року.

«Ми, комуністи, любимо людину. Ніщо людське нам не чуже, 
ми знаємо ціну найменшим людським радощам і вміємо ними тіши
тись. І саме тому ми не вагаємося, коли треба жертвувати своїми 
власними, вузько особистими інтересами, щоб здобути місце під сон
цем людині справжній, вільній, здоровій, радісній, не відданій на 
поталу страхіттям анархічного «ладу» експлуатації,— однаково, чи 
то страхіття війни, чи безробіття».

«Ми, комуністи, любимо мир. І тому воюємо. Ми воюємо проти 
всіх причин війни, воюємо за такий лад у світі, за якого б ніколи вже 
не міг з ’явитися злочинець, який заради вигоди кількох осіб посилав 
би на смерть сотні мільйонів людей, кидав’ у жахливий вир війни і 
знищення цінності, потрібні для життя».

«Ми любимо свій народ любов’ю вірних синів. І тому ми пишає
мося всім, що він дав і дасть для розквіту і слави людства, а тим 
самим і для свого розквіту і слави, тому ми відкидаємо все те, що 
його ганьбить, що на ньому паразитує і наживається з його праці, 
що ослаблює його».

Так пише Юліус Фучік, котрий за домюнхенської республіки 
був вигнанцем, що мусив ховатися від поліції, щоб уникнути ув’яз-
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иення за свої переконання. Не хотів, щоб йому затулили рота, бо знав 
ціну своєї журналістської праці. Вже перед другою світовою війною 
він учився працювати в тяжких умовах, в підпіллі, й у в’язниці, і цей 
досвід став йому в пригоді за часів окупації.

Завдяки своїй журналістській творчості наприкінці існування 
першої республіки та за часів окупації, а також завдяки розвідкам 
про Вожену Немцову і Зейєра, Юліус Фучік по праву стає поряд з 
тими видатними діячами нашої національної культури, на доробок 
яких він посилався. Борці за правду і творці справедливих законів, 
моральну силу яких він показує людям, були для нього прикладом, 
скеровували його кроки в період темних, важких часів.

Кожне слово і кожна Фучікова фраза тих років класично проста 
і ясна й свідчить про його глибокий патріотизм, про силу його кому
ністичних переконань, йоге особистість зливається в одне ціле з до
лею народу і країни. Не лишилося й сліду від його хлоп’ячої легко
важності, часи бо надзвичайно серйозні, і нема з чого радіти й весе
литися., Важкий тягар доби у маловірів геть вбиває віру, людей 
нестійких обертає на негідників і боягузів. Люди правди і боротьби 
стають сильнішими. Беруть на себе відповідальність за все і всіх, за
буваючи про свої особисті інтереси.

Голос Фучіка є голосом зрадженого, але нескореного народу. 
Він — дзеркало здорового ядра народу, який ніколи не примириться 
з тим, що зробили з ним святотатці й цинічні спекулянти з лондон
ських, берлінських, паризьких і римських резиденцій, що споконвіку 
торгують долею малих народів. Фучік всією душею зневажає їх, так 
само як і тих своїх співвітчизників, хто ганебно пішов до них на 
службу.

Майбутнє літературознавство матиме не одну нагоду проаналі
зувати мову Фучікових статей часів окупації. І мову Ванчурових 
«Картин з історії чеського народу». А також замислитися над тим, 
чому в роки змужніння обох авторів, коли обидва видатні представ
ники нашої літератури брали на себе тягар більший, ніж це під силу 
одній людині, змужніла й посуворішала їхня творчість, пройнята 
бойовим пафосом загальнонародного значення і подиву гідною велич
чю, якої надає людині лише незмірний біль, лише велика любов, 
лише глибока віра в людину та її людяність.

В класичний спосіб все це виявилося у Фучіковому «Репортажі, 
писаному під шибеницею».

Цей твір — вершина Фучікової письменницької, журналістської 
та публіцистичної творчості.

Цей твір — хвилюючий підсумок його життя.
На порозі смерті, до якої він був готовий і на можливість якої 

зважав з самого початку, відколи став на шлях підпільної боротьби, 
Фучік цією книгою звертається до свігу. Звертається з пітьми, в якій 
чути лише окрики гітлерівських посіпак, звертається з катівень 
гестапо, в яких щогодини гинуть десятки таких, як він борців. Вони 
не випускали з рук факелів, коли небо над Європою затягла темря
ва, а земля почорніла від крові уярмлених і закатованих людей. 
«Репортажем» Фучік заповідає світові свою любов до життя, за
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радість якого він ішов у бій. Підданий найстрашнішим, катуванням, 
не переможений і не уламаний, він заглушує своїм голосом ревіння 
лютих звірів і майже з шибениці посилає людям своє «прощайте». 
Застерігаючи їх, щоб не втрачали пильності.

Lie голос одного з в’язнів, кинутого в кам'яний мішок. Але це 
також голос тих. на кого чекає та сама доля. Фучік зв’язаний і з 
тими, хто лишився на волі — чиї серця б’ються в унісон з його серцем.

Наче легкі контури, проступають і в цьому останньому творі 
Фучіка деякі моменти його життя. Молодість, шлях до розуміння 
справедливого світу, захоплення, любов і ненависть, вірність народо
ві, товаришам по боротьбі, майбутньому.

І як мужньо вболіває він за долю тих, хто страждає, як і він, за 
долю друзів, котрі йшли на смерть з піднятою головою. Скільки 
глибокого почуття в отих кількох рядках, якими він змальовує Вла
дислава Ванчуру — з вузликом біля ніг, з трохи схиленою головою... 
Здавалося, він дивився кудись далеко-далеко, через усе життя, гото
вий до найгіршого.

Оті довгі списки в газетах тих днів! З іменами ні в чому не 
винних людей, страчених без суду за «схвалення замаху на Гей- 
дріха». І Фучіка чекає така ж доля.

«Чи був він справді такий, яким змалював себе сам і яким 
змальовано його в книжках і статтях?» — запитують нас іноді люди, 
колті ми говоримо про Фучіка. Вони хотіли б, щоб більше писали цро 
ті чи інші риси його вдачі, про його недоліки, про те, який він був 
в особистому Ж И 'П І.

Який він був як людина?
Відповідаю словами Володимира Маяковського з поеми про Во

лодимира Ілліча Леніна:
Він,

як ви,
як я...

Я працював з ним напередодні війни, і був час, коли наші редак
торські столи стояли один навпроти одного. Ми розуміли, що він з 
усіх нас знає своє діло найкраще. Ми любили його за веселу вдачу, 
дотепність, за його відчайдушність, непосидючість, журналістську 
хватку.

Він був всюдисущий, мав нюх на сенсаційні матеріали, умів 
організувати в газеті гучну кампанію,— таку, що наші вороги не 
знали куди подітися.

Гроші його цікавили лише остільки, оскільки вони були йому 
потрібні на прожиття, книжки й мандрівки.

Умів виходити і з найскладнішої ситуації.
Мене взяли на роботу до редакції, а тоді раптом з’ясувалося, що 

платити нема чим.
— Навіщо тобі кудись іти,— сказав Фучік.— Нас тут восьмеро, і 

коли ми скинемось, коли кожен з нас дасть тобі сотню з своєї платні, 
то й вийде, наче ти сходив по ті гроші до каси.

Так я залишався в редакції, а невдовзі все влаштувалося як 
належить.

Фучік страшенно любив книжки, театр і кіно. На книжки він ла
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ден був витратити й півплатні. Оббігає, бувало, всі букіністичні крам
ниці і завжди повертається з напханим портфелем.

Але найбільше йому подобалося(випускати газету. Чого він тіль
ки не вигадував! Любив роздивлятися фотографії, з якими приходи
ли до редакції фоторепортери, купував їх завжди більше, ніж було 
треба, а тоді довго сидів над ними, вирізаючи все зайве й непотрібне, 
на його погляд. Терпляче пояснював художникам і карикатуристам, 
шо вони повинні намалювати. Майже щодня до нас в редакцію при
ходив Франтішек Бідло, наш найкращий карикатурист. Людина 
стримана, він, коли розповідав щось смішне, ніколи сам не сміявся, 
витріщав на нас очі й лише час від часу кидав на чиюсь адресу 
ущипливу репліку. Потім слухав, що хоче від нього Фучік, просив 
принести чорної кави і брався за роботу. Витягав з портфеля папір, 
туш, олівець і ручку, й за якусь хвилину все було готове. Йдеться 
про ті часи, коли Бідлова політична карикатура досягла своєї 
вершини. Фігурували в ній безробітні, голодні пролетарі, вугільні 
магнати, жандарми й поліцейські з обличчями бульдогів, опора па
нівної коаліції, відомі міністри та ін. Гострий Бідлів сарказм до
шкульно бичував і фашистів, верховодів гітлерівського руху, і їхніх 
прихвоснів усіх видів. Бідло вмів з неперевершеиою майстерністю 
показати нутро своїх типажів, зобразити їх такими, як вони є. Пло
щинна, виразна лінійність його малюнків якнайкраще підходила для 
газети. Пізніше Бідло почав малювати в іншій, літературнініій і еле
гантнішій манері, але він завжди був сам собою; ніяким впливам не 
піддавався цей талановитий самоук. Однак той ранній період'* його 
творчості, що був пов’язаний з газетою «Руде право» і «Творбою», 
лишився для нас наймилішим.

Фучік був найщасливішою людиною, коли міг браги участь у 
верстанні газети і над гранками сперечатися про титульні шрифти. 
Верстальники любили з ним працювати, бо знали, що після Фучіка 
не доведеться переверстувати, що все буде враховано з точністю до 
міліметра. Коли він писав для «Творби» передову, то завжди пам’я
тав про обсяг. Ніколи потім не дописував і не скорочував.

Наборщики ії друкарі любили Фучіка. В одному тільки він ніяк 
не міг дійти з ними згоди — щодо терміну здачі матеріалів. Друкарт 
ня прагнула якнайшвидше випустити газету в світ, а Фучік її умисне 
затримував, тому що хотів подати найостанніші новини. Переконував 
верстальника, що газета — не календар для бабусь, що вона мусить 
інформувати читача про актуальні події. Кожен номер довоєнної 
«Творби» виходив з його передовою, і писав її Фучік завжди в остан
ню хвилину. Як правило, в понеділок, коли «Творбу» вже мали нести 
де цензора. Фактор сердився, а Фучік усміхався йому, погоджувався 
геть з усім,— і тоді той добрішав, розкидав Фучіків рукопис на п’ять 
наборних машин, і газета виходила вчасно.

Під час тих щоденних словесних баталій сипалися дотепи, гі ж 
самі аргументи висувалися так і так, але тон цих суперечок завжди 
був дружній і сердечний.

Фучік любив збори, мітинги, дискусії, намагався не пропустити 
жодної демонстрації, жодного страйку.

Маючи чудові акторські дані, вмів під час дискусій так висміяти 
своїх супротивників, що ті скидалися на мокрих курей. І це тому, 
що він усіх побивав своєю ерудицією.
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З жінками поводився по-лицарськи галантно, і страшенно подо
бався їм.

Він любив ходити на народні свята й гуляння, і там завжди 
демонстрував нам, як влучно стріляє в гіпсові фігурки і целулоїдні 
кульки, що підстрибували над фонтаном.

йому подобався «полум'яний репортер» Егон Ервін Кіш, бо той 
все, про що мав писати, завжди спершу хотів помацати руками і 
побачити на власні очі. Для нас це Кішовє правило пізніше також 
стало законом. Коли хтось хотів написати про нічліжки для безро
бітних і жебраків,— то йшов у той завошивлений заклад, щоб самому 
відчути, як воно там живеться. Коли в Німеччині владу захопили 
гітлерівці, Фучік без паспорта їде в Мюнхен, щоб у самому осередку 
фашистського руху перевірити деякі факти. Знайомиться з життям 
робітників, працюючи на будівництві, а в роки безробіття спробував, 
як то воно цілий день носити празькими вулицями п’ятиметрові ре
кламні манекени, за якихось там кілька крон.

З ним траплялося безліч пригод, котрі здавалися часом неймо
вірними.

Якось комісар поліції розпустив збори, на яких Фучік розповідав 
про свої враження від поїздки до Радянського Союзу.

— А можуть вони принаймні допити пиво? — запитав комісара 
Фучік.

— Те можна,— дозволив той.
Фучік зійшов з трибуни й підсів до людей, які прийшли його 

послухати. За хвилину він пересів за інший стіл, а тоді ще за інший, 
аж поки не побував за всіма. І ніхто не квапився допити пиво й біг
ти додому. Комісар чекав, минуло півгодини, проте ніхто не виходив, 
і він наказав, щоб усі залишили зал. Першим підвівся Фучік і, 
усміхаючись, сказав:

— Дякую, пане комісар, я саме закінчив свою доповідь.
Коли в 1928 році офіційно було закрито «Руде право», Юліус 

Фучік пішов до професора Шальди, який тоді видавав «Творбу» як 
літературний журнал, і попросив передати її комуністам.

Шальда погодився. «Хай йому чорт! Ви не повинні мовчати!»
Це було 1928 року. Відтоді власником «Творби» після Ф. К. 

Шальди став Юліус Фучік. Він страшенно полюбив журнал, вкла
дав у нього весь свій журналістський хист. Неточності й помилки на 
сторінках «Творби» його страшенно засмучували.

Коли у Відні спалахнуло повстання австрійських робітників, яке 
було жорстоко придушене, «Творба» за відсутності Фучіка опубліку
вала статейку віденського кореспондента, котрий недоброзичливо 
висловився на адресу соціал-демократів. В ситуації, коли соціал- 
демократичне робітництво взялося за зброю, ця замітка звучала 
нетактовно, як прояв короткозорого лівацтва, що завдавало шкоди 
справі боротьби, якій мусив би симпатизувати весь прогресивний світ. 
Вже в наступному номері Фучік опублікував поправку, де вибачився 
за прикру помилку «Творби».

Коли в 1933 році «Руде право» було знову закрито, Фучік вирі
шив видавати нову щоденну газету, щоб, крім усього іншого, допо
могти друкарям, котрі через заборону газети «Руде право» втратили 
роботу в карліиській друкарні Гоффмана. Так виникла газета «Гало- 
новіни». Фучік успішно керував нею аж до весни 1934 року, коли він 
поїхав до Радянського Союзу. В «Гало-новінах» працював Власта
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Борек, старий газетяр, і кілька людей приблизно того ж віку, що й 
Фучік, такі як Лацо Новоместський, Ян Крейчі, Кург Конрад, Іржі 
Сіла. Я там відав культурою.

В Радянському Союзі Юліус Фучік пробув два роки. Працював 
постійним кореспондентом газети «Руде право» і чудово виконував 
свої функції. В апараті Комуністичної партії Чехословаччини в той 
час працювали люди, які незабаром були виключені з партії, або са
мі вийшли з неї; вони значною мірою отруювали Фучікові життя 
тим, що не пропускали деякі з його статей про Радянський Союз.

Бувши журналістом, що й хвилини не всидить на місці, Фучік 
навчився працювати де завгодно: в кав’ярні, в поїзді, на вокзалі, ба 
навіть у добре знаній «четвірці» та в слідчій тюрмі. Він міг за 
будь-яких умов примусити себе зосередитись, а потім швидко писав 
своїм красивим дрібним почерком рядок за рядком, причому майже 
ніколи не закреслював написаного.

Тільки він міг створити такий «Репортаж» в умовах, коли майже 
неможливо було написати й рядка. А він все-таки писав. В хвилини, 
коли, як влучно сказав Карел Конрад, кат трохи відвертався.

У дні мюнхенської зради більша частина Фучікових творів уже 
написана. Не написаний ще тільки його найкращий твір. І жити 
Фучікові лишилося вже зовсім мало. Всього чотири роки. Оті най
важчі. Коли Фучік переросте сам себе. І свою добу.

Фучік здобув собі славу видатного журналіста, публіциста й 
літературного критика. З його літературних задумів, де б він міг 
показати себе письменником-художником, творцем того, що Марія 
Пуйманова визначила як «новаторську епіку і зародок мистецтва май
бутнього», нічого, на жаль, не сповнилося. Життя поставило перед 
ним інші завдання. \ все-таки він посів у подальшій соціалістичній 
творчості одне з чільних місць. Він не був політиком, але все, що 
робив, то була політична праця. Не був літературознавцем, але й тут 
заклав підвалини майбутнього соціалістичного літературознавства. 
Без перебільшення можна сказати, що після Яна Неруди він був 
нашим найвидатнішим журналістом. З тією ж широтою кругозору, з 
тією ж палкою турботою про народ, любов’ю до трударів, з тим же 
бистрим нерудівським зором, що крізь будні бачив майбутнє.

Плин часу, однак, стає чимраз швидшим, а незабаром світ за
крутиться ще швидше, і пекельний гуркіт заглушить все людяне 
й чесне, що бринітиме лише в стиснених від болю й страху серцях.

Не всі мають силу стерпіти нестерпне.
Перед самісінькими різдвяними святами тридцять восьмого року 

вмирає Карел Чапек. Все, у що цей всесвітньовідомий письменник і 
чесний наївний демократ вірив, лежало в руїнах. Віроломна британ
ська демократія, що була його ідеалом, встромила йому ніж у серце. 
Вже не лишилося нічого, за ще він тримався, за що б міг ухопитися. 
Світ, що був для нього всім, відкрив перед ним, ніби в якійсь фанта
смагорії, своє справжнє, потаємне обличчя. А також обличчя вель
можних демократів з мораллю конокрадів. Це було понад Чапекові 
сили.

Не всяке серце може стерпіти нестерпне.
Юліус Фучік шанував Карела Чапека як великого художника, 

але гостро й принципово сперечався з ним з приводу його політичних
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'поглядів. Від Фучікового ока не сховалося, що Чапека жахають 
речі, які він боїться назвати,' і що він вже здатен зазирнути трохи 
далі, ніж за тин свого саду. З того страху перед наростаючими кон
фліктами, що не віщували нічого доброго, виникли Чапекові «Війна 
з саламандрами», «Біла хвороба» і .«Мати». Це вже був інший Чапек. 
Він став в одну шеренгу з Фучіком. Цей дотепний ідилік і співець 
людської посередності, усвідомив, що єдиним мистецтвом, яке мало 
в той момент ціну, було мистецтво бойове. В «Першій бригаді»,— 
Фучік одразу розпізнав, що в цьому романі живе, а що не відповідає 
життєвій правді,— Чапек оспівав найблагороднішу рису робітничого 
класу — людську солідарність, готовність пожертвувати навіть жит
тям задля порятунку інших. Про цього еволюдіонуючого Чапека 
Фучік думав уже тоді, коли в середині тридцятих років з його іні
ціативи створювалася письменницька організація і готувався мані
фест «Залишимося вірними». Він уже тоді хотів, щоб Карел Чапек 
став поряд з Владиславом Ванчурою. Хотів, щоб і він своє ім’я по
ставив на захист політичної акції величезного значення, на захист 
справжньої демократії. Звільнити митців з полону ілюзій, вести їх до 
пульсуючих центрів життя, втаємничувати в суспільні конфлікти, в 
яких стикалися два непримиренні світи, спрямовувати їх так, щоб 
вони допомагали боротися за справедливу справу,— це для Фучіка 
також було справою честі. І Марія Пуйманова знала про це Фучіко- 
ве прагнення, бо ж він і її разом з іншими письменниками запрошу
вав до гірників. Це було тоді, коли вся вугільна північ спалахнула 
велетенським полум’ям страйкових битв.

Коли ж уперше імена Фучіка й Чапека опинилися поряд? Фучік 
ще ходив до Пльзенського реального училища, а Чапек ще не був 
тоді такий знаменитий. Обидва виступали в сатиричному журналі 
Махара «Небойса». Фучік нро це часто згадував.

Настали часи Чемберленів і Даладье, часи віроломства і зради. 
Вічне тавро на чолі своїх країн випалили репрезентанти Англії і 
Франції своїми ганебними діями.

Але настануть часи ще страшніших виродків, часи гітлерів, геб- 
бельсів, вовкулаків і есесівців.

. Зганьблена, зневажена Прага ховатиметься за затемненими 
вікнами, вулицями попід будинками скрадатимуться тіні, а озвірілі 
верховоди' так званого протекторату рикатимуть у мовчазний простір.

Не кожне серце здатне стерпіти нестерпне!
Які ж серця і які люди здатні стерпіти це?
Люди вуглярської віри?
Мудрий скептик Шальда кинув колись цю фразу, маючи на увазі 

робітників. Людьми вуглярської віри були для нього люди «з шора
ми на очах», ті, що змушені були вірити, бо інакше впали б у відчай.

Тоді Юліус Фучік прийняв це іронічне визначення і на свою 
адресу.

«...ми, люди вуглярської віри,— відповів він своєму колишньому 
вчителеві,— розіб’ємо кайдани, в які закуто цей світ, і кайдани все
світу, якими виправдується всяке безсилля».

«Ми, люди вуглярської віри, не хочемо науки, що підпирає не
волю, ані мистецтва, що допомагає душити. Ми хочемо визволення 
всіх творчих сил, хочемо мати вільну людину, вільного робітника, 
вільного творця, хочемо мати такі твори, яких у минулому не 
знайдеш. На шостій частині світу їх уже створюють, на шостій час-
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тині світу розквіт життя доводить правильність нашої вуглярської 
віри. . гііі.і . •

Ми, люди вуглярської віри, не знаємо кризи, яка гризе тих, хто 
ще й досі не зрозумів великого шляху пролетарської революції. Ми 
боремося й творимо. У нас є жертви. Поважний інтелектуал, мабуть, 
сказав би: «Ви жертвували тільки своїм життям, а я пожертвував 
сорока вісьмома годинами спокою, щоб знайти форму для свого вір* 
ша». Поважний інтелектуал помре з гарним віршем. Люди вугляр
ської віри помирають за найпрекрасніший ритм життя, за найвелич- 
нішу творчість світу».

Тепер, в окупованій країні, ці люди гинуть один за одним. Ги
нуть у бою. ' ь

Іван Секааіна, найближчий друг > Волькера, також уродженець 
Простейова, як і Іржі, був одним з перших. Адвокат бідняків і захис
ник партії «в справах кримінальних і цивільних», наклейки якого 
«Власність д-ра Івана Секаніни» є на кожній шафі, на кожному 
стільці, на кожному письмовому столі у нас в редакції і в Секрета
ріаті Центрального Комітету. Вони є також на двох редакційних 
друкарських машинках. На всій нашій маєтності. Це для- того^ щоб 
ці речі у нас не конфіскували, вони ж бо належать Іванові Секаніні, 
нашому «кредитору». Іншим нічого не залишиться.

Далі серед перших, кого закатували в концентраційних таборах, 
іде видавець Павел Прокон, самовідданий і діяльний товариш; який 
всі сили віддавав нашій революційній праці. А потім- пішло прізвище 
за прізвищем, як лавина: товариші з редакції «Руде право» — Ян 
Крейчі, Франтішек Кршіжек, Вратіслав Шантрох, Вацлав Кржен, 
Станіслав Бруншіік, Курт Конрад: А трохи згодом1 Едуард Уркс та 
Вацлав Сінкуле.

Люди вуглярської віри! Майже- всі з лав інтелігенції, в котрій 
Шальда бачив тільки людей духовної кризи. ' '

Оті наймужкіші з Фучікових друзів і співробітників! Вони зни
кають один за одним. Іноді -стрінеться двоє найближчих' товаришів, 
але пройдуть як чужі один повз одного — цього вимагає конспірація. 
Бо ж ти не знаєш, хто слідкує за тобою і хто йде за твоїм товари
шем. Лише в очах ваших спалахне іскорка радості, що ви ще існує
те. Що живете, дихаєте, боретесь.

Гестапівські агенти, яким допомагають десятки донощиків, ниш
порять вулицями Праги, обшукують будинки і заарештовують. Оку
панти намагаються залякати народ. Сіють- довкола себе жах і, де 
тільки можуть, вбивають. В цих диявольських заходах вони' йє мали 
конкурентів. По всій Європі, яку вони загарбали, набудували боєнь 
для людей. За різників там були лікарі, вчені, солдати, інженери; цвіт 
інтелігенції і звичайні головорізи. Гітлерівці перші в світі'Винайшли 
методи масового винищення людей: їм належить паїпьма’ першості у 
спорудженні фабрик смерті, для винищення мільйонів людей,'ба на
віть цілих народів.

Темна ніч западала всюди, куди ступала нога' гітлеріВсЬКО^б1 
вермахту. Над Варшавою, Парижем, так само, як і; іїід Прагою. То 
була найтемніша ніч Європи. '' ‘ пнч . о

Десь на околиці Праги легенько рипнуть двері, і літній борода
тий чоловік з ціпком у руці, накульгуючи, вийде з будинку і зникне 
в темряві безлюдної вулиці.

Хто він?



■ І куди поспішає ледь чутною ходою?
Відповіді на ці запитання вже не доведеться довго чекати.

• — Хто ти?
— Вчитель Горак. 

v — Брешеш.
Побої,, катування, ревіння гестапівців і зціплені зуби допитува

ного. Знову й знову повторюється те саме запитання.
— Хто ти?
— Вчитель Горак.
— Брешеш.
Так починається історія, яку Юліус Фучік розповів у своєму 

«Репортажі, писаному під шибеницею».
Наша розповідь наближається до кінця.
На останнє слово в цій книжці має право тільки автор «Репор

тажу», Юліус Ф>чік:

«Ми завжди зважали на смерть.
Ми знали: потрапити до рук 
гестапо,
значить — загинути».

«Тринадцять місяців боровся я за життя
товаришів і своє. І  відвагою, і хитрощами. Вороги вписали
до своєї програми «нордичну хитрість».
Думаю, що я ї ї  також опанував.
Свою гру ч програю лише тому, що, крім хитрості, 
вони тримають в руках ще й сокиру.

Тепер цьому змаганню вже кінець.
Тепер лишилося тільки чекати. Два-три тижні, 
поки складуть обвинувальний акт, 
далі подорож до рейху, чекання суду, 
вирок
і і нарешті, 100 днів чекання страти.
Така перспектива».

/ заповіт:
«Товаришам, що переживуть цю останню 
битву і що прийдуть після нас, 
я міцно тисну руку.
/ знову повторюю: ми жили для радості, 
за радість ішли в бій 
і за неї вмираємо.
Тому хай ніколи смуток не поєднується 
з нашим іменем».

Юліус Фучік був страчений 
8 вересня 1943 

о 4 годині 55 хвилин

' 3  чеської переклала 
Воліна ПАСІЧНА і
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ЛЮ ДЯНІСТЬ,

людство,

ЛЮДИНА

У румунській літературі триває ни
ні процес інтенсивного осмислення 
розмаїтої творчої спадщини Тудора 
Аргезі (1880— 1967). Дедалі повніше 
входить в естетичну свідомість свого 
народу і всього людства цей видатний 
поет, романіст, драматург, памфле
тист, перекладач.

Протягом півстоліття його невтомна 
гворча праця була активним чинником 
румунського літературного розвитку. 
Він відіграв надзвичайно велику роль 
у становленні літератури соціалістич
ної Румунії.

Перші його твори були опублікова
ні ще в минулому столітті, останні — 
в другій половині 60-х років. Та, зви
чайно, не тривалістю творчого шляху 
вимірюється його внесок у національ
ну культуру, а могутнім талантом, ін
тенсивністю творчої праці, беззасте
режною мужністю й активністю гро
мадянської позиції.

Шлях Аргезі, що перетинає стільки 
епох, соціальних і літературних, не 
був ні простим, ні легким. Дебютував 
він 1896 р. на шпальтах газети «Ліга 
ортодоксе», редактор якої, визначний

поет Александру Мачедонський, про
никливо передбачив велике майбутнє 
початківця. Уже сама його поява на 
літературній арені істотно змінила лі
тературну ситуацію: Аргезі, за висло
вом сучасного румунського поета Ге
орге Томозея, входив у літературу, 
бентежачи «сонми епігонів Емінеску» 
і водночас непокоячи символістів, 
зваблених чарами Мачедонського. В 
такому оточенні «варварська музи
ка» його поезії одразу владно заявила 
про себе.

Аргезі мав титанічну вдачу, він 
прагнув випробувати себе в усіх жит
тєвих царинах, зокрема, у соціальній 
боротьбі, знайти відповідь на всі пи
тання, розв'язати всі суперечності. Є 
в його житті і такий скороминущий 
епізод, як пострижения в ченці мо
настиря Черніка. Цей вчинок — не 
вияв якоїсь ексцентричності: він теж 
має свою логіку, про що мова йтиме 
далі. Еміграція у Швейцарію також не 
була втечею, до неї змусило поета го
ніння за  активну участь у прогресив
них журналах « В ’яца сочіале» («Сус
пільне життя», перший номер вийшов 
за його редакцією), «Кроніка», «Фак- 
ла». і

Аргезі гартував свою поезію у'при
страсних, безкомпромісних noinyksi 
себе й свого місця в житті — у полі1 
тичній боротьбі, у мандрах, зміні про
фесій. З перших публікацій в «Ліга 
ортодоксе» до виходу в світ першої 
книжки «Потрібні слова» (1927) мину
ло понад тридцять років. Тож не див
но, що ця книжка стала таким визнач
ним явищем літературного життя (за 
два роки її було тричі перевидано). 
Не дивно й те, що в еволюції поета во
на посіла місце не «першого кроку», 
а перших зрілих підсумків. Тим-то і 
«Заповіт», вірш, яким відкривалася 
ця збірка, став справжньою поетичною 
програмою Аргезі, виявив, за словами 
академіка Тудора Віану, глибинні 
устремління поета і залишився багато 
в чому «вирішальним для розуміння 
його творчості».

Цим, зокрема, пояснюється і те, чо
му в поезії Аргезі важко визначити
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ранні впливи, компоненти майбутнього 
сплаву. Період його учнівства зали
шився «невидимим», і тільки спеціаль
ні' дослідження, звернення до публіка
цій, що залишилися; на сторінках ста
рих часописів, допомагають висвітли 
ти чце питання. Наприклад, у №  6 
журналу « В ’яца ноуа» («Нове жит
тя») за 1898 рік виявлено уривок, 
що належить Аргезі і становить ін
терес не тільки як один із найяск
равіших віршів у прозі тієї епохи, а 
й як свідчення того, що поет-почат- 
ківець випробував і цю форму, по
ширену в той час. Ретельний і до- 
глиблений аналіз цього уривку, про
ведений Міхаєм Замфіром, дозволяє 
виявити спорідненість молодого Ар
гезі з Рембо — як в образно-стилі
стичних особливостях, так і в сміли
вих спробах радикального оновлення 
поетичної мови.

• Але повернімось до збірки «Потріб
нії едова». Поряд з незвичайною для 
першої книги зрілістю тут уже чітко 
виявилися провідні особливості пое
тичного характеру Аргезі, передусім 
т-іj  #<ню широта, вселюдськість, що 
міцшк спираються на національний 
ірунт, його прагнення обійняти землю 
і нрбо, всіх людей з їхніми турботами. 
Вже* яут поет падко звеличує людську 
прюдю., З гордістю Аргезі називав се- 
6$ нащадком плугатарів і пастухів.. У 
«Лртрібни^ словах» він складає шану 
HJj^pofli — і хій людині, що на світан
ку ішхрдать у поле й обробляє землю 
«З прокляттями, надіями й молитва
ми,».; Постать., трудівника набуває мо
нументальних рис у вірші «Достаток», 
якрй.гТ.. Віану назвав «найпатетичні- 
пірю. величальною одою, зверненою до 
румунського .селянина»:
, Він, самотній, веде свою борозну

Від небокраю назад до села, до 
J  домівки,

і'''Коли дивишся на них, обплутаних
залізом,

..Здається, що він з бронзи, а воли
з каменю *.

Визначеністю, усталеністю поглядів 
і смаків позначені в цій книжці й со
ціальні погляди поета. Вже на той час 1

1 Тут і' далі — підрядковий переклад.

історія рідної країни була для нього 
насамперед історією народних рухів, 
народного опору соціальному й націо
нальному гнобленню. Аргезі оспівує 
легендарного Влада Цепеша, що без
жально карав турецьких завойовників 
і зрадннків-бояр. У вірші «Калігула» 
він таврує «літургію багатства» в па
лацах багатіїв. Та особливо гнівно 
бринить голос поета в «Прокльонах», 
адресованих можновладцям.

Саме з тогочасними соціальними 
обставинами, а не тільки з суто літе
ратурною боротьбою, пов’язаний во
йовничий антиестетизм другої збірки 
Аргезі «Квіти цвілі» (1931), що ви
явився вже у назві. Нагадаймо, що 
збірка А. Мачедонського мала не 
менш симптоматичну назву «Священ
ні квіти». Тут і перегук з бодлерівсь- 
кими «Квітами зла», що знаменували 
собою швидше відмову від моральних 
засад і оцінок. На відміну від згада
них збірок, «Квіти цвілі» позначені 
соціальною гостротою, це, як писав 
Аргезі* «вірші з ями, зі спраги, з го
лоду й попелу — теперішні вірші».

Своєю творчістю, всім своїм життям 
Аргезі боровся із соціальним злом, з 
несправедливістю та насильством і 
завжди безстрашно дивився в очі во
рогам. У королівській Румунії 30-х ро
ків він був засуджений до тюремного 
ув'язнення, а під час другої світової 
війни — кинутий до концентраційного 
табору Тиргу-Жіу. На той час з-під йо
го пера вже вийшли поетичні книги: 
«Вечірні пісні» (1935), «Інші потрібні 
слова» (1936), «Весняні медальйони» 
(1936), «Сім пісень із закритим ро
том», «З  букваря», «Хори» (1939). 
До цього ж періоду належать і прозо
ві та публіцистичні збірки «Дерев’яні 
ікони», «Таблетки з країни Куті», 
«Чорні ворота», «Кладовище Благові 
щення», роман «Очі божої матері».

У філософській ліриці Аргезі, що 
втілює найкращі традиції цього жан
ру в світовій поезії, відбився складний 
шлях духовних шукань митця. Особ
ливо показові з цього погляду вірші, 
названі «Псалмами» й розкидані серед 
інших як своєрідний рефрен, як повер-
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нення до настійливої, невідступної ду
ми. Це поезії, побудовані найчастіше 
як звертання до творця, як молитва, 
скарга, докір, як біблійний «голос во
лаючого в пустелі». А втім, звертання 
до бога у «Псалмах» — риса не так 
змістовна, як формальна. Своїм болю
чим духовним блуканням, пошукам 
сенсу життя, в яких релігійний момент 
спочатку справді посідав значне місце, 
Аргезі, крім того, надавав архаїзова
ного й патетичного обрамлення. Над
звичайно освічена людина, він доско
нало володів «теологічними» лекси
кою, колом понять і символів, і артис
тично послуговувався поетичною бага
тозначністю і «вселюдськістю» старо
давніх образів.

Так виникла своєрідна поетика 
«Псалмів». Тут автор промовляє, на
приклад, від імені самотнього висох
лого дерева, що допитується в творцй 
смислу й виправдання свого З р ад 
ницького існування, або від імені зло
вісного демона, що безстрашно опові
дає про свої злочини і про їх остаточ
ну мету: все заперечуючи, все руйную
чи, зазіхчутй на владу самого бога, 
щоб тільки почути його голос, щоб 
змусити його озватися і тим засвідчи
ти своє існування.

В кожному разі, найменше сприяла 
цим шуканням така одчайдушна акція, 
як пострижения в ченці. Аргезі дуже 
скоро пересвідчився, що не може прий
няти тих засад, які пропонувала ре
лігія. І це тільки посилило його жагу 
пізнання, духовний максималізм, що 
не міг вдовольнитись напівістинними, 
застарілими догмами, не міг змирити
ся з нетривкістю життя, драматич
ною суперечністю між фізичною при
реченістю людини та її. здатністю 
пізнавати світ. Аргезі справді люди
на «універсального протесту», і в 
«Псалмах» богошукач перетворюєть
ся на єретика-іконоборця, нащадка 
Прометея.

Прекрасні й лагідні спокуси
Для мене не існували й не існують.
Я звик до отруйного й міцного

смаку
І моєї їжі, і моїх суджень.
Молодому Аргезі властива потреба

остаточних істин, прагнення абсолюту. 
Але його допитливий розум породжу
вав і множив сумніви. Силу і велич 
поетового духу засвідчило те, що ці 
сумніви не зломили його, що вони не 
мали руйнівного впливу, а навпаки, 
гартували митця.

Розв'язувати суперечності допома
гала поетові сама історія. Надзвичайно 
активною стає його творчість після ут
вердження в Румунії нового суспільно
го ладу. Досить сказати, що крім того 
постійного ліричного й публіцистично
го «коментаря», яким супроводжував 
він відтоді всі події в житті своєї 
країни, письменник видавав збірку за 
збіркою («Сто одна поезія», «Строка
ті вірші», «Листя», «Нові поезії», 
«Розміри», «Склади», «Ритми», 
«Ніч»), а також — епічні за розмахом 
і глибиною цикли «1907» та «Пісня 
людині».

Цикл «1907», присвячений повстав-' 
ню румунського селянства, поєднує в 
собі монументальність і ліризм, нена
висть і гірку іронію. Визначну подію 
вітчизняної Історії поет' розглядає з 
позиції учасника побудови соціалізму; 
людини, що знає закони суспільного 
розвитку. Завдання своє він бачить у 
тому, щоб засобами поезії відтворити 
величну і грізну панораму повстання, 
тієї небаченої пожежі; що охопила то
ді країну.

Так із села в село ширилося
Полум’я нив, що зайнялися,
Так вогонь починав танцювати
І по коморах, і пр хоромах.
У поезіях циклу відображено супе

речність та незрілість селянської сві
домості («Стан-отаман»), показано,, що 
стихійність повстання була головною 
причиною його кривавої поразки. Тут 
і героїзація народних месників («Пет
ру, син Катрінци»), і солонуватий на
родний гумор у віршах, стилізованих 
під дойну. А л е . з найбільшою силою 
виявилися тут гнів і ненависть поета, 
втілювані в іронії, сарказмі, гротеску. 
Саме так змальовані налякані повстан
ням пани, бояри, «король, прокурори 
та воєводи», що вдалися до нечуваних 
репресій. Паніку й жах, що охопили, 
еліту, вдало відтворюють, як спосте
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ріг у своєму дослідженні Шербан Чо- 
кулеску, і нові словоутворення Аргезі, 
завжди майстерні й виразні, засновані 
на тонкому відчутті мови.

В основі багатьох поезій лежать 
реальні епізоди повстання (наприклад, 
«Селяни з села Флеминзь»). У звучан
ні циклу однаково виразні і мелодія 
скорботи, і впевненість у майбутній 
перемозі.

«Пісня людині» — це поетична істо
рія становлення людини, людського ро
зуму й духу. В певному розумінні це 
і продовження, і антитеза «Псалмів»: 
тепер увага поета прикута не до неві
домого творця, а до людини з її склад
ною еволюцією, з її могутнім розумом, 
з її силою і слабістю. Жорстока супе
речність між людською волелюбністю 
й багатовіковим соціальним та духов
ним гнобленням людини; «заклик до 
піднесення» (таку назву має одна з 
поезій циклу); величний процес пізнай 
ня, людина як часточка людства і лю
дина як індивідуальність; небезпеки 
й несправедливості, зазнані людиною 
«в крутій водоверті століть» і нові 
закони співіснування народів і людей, 
утверджувані в наш час — такі основ
ні ідеї «Пісні людині».

Гуманістична наснаженість «Пісні 
людині», як зазначив нещодавно кри
тик Ал. Піру, і тепер, майже через два 
десятиліття після її створення, спів
звучна сьогоднішньому дню.

Аргезі — поет високої культури, 
одухотвореності, духовності, і в цьому 
також знайшла вияв його «вселюдсь
кість». У вірші «Археологія» (з «По
трібних слів») він говорить про те, що 
його бентежать древні поховання і 
статуї, глухе, віддалене віками «бур
мотіння епітафій». У поезіях цієї то
нальності він майстерно створює май
же фізичне відчуття безповоротно ми
нулого часу, що «розлучився з годин
ником, наче квіти гвоздики із своїм 
ароматом». Поет легко подорожує в 
часі, долає відстані між епохами та 
подіями — звідси його безнастанні 
перевтілення.

Та існує не лише безповоротність і 
скороминущість часу, а й його віднос

ність — про це йдеться у вірші 
«Дакське», у роздумі над стародав
ньою амфорою. Вона пережила на віки 
свого творця, але він воскресає, жи
вий, у немудрому малюнку, видряпа
ному нігтем на глині, у тому звучан
ні, яким відповідає амфора на легкий 
дотик пальця — тепер, як і тоді. А 
тому — «мить живе, віки вмирають»...

Аргезі пише й про те, що підвлад
ність людини власній пам’яті й пам’яті 
минулих поколінь, її ставлення до ча
су теж можуть бути особливим кри
терієм людяності. В його поезії «Гра 
у схованки» втілено споконвічне про- 
світлено-мудре селянське ставлення 
до смерті, в якому домінує впевне
ність, що життя людини триває в її 
дітях і в їхній пам’яті про неї.

Так відбувся перехід Аргезі до гар
монійного світосприйняття «Вечірніх 
пісень». Чи означало це відмову від 
бурхливої емоційної та філософської 
напруги? Далебі ні, бо нові життє
ствердні мотиви тільки ще більше 
наснажували поетову активність, по
чуття причетності до всього сущого. 
Нові емоційні тони відповідали від
криттю нових життєвих сфер і насам
перед світу природи. І водночас пое
зіям Аргезі притаманна піднесеність, 
високість. Недаремно, як зазначив 
Т. Віану, одне з найбільш уживаних у 
нього сліз — це «azur» — небесна 
синь, і один із найулюбленіших симво
лів — лелека, житель висот.

Піднесеність, духовна висота влас- 
іива й любовній ліриці Аргезі, його 
поезії серця, поезії людських стосун
ків.

Чому ти заспівала? Чому я тебе
почув?

Як легко ти злилася зі мною
Нерозлучно — у вишині.
Я йшов згори, ти йшла знизу.
Ти підіймалася з життя, я

воскресав із мертвих.
В ліриці Аргезі втілений його ідеал 

жіночності й вірності. Збагачуваний 
протягом життя, але й незмінний в 
основних своїх рисах, він постає в усій 
своїй привабливості, то як прекрасний 
дарунок долі, то як недосяжна мрія, 
то як непоправна втрата. У «Пісні» з
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«Потрібних слів» це далека кохана, 
що силою своєї любові відвертає від 
милого небезпеку в бою, вічна нарече
на, якій, не судилося стати дружиною. 
Але й тоді, коли цей образ набуває 
життєвої конкретності, навіть побуто
вої достовірності, коли це подруга, 
що ділить з поетом хліб і турботи що
дення, — завжди огорнута вона тим 
серпанком обожнення, схиляння й 
вдячності, що асоціюється з поетичним 
безсмертям Беатріче й Лаури. Без ко
ханої світ осиротілий і спустілий.

Ліриці Аргезі притаманна надзви
чайна легкість малюнка й вишукана 
чистота ліній; недаремно цілий ряд 
його поезій, розкиданих по різних 
збірках, має назву «Сгеіоп» — «Рису
нок олівцем». Та загалом поетика Ар
гезі — це, передусім, гідні подиву 
тематична й емоційна амплітуди і за
соби виразності. «Справжнім новато
ром вірша, великим майстром метафо
ри» назвав Тудора Аргезі Сальваторе 
Квазімодо. В поезії Аргезі співіс
нують і сполучаються, породжуючи 
характерну напругу, космос — і світ 
дітей, рослин, комах, бурі в людсько
му серці — і соціальні бурі. В одному 
рядку він єднає небо, зірки — і бо
розну, стежки та биті шляхи землі.

Одна з постійних тем лірики Аргезі 
— тема самої поетичної творчості. 
Справі свого життя присвятив він 
багато прекрасних віршів. Крім того, 
образи та асоціації, пов'язані з пись
менницькою працею, із словом, кни
гою, письмом, зустрічаються й у бага
тьох інших його творах. Впевнений у 
величезній силі «слів, писаних від ру
ки і друкованих», він легко й пере
конливо повіряє цими образами навко^ 
лишню дійсність.

У поезіях цього плану часто знахо
димо думку про те, що творчість — 
служіння людям, яке вимагає від мит
ця невпинного самовдосконалення, пе
реростання власних меж. Пісня, хай 
навіть найкраща, загальновизнана, 
повинна в певну мить змовкнути, щоб 
вслухатись у життя, увібрати в себе 
всі його вияви й звуки — а тоді злеті
ти на нові вершини («Пісня на сопіл*-

ці», «Вечірня пісня», «Зіпсуті слова», 
«Невідомому поетові»). І хоч якого 
визнання зажив поет — ставлення 
його до творчості повинно залишатися 
незмінним, переживання творчих мук 
і радощів — таким самим загостреним 
і повним, як і замолоду («Загублене 
листя», «Суворий біль»).

Поетична майстерність Аргезі, його 
досконале володіння всіма таємниця
ми ars poetica становлять практично 
невичерпний матеріал для досліджен
ня. Аргезі став у румунській поезії 
визначним реформатором поетичної 
мови і водночас продовжувачем най
кращих традицій національного пись
менства. З цілковитою підставою кри
тик Г. Ібреїляну говорив, що «одна 
справа, як писали до Аргезі, і зовсім 
інша — як після».

У цьому зв ’язку незмінно виникає 
тема «Емінеску — Аргезі»: два ви
датні румунські поети, корифеї своєї 
літератури. Вони дуже різні, і ця різ
ниця зумовлена як несхожими соці
ально-історичними обставинами, за 
яких вони жили, так і відмінністю 
двох поетичних темпераментів, образ
ного бачення, світовідчування. Відпо
відно до діалектики літературного 
розвитку, Аргезі, засвоюючи величез
ний творчий досвід і вплив «співця 
Лучаферула», водночас відштовхував
ся від цього досвіду, а багато в чому 
навіть і заперечував його. Але те го
ловне, що єднає обох поетів і що 
Т. Віану визначив як «спадковість 
першості», — це свідомість свого по
кликання і самовіддана сміливість у 
прокладанні нових шляхів.

Правомірною є й інша аналогія, до 
якої вдався в своїй праці Шербан Чо- 
кулеску. Підсумовуючи творчі досяг
нення Аргезі за післявоєнний період, 
він порівняв його з іншим своїм ви
датним співвітчизником, Михаїлом 
Садовяцу. Обидва належать до ха
рактерного типу сучасного прогресив
ного письменника, що живе думами й 
ділами , свого народу, письменника, 
чиї творчі можливості невичерпні, як 
невичерпне й джерело його натхнення.

..... Елеонора СОЛОВЕЙ
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АМЕРИКА

ОЧИМА

ЮДОРИ УЕЛТІ

Юдора Уелті... Для наших чита
чів це нове ім’я, а отже, і нове зна 
йомство з творчістю ще однієї ціка
вої сучасної американської письмен
ниці.

За плечима Юдори Уелті довге 
життя і довгий творчий шлях. Вона 
народилася . 1909 року на Півдні 
США — в місті Джексоні (штат Міс
сісіпі). Рідні місця залишала тіль 
ки на той час, коли навчалася у Віс- 
консінському університеті, а також 
коли подорожувала по своїй країні 
й за кордоном. Тут же Уелті працю
вала в рекламному агентстві, на ра 
діо, газетним репортером, тут також 
було організовано виставку її фото 
графій, присвячених життю рідного 
штату; в місцевому журналі в 1936 
році надруковане її перше оповідання 
«Смерть комівояжера».

Уелті виявилася дуже продуктив 
ною письменницею. Починаючи з 
1941 року, коли з ’явилася її перша 
збірка оповідань «Завіса із зелені», 
вона публікує нові й нові твори: по
вість «Наречений-розбійник» (1942), 
збірку «Широка сітка та інші опові
дання» (1943), роман «Весілля в

Дельті», збірку оповідань «Золоті 
яблука» (1949), повість «Задумливе 
серце» (1954), збірку «Наречена з 
Іннісфоллена та інші оповідання» 
(1955), роман «Програні битви» 
(1970) і, нарешті, повість «Дочка оп
тиміста» (1972), переклад якої пуб 
лікується в нашому журналі.

Дія більшості творів Уелті розгор
тається на Півдні країни, а точніше 
— в штаті Міссісіпі. І це не випад
ково. Вже будучи відомою письмен
ницею, Ю. Уелті в статті «Місце дії 
в художньому творі» пояснить це 
так: оскільки кожний письменник му
сить писати лише про те, що він ду
же добре знає,— а найкраще він знає 
те «місце», де його «коріння», те 
«місце», де він здобув свій життє
вий досвід, — то найкраще й писати 
йому про рідний штат, місто, сели
ще. На думку Ю. Уелті, «місце» в 
художньому творі — це не тільки 
географічне поняття і не тільки тло, 
а щось більше, те, що, загалом, ви
значає настрій, атмосферу художньо
го твору.

Письменниця знає і змальовує по
бут, звичаї і природу рідного краю.

Прив’язаність до «місця», а саме, 
до Півдня, дала рядові критиків під
стави віднести її творчість до так 
званої «південної школи» або «пів
денного відродження». Останній тер
мін влучно характеризує той справді 
знаменний факт, що багато видатних 
американських письменників XX сто
ліття — уродженці південних штатів. 
Вільям Фолкнер, Томас Вулф, Ерс- 
кін Колдуелл, Кетрін Енн Портер, 
Ральф Еллісон, Карсон Маккаллерс, 
Трумен Капоте, Теннессі Уїльямс, 
Фленнері О’ Коннор...

Важко, навіть неможливо говори
ти про «південну школу» як про єди
ний напрям, представники якого ма
ють спільні погляди на завдання лі
тератури та на американську дійс
ність. Та хоч би як відрізнялися їхні 
творчі індивідуальності й світогляд
ні позиції, спільною для всіх цих 
письменників є тема творчості — 
Південь.
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Громадянська війна, війна Півно
чі з Півднем, високим гаслом якої 
було визволення негрів-рабів, уже 
давно стала історією, але «проблема 
Півдня» в її різних аспектах і досі 
хвилює американців, особливо жите
лів південних штатів.

Громадянська війна принесла цим 
штатам, крім ганьби поразки, повну 
зміну звичної системи життя. Еконо
мічна експансія Півночі виявилася 
насамперед в бурхливій індустріалі
зації краю.

Різні зміни в економічному житті 
створювали додаткову напруженість 
у важкій, гнітючій, і жорстокій мо
ральній атмосфері Півдня. Нерозв’яз
на «негритянська проблема» — «про
кляття рабства», розгул ку-клукс-кла
ну, відсталість і застій духовного 
життя (до речі, саме на Півдні, у 
місті Дейтоні, відбувся горезвісний 
«мавпячий процес» 1925 року), ви
родження і розклад старовинних 
аристократичних плантаторських ро
дів, а водночас, як вважало багато 
жителів Півдня, якоїсь особливої, ви
шукано «лицарської» культури, впер
тий опір новим ідеям і течіям — ось 
характерні прикмети духовного клі
мату південних штатів після грома
дянської війни.

Експансія механізованої, знеособ- 
лювальної індустріальної цивілізації 
викликала ворожу реакцію жителів 
Півдня. Твори багатьох письменни
ків Півдня позначені різко негатив
ним ставленням до північної «дола
рової демократії», пафосом викрит
тя її (В. Фолкнер, Т. Вулф). Де
які письменники намагалися, зокре
ма, ідеалізувати минуле південних 
штатів (наприклад, поет і есеїст Ал
лен Тейт вбачав у рабовласницькому 
Півдні мало не втілення платонівсь 
кого уявлення про ідеальну держа
ву). В 1930 році група письменни- 
ків-південців опублікувала щось на 
зразок маніфесту, в якому утверджу
валася самобутність Півдня, захища
лося його право на власний шлях 
розвитку, різко критикувався північ
ний індустріалізм.

Не випадково одразу ж після гро 
мадянської війни виник «південний 
міф», що романтизував і поетизував 
недавнє минуле. Волею творців цього 
міфа романтичний флер огортав не 
тільки білоколонні будинки південних 
аристократів, а й страшне у своїй без
просвітності життя рабів — воно зма
льовувалося тільки в солодкуватих 
патріархальних тонах. Віддані своїм 
господарям, негри розважали їх грою 
на банджо, і всі разом, раби й пани, 
жили в ідилічному єднанні з приро
дою. Цей міф ліг в основу одного з 
найпопулярніших бестселерів 30-х ро
ків «Проминуло з вітром» Е. Мітчелл. 
Та, звичайно, видатні письменники- 
південці, зокрема Фолкнер, Вулф, 
Колдуелл, Еллісон, Маккаллерс, 
О’Коннор, були далекі від ідеалізації 
Півдня, вони бачили огидні наслідки 
расизму, жорстокість, насильство, ду
ховний застій Півдня й писали про 
це з болем і гіркотою.

Смуток бринить і в перших тво
рах Уелті. Герої цих творів — бідні 
фермери, негри, зубожілі аристокра
ти, жителі маленьких тихих і сон
них південних містечок. В її опові
дання вторгаються й гострі соціальні 
мотиви: «Квіти для Марджорі» — це 
трагічна історія молодого подружжя, 
доведеного до відчаю безробіттям — 
чоловік убиває свою вагітну дружи
ну.

Уелті пише про людську самот
ність і про постійне намагання лю
дини подолати її. Саме це — основ
на тема її повістей «Весілля в Дель
ті» і «Задумливе серце». Відчужен
ня, невміння людей зрозуміти одне 
одного — основна тема збірки чудо
вих оповідань «Золоті яблука». Ма
буть, епіграфом до цієї теми можна 
було б узяти слова з одного опові
дання цієї збірки — «Червневий 
концерт»: «І міс Еккарт і Вірджі 
Рейні були людьми, що блукали по 
землі. І було багато таких людей, як 
вони, що' також блукали скрізь, ніко
го не зустрічаючи, блукали, як без
домні тварини».

Не слід вважати, однак, що сумно-

145



ліричні настрої визначають тональ
ність творів Уелті. В її доробку є й 
бурхлива, сповнена іскристого гумо
ру «арлекінада» (так сама Уелті оха
рактеризувала свою повість «Наре- 
чений-розбійник»), і багато гуморис
тичних оповідань.

Твори Уелті відзначаються досто* 
вірністю в зображеннях побуту, ат
мосфери життя, тла, на якому роз
гортається дія. Тією ж достовірністю, 
точністю інтонацій позначена й мова 
їхніх героїв, — незалежно від того, 
чи це негр, дитина, бідний фермер 
чи аристократ.

Та якийсь час творам Уелті браку
вало дуже важливого, дуже істотно
го, а саме — ясно вираженого автор
ського ставлення до зображуваної 
дійсності.

Уелті, здавалося, приймала все — 
добро і зло, чуйність і байдужість, 
жорстокість і ніжність, справедли
вість і несправедливість, — як рів
ноцінні вияви життя. Ані її герої, 
ані вона сама не намагалися збагну
ти причини людських нещасть, са
мотності, байдужості. Все це, мовляв, 
просто вияви «загадки життя».

Якісно новим явищем у творчос
ті Уелті став роман «Програні бит
ви». Дія його також розгортається 
на Півдні, в штаті Міссісіпі, і в ме
жах точно визначеного часу — літа 
1930 року, тобто періоду страхіт
ливої економічної кризи. Події, що 
лежать в основі сюжету роману, по
в'язані з  родинним святом у бідній 
фермерській сім'ї Бічемів — днем 
народження бабусі. На свято зби
раються близькі й далекі родичі ма
ло не з цілого штату, і хоч їх не 
завжди зв ’язує взаємна любов і пова
га, та всі пишаються згуртованістю 
родинного клану. Юдора Уелті, як 
завжди, з великою дозою гумору пе-, 
реказує нескінченні розмови, що кру
тяться навколо одних і тих самих 
тем, розповідає про смішні епізоди 
й непорозуміння, розкриває обмеже
ність духовного світу своїх героїц., 
Але водночас вона співчуває цим люк 
ДЯМ —  ТфКИМ; стійким, у їхньому важ

кому житті і таким бідним, що, як 
каже одна з героїнь, єдине, що вони 
можуть дати своїм дітям — це гар
ні імена. Отже, ставлення письменни
ці до героїв, як бачимо, вже не од
нозначне. Вимальовується позиція 
автора: працьовитість, стійкість, тер
пеливість Бічемів не виправдовує 
їхнього небажання подолати власну 
відсталість, зрозуміти й прийняти 
правду про своє життя. В «Програ
них битвах» Уелті переходить від ко
піювання дійсності до її художнього, 
соціального осмислення.

І вже справді типові образи в ти
пових обставинах діють в останньому 
творі Юдори Уелті «Дочка оптиміс
та». Ця повість, відзначена в 1972 р. 
Пулітцерівською премією, стала по
дією в літературному житті США й 
висунула автора в перший ряд сучас
них американських письменників.

«Дочку оптиміста» можна вважати 
новим етапом у творчості Юдори 
Уелті, бо твір цей істотно відрізняє
ться від усіх попередніх. По-перше й 
насамперед тим, що в повісті цілком 
певно визначена позиція письменни
ці, її ставлення до зображуваного. 
Вперше Уелті виступає як викривач 
і як суддя того світу, в якому жи
вуть її герої. По-друге, вдосконали
лася, стала лаконічнішою й чіткішою 
манера викладу.

Коли кажуть, що цим твором Уел
ті виголошує вирок сучасному аме
риканському суспільству, це аж ніяк 
не означає, що вона дає широку па
нораму американського життя, що по
вість всебічно викриває й засуджує 
його вади. «Дочка оптиміста» — це 
твір до певної міри камерний; він 
охоплює сферу моральних проблем, 
змальовує атмосферу, в якій живуть 
мільйони американців. У притаман
ній їй тонкій і ненав’язливій манері 
Уелті показує бездуховність, бездуш
ність. американської дійсності. 
Письменниця не виходить, та й не 
намагається вийти за даежі мораль
них оцінок* але через це критика її 
не охає менщ гострою й дійовою.

Цікаво відзначити ще одну особ-
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ливість цього твору Юдори Уелті. 
Хоча повість «Дочка оптиміста» і по
в’язана з Півднем і в книзі є момен
ти, характерні для південної школи— 
єднання з природою, занепад і за
гибель аристократичних родин і т. д., 
у ній ідеться про моральну атмосфе
ру США в цілому, а не окремої об
ласті країни. Обрана Уелті форма 
повісті робить її  камерність цілком 
природною й закономірною. Люди й 
події подаються через сприйняття й 
оцінки однієї героїні, Лорел Маккел- 
ви, яка, безперечно, є виразником по
глядів автора твору.

У книзі мало дійових осіб, мало 
подій, але в ній співіснують два ча
сових плани: сучасне й минуле. По
в’язані з ними погляди й уявлення 
Юдора Уелті порівнює, оцінює й про
тиставляє. Хоч оповідь розгортається 
в досить розміреному й повільному 
темпі, читач цілком виразно відчу
ває, що в повісті точиться неприми
ренна боротьба між двома життєви
ми позиціями, двома світоглядами. 
Власне, два антагоністичні світи 
представляють Беккі — покійна дру
жина судді — і його друга дружина 
Фей. А порівнює, оцінює й судить ці 
два світи Лорел, згадуючи минуле й 
міркуючи про сучасне.

Світ Беккі змальований у дусі пів
денної традиції. В ньому панують ви
сокі моральні ідеали, любов, відда
ність, мужність і правда. Лорел зга
дує розповідь матері про те, як та 
п’ятнадцятирічною дівчинкою здійс
нила справжній подвиг, відвозячи 
хворого батька до лікарні. Лорел зга
дує атмосферу любові й взаємної по
ваги, що панувала в сім’ї Беккі. Са
ма Беккі та її світ сильні тим, що 
вони сміливо й просто дивляться на 
життя, хоч би яке страшне й жор
стоке воно було. І в зв ’язку з цим 
назва роману «Дочка оптиміста» на
бирає особливого змісту. Оптимізм, як

він розшифровується на сторінках 
книжки,— це, по суті, небажання, 
страх глянути в очі правді. Це 
боягузтво, втеча від життя. І як 
певна позиція в сучасному буржуаз
ному світі, він відкидається й засу
джується на сторінках книги. Люди 
повинні розуміти, що діється з ними 
й навколо них. Галасливі й самовпев- 
нені Чіземи — родичі Фей — викли
кають у Лорел жалість, бо вони не ро
зуміють, що з ними діється. Чоловік 
Лорел, який загинув під час другої 
світової війни, не був «оптимістом», 
він добре знав, на що йде, коли за
писувався добровольцем на флот. 
Смерть «оптиміста»-судді якоюсь мі
рою символічна. Він загинув через 
страхітливий егоїзм і байдужість сво
єї другої дружини Фей, бо не схотів 
побачити її справжнього обличчя, то
го страшного світу, представником 
якого вона була. А світ Фей — це ба
нальне, фальшиве, міщанське «спожи
вацьке суспільство», де понад усе ста
виться матеріальний добробут, де 
аморальність, егоїзм і байдужість є 
нормою людської поведінки. Хвороба 
й смерть судді Маккелви викликають 
у Фей не співчуття чи жалість до 
нього, а образу: своєю смертю суддя 
її «обдурив», і тепер вона не мати
ме всього того, що їй обіцяно.

Уелті не капітулює перед сучас
ною американською дійсністю, а без
застережно засуджує світ Фей, бо він 
занапащає людей і морально, і фі
зично.

Позицію письменниці можна визна
чити так: чудове минуле ніколи не 
повернеться, сучасність — жорстока й 
огидна, але коли це розумієш, коли 
мужньо сприймаєш правду про жит
тя, то залишаєшся людиною. В цьо
му позиція Юдори Уелті збігається з 
позицією Фолкнера, Вулфа, О’Кон
нора.

Наталя БУКРЄЄВА
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ПЕРШИЙ ГУМАНІСТ

Перший гуманіст, перша люди
на нового часу — так у X I X  сто
літті почали називати великого 
італійського поета Ф ранческо П ет
рарку (1304— 1374), шістсот років 
з  дня смерті якого урочисто від
значає весь світ. Це найменування 
цілком виправдане: незвичайна
для тієї доби особистість П етрар
ки, його багатогранна діяльність 
знаменували початок новоєвропей
ської культури й літератури, були 
їх першим яскравим вираженням.

Енгельс писав про Данте, ге
ніального попередника Петрарки, 
іцо це був «останній поет середньо
віччя і разом з  тим перший поет 
нового часу». Н а основі цього ви
значення радянська наука трактує 
його творчість як грандіозний син
тез середньовічної культури і про
лог до культури Нового часу. І хоч 
П етрарка в рік смерті Данте 
(1 3 2 1 ) виходив з  юнацького ві
ку, — це вже були люди різних 
епох. Зрозум іло, свідомість П ет
рарки не вивільнилась повністю 
з-під влади середньовічно-церков
них догм, його душу не р аз  ско
вував жах «загробної відплати», 
проте він перейшов ту важковло- 
виму, але істотну межу, що розді
ляє дві культурно-історичні епохи, 
і далеко, хоч і з  ваганнями, пішов 
шляхами Відродження.

Невмируще всесвітньо-історичне 
значення Петрарки полягає в то
му. що він виступив зачинателем

як великого ідейного руху гума
нізму, так і лірики нового часу. 
Н а перший погляд, це були зов
сім різні сфери його діяльності,--
поетична і наукова (щ о зводилася, 
головним чином, до вивчення й 
коментування античних текстів). 
Н асправді ж між ними існує тіс
ний зв ’язок, який, очевидно, й 
самим П етраркою не усвідомлю
вався виразно. А ле в перспективі 
століть чітко проглядається тен
денція обох напрямків його діяль
ності до відкриття реальної, зем
ної людини, до усвідомлення цін
ності людської особистості, її 
духовних багатств і творчих мож
ливостей. А  все це й характери
зує П етрарку як одного з  осново
положників італійського і разом 
з тим європейського Відродження.

Як відомо, Італія була першою 
капіталістичною країною Європи. 
У X I I I — X I V  ст. в її містах-дер
ж авах розквітає промисловість і 
торгівля, складається ранньокапі- 
гаЛістичне грошове господарство, 
що веде до важливих зрушень у 
тогочасній свідомості. Н а цьому 
грунті в Італії X I V  ст. й виника
ють великі рухи гуманізму й Від
родження, які протягом двох на
ступних століть охоплюють усю 
Європу. І хоч формувалися вони 
на основі раннього розвитку бур
жуазних відносин, немає підстав 
називати їх суто буржуазними, — 
їхні діячі, за  висловом Енгельса,
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«були' ким завгодно, тільки не 
буржуазно-обмеженими». Основою 
їхньої діяльності було заперечення 
середньовічного феодально-корпо
ративного ладу, його ідеології і 
моралі, вивільнення свідомості лю
дей з-під влади релігійних догм, 
створення нової, світської інтелі
генції й культури. Все це мало 
величезне значення для всього 
людства, «було необхідне для руху 
вперед людської думки, суспільно
го життя, культури, науки» 
(М . Й . К он рад).

Проте Відродження аж ніяк не 
було суцільним спалахом світла й 
розуму, тріумфальним ходом, пе
ред яким розпадалися феодально- 
церковні пута. Це був тривалий і 
складний процес, сповнений драма
тичних суперечностей і конфліктів. 
Ясна річ, що з  особливою гостро
тою вони давалися взнаки на пер
ших етапах цього руху, зокрема в 
світогляді й творчості Петрарки.

Я  не буду переповідати життє
вий ш ляХі Петрарки, а, відіславши 
читачів до недавно опублікованого 
«Всесвітом» перекладу біографіч
ної повісті Я. Парандовського ! , 
вкажу тільки на факти й обстави
ни, особливо важливі для розу
міння його творчості, його ролі в 
історії європейської, культури. Н а
родився він 20 липня 1304 року в 
сім’ї флорентійського городянина, 
нотаріуса Петракко* якого за  два 
роки перед тим, разом з  Данте, 
політичні вороги вигнали із Ф л о 
ренції. У  1312 р. через П ізу (де, 
як вваж аю ть деякі біографи, юний 
Петрарка побачив Д анте) сім’я 
виїхала до Авіньйона, міста на 
півдні ; Ф ранції, яке було . тоді 
папською резиденцією. Через- чо
тири роки Ф ранческо віддали на 
юридичний факультет університе
ту в-М онпельє, а згодом перевели 
до Болонського університету. Цей 
факт важливий тим, що Болонья 
з її старовинним університетом бу
ла на той час основним вогнищем 1
1 «Всесвіт», 1972, № 10.

поезії «нового солодкого стилю» 
(dolce stil nuovo), ЯКИЙ переду
вав ренесансній поезії і який, ра
зом з  лірикою провансальських 
трубадурів, мав великий вплив на 
становлення Петрарки-поета. Піс
ля втрати батьків (1326) молодий 
поет, не закінчивши навчання, по
вертається до Авіньйона, де його 
зустрічаю ть досить прихильно. 
Т у т  він приймає духовний сан, 
але разом з  тим не цурається 
світського ж иття. В  місцевому со
борі 6 квітня 1327 р. П етрарка 
зустрів молоду жінку на ймення 
Л аура, що мало далекосяжні на
слідки для його духовного життя 
і поетичної творчості... А  тим ча
сом дедалі більше зростала його 
відраза до «нового Вавілона» — 
папського двору, гнізда продаж
ності й аморалізму, що прикривав
ся машкарою святості. Придбавши 
1337 року і невеликий маєток Вок- 
лю з в мальовничій долині недале
ко від Авіньйона, П етрарка зам и
кається там на цілі роки.

І тут слід вказати  на своєрід^ 
ність . особистості поета та його 
способу життя, яка виводила його 
за  усталені норми тогочасного 
суспільства й людської поведінки, 
робила провісником нової епохи й 
нового типу людини. Передусім 
йому притаманне розвинене почут
тя незалежності, самоцінності сво
єї особистості, відчуження від ста
ново-корпоративної системи. Н ага
даємо, що, крім «горизонтального», 
станового поділу, феодальне серед
ньовіччя знало ще поділ «верти
кальний», корпоративний. Таким 
чином, станово-корпоративною си
стемою не тільки повністю визна
чалося місце людини в суспільстві, 
а й регламентувалася її поведінка, 
її життєві прояви. Розвиток ран- 
ньобуржуазних відносин в Італії 
X I V  ст. підривав цю систему, спри
яв розвиткові індивідуалізму, кот
рий насамперед виявився у ствер
дженні цінності людської особис
тості поза названою системою.
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Все свідоме життя Петрарки 
було підпорядковане цій меті, 
цьому завданню. З  надзвичайною 
ревністю оберігав він свою неза
лежність — на відміну від тих 
середньовічних поетів, які жили 
при королівських дворах чи фео
дальних замках. Йому притаманна 
та духовна свобода, якої не знала 
середньовічна людина. Н е релігій
но-церковні догми, а власний ро
зум є у нього мірилом речей і 
явищ, критерієм істини.

Біографи Петрарки підкреслю
ють його прагнення до слави, але 
не зовсім правильно його тлума
чать. Н е будемо говорити про ви
падки просто курйозні, коли в 
«славолю бстві» поета вбачали тіль
ки егоїзм і самозакоханість (особ
ливо це характерно для декадент
ських інтерпретаторів кінця X I X  
— початку X X  ст .). А ле й сер
йозні дослідники трактую ть це 
«славолю бство» здебільшого в ін
дивідуально-психологічному плані, 
лише як вияв самосвідомості осо
бистості. Н асправді воно було й 
формою соціального самоствер
дження —  поза характеризованою 
системою суспільного поділу й 
регламентації. І треба сказати, 
що П етрарка врешті-решт до- 
сяг цієї мети. В  1341 р. на рим
ському Капітолії він, за  поновле
ним античним звичаєм, був увін
чаний лаврами як перший поеі 
Італії.

Безперечно, це був передусім 
вияв великої шани до поета, але 
заради об’єктивності згадаємо, що 
це урочисте дійство до певної мі
ри було ним самим інспіроване й 
підготовлене. Т ак , він уміло вико
ристав підтримку неаполітанського 
короля Роберта Анжуйського, 
який мав нахил до поезії. Слід з а 
значити й те, що П етрарка гірко 
картав себе за  славолюбство, р о з
цінюючи його за  нормами хри
стиянсько-аскетичної моралі, як 
гріховне, але не переставав праг

нути слави з  тією ж наполегли
вістю.

Біографія П етрарки не багата 
на яскраві події. Н а  відміну від 
біографії його попередника Дайте, 
вона не справляє враження по
хмурої й патетичної драми. З в и 
чайно, це зовсім не виключало її 
внутрішньої напруги, безнастанних 
внутрішніх конфліктів, що здебіль
шого не знаходили «зовнішнього 
вияву», але про це йтиметься да
лі. П равда, гнаний неспокоєм, П ет
рарка багато мандрував по Італії, 
Ф ран ц ії й Німеччині. Був у його 
житті й епізод незвичайної гро
мадянської активності, викликаний 
римським повстанням К ола ді Рі- 
єнці (1347 р .) , який прагнув при
боркати феодалів і поновити древ
ню республіку. Охоплений ентузі
азмом, П етрарка беззастережно 
став на бік народного трибуна, 
підтримував його палкими послан
нями й відозвами, які набували ре
зонансу по всій Італії. Це вело 
поета до гострого конфлікту з  
«сильними світу цього», світськими 
й духовними феодалами, проте 
конфлікт вичерпався сам собою, 
бо К ола ді Рієнці завагався, став 
на шлях компромісу з  «вовками- 
феодалами», і вони легко його пе
ремогли. Пізніше, користуючись 
своєю незвичайною славою й ав
торитетом, П етрарка не р аз звер
тався до італійських правителів зі 
словами застереження й напучу
вання, закликаючи їх кинути не
скінченні чвари й подумати про 
тяжкі страждання «матері-Італії».

В  основному ж дні Петрарки 
спливали в зосередженій тиші, з а 
повнені напруженою науковою і 
поетичною працею. Він уважно 
вчитувався в античні тексти, про
никаючи в їхній автентичний зміст. 
Він писав латинські й італійські 
поезії, де з  небаченою глибиною та 
щирістю розкривав свій внутріш
ній світ, свої душевні переживан
ня й світоглядні протиріччя. І що 
найважливіше зазначити, обидві
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ці сфери Зого творчої діяльності 
мали справді револю ціонізуйте 
значення для тієї доби, знаменую
чи становлення італійського і єв
ропейського Відродження.

Як відомо, гуманісти Відроджен
ня виходили передусім з  потреб і 
запитів свого часу. Р азом  з  тим у 
становленні ренесансної культури 
величезну роль відігравала антич
на спадщина. Борючись з  серед
ньовічною феодально-церковною 
традицією, що спиралася на авто
ритет «святого письма», гуманісти 
шукали авторитету не менш дав
нього, але принципово іншого, зна
ходячи його в античності. З р о зу 
міло, до античної спадщини звер 
талося й середньовіччя, зокрема 
пізнє, але воно дивилося на антич
ну спадщину крізь релігійно-цер
ковну призму. Це було розірване, 
фрагментарне сприймання антич
ної спадщини, препарованої відпо
відно до системи релігійно-схола
стичного мислення.

Гуманісти Відродження не тіль
ки звернулися до античної спадщи
ни в усій її повноті, —  головна їх 
заслуга в тому, що вони відмови
лися від її релігійно-церковного 
тлумачення. Вчитуючись в антич
них авторів, вникаючи в їхні сві
тоглядні й художні концепції, вони 
знаходили в них істину, незалеж 
ну від християнського «одкровен
ня», істину «секуляризовану», зем
ну. Грунтуючись на цій істині, гу
маністи зводили будову нової 
культури, світської за  змістом і 
характером.

Звичайно, П етрарка не пішов 
так далеко: над його свідомістю 
ще тяжіли середньовічні догми, з а 
глиблення в «поганську мудрість» 
нерідко викликало в нього спала
хи благочестивого жаху. Разом  з  
тим античність його .захоплю вала, 
і все його свідоме ж иття пройшло 
у метанні «між Х ристом  і Ціцеро- 
нрм». Т а  при усьому тому він пер
ший відмовився підпорядковувати 
«поганські істини)* : церковрій дрг-

матиці, перший визнав їх право 
на існування поряд з  християн
ськими «одкровеннями», що на той 
час було кроком величезного зна
чення.

Одне слово, П етрарка виступив 
як зачинатель гуманізму, при 
всіх метаннях він виразно вияв
ляє характерне для гуманістів 
прагнення «відродити» античну 
людину з  притаманним їй ладом 
мислення та почуттів. Н асправді 
ж  це «відродж ення» було творен
ням нового ідеалу людини, визна
чальними рисами якого стаю ть не 
лицарські чи аскетичні чесноти, а 
інтелектуальна культура, духовна 
свобода й розкутість. А  це був 
саме той тип, якого потребував 
«найбільший прогресивний перево
рот», без якого немислимо уявити 
бурхливий суспільний та культур
ний розвиток Європи X V — X V I  
ст. Д о речі, такі несподівані нас
лідки — зовсім не рідкість для тієї 
дивовижної доби: так Колумб, шу
каючи Індію, відкриває Америку, 
так флорентійські митці, прагну
чи відродити давньогрецьку тра
гедію, створюю ть оперу і т. д.

Ч ерез усе ж иття П етрарка про
ніс палку любов до античності, до 
римських класиків. Щ е хлопчиком 
він прочитав твори Ціцерона, і 
краса та досконалість їхнього сти
лю зачаровували його: «Щ е не 
розуміючи змісту, —  згадував по
ет пізніше, —  я не міг від них ві
дірватися, вражений чарівністю й 
мелодійністю самих слів, і все ін
ше, що потім мені доводилося чи
тати або слухати, здавалося гру
бим і немилозвучним».

Читання й вивчення римських 
класиків назавж ди лишилося для 
нього найулюбленішим заняттям. 
Зреш тою  він набув філологічної 
ерудиції, яка й тёпер враж ає сво
їм обсягом. А ле слід сказати, що 
охоплювала вона тільки римську 
частину античної спадщини: дав
ньогрецької мови П етрарка не 
зй ав / Д о ' другої, ранішої частини



цієї спадщини, він лише підійшов у 
1342 р., познайомившись з  візан- 
тійським ученим Варлаамом...

Д о незабутніх зверш ень П етрар
ки належить і те, що він виступив 
засновником класичної філології як 
науки. Все життя він розш укував 
античні тексти, рятуючи їх від з а 
гибелі. Він відкрив твори Варрона 
й Плінія, другу декаду Т іта  Л івія, 
«Н астанови» Квінтіліана, дві про
мови й листи Ціцерона і т. д. Він 
же був інспіратором перших пере
кладів Гомера й П латона на латин
ську мову. Важливо, що, вивчаю
чи античних класиків, які доходи
ли в розрізнених і недосконалих 
списках, П етрарка виробляє прин
ципи філологічної критики, яка в 
добу Відродження й Реформації 
стала могутньою зброєю  гуманістів 
у боротьбі з  релігією і церквою, з 
середньовічним обскурантизмом. 
Варто зазначити й те, що П етрар
ка поклав початок новій методиці 
вивчення класиків, яку згодом 
прийняли школи, створювані гума
ністами. В  такому вигляді вона по
ширилася по Європі; в X V I I  ст. 
на Україні за  нею навчалися учні 
братських шкіл і почасти студенти 
Києво-М огилянської академії.

Палку любов Петрарки до ан
тичності, намагання пройнятися її 
духом сучасні дослідники поясню
ють, переважно, тим, що в ній він 
знаходив досконалий вираз тих 
прагнень і почуттів, які неясно 
бродили в ньому, ще не визрівши 
і не викристалізувавш ись ! . Йому 
було задушно в світі середньовіч
ного містицизму, безтілесних сим
волів та алегорій, — вони не відпо
відали складу й характеру його ар
тистичної натури. Його вабив ре
альний світ, в центрі якого пере
буває людина, «м іра всіх речей».

О тж е, у Петрарки вже дає себе 
знати антропоцентризм Відро
дження, ідеологія, що вбачала в 1

1 Напр., див. U. Возсо, Francesco Petrarca, 
Bari. 1961.

людині найвищу цінність і мету 
буття. Звичайно, йому доводилося 
вивчати середньовічні науки, від
дати данину й теології, але йо
го цікавила лише людина, земний 
світ. Перший гуманіст, він ненави
дів і зневаж ав середньовічну схо
ластику, а тогочасні університети, 
окуповані схоластами, називав 
«розсадниками бундючного неві
гластва». З а  визначенням П етрар
ки, найвища мета всіх наук — 
сприяти самопізнанню й удоско
наленню людини. Звідси  певною 
мірою і його напружений інтерес 
до своєї особистості, глибокий і 
відточений самоаналіз, що лежить 
і в основі поетичної збірки «Кан- 
цоньєре» («Книги пісень»).. Але 
активний інтерес викликав у ньо
го й «зовнішній світ», зокрема 
природа. Він не тільки її любить 
і глибоко відчуває, а й пильно 
вдивляється в неї, вивчає її.

Античні автори вчили Петрарку 
пізнавати реальний світ та реаль
ну чуттєву людину, не вдаючись 
до символіки та алегорій. П етрар
ка, власне, перший почав сприйма
ти античну літературу саме в та* 
кій площині, долаючи всевладну в 
пізньому середньовіччі символіко- 
алегоричну естетику. (Вона поши
рю валася й на античну літерату
ру, а це призводило, скажімо, до 
того тлумачення «Енеїди» Вергі- 
лія, яке незадовго до Петрарки, 
в X I I I  ст., дав знаменитий Іоанн 
Солсберійський. Він перетворив її 
на спіритуалістичну алегорію: 
Еней — людська душа, тимчасово 
ув’язнена в тілі, його пригоди — 
людське ж иття з  нещастями дитин
ства, помилками юності, гріховною 
чуттєвою лю бов’ю і т. п .) А лего
ричне сприймання античних тек
стів не чуже було й для Данте.

П етрарка не тільки долає такий 
підхід до класики, не тільки почи
нає сприймати й витлумачувати її 
на реалістичний лад. Автентично 
сприйняті, вони стаю ть для нього 
виключно важливою опорою в бо
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ротьбі з  «алегоризуючою свідо
містю» пізнього середньовіччя, яка 
в усьому шукала приховані спів
відношення S відповідності, праг
нула до наочної реалізації ідеї, до 
перетворення абстрактного на 
предметне, і зреш тою  приходила 
до спіритуалізації дійсності, збід
нення її реального, предметно- 
чуттєвого змісту. Разом  з  тим — 
це теж важ ливо — по-новому, ав
тентично сприйнята антична літе
ратура стає опорою нового худож
нього мислення, нового методу, 
який бачить своє завдання у гли
бокому змалюванні власне ж иттє
вих явищ, без співвідношення з  
«вищими поняттями». Цей новий 
метод, по суті реалістичний (в  ши
рокому значенні цього слова), від
чутно виявляється в творчості Пе
трарки, передусім у його ліриці.

Однак не будемо поспішати з  
висновками й характеризувати 
П етрарку як «поета-реаліста» чи 
«ренесансного реаліста». Йдеться 
лише про важ ливу й продуктивну 
тенденцію в його творчості, тен
денцію, яка набуватиме дедалі 
більшого розвитку в літературі 
Відродження. А ле ж  у Петрарки 
очевидні також  і традиції серед
ньовічної естетики, з  якими боре
ться, крізь які пробивається зга
дана тенденція. Т а  й остання ще 
недиференційована, в ній наявні 
власне реалістичні й класицистич
ні елементи, які зливалися в
боротьбі із спільним ворогом--
середньовічним алегоризмом. П ет
рарка, звичайно, вдавався до сим
воліки та алегорій, але дослідники 
слушно зазначаю ть, що в його 
поезії функції та естетична приро
да алегорій істотно змінюється. 
Вони втрачаю ть значення ідейно- 
стильової домінанти й перетворю
ються на один із  численних ком
понентів форми, а то й на звичай
ні риторичні оздоби.

Х удож ня спадщина Петрарки 
складається з  двох частин, лати- 
номовної та італомовної. Д руга

частина —  це в основному його 
уславлена збірка «Канцоньєре». 
Поезії цієї збірки здобули надзви
чайну популярність серед сучас
ників Петрарки, деякі з  них навіть 
стали народними піснями, але 
його авторитет і слава основували' 
ся тоді все-таки на латиномовних 
творах, у першу чергу на епічній 
поемі «А ф ри ка» (1 3 4 2 ). Т а  й сам 
поет вваж ав, що головне в його 
художньому доробку — це твори 
латиномовні. Н а італійські поезії 
він дивився як на щось другоряд
не, називаючи їх «дрібничками» чи 
«іграш ками», що, однак, не зав а 
жало йому ретельно працювати 
над ними, гранити кожну деталь.

Наступними поколіннями така 
оцінка була рішуче переглянута. 
Латиномовні твори, так шановані 
самим поетом і його сучасниками, 
давно вже стали історико-літера- 
турними явищами —  щоправда, ве
личезної ваги й значення. Інша 
річ —  італійські поезії Петрарки. 
Т у т  і сьогодні пульсує кров, вони 
й досі промовляють до розуму й 
серця читача.

Слід зазначити, що до латин
ської мови П етрарку вабила не 
тільки любов до античності, а й 
активне патріотичне почуття. П ро
будження цього почуття повсюдно 
спостерігалося в Італії X I V  ст. 
Воно супроводжується посиленим 
інтересом , до старовини, який 
відразу ж  набуває в Італії специ
фічного спрямування й забарвлен
ня. Історія Риму в цей час сприй
мається як безпосереднє минуле 
Італії, а латинь —  як її справжня 
національна мова, занедбана й 
спотворена «варварським» серед
ньовіччям. Таким чином, звернен
ня до Ціцерона й Вергілія усві
домлювалося П етраркою та інши
ми італійськими гуманістами як 
повернення до національної мовної 
й літературної традиції. Проте це 
була одна з  ілюзій, на які таке 
багате Відродження.

У стихії цих настроїв виросла
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поема Петрарки «А ф рика» —  про 
переможне завершення довгої і з а 
пеклої боротьби Риму з  К арф аге
ном. Створюючи цю поему, П ет
рарка надихався «Енеїдою » Вер- 
гілія і наслідував її. Власне, це 
була перша спроба створення «н а
ціональної епопеї» на кш талт ан
тичних, починання, яке знайшло 
немало продовжувачів від Ронсара 
з  його «Ф ран сіадою » до Х ераско
ва з  його «Россіадою ». Сюжетну 
канву поеми П етрарка в зя в  у Т іта  
Л івія, «античний дух» черпав пе
редусім у Ціцерона. В  центрі пое
ми — образ римського полководця 
Сціпіона, переможця Г аннібала. 
Ц е  «справжній римлянин» і, отже, 
ідеальний герой, добрий і мужній, 
простий і великий, зразковий син 
і громадянин і т. д. Власне, це 
узагальнено-ідеальний образ, по
збавлений історичної конкретності 
й життєвої переконливості. В  та
кому ж узагальненому плані зобра
жено історичне ж иття Риму, яке 
мало перш за  все викликати вра
ження «могутності й величі, уро
чистої гідності й благості, правди 
й чесноти, якогось величаво-врів- 
новаженого героїзму» (О . М . Ве- 
селовський). Поемі бракує динамі
ки, вона переповнена промовами й 
роздумами, різнорідними відсту
пами, видіннями, пророцтвами то
що. Ц е втілення «класичних ма
рень» поета тепер не сприймається 
як високохудожній твір, і трохи 
дивним здається той надзвичай
ний захват, з  яким ставилися до 
поеми його сучасники.

З  величезної латиномовної спад
щини Петрарки слід виділити 
12 еклог, написаних у дусі буко
лічної традиції, і три книги по
слань, які він теж підняв на висоту 
літературного жанру. І еклоги, і 
послання Петрарки в повному ро
зумінні слова були відродженням 
давно завмерлих жанрів і форм. 
Проте він вдихнув у них життя, 
зробив їх гнучкими, спроможними 
виражати розмаїтий зміст, від гнів

ного викриття папської курії до 
скорботних філософських медита
цій. Водночас саме в названих 
жанрах Петрарці вдалося найбільш 
повно й органічно схопити стиль 
класичної античності з  його внут
рішньою гармонійністю, з  його 
чіткою окресленістю контурів та 
ритмом, що, за  висловом Я. Па- 
рандовського, «наче замикав образ 
чи думку в золоту обручку».

З  легкої руки П етрарки гума
ністи Відродження «своєю мовою» 
обрали латинь, старанно очищену 
від середньовічних спотворень і 
наближену до класичних зразків. 
Н а латині писали Т ом ас М ор, 
Е р азм  Роттердамський, Ульріх 
фон Гуттен, Ян Панноній та бага
то інших видатних гуманістів. У 
X V I  ст. хвиля латиномовної рене
сансної літератури докотилася й до 
України (поезія П авла Русина і 
особливо проза С. Оріховського, 
якого в Європі називали «рутен- 
ським Д емосфеном»).

Слід згадати і книгу Петрарки 
«П ро таємну суперечку моїх ж а
лів» (1 3 4 3 ), більш відому під на
звою  «П ро презирство до світу». 
Цей своєрідний автокоментар до 
ліричної збірки «Канцоньєре» не 
призначався для чужого ока. У 
ньому розкривається внутрішній 
світ поета, сповнений суперечно
стей та борінь. Написаний він у 
формі діалога між Ф ранціском, 
тобто автором, і блаженним А вгу 
стином, але насправді це конфлікт 
у роздвоєній душі людини пере
ломного періоду, яка металася між 
понурими догмами середньовіччя й 
ренесансним сприйняттям життя. 
Т у т  йдеться про Л ауру й кохання, 
про славу й смерть, але централь
не, основоположне питання діало
га —  про прийняття чи заперечен
ня світу, земного життя. Августин 
виходить з  невблаганної аскетич
ної догми пізнього середньовіччя: 
«Б ог протилежний світові і світ 
протилежний богові». О тже, не 
може бути ніяких поступок чи
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компромісів: приймаючи світ, лю
дина тим самим відходить від бо
га. А ктивна, наступальна сторона 
в цій суперечці —  Августин, тоб
то християнсько-аскетична догма. 
Ф ранціск захищ ається та виправ
довується і, зреш тою , визнає пра
воту свого опонента та наставника, 
обіцяючи в подальшому житті зосе
редитися лише на «спасінні душі».

А ле П етрарка так і не виконав 
цієї обіцянки. Визнання правоти 
А вгустина мало суто формальний 
характер: аскетизм уже не міг
стати його внуїрішнім життєвим 
принципом. Він був для Петрарки 
хоч і сакральним, але водночас 
зовнішнім, формальним законом, 
несумісним з  його справжніми на
строями та прагненнями.

В основі уславленої збірки «Кан- 
цоньєре» —  історія кохання П ет
рарки до Л аури, спочатку молодої 
дівчини, а потім дружини одного 
провансальського дворянина. Істо
рія ця не багатш а подіями за  істо
рію кохання Данте до Беатріче. 
Вся її «ф абула» в тому, що П ет
рарка зустрів Л ауру в одній авінь
йонській церкві 6 квітня 1327 р. і 
двадцять років кохав її, без надії 
на взаємність, а потім ще десять 
років оплакував її смерть. Ц е ко
хання, що живилося лише сердеч
ними пориваннями, мріями й 
спогадами, здавалося невірогідним 
уже сучасникам; Боккаччо, зокре
ма, висловлював припущення, «щ о 
ту Л ауру треба розуміти алегорич
но,* як лавровий вінок, що його 
П етрарка пізніше здобув». Поета 
ображали ці «здогадки» і в листі 
до свого друга Якопо Колонна, 
який їх теж висловлював, він не 
без гіркоти писав: «В ір  мені, ніхто 
без великих зусиль не може довго 
прикидатись, а силкуватись удава
ти безумця —  то справді вершина 
безумства... Людина при добрім 
здоров’ї може жестами вдавати 
хворобу, але справжньої блідості 
удати не зможе. А  тобі відомі мої 
страждання й моя блідість».

«Зміст збірки «К анцоньєре», од
нак, не зводиться повністю до 
інтимної лірики. Є  тут сповнені 
рефлексії філософські мотиви, вже 
знайома нам «таємна суперечка 
ж алів», а також  патріотичні та са
тирично-викривальні твори, які 
дихають незвичайною політичною 
пристрасністю. Вкажемо хоча б на 
канцону «Італіє моя», пройняту 
палкою лю бов'ю  до вітчизни і гли
бокою скорботою, викликаною її 
стражданнями («Італ іє  моя! Х оч 
вірш не може лікувати рани, що 
вкрили рідне твоє тіло, — але ж 
не стримать слів печалі й пом сти»), 
і разом  з  тим — благородним гні
вом до «кн язів», які своїми чвара
ми й усобицями «вбиваю ть пре
красну країну». Заверш ується 
канцона знаменитою вимогою, три
чі енергійно повтореним словом: 
«Расе! Расе! Расе!»— «М иру! М и
ру! М иру!» З-поміж  сатирично- 
викривальних творів вирізняю ться 
сонети 136 і 138, в яких рішуче 
засудж ується папський Рим.

Т а  було б спрощенням вваж ати, 
що тільки твори такого змісту 
несли в собі ренесансну енергію. 
Н е меншою мірою це було власти
во й інтимній ліриці, що рішуче 
переважає в збірці, сонетам і кан
цонам, у яких П етрарка захоплено 
оспівував красу Л аури, з  нечува- 
ною глибиною й щирістю повіряю
чи свої «солодкі муки» й страж 
дання, знімаючи з  людської душі 
аскетичні вериги. Г ейне писав 
якось про революціонізуючу дію 
ренесансного мистецтва: «Стегна 
Тіціанових Венер —  куди фунда
ментальній» тези, ніж ті, що їх 
німецький монах (Л ю тер.— Д . Н .)  
наліпив на церковних дверях у 
Віттенберзі». Звичайно, інтимна 
лірика П етрарки — це ще далеко 
не мистецтво Високого Відроджен
ня з  його натхненною поетизацією 
матеріально-чуттєвої краси, але в 
ній уже розпочалася реабілітація 
реального чуттєвого світу й реаль
ної чуттєвої людини.
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Цікаво, що коли П етрарка — ла- 
тиномовний поет, майже повністю 
йшов від античної традиції, то 
П етрарка — італійський поет, а в 
тор «Канцоньєре», йде й від се
редньовічної традиції, від прован
сальської лірики трубадурів та 
італійської поезії «нового солод
кого стилю». Т у т  він синтезує 
обидві поетичні традиції і закладає 
основи новоєвропейської лірики.

Безперечно, П етрарка був широ
ко обізнаний з  лірикою трубаду
рів, бо за  його молодості, як пише 
Парандовський, «їхніми піснями 
бриніли всі палаци та будинки 
Авіньйона». Добре знана була йо
му й поезія «нового солодкого сти
лю ». Провідною темою лірики тру
бадурів було кохання, яке уявля
лося як сила, що просвітляє душу 
й надихає її на високі цілі й по
двиги. Жінка в трубадурів ідеалі
зується, перетворюється на недо
сяжну «прекрасну даму», повели
тельку, якій закоханий служить за 
ретельно розробленим ритуалом.

Потрапивши в італійське міське 
середовище, лірика трубадурів з а 
знає грунтовної трансформації, пе
реростаючи в поезію «нового со
лодкого стилю». З  одного боку, 
кохання в ній звільняється від зо в
нішніх форм «любовного феода
лізму», а з  другого —  повністю 
спіритуалізується, втрачаючи за 
лишки чуттєвого змісту, які воно 
ще зберігало у трубадурів. Поети 
«нового солодкого стилю» вбача
ють його суть у прагненні до ви
соких чеснот і «духовного блага», 
кохана остаточно позбавляється 
реальних, земних рис, вона лише 
персоніфікована цнотливість та ду
ховна просвітленість, а схиляння 
перед нею перетворюється, зреш 
тою, на схиляння перед тими висо
кими ідеями й чеснотами, які вона 
уособлює. Т ак а  Діотима, героїня 
Гвідо К авальканті, така й Беатрі- 
че з  «Н ового ж иття» Данте.

В  «Канцоньєре» постійно відчу
вається близькість до трубадурів

і «нового солодкого стилю». В 
першій частині ( « Н а  життя донни 
Л ау р и ») крізь тонкий психологіч
ний малюнок душевного життя 
поета виразно проступає тради
ційний «трубадурський» стерео
тип: кохання — всевладна сила,
кохана — її, сказати б, «суб’єкт»: 
вона навічно бере поета в «солод
кий полон». У дусі «нового стилю» 
П етрарка наділяє Л ауру високими 
чеснотами, з  вишуканою велемов
ністю говорить про облагороджую
чу дію її краси. А  в діалозі «П ро 
презирство до світу» він доводить, 
виправдовуючись перед блажен
ним Августином, що любить Л ау
ру лише духовною лю бов’ю, що 
Л аура його італійських віршів ні
чим не відрізняється від «donna 
angelicata» його попередників, 
поетів «нового солодкого стилю».

А ле цим запевнянням не повіри
ли ні сучасники, ні подальші по
коління. Його лірика вийшла дале
ко за  межі середньовічної поезії. 
Від останньої в «Канцоньєре» з а 
лишилася тільки «теорія», схема, 
суть же збірки в незвичайно кон
кретному й тонкому відтворенні 
інтимних переживань людини. В і
домий історик італійської літерату
ри Ф . де Сантіс писав: «Б езпе
рервні протести й декларації П ет
рарки (щ о любов його чисто ду
ховна) ні на кого не діяли, бо 
саме тіло Лаури — не прекрасний 
образ мудрості, а тіло — непокоїть 
його уяву. Х ви лю ю ть П етрарку не 
чесноти Лаури, а її біляве волос
ся, молочно-біла шия, палаючі що
ки, ясні очі, ніжне лице. Він ма
лює її щ оразу по-іншому: на тлі 
чарівного краєвиду, на зеленій по
ляні, під дощем квітів, поряд з 
дзюркотливим струмком, змуш ую 
чи природу бути луною Л аури».

В  цьому незвичайно інтенсивно
му відчутті краси, причому краси 
тілесної, чуттєвої, у цій витонченій 
майстерності творення пластично- 
живописного образу вже відчуває
ться митець Відродження, влов
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люється майбутній розквіт італій
ського живопису. П равда, дослід* 
ники вказую ть при цьому, що 
образ Лаури і слабо індивідуалі
зований («особистості ще немає, є 
родова узагальненість», — пише 
той же С ан тіс), і статичний, по
збавлений внутрішнього ж иття й 
руху. Все це так, проте все це не 
вади образу —  в цьому його «пое
тика», його неповторність і худож
ня чарівність.

Однак живий нерв збірки —  не 
образ Лаури, а особистість самого 
поета, його внутрішній світ, спов
нений глибокого драматизму. 
О . М. Веселовський небезпідстав
но називав «Канцоньєре» «поетич
ною сповіддю» Петрарки і наголо
шував на її великому пізнавально
му значенні: з  неї ми бачимо, як 
важко долалося в людських душах 
середньовіччя, в яких муках наро
дж увалася нова, ренесансна лю
дина.

Поет палко кохає Л ауру, в ній 
для нього вся краса й радість 
земного життя. Він благословляє 
той рік, і місяць, і день, і край, де 
вперше побачив її, де вона його 
«чарівним зором взяла в полон, 
в незамкнену в'язницю ». Він ми
лується її станом і волоссям, ова
лом обличчя і блиском очей. А ле 
разом з  тим над його свідомістю ще 
тяжіло середньовіччя — він ще не 
міг відкинути бузувірське твер
дження, що «жінка — це ворота, 
які ведуть у безодні пекельні». 
І почуття до Лаури, і вся його 
«відданість світові» здавалися йо
му гріховними, гідними осуду. Ви
никав глибокий розлад між інте
лектом і пристрастю, між аскетич
ними догмами та єством поета. 
Іноді саме почуття любові почина
ло йому видаватися сумнівним і 
недостойним.

Все це було переломленням в 
інтимній площині глибоких світог
лядних колізій та ідеологічних су
перечностей перехідної доби. Пое
тові здавалося, що немає виходу

з тієї глухої боротьби, яка точи
лася в його душі, що навіть смерть 
не зможе звільнити його від боліс
ного розладу. Н асправді ж  ця 
тяжка душевна боротьба знамену
вала початок вивільнення людсько
го розуму й почуттів з-під мерт
вотної середньовічної догматики й 
аскетичних заборон.

Невмируще значення «К анцонь
єре» в тому, що П етрарка тут з 
нечуваною відвертістю розкрив свій 
складний внутрішній світ, свої 
інтимні переживання. Яскраво від
билося в збірці усвідомлення цін
ності людської особистості, її ду
ховного й душевного життя. А  все 
це, разом з  високою артистичніс
тю форми, свідомим прагненням 
до краси й естетичної досконалості, 
було великим ренесансним завою 
ванням. І хоч відтоді минуло по
над шістсот років, хоч людська 
культура зазн ала докорінних змін, 
сонети та канцони й досі промов
ляють до розуму й серця читачів. 
Д ля своєї ж  доби вони означали 
справжню революцію в поезії.

Вплив Петрарки на європейську 
поезію був величезним і довготри
валим. Пояснюється це тим, що 
його поезія відповідала нагальним 
потребам і прагненням Відроджен
ня. В  тогочасній поезії складається 
течія «петраркізму», яка охоплює 
західноєвропейські і почасти за 
хіднослов'янські країни. І хоч епі
гони П етрарки виробили шаблони 
й штампи, важ лива роль петрар- 
кізму в ствердженні Відродження 
не підлягає сумніву. Наприклад, 
серед французьких петраркістів 
числяться такі визначні поети, як 
К. М аро, М. Сев, П. Ронсар, 
Ж. дю Белле. Вони вчилися 
у великого італійського поета 
і відіграли вирішальну роль у роз
витку французької ренесансної 
поезії. В  Англії петраркістами бу
ли Т . Уайєт, X . Саррі, Ф .  Сідні, 
відзвуки петраркізму виразно чу
ти в поезії Е . Спенсера та В . Ш ек- 
спіра. Значного поширення пет-
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раркізм набув і в інших літерату
рах Європи, зокрема польській, 
хорватській, угорській.

Важ ко визначити, коли твор
чість П етрарки почала проникати 
на Україну. Зваж аю чи  на незви
чайну популярність, яку вона мала 
на батьківщині, легко припустити, 
що вже в X V — X V I  ст. були з  
нею обізнані ті студенти — наші 
земляки, які навчалися в італій
ських університетах. В арто брати 
до уваги й такий фактор, як знач
не поширення петраркізму в поль
ській і новолатинській поезії
X V I  ст. А ле перші в давньоук
раїнській літературі безпосередні 
згадки про П етрарку з ’являю ться 
у творах письменників-полемістів 
наприкінці X V I  й на початку
X V I I  ст.

Слід зазначити, що в тогочасну 
українську літературу творчість 
Петрарки входила іншими граня
ми* ніж у літератури західноєвро
пейські й західнослов’янські. У ва
гу українських письменників-поле
містів, які боролися проти като
лицької експансії, привернули на
самперед твори Петрарки, спрямо
вані проти папської курії. Т ак , 
Клірик О строзький в своєму «О т- 
пису...» (1598) Іпатію Потію на
зивав П етрарку «славним писарем» 
і наводив уривок з  його «Л истів 
без адреси», в якому викривається 
папський Рим, «новий Вавілон», 
гніздо підступності й розтлінності. 
Мелетій Смотрицький у своєму 
славетному «Треносі» (16 1 0 ) ци
тував ті ж «Листи без адреси». 
Звернувся він і до «Канцоньєре», 
але характерно, що навів (у  поль
ському й латинському перекладах)

вже згадувані 136 і 138 сонети, 
спрямовані проти папської кдоії. 
Згадки  про П етрарку, посилання 
на його творчість знаходимо і в 
«П алінодії» (16 2 1 ) Захар ії Копи- 
стенського. Іншого спрямування 
інтерес до Петрарки набуває в 
Києво-М огилянській академії: тут 
його вивчаю ть уже як визначного 
латиномовного поета, чудового 
майстра поетичної форми.

Н ова хвиля інтересу до П етрар
ки піднімається по всій Європі, 
зокрема в Росії й на Україні, в 
добу романтизму. Загальновідомо, 
як високо цінував «співця Л аури» 
Пушкін, відзначаючи його «твер
дість, невтомність, прагнення до 
просвіти». Н а  початку X I X  ст. 
твори Петрарки почав переклада
ти Батю ш ков. Ц і переклади були 
відомі й на Україні. Я к одного з  
великих італійських поетів Відро
дження, шанував його Ш евченко. 
Ф ран ко вбачав у ньому неперевер- 
шеного майстра сонетної форми і 
не р аз  його згадував у своїх цик
лах сонетів —  як взірець для «ру
сько-українських сонетарів». Леся 
Українка називала П етрарку се
ред класиків світової літератури, 
яких необхідно перекладати на 
українську мову, бо «без цих авто
рів наша література буде аж  над
то неповна». Українські переклади 
творів Петрарки почали з ’являти
ся лише в пожовтневий період, 
проте поява їх має дещо епізодич
ний характер. М асштабне відтво
рення поезії Петрарки українською 
мовою —  одне з  важливих завдань 
найближчого майбутнього.

Дмитро НАЛИВАЙКО
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Р О М А Н -И О ГО  МИНУЛЕ І СУЧАСНЕ

Д . Затонский. И скусство ром ан а и XX век. М о
сква, «Х удож ествен н ая л и тература», 1973.

Розгляд цієї книжки почнемо зі стис
лого викладу її закінчення. Річ у тім, 
що саме на останніх двохстах сторін
ках автор розглядає головний предмет 
своєї уваги й інтересу — поширений 
різновид сучасного роману, який він 
назвав романом «доцентровим». Такий 
роман — не єдина ‘ ф орма у XX ст. 
По-різному писали Роже Мартен дю 
Гар, Дж. Голсуорсі, Р. Роллан, А. Зегерс, 
М. Шолохов. Але саме ця ф орм а — 
тут не можна не погодитися з  Д. За
то ніс ь ким — виникла як відображення 
характерного світовідчування сучасної 
людини. Автор розглядає твори Хемін- 
гуея і Фолкнера, Г. Гріна і Голдінга, 
Арагона і Мерля, Т. Манна і А. Цвей
га. Неповторні індивідуальності цих 
митців поставлені Д. Затонським у не
сподіваний, на перший погляд, але ви
правданий зв'язок. У величезному вирі 
західноєвропейської та американської 
прози XX ст., від її класичних вершин 
до творів, прочитаних в останні роки 
(автор намагається орієнтуватися на 
твори, перекладені й видані у нас), по
чинають проглядати її загальні структур
ні особливості. Література намагається 
розширити свої можливості нескінчен
ним урізноманітненням пошуків. Але 
виявляється, що напрямок цих пошу
ків до певної міри збігається.

Які ж риси визначають сучасний «до
центровий» роман? Що поєднує в ме
жах широкої загальної художньої си
стеми, якщо не всі, то принаймні 
більшість визначних його зразків?

За приклад сучасної манери писання 
деякий час правила проза Хемінгуея з 
її характерною стислістю, стриманістю,

емоціями, загнаними в підтекст. Але 
саме ці особливості хемінгуеївської 
прози були швидко стандартизовані. 
Д. Затонський вирізняє для свого аналізу 
рису хемінгуеївського стилю, яка справ
ді вплинула на подальший розвиток 
техніки роману — не вражаючу прос
тоту, аскетизм або зневагу до краси
вості — ці, власне, зовнішні ознаки 
його письма, — але суворо вивірену 
функціональність стилю, підвищену ва
гомість, яка припадає на кожну, з пер
шого погляду нейтральну, частку р оз
повіді. («Там немає жодного портрета, 
жодного діалога або опису місця дії, 
який випадав би з  загального тону, іс
нував би сам по собі й для самого 
себе...») Кожна деталь, здавалося б, 
цілком об'єктивна, зафіксована з ви
димою незацікавленістю, разом  з  тим 
існує в тексті Хемінгуея «для чогось». 
Розповідь у «доцентровому» романі 
ведеться не стільки заради широкого 
панорамування дійсності, де кожний 
опис цікавий уже сам по собі, як ціка
вий кожний новий пейзаж, що його вид
но з  вікна вагона, скільки заради вирі
шення болючої проблеми, заради питан
ня першорядної ваги, що його ставить 
перед людиною дійсність. Усе побачене 
чиїмись очима, забарвлене чиїмсь бо
лем, розцінене в світлі досвіду — осо
би чи цілого покоління, героя чи са
мого автора.

Отож, розглянуті з  цього погляду, 
хіба не сходяться в чомусь суттєвому 
романи Хемінгуея і, скажімо, Фолкне
ра, письменників, які завжди відчували 
себе антагоністами? «Тепер перед нами 
не світ взагалі, — пише Д. Затонський
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з приводу «Галасу й шаленства», — а 
світ, яким сприймає його Бенджі, чи 
Квентін, чи Джесон. Ступінь відхилен
ня кожного з  цих світів від того ре
ального, який дає нам автор в останній 
частині роману, — це відображена в 
зовнішніх прикметах індивідуальність 
героя. І без таких відображень схопле
не Фолкнером буття не виглядало б, 
мабуть, ні повним, ні рухливим. Бо 
тільки сукупність живих, рухливих, су
перечливих частин цілого може ство
рити стереоскопічну картину».

Детально аналізуючи твори сучасної 
прози, дослідник зосереджує увагу на 
деяких рисах «доцентрового» роману, 
підкреслюючи, насамперед, його здат
ність зображати світ з перспективи ге
роя або ліричної перспективи взагалі. 
В художньому образі більш повно, ніж 
будь-коли, відбувається взаємопроник
нення свідомості й дійсності: найоб'єк- 
тивніший опис зовнішнього життя вод
ночас точно інформує читача про внут
рішні порухи героя, а уявлення про 
світ виростає з  суб'єктивної оповіді 
про будь-яку людську долю. Центром 
сучасного роману є людина, її надіями 
і тривогами пізнаний та оцінений світ. 
Концепція «доцентрового» роману, 
розроблена в рецензованій книзі, без
перечно, збігається з думками багатьох 
радянських дослідників про ліричний 
характер сучасної прози.

Проте праця Д. Затонського істотно 
відрізняється від попередніх у двох 
відношеннях. Він не тільки досліджує, 
починаючи з античності, поступове за
родження нової-романної., техніки й ху
дожньої свідомості, яка сповна вияви
ла себе наприкінці минулого століт
тя, — а й розглядає історичне і філо
софське підгрунтя тих перетворень, 
що їх зазнав роман. Крім того, аналі
зуючи сучасне романне мистецтво, ав
тор уточнює і поглиблює міркування, 
які були раніше суто загальними, зок
рема, детально розробляє гіпотезу про 
ліричний характер сучасної прози.

На початку книжки Д. Затонськйй пи
ше, що він висунув поняття «доцентро
вого» роману з тим, щоб визначити

кут зору, під яким розглядатиме процес 
літературного засвоєння дійсності. Зви
чайно, далеко не все в літературному 
розвитку визначало характерні форми 
роману XX ст. Мистецтво кожної епохи 
розв'язувало свої особливі завдання. 
Га логіка загального руху літератури 
неминуче вела до роману XX століття.

На перших сторінках книги йдеться 
про Геліодора. Його твір «Ефіопіка» 
розглядається тут як попередник ново
го жанру, як «ще-не-роман», але, по
части, «вже-ромаи». В силу переміни об
ставин закохані носяться по всьому сві
ту, але їх образи, так само як і світ, зали
шаються незмінними. Для автора «Ефіо- 
піки» ще характерна епічна свідомість, 
яка сприймає світ і долю людини, як 
щось незмінне і визначене наперед. Ге
рої виходять із своїх пригод наче зовсім 
не травмовані життям, з  тим же первіс
ним запасом знань та досвіду. Люди
на й світ у літературі ще не взаємоді
ють: виконуючи якусь верховну волю, 
все рухається по своїх орбітах. Але, 
зазначає дослідник, Геліодор доводить 
фабулу до щасливого кінця. Деспо
тизм «долі» вже не влаштовує його. 
Ідилія для Геліодора — різновид про
тесту, недовіри до цілісної і непохит
ної будови світу. Людина ще не почала 
в літературі боротьбу з  життям, але 
вже усвідомила свою «окремішність», 
свою індивідуальність.

Так поступово формується соціально- 
психологічна передумова, яка стала ос
новою подальшої еволюції романного 
жанру. А паралельно відбувається тран
сформація форми, аж ніяк невипадко- 
ва і вельми значуща.. «Дія г в «Ефіопі- 
ці», — пише Д. Затонськйй, — починає
ться приблизно з середини, свавільно 
розриваючи сюжет на дві частини. Від 
цієї точки вона рухається в двох на
прямках: вперед — в авторському ви
кладі, назад — в розповідях персона
жів». Неймовірна для епосу компози
ція, доти небачена свобода в маніпуля
ціях з матеріалом, на думку Д. Задон- 
ського, надзвичайно важливі для крис
талізації жанру. Формально тут вика
зує себе народження письменницької 
індивідуальності, яка затіває «щось по

160



дібне до гри зі своїм адресатом. Біль
ше того — щось подібне до гри з са
мим СВІТОМ І Бо міняти місцями його 
частини, порушувати «природний поря
док» подій — нехай міняти й порушу
вати не в житті, а лише в розповіді 
про нього — це значить не сприймати 
його серйозно, як світ однозначний, 
гармонійний, остаточно даний».

Ми не будемо заглиблюватися в су
перечку Д. Затонського з В. Кожино- 
вим щодо розповідно? структури «Ефіо
пію*», так само як не будемо затри
муватися на власних розбіжностях з 
дослідницом щодо інтерпретації того 
чи іншого твору західноєвропейської, 
американської чи російської класики. 
Д. Затонський не намагається захопи
ти увагу насамперед утвердженням 
своєї концепції— переконати в її. спра
ведливості читача, на його думку, по
винна сама література. Тому його ана
лізи, маючи, крім допоміжного* ще й 
самостійне значення, можуть викликати 
бажання оцінити .їх незалежно від го
ловної ідеї; книжки.. Але відокремленість 
кожного аналізу уявна, і тому рецензен
ту варто триматися головного стрижня 
дослідження.

Шахрайський роман (з його напро
чуд активним героєм, який не визнає 
ніяких законів); великий «Дон-Кіхот» 
(автор особливо наголошує, що ця кни- 
гд, народившись на зломі епох, впер
ше . відобразила минуле і майбутнє як. 
взаємопроникаїрчі основи, а життя — 
як складну єдність протилежностей); 
Філдінг, Смолетт, Стерн, абат Прево 
(вихідною причиною конфлікту тут 
уперше стала складність людського ха
рактеру); романтики і Вальтер Скотт, 
а потім Теккерей, Діккенс — все це для 
автора не тільки окремі художні світи, 
а й еволюція жанру. Так, романи Ло
ренса Стерна, написані наприкінці 
XVIII ст., організуються людськими 
думками й почуттями — це новаторсь
ка риса була оцінена лише набагато 
пізніше. Те, що пише Д. Затонський 
про великих європейських романістів, 
можливо, якоюсь мірою висвітлювали 
вчені в окремих працях, але ніколи ще 
нам не доводилося зустрічати таких

уважних і неспрощених спостережень 
над розвитком роману ‘

Починаючи з розділу, присвяченого 
Філдінгу й Смолетту, й далі—Бальзаку 
й Стендалю, — автора цікавить Пере
важно тема, яку можна умовно назва
ти «привласненням світу людиною». В 
художній площині це відповідно ВИЯВ
ЛЯЄТЬСЯ в напруженій діалектиці суб’єк-' 
тивного і об'єктивно-матОріальнОго, лі
ричного і конкретно-суттєвого. Отже/ 
йдеться про те, rfK — і чому саме таю-ь 
у романах того чи іншого письменни
ка людина осмислює себе і світ.

«Романи Бальзака, — пише Д. Затонсь
кий,— до краю навантажені невід Шлі
фованими брилами матерії... його ліО- 
ди, його герої неможливі б е з  «речо
вої» атмосфери... вона » є їх середй- 
вищем, від них' невід'ємна». Почасти, 
резюмує автор, це пояснюється тим,:! 
що потаємна, важко збагненна f сутність’ 
суспільства водночас чітко й зримо 
«виступала в речових реаліях». У по
дальшій еволюції роману «речі» все 
менше характеризують епоху: через
них розкривається лише її зовнішнє 
тло. Світ у художньому твррі набагато 
частіше зображується через самовід
чуття героя. Бальзак малював свою 
епоху в нескінченних романах «Людсь
кої комедії», тоді як Стендаль задо
вольнявся анатомуванням небагатьох 
характерів. Як пише Д. Затонський, «світ 
з усіма його історичними суперечнос
тями й конфліктами зайшов тут всере
дину героя». Величезна панорама бит
ви під Ватерлоо замінена в «Пермсь
кому монастирі» Стендаля випадковими' 
й безладними враженнями ФабріЦіо — 
це чи не найбільш' адекватно передає1 
неозорий хаос поразки. Поступдво 
ставлення письменника до світу істотно 
змінюється: Бальзак поспішав, не всти
гаючи охопити в с і! характерні вияві*1 
життя, незрівнянним знавцем якого він' 
був. Стендаль поспішав тому, що, за 
його визнанням, не встигав за своїми 
ж думками. У літературі думка, ідея,1 
теза починають відігравати дедалі важ
ливішу роль, спрямовуючи все до од
ного центру — людини (героя аоо ав
тора). !' ‘
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Після роздумів про Бальзака й Стен
даля, Діккенса й Мелвіла в рецензо
ваній книзі йде важливий розділ, при
свячений Флоберу. Д. Затонський не 
приймає давніх вульгарно-соціологічних 
концепцій, які оголошували літературу 
тієї доби занепадницькою. Слідом за 
О. Ф. Іващенком і Б. Г. Реїзовим, він 
відкидає трактування Ф лобера як ес
тета. В дослідженні підкреслена багато- 
функціональність флоберівського сти
лю — якість, яка стала найважливішою 
в романі XX ст. «Спочатку постає кар
тина природи. Вона б могла бути по
етичною і сама по собі, існуючи лише 
на поверхні твору, не змикаючись з  
його суттю. У Ф лобера ця картина 
художня, бо злита з  світовідчуттям Ем- 
ми... її функція не лише декоративна. 
У неї взагалі багато функцій. Худож
ність передбачає багатофункціональ- 
ність і взаємозв'язок усіх елементів 
тексту».

У зв'язку з  еволюцією роману Д. За
тонський розглядає низку художніх 
течій. Особливо важливим у цьому 
плані був, на думку автора, романтизм, 
ЩО ствердив суб'єктивну СВІДО М ІСТо  
як вихідну в інтерпретації світу. Дос
від романтизму, показує Д. Затонський, 
засвоїв «доцентровий» роман, який те
пер розвивається в руслі критичного 
й соціалістичного реалізму. При цьо
му метод соціалістичного реалізму іс
тотно змінив зміст і форму «доцентро
вого» роману.

Цікаво, що до натуралізму, не знай
шовши, очевидно, його проекцій на мис
тецтво XX ст., Д. Затонський ставиться 
набагато суворіше. В книзі натуралізм 
зображено як загалом непродуктивне 
явище. Прагнучи фактографічної точ
ності, ця література, на думку дослід
ника, залишалась на поверхні речей. 
Натуралістичний роман справді був ан
типодом «доцентрового» роману. Він 
не зображ ав світ з  «перспективи люди
ни». Але ж тут були свої досягнення в 
«людинознавстві», про що Д. Затонсь
кий говорить у зв'язку з  прозою XX ст. 
Справа не лише в тому, що натуралізм 
орієнтувався на демократичного героя,

на людину з маси, а в тому, що осо
бистій свідомості такого героя вперше 
було надано загального, суспільного 
значення: натуралізм розглядає психо
логію особи як, певною мірою, модель 
свідомості й поведінки певної соціаль
ної групи.

Про літературне дослідження «при
роди людини» Д. Затонський веде мову 
в розділі, присвяченому романові 
XX ст. Тут з'ясовується багато специ
фічних властивостей «доцентрового» 
роману. І невдовзі читач переконуєть
ся, що з  більшістю з них він уже зна
йомий — бо в розгорнутій перед ним 
історичній літературній панорамі автор 
допоміг визначити, насамперед, ті ри
си, що передували романам сучасним.

В цій праці Д. Затонський, досліджу
вав передусім проблему становлення 
жанру роману. Проте в книзі час
то йдеться про щось ширше. Не 
випадково такими плідними міркуван
нями про становлення жанру є розділ- 
відступ про «Сповідь» Ж.-Ж. Руссо. 
Поступове усвідомлення людиною сво
єї «автономності», новий погляд на 
світ, нові принципи художньої творчос
ті виявилися не лише в становленні 
роману, а й у всій літературі в ціло
му — зміні стилів, нових перспективах 
художнього пізнання. Ті відкриття, які 
позначилися на розвитку «доцентрово
го» роману, можна з повною підста
вою шукати не тільки в передісторії 
цього жанру, а й у філософських по
вістях Вольтера, і в драматургії Бюх
нера, і в новелах Клейста.

У новій книзі Д. Затонського літера
тура розглянута в широкій просторовій 
і часовій перспективі. Вона охоплена 
єдиним поглядом — і тому так помітні 
найголовніші віхи в розвитку її важли
вого жанру — роману. Ця цілісність 
сприйняття — здатність побачити процес 
у цілому, перш ніж розмежувати його 
на періоди і взаємодіючі тенденції — 
посилює переконливість авторської 
концепції.

Москва.
Ніна ПАВЛОВА
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТВОРЧОСТІ ХЕМІНГУЕЯ

Ю. Я. Лидский. Творчество Э. Хемингуэя. Київ, 
«Наукова думка», 1973.

Ствердження гуманізму — так міг би 
назвати Ю. Лідський свою монографію, 
присвячену творчості Ернеста Хемін- 
гуея. Хемінгуей ненавидів війну і фа
шизм. І хоч якою суперечливою була 
творчість письменника на різних етапах 
його життя, ненависть ця ставала дедалі 
активнішою. Про це свідчать публіцис
тичні виступи письменника і його участь 
у громадянській війні в Іспанії. Про це 
свідчать його висловлювання про від
повідальність митця за долю людства і, 
кінець кінцем, його найкращий роман 
«По кому подзвін».

В дослідженні Ю. Лідського творчий 
шлях американського письменника роз
глянуто хронологічно, починаючи з  пер
ших оповідань і завершуючи аналізом 
повісті письменника «Старий і море».

Автор прагне дати повне уявлення 
про багатогранну діяльність письменни
ка, його естетичні й моральні критерії, 
його літературні й громадські зв'язки. 
Особлива увага приділяється іспанській 
темі в творчості Хемінгуея, його анти
фашистській діяльності.

Про Ернеста Хемінгуея в світовому 
літературознавстві написано сотні праць. 
Авторові монографії доводиться не ли
ше оцінювати зроблене, а й вести бо
ротьбу за письменника. Справа в тому, 
що, посилаючись на новаторський ха
рактер його творчості, деякі буржуазні 
критики трактували письменника як мо
дерніста. Ю. Лідський доводить неспро
можність такої точки зору — доводить 
як у прямій полеміці з  окремими кри
тиками, так і шляхом глибокого аналізу 
ідейно-естетичних позицій автора.

Розглядаючи численні праці радян
ських літературознавців, Ю. Лідський в 
окремих випадках сперечається із свої
ми попередниками. І це закономірно.

Правда, деякі аргументи автора вик

ликають заперечення. Це стосується, 
передусім, оцінок соціального спряму
вання творів письменника. На початку 
розділу, присвяченого оповіданням 
«Сніги Кіліманджаро», «Недовге щастя 
Френсіса М акомбера», читаємо: «І. Каш- 
кін, наприклад, дещо звужує — на наш 
погляд, невиправдано — соціальне зву
чання цих творів» (стор. 266). І далі 
весь аналіз спрямований на те, щоб до
вести: Хемінгуей, мовляв, розумів, що 
існують бідні й багаті і що багатство 
розтліває людей. Але це прекрасно ро
зуміли ще Діккенс і Бальзак. Автор
ська аргументація видається нам у да
ному випадку трохи спрощеною.

Те саме стосується й підходу Ю. Лід
ського до питання індивідуалізму, 
особливо характеристики Роберта 
Джордана: «По суті, індивідуалізм як 
такий завжди був чужий тому Джорда
ну, якого ми зустрічаємо на сторінках 
роману» (стор. 351). Ніхто не заперечу
ватиме того, що високий гуманізм ав
тора «По кому подзвін», його ненависть 
до фашизму вилились у створення не
забутніх образів борців за Іспанську 
республіку. Але таке трактування обра
зу Джордана явно зміщує характер 
творчості Хемінгуея.

Все це стосується окремих моментів 
монографії. В цілому ж Ю. Лідський 
розкриває нам шлях Хемінгуея у всій 
його складності, показує його супереч
ності і шукання, його силу і обмеж е
ність — ту обмеженість, яка, власне, 
характеризує представників критичного 
реалізму XX століття.

Цілком справедливо зауважує Ю. Лід
ський, що найкращі представники літе
ратури критичного реалізму, такі, як Ро
мен Роллан, лише перед загрозою  фа
шизму, загрозою  знищення всіх куль
турних надбань людства відходять від 
своїх позицій «понад сутичкою». Але
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шлях Роллана відрізняється від еволю
ції таких письменників, як Хемінгуєй, 
Ремарк^ Олдінгтон, які, опинившись на 
війні юнаками, загубили в окопах свої 
юнацькі ілюзії і прийшли в літературу 
як речники «втраченого покоління». 
Так розпочався новий етап розвитку 
критичного реалізму в різних його на
прямках. •

' Кожний письменник ішов своїм шля
хом, але в сукупності створювався но
вий стиль. Хемінгуєй належить до най- 
видатніших представників цього стилю. 
Він — новатор і зачинатель. Його есте
тичні' знахідки і досягнення запозичені 
— звичайно, у своєрідних модифікаці
ях — багатьма письменниками. Але 
щоб зрозуміти Хемінгуея, творчість йо
го слід розглядати в контексті літерату
ри' критичного реалізму XX століття — 
від І світової війни до наших днів.

Автор монографії виводить традиції 
творчості Хемінгуея з' творчості Марка 
Твена. Можливо, в ' найзагальніших ри
сах це так. Але, на наш погляд, такі 
характерні* особливості, як глибокий під
текст, тонкий психологізм, ліричність, 
поєднана з інтелектуалізмом, з філо
софськими роздумами, свідчать про 
вплив на Хемінгуея творчості Достоєв- 
ського. (Принагідно зауважимо, що до
слідження впливу психологічного рома
ну Достоєвського саме на розвиток 
критичного реалізму дало б, можливо, 
Значно плідніші наслідки, ніж нескінчен
ні розвідки, присвячені проблемі «До- 
стоєвський і сучасний модернізм»).

В монографії подано огляд літера
тури «втраченого покоління». Автор під
креслює, що йдеться лише про загальну 
тематику, тематику негативного ставлен
ня до війни, в рамках літератури критич
ного реалізму. Власне, тут важливо бу
ло б дёти характеристику ідейно-есте
тичних позицій та художніх засобів, що 
в сукупності окреслило б якісно нове 
явище в критичному реалізмі й зна
чення творчості Хемінгуея в цьому кон
тексті.

На наш пЬгляд, дослідник не приді
лив належної уваги такому важливому 
питанню; як значення романтичного еле
менту б творчості Хемінгуея і взагалі

в сучасній літературі критичного, реа
лізму. Щоправда, в монографії ми зна
ходимо окремі зауваження з цього при
воду, як-от: «Паралель з ліричним ро- 
маном епохи романтизму напрошуєть
ся сама собою. В той же час навіть 
апріорі ясно, що виникнення лірично
го роману XVIII—XIX століття і лірично
го роману XX століття, зокрема, хемін- 
гуеівського, викликане цілком різними 
історичними причинами, причому вони 
мають і несхожу естетичну основу» 
(стор. 123). Це, звичайно^ справедливо. 
Традиційне для буржуазного літерату
рознавства положення про те, що так 
званий неоромантизм пов’язаний лише 
з символізмом і декадансом, положен
ня, яке, до речі, розвивається і сучас
ними буржуазними Вченими, спростова
но ще Лесею Українкою. Романтйзм 
знайшов свій яскравий вияв у творчос
ті революційних письменників. Але оз
наки його ми знаходимо: і в літературі 
критичного реалізму, саме там, де йде
ться про особисті якості людини, про 
мужність, про героїчний подвиг, про 
піднесене коханняЛ

В своєму аналізі творчості Хемінгуея 
Ю. Лідський підтримує цю точку зору. 
Але широких узагальнень, які допомог
ли б нам зрозуміти особливості стилю 
Хемінгуея ,в зв ’язку з особливостями 
розвитку самого методу критичного ре
алізму XX століття, ми в даному випад
ку не знаходимо.

В своїх висновках автор монографії 
стверджує, і в цьому цінність його ро
боти, гуманістичну спрямованість твор
чості Хемінгуея; він показує і естетич
ні досягнення, і ідейну обмеженість 
письменника, яка, власне, спричинилась 
до трагедії: талановитий митець не міг 
знайти ні свого місця у ворожому ото
ченні, ані виходу з цього оточення.

В цілому маємо цінну, фундаментало- 
ну і самим своїм матеріалом, і аналі
зом  книгу, в якій по-новому висвітлено 
ряд аспектів творчості видатного аме
риканського письменника.

їда ЖУРАВСЬКА 1

1 Див. Т. Н. Денисова. «Про романтичне у реа
лізмі. (Із спостережень над сучасним романом 
в СШ А )*. К.. «Наукова думка», 1973.
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ВАЛЕРІЙ ГАККЕБУШ

ЗУСТРІЧ
З АМ ЕРИКАНСЬКИМ  
ТЕАТРОМ

В жовтні 1973 року в Радянсько
му Союзі гастролював драматичний 
колектив із Сполучених Штатів Аме 
рики — Вашінгтонський театр «Аре
на стейдж». П’єсою Торнтона Уайл
дера «Наше місто» почалися його ви
стави. Написана 1938 рбку, відзначе
на Пулітцерівською премією, п’єса 
Уайлдера досі не сходить зі сцени 
багатьох країн світу.

Торнтон Уайлдер (нар. 1897 р.) 
належить до визначних письменни
ків сучасної Америки — вже в 20-Х 
роках він здобув широке визнання 
своїми романами і п’єсами.

Провідна тема Уайлдера — пошу
ки сенсу людського життя. Зіткнен
ня абстрактних гуманістичних засад 
з жорстокою дисгармонією капіталіз
му іноді надає його творам’ • го
строї критичної спрямованості. Зде
більшого ж чесні поривання письмен
ника, його заклики до моральної чис
тоти й вдосконалення виглядають 
утопічними в царстві цинічного біз
несу. І все-таки, незважаючи на пев
ну архаїчність творів письменника, 
не можна заперечувати їхнього пози
тивного значення. Благородні, часом 
наївні мрії Уайлдера протидіють 
впливу духовно безпорадних, спусто
шених абсурдистів та «співців жор
стокості й сексу».

В своєму есе «Нотатки про драма
тургію» (1941) Уайлдер заявий:

«Вважаю театр за найбільше з усіх 
мистецтв». І саме в драматургії най
яскравіше виявився його талант. П’є
са «Наше місто» і через тридцять 
п’ять років після першої постановки 
зберігає свою неповторну привабли
вість.

А. Якубовський у газеті «Совет
ская культура» за 9 жовтня 1973 р. 
зауважує, що постановку «Наше міс
то» у Вашінгтонському театрі «не
можливо описати, як неможливо пе- 
реповісти роман, у якому найголов
ніше міститься між рядками». Не
вловимий аромат цієї вистави справ
ді важко відтворити... Можна лише 
спробувати проаналізувати тонку 
творчу роботу колективу.

Дія п’єси відбувається в маленько- 
*му місті Гроверс-Корнер у штаті 
Нью-Гемпшір протягом трьох днів у 
1901, 1904 і 1913 роках.

Авторська точка зору декларує
ться в п’єсі з самого початку — з 
ремарки: «Завіси нема. Декорацій 
нема. Зайшовши, в зал, глядачі ба
чать лише порожню, напівосвітлену 
сцену. Входить і починає свої готу
вання Режисер —' у капелюсі І з 
люлькою в зубах. На передньому 
плані сцени спочатку ліворуч, а по
тім праворуч він ставить два столи 
й багато стільців. У залі поступово 
гасне світло. Режисер, прихилившись
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до правої стінки просценіуму, диви
ться на глядачів, що спізнились, і 
чекає, поки вони посідають. В тем
ряві він починає говорити».

Режисер — головна дійова особа 
п’єси — персоніфікація автора на 
сцені. (На початку сценічної історії 
«Нашого міста» Уайлдер сам висту
пав у цій ролі.) Режисер розповідає 
глядачам про містечко і його мешкан
ців у день 7 травня 1901 р. Він ви
кликає в їх уяві вулиці й будинки, 
церкви й школи... Потім з ’являються 
дійові особи: лікар Гіббс повертається 
з польського кварталу, де вночі до 
2640 громадян містечка долучилось 
ще двоє близнят, дружина лікаря по
чинає готувати йому сніданок, хлоп
чик—рознощик газет вступає в ранко
ву розмову з полісменом. На уявній 
вулиці лікар тримає в руках уявний 
чемоданчик, його дружина імітує ру
хи куховарки. На сцені лише частково 
відтворюється розповідь Режисера. 
З його слів глядачі дізнаються та
кож, що лікар помре в 1930 р. і но
ву лікарню в місті назвуть його іме
нем, дружина лікаря помре ще рані
ше, а рознощик газет Джо Гровелл 
блискуче скінчить школу, одержить 
стипендію Вищого технічного закла
ду в Бостоні, однак не стане видат
ним інженером, бо почнеться перша 
світова війна, і він загине у Франції.

Так, особливий умовний аспект ви
кладу подій дозволяє глядачеві заг
лянути в майбутнє. Загалом уся дія 
на сцені стає продовженням авторсь
кого тексту і протягом усієї п’єси 
поєднується з ним. Режисер розмов
ляє з персонажами, втручається в їх
ні діалоги, часом і сам перевтілює
ться в одного з них, виконуючи де
які епізодичні ролі. П’єса перетво
рюється на ілюстровану авторську 
розповідь або, точніше, — на комен
товані ілюстрації до неї. В цьому 
полягає естетичний «секрет» твору 
Уайлдера — його органічна жанро
ва двозначність, двоплановість, яка 
стає засобом висловлення провідної 
філософської ідеї. Ідея ж п’єси яс
на — вона тільки не декларується зі

сцени, глядач мусить зрозуміти її 
сам, уловлюючи тонкі нюанси Уайл- 
дерової поетики.

В п’єсі Уайлдера показана звичай
на буденність, монотонне існування 
маленького провінційного містечка. 
Його безбарвність сатирично підкрес
лена у виступі професора Уїлларда, 
якого Режисер просить розповісти 
що-небудь про Гроверс-Корнер «у 
науковому аспекті». Професор спро
можний лише розповісти про «архей
ські граніти й девонські базальти» 
довколишніх грунтів і навести метео
рологічні дані... Для стороннього 
спостерігача життя містечка загалом 
скидається на примітивне рослинне 
існування.

Проте побутові зарисовки Уайл
дера набирають високого ліричного 
звучання. «Половинне», умовно те
атральне, без декорації і реквізиту, 
зображення побутових реалій на сце
ні сприяє розкриттю психологічного 
багатства п’єси. І виявляється, що 
життя громадян містечка прикраша
ють високі почуття і благородні люд
ські взаємини.

Коли в п’єсу входить тема кохан
ня, режисер повертає дію назад: у 
день весілля Джбрджа і Емілі раптом 
на сцені відтворюється той момент, 
коли вони, повертаючись із школи, 
завітали до аптеки Моргана з ’їсти мо 
розива і там вперше усвідомили, що 
кохають одне одного. Ця «сцена з мо 
розивом» визнана шедевром у сучас 
ній американській драматургії. Лірич 
ний підтекст п’єси тут вже перева
жає над побутовими фрагментами. 
А в третій дії поетична природа тво 
ру Уайлдера розкривається повною 
мірою.

Третя дія — це умовна сценічна 
метафора, яка підсумовує весь попе
редній зміст. Влітку 1914 року на 
кладовищі Гровере-Корнера ховають 
померлу від пологів Емілі. Режисер 
розповідає про навколишній пейзаж, 
про старовинні пам’ятники й про сві
жу могилку, в якій похована дружина 
лікаря «ваша добра знайома місіс 
Гіббс». Покійниця та інші померлі
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сидять на стільцях, поставлених спе
реду в два ряди на порожній сцені.

Мертві спостерігають похорон 
Емілі, уявну труну якої живі спус
кають в уявну могилу. Похорон за
кінчується, і Емілі в білій сукні при
єднується до похованих. їй хочеться 
знов повернутися на якийсь час до 
живих. Та мертві одностайно відрад
жують її. Все ж Емілі наважується 
повернутися в той день, коли їй 
сповнилось дванадцять років. І пе
ред глядачем ніби прокручують зна
йомий старий фільм: місіс Гіббс, як. 
і щодня, готує сніданок, полісмен, 
як завжди, розмовляє з молочником 
Хові Ньюсомом, редактор Уебб, повер
нувшись з поїздки до університету, 
перевіряє, чи немає в свіжому номе
рі газети друкарських помилок. Емі
лі активно намагається відтворити 
колишні події, пробує знайти, як і 
того, давноминулого дня, свою синю 
шовкову стрічку. Але мудрість, на
бута в потойбічному світі, заважає 
їй. А коли вона пробує поділитися 
своїм новим знанням з матір’ю, роз
повісти їй майбутнє, та просто не 
чує її слів. Емілі вражена глухотою 
живих: «Всі вони сліпі, сліпі... О, 
Земле, ти надто прекрасна, щоб тебе 
можна було зрозуміти!»

Так, у поетичній образній формі 
втілена ідея п’єси: люди не розу
міють краси й багатства свого зем
ного буття, не помічають того щастя, 
яким є людське існування. В розду
мах про побутове животіння непоміт
ного Гроверс-Корнера Уайлдер ствер
джує красу і міць людського духу. 
В маленьких подіях трудового існу
вання мешканців містечка втілена 
чітка гуманістична концепція.

Звернення театру «Арена стейдж» 
до п’єси «Наше місто» природ
не й закономірне. Цей демократичний 
твір відповідає загальній реперту
арній політиці театру, заснованого в 
серпні 1950 року групою акторів- 
ентузіастів під керівництвом режи
сера Зелди Фічендлер. Творчі заса
ди колективу сформульовані Зелдою 
Фічендлер у словах: «Ми невідділь

ні від світу, в якому живемо. Ми — 
театр для людей. Ми не хочемо роз
важати глядача беззмістовними спек
таклями чи проводити експерименти, 
зрозумілі лише обраним. Ми працю
ємо, щоб висвітлювати життя...» Так 
звані «касові» розважальні п’єси 
взагалі не потрапляють до репертуа
ру театру. На його сцені вже успіш
но здійснено постановки п’єс Ж. Мо
льера і Б. Брехта, М. Жіроду і 
Л. Піранделло, Ю. О’Ніла і Е. Олбі. 
Особливе місце посідає російська 
драматургія — Гоголь, Тургенев, Че
хов. Великою подією в театральному 
житті Америки стала недавня поста
новка «Ворогів» М. Горького.

Театр «Арена стейдж» здобув на 
батьківщині визнання. В 1972 році 
Зелду Фічендлер відзначено премією 
імені Марго Джонс, яку присуджують 
щороку за внесок у розвиток амери
канського театру і драматургії. Нині 
«Арена стейдж» справедливо вважає
ться найкращою театральною трупою 
Вашінгтона й одним з провідних те
атрів країни.

Поставив «Наше місто» на сцені 
«Арени стейдж» у 1972 році Алан 
Шнайдер. Досвідчений режисер від
чув особливості п’єси й у сценічно
му розв’язанні вистави свідомо під
корився авторським вказівкам. Його 
завдання звелося до роботи з акто
рами.

Хоч Уайлдер чітко окреслив конту
ри дійових осіб, відтворити їх на 
сцені нелегко, бо йдеться саме про 
контури — лаконічні, ескізні харак
теристики, психологічні «начерки», 
а не про розгорнуті характери. До 
того ж у п’єсі майже немає вчинків 
дійових осіб, вони показані в стати
ці давно налагоджених взаємин. І 
лиш окремі нюанси цих взаємин різ
няться на сцені. Життя родини Гіб- 
бсів відмінне від життя Уеббів 
тільки тим, що місіс Гіббс дуже 
ідеалізує свого «володаря», а місіс 
Уебб часом іронічно ставиться до 
свого. Актор мусить точно відтво
рити дрібні деталі психології геро
їв, півтони майже невловимих наст-
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Сцена з вистави «Наше місто».

роїв, і почуттів. Перед ансамблем 
виконавців виникає спільна мета — 
донести до глядача ліричну тональ
ність п’єси. Труднощі її виконання 
може подолати тільки філігранна ак
торська майстерність. ї тут на допо
могу американським виконавцям 
приходить досвід російського мисте
цтва.

Відомо, що молодий американсь
кий театр, не маючи власної довгої 
історії, формувався, орієнтуючись на 
старі європейські сцени, особливо на 
російську реалістичну школу та її 
вершину — систему Станіславського. 
Американські гастролі Художнього 
театру, праця Станіславського і Не
мировича-Данченка в Голлівуді, студії 
численних американських пропаганди
стів системи (учнями одного з них Лі 
Страсберга є такі всесвітньовідомі 
«зірки» як Марлон Брандо і Грегорі 
Пек) істотно позначилися на розвит
ку театру й кінематографії Сполуче

них Штатів. Успіхи театру «Арена 
стейдж» доказ цього. Алан Шнай
дер в інтерв’ю («Известия» за 7 
жовтня 1973 р.) заявив, що «без 
впливу Станіславського не було б 
сучасного реалістичного американсь
кого театру». В іншому інтерв'ю він 
сказав: «Наш стиль — це Станіс-
лавський, з його вимогами достовір 
ності, правдивості».

Трупа «Арена стейдж» складаєть
ся переважно з молодих акторів. Дея 
кі з них прийшли із студентських 
колективів. Є, звичайно, і старші ви
конавці. Найвизначніша акторська 
індивідуальність у театрі —- Роберт 
Проскі, який виступає в ролі Режи
сера.

Режисер інтерпретований у виста 
ві «Арена стейдж» як рядовий меш 
канець Гровере-Корнера, його типо
вий представник. Звичайно, це не 
єдине можливе тлумачення цієї 
складної постаті. Режисер міг би з 
певної відстані розглядати мешкай-
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ців міста. Погляд з дистанції міг би 
надати п’єсі виразнішого загально
людського змісту. Але й конкрети
зація постаті Режисера не викликає 
заперечень. Інтимність' вистави не 
зменшує її загальної ваги. Режи
сер Роберта Проскі, незважаючи , 
на всю свою конкретність, має най
ти  рший світогляд з-поміж усіх дійо
вих осіб — ширший навіть від по
тойбічної мудрості померлих. Це й 
дає йому право стати голосом авто
ра. Побутова ж простота поведінки 
полегшує його сценічний контакт з 
персонажами п’єси. Режисер Роберта 
Проскі, який є персоніфікацією авто
ра, водночас нібито стає виразником 
здорового глузду Гроверс-Корнера, 
уособленням його людяності. Таким 
чином, сам Уайлдер зарахований до 
числа громадян опоетизованого ним 
містечка. Така інтерпретація підтри
мує ліричну тональність вистави, її 
довірливу й щиру інтонацію.

У виставі досягнутий справжній 
ансамбль*. Б окремих епізодах зав
дання акторів зводиться лише До 
типажної відповідності. За таким 
фотографічним принципом накресле
ні майже безсловесні образи молоч
ника, полісмена, рознощика газет. 
Для складніших, але, по суті, ста
тичних характеристик подружніх пар 
Гіббсів і Уеббів актори Говард УїТт, 
Леелі Несс, Теренс Каррієр і ДЖейн 
Гровз знаходять економні сценічні 
засоби. їх виконання можна образно 
назвати графічним. І лише характери 
двох дійових осіб — Джорджа (Гар- 
рі Байєр) і Емілі (Діани Віст) — роз
виваються і змінюються протягом 
п’єси. Історія* їх кохання — ' тепла 
хвилююча акварель...

Крім «Нашого міста», колектив 
«Арена стейдж» показав п’єсу «...Ви
паде на долю вітер», прем’єра якої 
в постановці Зелди Фічендлгер відбу
лася в Радянському Союзі. Ця п’єса 
прекладена- в нас, за нею знятий 
Стенлі Крамером відомий фільм 
«Пожнеш бурю».

Драма Джерома Лоуренса й Ро
берта Лі написана в 1955 році.

Утиски ‘реакції, терор горезвіснбї 
«комісії по розслідуванню антиаме- 
риканської діяльності», цькуванйя 
прогресивних письменників і митців 
викликали протест з боку прогре
сивних сил Америки. Саме тоді З'я
вилася низка п’єс, які недвозначно 
порівнювали тогочасні репресії з се
редньовічними процесами відьом.

Показово, що особливий відгук у 
сезоні 1955 — 1956 рр. у США здо
була постановка драми Ж. Ануя 
«Жайворонок» про трагічний суд над 
Жанною д’Арк. Американське мис
тецтво вйкривало маккартизм засо
бами алегорії. На шлях відтворен
ня красномовних історичних подій 
стали і автори п’єси «...Випаде на 
долю вітер». Вони звернулись До го
резвісного «мавпячого процесу**, що 
відбувся 1925 року в Дейтоні (штат 
Теннессі) над вчителем Скоупсом, 
якого Звинуватили у викладанні 
Основ дарвінізму в школі. Автори 
відмовились від документального 
відтворення факту, відразу‘заявивши 
в преамбулі до п’єси: «Це не 1925 
рік. Це могло бути вчора. Це може 
бути завтра!» Вони свідомо відій
шли також від реалій відомої події 
заради її узагальнення, ідейного під
силення, щоб асоціативно вйкрйТи ре
акційні політичні процеси 50-х ро
ків.

Джером Лоуренс і Роберт Лї ви
користали в своїй п’єсі* форму т. зв. 
«Cdurt-room drama»' (драми судового 
розгляду), до якої вдаються комер
ційні театри США. Але «злочин» 
вчителя Бертрама Кейтса відомий з 
самого початку, абсурдність проце
су теж очевидна, і судовий розгляд 
перетворюється на драматичний кон
флікт — найчорнішої реакції і прог
ресу.

В п’єсі Д. Лоуренса і Р. Лі від
чувається певний вплив Бертольта 
Брехта, відгомін деяких засад 
«епічного театру». З поетикою Брех
та є конкретні зв ’язки: прибувши
на процес, кореспондент балтіморсь- 
кої ' газети Хорнбек коментує все, 
що* відбувається на сцені, у віршо
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ваній формі. І хоча у фіналі саме 
Хорнбек вносить заставу за засуд
женого Кейтса, він, по суті, зовсім 
не бере участі в дії, висловлюючи 
лише свої оцінки сценічних перипе- 
тій. Це нагадує «зонги» Брехта, хо
ча зонги виголошуються безпосеред
ньо до публіки, а вірші Хорнбека 
адресуються присутнім дійовим осо
бам.

В цьому спектаклі є декорація, 
але її роль обмежена. Фасади бу
динків, солідна споруда суду, перед 
якою височіє статуя Феміди, стають 
лише декоративним знаком місця 
дії — центральної площі провінцій
ного міста. Театр відступив від п'є
си, перенісши засідання суду із за
ли на міську площу. Різне розмі
щення винесених меблів (столів, 
стільців, яток) не створює особливих 
можливостей для мізансцени; ці мож
ливості обмежені ще й самою приро
дою судового засідання, де присутні 
перебувають здебільшого на точно 
визначених місцях. І хоча ця статич
ність судових сцен порушується в 
деяких епізодах, останніх у п'єсі не
багато. Світло теж не відіграє у вис
таві істотної ролі. Загальна теат
ральність спектаклю принесена в 
жертву його інтелектуальному впли
вові.

Дві провідні постаті процесу — 
громадський обвинувач Метью Гар- 
рісон Брейді і адвокат Генрі Драм
монд — активні виразники двох про-: 
тилежних напрямків громадської 
думки. Вони уособлюють дві проти
лежні ідеології, дебати сторін у су
довому засіданні стають сюжетом і 
наскрізною дією п’єси.

Громадський обвинувач Метью 
Брейді (артист Роберт Проскі)—відо
ма в країні політична фігура. Він 
висував свою кандидатуру на пост 
президента, допомагав жіночому ру
хові. За довгі роки політичної діяль
ності Брейді здобув собі славу за
хисника маленьких людей, патрона 
американської провінції. Але рух за 
суспільний прогрес охопив уже й про
вінційне населення. Лібералізм і віль

нодумство проникають до найвідда- 
ленніших фермерських осель. Політич
на реакція починає втрачати свою ма
сову провінційну базу, передусім че
рез послаблення релігії. І Метью 
Брейді стає на захист бога і біблії: 
беручи участь у сміховинному «мав
пячому процесі», він сподівається 
набути політичний капітал.

Противником Брейді виступає ад
вокат Генрі Драммонд (артист Дана 
Елкар).

Під час процесу виразно виявля
ється полярність їхніх моральних 
позицій. Драммонд захищає переко
нання прогресивного інтелігента XX 
століття, а Брейді спекулює на не
уцтві й відсталості. Драммонд щи
рий у своєму громадянському гніві, 
а Брейді лише імітує релігійний па
фос. Обидва актори тонко доносять 
до глядача цю -істотну психологічну 
різницю.

Роберт Проскі тонко дає відчути, 
наскільки байдужий його герой, коли 
довкола шаленіє істеричний натовп. 
Як режисер він професійним оком 
спостерігає добре поставлену ним ма
сову сцену. Брейді навіть стримує фа
натика, який у нестямі закликає «бо
га бурі й грому покарати грішника», 
адже і фанатизм не повинен виходити 
за межі, встановлені цивілізацією... 
У цій сцені Брейді вперше в п’єсі 
цитує ветхозавітний афоризм: «То
му, хто руйнує дім свій, випаде на 
долю вітер». Надмірна відданість 
вірі може навіть зашкодити точним 
політичним розрахункам.

Та все ж Брейді помилився, роз
раховуючи використати «мавпячий 
процес» для своїх підступних цілей. 
Організаторів цього судилища чекає 
поразка.

Процес, загалом, уміло розігра
ний. Закони штату забороняють вик
ладати дарвінізм у школах, місцеві 
суддя і прокурор тупо обстоюють ці 
закони. Присяжними можуть бути 
лише ті громадяни, які читають біб
лію і ходять до церкви, а фахівцям 
— професорам зоології, геології і 
археології, яких захист запросив на
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суд, не дають слова. 1 спеціальним 
поїздом привозять «самого» Метью 
Гаррісона Брейді. Все бездоганно 
підготовлено. Безсловесні присяжні, 
звичайно, визнають Кейтса винним.
І все ж на вирок вирішальним чи
ном впливає телеграма, про яку мер 
таємно повідомляє суддю: «В  столи
ці штату панує неспокій... Газети 
зняли гвалт у всьому світі... Вибо
ри не за горами... Треба все це вти
хомирити». Мер радить судді: «От
же, ти не дуже, Мерль!», і той штра
фує Кейтса на... 100 доларів.
«Мавпячий процес» став гучною по
разкою Брейді та його однодумців, 
їхня політика зазнала громадського 
банкрутства під впливом світової 
думки. І проти реакціонерів оберну
лася Соломонова істина — «Тому, 
хто руйнує дім свій, випаде на до
лю вітер».

Адвокат Драммонд блискуче ви
грав процес, незважаючи на висно
вок присяжних. Секрет його перемо
ги полягає у зверненні до звичайно
го здорового людського глузду. Він 
легко розбиває ірраціональні аргу
менти Брейді, прилюдно заганяє йо
го в глухий кут.

Роберт Проскі точно доносить до 
глядача ганебний програш Брейді, 
крах його бізнесу на релігії. Після 
трьох провалів на виборах у прези
денти це була його остання ставка 
на вихід у світ великої політики, 
ставка фальшива й немудра. І саме 
політичний програш доводить Брейді 
до недуги й смерті. Брейді остаточ
но програв на життєвій біржі, бо 
вклав капітал не в ті акції. Проскі 
майстерно розкриває цей другий 
план психології Брейді-ділка, при
хований під маскою фанатика, 
його патетична релігійна маска та
ка ж фальшива, як і псевдодемокра
тична маска «хлопця з народу».

Дана Елкар, виконуючи роль 
Драммонда, керується передусім пе

реконаннями свого героя. Він вірить 
у прогрес науки й культури значно 
більше, ніж Брейді в свою «священ
ну» книгу. За Драммондом — прав
да і тисячолітній досвід людства. Ел
кар майстерно доносить до глядача 
внутрішній спокій Драммонда під 
час найтемпераментніших словесних 
змагань.

Так два висококваліфіковані акто
ри, Роберт Проскі й Дана Елкар, 
відтворюють на сцені протилежні ха
рактери, виходячи із громадянських 
передумов світогляду своїх героїв. 
Публіцистичне розв’язання вистави, 
запропоноване Зелдою Фічендлер, 
повністю донесене виконавцями до 
глядача.

Зелда Фічендлер намагається всі
ляко підкреслити і зовнішню не
значність провінційного процесу, і 
посередність його учасників — нік
чемних голови суду й прокурора, не
письменних присяжних й безвідпові
дальних свідків. Уся ця подія місце
вого масштабу здається, на перший 
погляд, архаїчним і гумористичним 
казусом. І разом з тим завдяки пуб
ліцистичному аспекту вистави на сце
ні розкривається її об’єктивне все
людське значення. Збільшувальне 
скло інтелектуального театру дозво
ляє побачити в краплі води океан. 
Те узагальнення, яке досягнуто в 
постановці «Нашого міста» засобами 
ліричної сценічної поезії, тут ство
рене засобами войовничої публіци
стики.

Спільний демократичний зміст 
двох п’єс розкритий на сцені театру 
за допомогою протилежних варіантів 
драматичного театрального мистецтва. 
Дві показані на гастролях у Радян
ському Союзі вистави театру «Аре
на стейдж» яскраво доводять багат
ство й різноманітність його реаліс
тичного творчого методу, спрямова
ного на ствердження прогресивних 
суспільних ідей.
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СТЕПАН ЮРКОВ

ПЕКІНСЬКІ ГЕРОСТРАТИ

Здавалося б, у сучасному світі з його цивілізацією та науково-тех
нічною революцією не можуть з’являтися люди або групи, що намага
тимуться привласнити собі право і привілей, визначати долі народів 
і всього людства. Розгром німецького фашизму і японського мілітариз
му та накопичений народами історичний досвід цовинні були б виклю
чити появу нових претендентів на панування* над частиною світу або 
над усією планетою. В  усякому разі , лише люди >з хворобливою уявою, 
що зовсім не розуміють, в якому столітті і в якому світі вони живуть, 
зважаться нині пропагувати перевагу свого народу над іншими народа 
ми, висувати геополітичні претензії, пророкувати навалу ще більш руй 
вівйу й небезпечну, ніж походи Чінгісхана та його нащадків.
Однак такі маніяки все-таки знайшлися. Заявку на командування всім 
людством настійно роблять Мао Цзє-дун. та йога підручні. За пере 
казом, Герострат спалив храм Артеміди, щоб хоч чимось увічнити своє 
ім’я. Це було понад 2300 років тому. Н ин і, китайські .керівники заради 
маячної ідеї ладні підпалити земну кулю.

ЗА  З А П О В ІТ А М И  Б О ГД И Х А Н ІВ

У свій час сама Комуністична партія Китаю настійно вказувала на не 
безпеку великодержавного шовінізму і необхідність боротьби з ним. 
У грудні 1956 року в редакційній статті «Женьмінь жібао» відзнача 
лося: «Хоча протягом близько ста років, з другої половини XIX  сто 
ліття, наша країна, ставши об’єктом агресії, була перетворена на на 
півколонію. хоча наша країна зараз вЬе ще є відсталою в економічному 
й культурному відношеннях, але, коли змінюються умови, тенденція 
до великодержавного шовінізму, безумовно, стане серйозною небезпе 
кою, якщо всіляко не запобігати їй. Слід також відзначити, що нині та 
ка небезпека вже почала виявлятися серед деяких наших робітників. 
Через це як у резолюції V III Всекитайського з ’їзду Комуністичної пар 
тії Китаю, так і в заяві уряду Китайської Народної Республіки від 1 
листопада 1956 року перед нашими працівниками поставлено завдання 
боротьби з тенденцією великодержавного шовінізму».
Однак у міру того, як націоналістичне крило керівництва КПК відтіс 
няло комуністів-інтернаціоналістів, політика керівництва К Н Р все біль 
ше набувала забарвлення великоханьського шовінізму. Пропаганда на
стійно підкреслювала китайську винятковість і перевагу над рештою 
народів. Погляд богдиханів на світ став виразніше окреслюватися в 
політиці китайського керівництва. Ці погляди формувалися під впли 
вом конфуціанства.
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Маоїсти, які лають Конфуція, що жив понад 2400 років тому; за всіля
кі гріхи, старанно оберігають його концепцію китаєцентризму «Піднеь 
бесної». «Піднебесна» в конфуціанському розумінні —  це навколишній 
світ і сфера влади китайського імператора, оскільки він є сином неба 
(тяньцзи), яке висловлює йому свою волю (тяньмин). «Піднебесна» 
одночасно й китайська імперія, що включає в себе всі народи й країни 
планети. Звідси. держави самі по собі не мають значення, їх  кордони, 
самостійність-г^ умовні. Китайський імператор визначає порядок у 
«Піднебесній». Оскільки китайський імператор живе в Китаї, то остан
ній є центром світу і державою, що має найвищу культуру. Решта 
держав варварські. Всі, хто живе на землі, повинні беззаперечно підко- 
рятися китайському імператорові як сину неба. Повністю підвладні, 
йому і всі країни. і ; г;
Конфуціанський китаєцентризм був сприйнятий в Китаї як ; державна, 
політика і протягом тисячоліть визначав погляди богдиханів на . світ. 
З давніх часів ханьці (китайці) називають свою державу «чжунго», 
тобто серединна держава. З конфуціанської точки зору —  це основна,, 
найгбловніша в світі держава, яка є обов’язковим. зразком для решти, 
країн. У  відповідності з ідеєю «серединної» держави в Китаї форму- 
валися й уявлення про географію. Так, за часів династії Мін (Х ЇУ — ( 
X V II ст.) у Китаї з’явилася географічна карта, на якій всю середину 
займав Китай —  «серединна» держава, решта ж держав малц незнцчйі 
розміри: на східному боці —  Японія й Корея, на західному —  всі ві-. 
домі Китаю заокеанські країни Заходу. . ,
Часто, однак, прагнення перетворити сусідів на васалів не, давало 
бажаних наслідків. Китаю далеко не завжди належала провідна, роль 
у розв’язанні міжнародних питань свого району, на політичній арені 
Далекого Сходу з’являлися досить грізні суперники, які нападали і не 
завжди невдало на «серединну» країну, а іноді завойовували її, Тому 
традиційна концепція верховної влади китайського імператора по відно-. 
шенню до сусідніх народів у різні часи здійснювалася по-різному. Ча
сом богдиханам доводилося вдовольнятися лише зовнішніми проявами 
васальної залежності. Більше того, китайські дипломати в середні віки 
займалися умисною фальсифікацією текстів послань іноземних урядів, 
пересипаючи переклад китайськими висловами покори й послуху. Вже 
в V — VI століттях н. е. існували певні трафарети, за допомогою яких 
чиновники перетворювали на папері незалежних правителів на васалів 
Китаю. Цей метод самозвеличення, породжений основною зовнішньопо
літичною доктриною китайської дипломатії, став згодом традкціййим. 
Китайському націоналізмові, що сформувався з розвитком капіталізму 
в Китаї, з самого початку були притаманні ідеї виключності Китаю се
ред інших країн світу, переваги китайської раси й нації (останніЬ китай
ські буржуазні націоналісти навіть у 1950 році іменували «чудом люд
ства»), месіанської ролі Китаю в історії людства і, нарешті, панування 
Китаю «на п’яти континентах», перетворення його на «господаря сві
ту». Ці домінуючі ідеї поєднувалися з настановами на створенйя «до
сконалої», «багатої й мілітаризованої» держави, здатної забезпечити 
реалізацію ідей панування Китаю на земній кулі.

Т Р И М А Т И  З А  Ч УБ  И Д А В А Т И  Щ И ГЛ Я

Зовнішня політика є продовженням внутрішньої політики. Сприйнявши 
й культивуючи великоханьську виключність, маоїсти стали насамперед
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застосовувати у відношенні до неханьських народів методи обмеження, 
витіснення, асиміляції. Девіз такої політики, що дістав поширення в 
Китаї на початку шістдесятих років: «тримати за чуб і час від часу 
давати щигля».
Так, незважаючи на те, що в Китайській Народній Республіці є Тібет
ський автономний район, було створено ще дев'ять автономних округів, 
населення яких складається з тібетців. Маоцзедунівське угруповання 
відмовилося від об'єднання тібетців у рамках однієї автономії й фак
тично розчленувало цей народ.

ТаК само стоїть справа і з чжуанами. Вони компактними масами жи
вуть на території, що входить до складу провінцій Гуансі, Гуйчжоу і 
Гуандун. Тим часом на півдні утворений Гуансі-Чжуанський автономний 
район, де чжуани виявилися в меншості (7  мільйонів з 21-мільйонного 
населення). Поряд, у провінціях Гуандун і Гуйчжоу, є автономні округи 
та повіти чжуанів і інших малих народностей. Характерно, що частина 
чжуанів з провінції Гуйжчоу виділена в самостійну народність —  буї, 
тоді як група з тією самою назвою, що живе на протилежному березі, 
включена до складу чжуанів.
Така «автономія» є не що Інше, як дроблення національностей, насиль
ницька і штучна ломка їхніх історичних етнічних кордонів.
Щ е чіткіше прагнення перетворити автономію у фікцію видно на при
кладі Внутрішньої Монголії. Автономний район там створений в 1947 
році на грунті монгольських аймаків. Під приводом «братерської» до
помоги й «об'єднання» територій з монгольським населенням до нього 
в 1955 році були включені провінції Суйюань, Ж ехе і частина Нінся, 
де живуть китайці.- Монголи- виявилися в меншості й становили не біль
ше 8 — 10 процентів населення району. В  останні роки Внутрішня Мон
голія знову була розчленована на кілька шматків, і значні частини П  
увійшли до сусідніх провінцій з китайським населенням.

Подібну політику керівництво К Н Р  провадить і в інших районах, 
наприклад у Синьцзяні. Воно має на меті прискорити асиміляцію ма
лих народів китайцями. «Китайці становлять 94 проценти жителів Ки
таю, —  писав журнал «Синьцзян хунці» в 1960 році, —  і з точки зору 
політичного, економічного й культурного розвитку вони є більш передо
вими. Тому злиття національностей повинне здійснюватися на основі 
однієї національності. Говорячи про Китай, таким кістяком повинні 
стати китайці».

Китаїзація районів, населених неханьськими народами, відбувається по 
всіх лініях. Ключові позиції там утримують китайці. Досить сказати, 
що під приводом боротьби з місцевим націоналізмом була знищена 
частина кадрів у провінції Цінхай, Синьцзян-Уйгурському автономному 
районі, у Внутрішній Монголії.

Показові в цьому відношенні матеріали пленуму комітету КПК Синь- 
цзян-Уйгурського автономного району (16 грудня 1957 року —  ЗО квіт
ня 1958 року). Місцевим кадрам було пред’явлене звинувачення, ніби 
вони вимагали перейменувати Синьцзян на Уйгуристан і розв’язати на
ціональне питання на досвіді С Р С Р , а при призначенні на партійні 
й державні посади дотримуватися рівноправності. їх  оголосили зрадни
ками батьківщини й правими ухильниками, буржуазними націоналіста
ми. Після пленуму почалася масова розправа. Багатьох працівників 
заслали в табори «перевиховання». Лише одиницям пощастило вирва
тися звідти.
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МРИ ПРО ЗОВНІШНЮ ЕКСПАНСІЮ

Почавши з утиску й асиміляції неханьських народів, новоз’явлені богди
хани стали підводити грунт під плани зовнішньої експансії.

Мао Цзе-дун і його група, замовчуючи, що протягом багатьох віків ім
ператори Китаю провадили політику грабування, закріпачення й погли
нання сусідніх народів, стали вихваляти й виправдувати таку політику 
і навіть намагаються використати ї ї  для обгрунтування власних терито
ріальних домагань. Маоїсти навіть оголосили Чінгісхана і Батия китай
цями. Кілька років тому була опублікована «Карта Китаю в період його 
найбільшої могутності». Майже вся Азія  і більша частина Європи, тоб
то країни, куди заходили монгольські завойовники в X III —  X IV  сто
літтях, позначені як китайські. З  кривавого й жорстокого завойовнйка 
Чінгісхан перетворився на діяча, який нібито відіграв «прогресивну роль 
в історії Китаю в цілому» (Женьмінь ж ібао», 10 серпня 1961 р.) і ще 
«сорока держав» («Л іш і яньцзю», 1962 р. №  3).

У  Китаї сумують за «втраченими» територіями, які нібито колись на
лежали йому і які потрібно повернути. При цьому «втраченими» вва
жаються ті райони або цілі держави, куди колись заходили китайські 
генерали чи торговці, а також ті, що їх  новойвлені богдихани хотіли 
б просто прихопити. В  1939 році М ао Цзе-дун заявив: «Завдаючи Ки
таю воєнної поразки, імперіалістичні держави силою відняли в нього 
значне число підлеглих Китаю країн і захопили частину його спокон
вічних територій. Японія приєднала Корею, Тайвань, Порт-Артур, ост
рови Рюкю й Пенху; Англія захопила Бірму, Бутан, Непал і Гонконг; 
Франція —  Аннам, і навіть така мізерна держава, як Португалія, від
няла у нас М акао». В  останні роки Пекін висунув нові територіальні 
претензії, в тому числі і до Радянського Союзу, а також до Монгольсь
кої Народної Республіки.

Час від часу видаються карти, де «втраченими» землями позначені цілі 
райони С Р С Р , Народна Монголія, Корея, частина Японії, В'єтнам, 
значні райони Південно-Східної А зії, гімалайські держави. Автори 
таких карт не здають собі справи з того, що ці території не належа
ли Китаю, хоча деякі з них тимчасово завойовувалися китайськими ге
нералами, вони не можуть піднятися до розуміння того, що, наслідую
чи логіку маоїстів, Монголія або Японія так само могли б розглядати 
Китай як «утрачену територію», а Англія й Франція —  всі свої колиш
ні колонії, Португалія й Іспанія —  Латинську Америку, Туреччина —  
Близький Схід та Південну Європу.

Гегемоністські претензії почали виявлятися вже наприкінці 30-х ро
ків, коли Мао став розглядати Китай як зразок для народів колоніаль
них і залежних країн. Відтоді в маоїзмі йде процес розвитку цих пре
тензій. На початку 50-х років маоїсти починають робити спроби поши
рити свій вплив і на міжнародний комуністичний рух. Чень Бо-да за
явив у 1951 році, що «ідеї Мао Цзе-дуна» мають «всесвітньо-історичне 
значення для всього міжнародного комуністичного руху».

У  1956 році висунуто гасло якнайшвидшого перетворення Китаю на 
першу державу світу. «М и  повинні стати першою країною світу в роз
витку культури, науки, техніки і промисловості, —  заявив тоді Мао 
Цзе-дун,—  у нас соціалістичний лад, потрібно докласти ще трохи зусиль, 
і цього можна досягти. Інакше, навіщо тоді працелюбство і муж-
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ність шестисотмільйонного народу? Но повинно статися так, що через 
кілька десятиріч ми все ще не будемо першою державою світу».
З ще більщою повнотою і відвертістю думка про . підкорення Китаєм 
усього світу була висловлена Мао Цзе-дуном у Д959мроці іна розшире
ній військовій нараді. Він сказав тоді: «М и  повинні підкорити, земну ку- 
лю. Нашим об’єктом є вся земна куля.., .Що стосується роботи й ба
талій, то, на мою думку, найважливіше за все наша земна куля, де ми 
утворимо, могутню державу. Неодмінно потрібно перейнятися такою 
рішучістю». . : \

Для початку поставлено завдання прихопити Південно-Східну Азію. 
Мао І^зе-дун на засіданні Політбюро в серпні 1965 року говорив: «М и  
обов’язково повинні мати Південно-Східну Азію, включаючи Дірденний 
Э ’етнам, Таїланд. Цірму, Малайзіщ, Сінгапур, Відносно Камбоджі по- 
трібно, зберегти принцип мирного співіснування... Такий район, як Дів- 
денно-Східна Азія, надзвичайно багатий, там чимало корисних копа
лин! У  майбутньому він буде надзвичайно корисний для розвитку ки
тайської промисловості. Таким чином,. можна буде повністю від
шкодувати збитки. Після того, як дістанемо Йівденно-Східну Азію, 
в' Ньому районі можна буде збільшити наші сили; тоді ми матимемо свої 
сили, що протистоятимуть радянсько-східно європейському блоку, вітер 
із  Сходу Приборкуватиме вітер із Заходу».
Ці висловлюваний доповнювалися заявами на зразок такої: «Китайський 
народ моральйо готовий всіма силами боротися за повернення втраче
них територій, що колись належали Китаю» («Ж еньмінь ж ібао», 
5.X I.1966 р ). !

У період «культурної революції» думка про світову гегемонію Китаю 
поширювалася відкрито у  вигляді заклику «утвердити прапор ідей Мао 
Цзе-душ гіа всій земній кулі» і зобов’язань «визволити все людство» 
(останнє йк■» обов’язок членів партії навіть було включено до Статуту 
КПК, прийнятому на IX  з ’їзді у 1969 р.). При цьому китайський народ 
запевняли, що «пролетаріат для остаточної перемоги в усьому Світі не 
може обійтися без війни», що «пролетаріат, який переміг... створите 
на руїнах мертвого імперіалізму і соціал-імперіалізму цивілізацію, 
в сотні тисяч,разів кращу, ніж капіталістична».

На X  з ’їзді КПК у серпні 1973 року в зв'язку із змінами в міжнарод- 
ному становищі маоїсти змушені були говорити про «визволення всього 
людства» мимохідь, замінюючи цю Ідею менш зрозумілою дЛя закордо
ну думкою про те, Що Китай повинен зробити «порівняно більший вне
сок у справу людства». При цьому, однак, відкрито твердили, що наро
ди всього світу покладають надії на Китай, тобто «чекають», коли Ки
тай принесе їм «визволення».

На X  з ’їзді говорилося також, що сучасне міжнародне становище ха
рактеризується «великими потрясіннями» або, іншими словами, війнам 
ми й революціями. Самі ці «заворушення» маоїсти вважають запору
кою ортріццої перемоги свого «нового порядку» на всій планеті.

П РО ТИ  ГО Д И Н Н И К О В О Ї С Т Р ІЛ К И

Старка р здійсненні експансіоністських домагань робиться на силу. Щ е  
в 1957 році Мао Цзе-дун говорив: «Н аш  коронний номер —  це війна, 
диктатура». За. рахунок максимального затягування ременів у насе
лення китайські керівники спішно створюють воєнну машину. Щоб ма-
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ти розв’язані руки, вони протидіють будь-якій міжнародній угоді, спря
мованій ца припинення гонки озброєнь. «
Поки ж сил недосить, у 4 хід ідуть підступність, провокації, інтервенції, 
покликані змінити розвиток міжнародних подій! в інтересах Мао Цзе- 
дуна і його групи.
Висту пившина початку шістдесятих років з критикою зліва Позицій 
К П Р С  та інших комуністичних партій, маоїсти прагнули довести, що 
завдяки своїй «революційності», «послідовності», «свідомому досвідо
ві боротьби» Пекін повинен задавати тон революційним силам сучасно
сті, що Китай з цієї причини і з огляду на чисельність населення має 
відігравати провідну і визначальну роль серед країн соціалістичної 
співдружності і «третього світу». Коли Пекіну не вдалося підпорядку
вати світові революційні сили ^  перетворити соціалістичний табір на 
знаряддя своєї політики,' М ао Цзе-дун вдався‘ до інших форм бороть
би: тепер він намагається розвалити соціалістичну співдружність, роз
вести держави по їхніх національних квартирах* а потім по одній* Зібра
ти навколо Пекіна* Маоїсти прагнули роЗкоЛоти комуністичні партії, 
створити лропекінські угруповання, розраховуючи«. згодом об'єднати їх  
в «Інтернаціонал» на чолі з «великим вождем» Мао і з центром у Пе
кіні. ,v 3‘
Прагнучи підкорити своєму1 впливові Національно-Визвольний jSyx, ни
нішнє керівництво К Н Р посіло ворожу позицію відносно майже всіх 
урядів країн А з ії й Африки, включаючи країни соціалістичної орієн
тації, воно закликало до повсюдних «нароДйиХ воєн», які мали б за
безпечити здійснення революції а 1а Китай в А з ії й Африці, оточитй 
«революційним селом» капіталістичне місто —  Європу й ПШгіічйу Аме
рику й закінчитися перемогою «світової революції»4 Маоїстського нап
рямку. «Китайський народ є Иайреволюційнішим, найпрогресивнішим 
народом...—  писала «Женьмінь жібао» 20 лютого 1966г року,—  шлях, 
пройдений китайським народом, є нілйх, йа який народи світу праг
нуть стати». ’ ^  1 - ’’ 1
Паралельно Мао Цзе-дун і його група робили ставку на ракетнб-ядер^ 
ну війну, під час якої Китай, можливо, втратив би якусь кількість лю
дей, але одночасно знищили б одне одного С Р С Р  і С Ш А , країни Єв
ропи й Америки, і Китай позбувся б своїх явних і вигаданих суперни
ків і став би центром світу.
Міркування Май про характер і навіть корисність ядерної війни, які 
він висловив на Нараді комуністичних і* робітничих партій у 1957 році, 
відомі, тому повторювати1 їх не варто. ОСь лише його заява, яку він 
зробив на початку вересня' 1958і року під Час бесіди з одним з радян
ських керівників. Майбутня' Війна, говорив тоді Мао, не може бути 
тривалою. Ядерні бомби є і у v С РС Р , і у С Ш А . Війна, очевидно, торк
неться й Китаю, вій* втратить мільйонів триста людей. Коли ж усі ато
мні й водневі бомби будуть скинуті, почнеться війна із застосуванням 
звичайних" видів озброєння. Тоді Китай змете рештки капіталізму і 
побудує соціалізм на всій планеті. У  такому розумінні він, мовляв, мі
літарист. **
Китайські керівники висміювали політику мирного співіснування, від
мовляючись брати участь у будь-яких акціях,' спрямованих на припи- 
цення гонки озброєнь, всіляко провокували загострення міжнародного 
становища, особливо —  відносин між С Р С Р  і С Ш А .
Авантюристичний курс призвів до міжнародної ізоляції Китаю. Все
редині правлячої верхівки загострилася боротьба. Спираючись на армію
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й використовуючи обдурену молодь, Мао Цзе-дун і його група, здійсни
ли переворот і встановили військово-бюрократичну диктатуру. Щ об  
полегшити цей переворот, маоїсти підігріли націоналістичні почуття, 
влаштувавши в 1969 році збройні провокації на китайсько-радянському 
кордоні. Однак безчинства хунвейбінів у Бірмі, Непалі, Ш рі Ланці, 
Індії, в деяких країнах Африки, дикі оргії, які влаштовувалися біля 
зарубіжних посольств у Пекіні, викликали міжнародний осуд і призве
ли до небувалого падіння авторитету Китаю.
Знову довелося змінювати тактику й методи, щоб домогтися стратегіч
них цілей. Зовнішню політику підлаковують, замість реву дракона з Пе
кіна все частіше долинає голубине воркування. В  той же час відчуває
ться різке зрушення зліва направо. Політика набуває відкритого ан
тикомуністичного характеру, головним завданням на деякий час стає 
нормалізація відносин з імперіалістичними державами й максимальне 
зближення з ними. Керівники К Н Р  заявляють: Китай, мовляв, теж 
є країною, що розвивається і належить до «третього світу». Це було 
розцінено як заявка в новій упаковці на гегемонію в А з ії й Африці. В  
Пекіні знову заговорили про те, що Китай виступає за мирне співіс
нування.
Стратегічна ж мета залишилася та сама: закріпити за Китаєм роль 
«Піднебесної», що панує над всіма народами й державами.
Однак події в світі розвиваються не так, як хотілося б Мао Цзе-дуну і 
його поплічникам. За ініціативою С Р С Р  і братніх країн здійснено ряд 
актів, що докорінно змінили клімат у Європі і в усьому світі.
Така тенденція в розвитку міжнародного становища суперечить заду
мам пекінських стратегів. Не виправдовується надія на те,-що шляхом 
війни між іншими країнами Китай зможе здобути гегемоністські по* 
зиції в світі. Ось чому маоїсти так запекло виступають проти будь-яко
го кроку в бік од війни до миру і вітають кожну акцію, що означає 
рух від миру до війни. На X  з ’їзді КПК Чжоу Бнь-лай відверто висту
пав за збереження міжнародної напруженості, за нові «корінні потря
сіння».

ЧИ М  С И Л Ь Н ІШ А  Н А П Р У Ж Е Н ІС Т Ь , ТИ М  К Р А Щ Е

К Н Р не справдила сподівань усіх тих, хто боровся за поновлення ї ї  
прав в О ОН  і мав надію, що вона зробить свій внесок у підвищення 
ефективності цієї міжнародної організації. Китай не лише не виступив 
з жодною позитивною ідеєю, спрямованою на зміцнення миру й між
народного співробітництва. Його представники намагаються використати 
міжнародний форум для демагогії, для роздмухування ворожнечі між 
державами. Вони атакують будь-який проект резолюції, спрямований 
на поліпшення міжнародного клімату, на зміцнення співробітництва 
між державами, часто блокуються з силами імперіалізму й реакції. 
Надзвичайно багато зусиль доклали пекінські стратеги до зриву за
гальноєвропейської наради. Спочатку вони вдалися до лобової атаки 
проти ідеї скликання європейської наради, вимагали від західних кра
їн не погоджуватися на нараду. Ініціатива соціалістичних країн тлума
чилася китайською пропагандою як спроба «збити контрреволюційний 
священний союз, придушити революційний рух у Європі, стабілізувати 
порядок у капіталістичних країнах». Щоб ускладнити скликання на
ради. маоїсти намагалися перешкодити ратифікації договорів Ф Р Н  а
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С Р С Р  і П Н Р, паплюжили чотиристоронню угоду по Західному Берліну. 
Коли ж у Пекіні переконалися, що нарада все-таки відбудеться, китай
ські керівники зробили спробу посіяти недовіру в західних країн до 
-СРСР, перешкодити успішній роботі наради. Вбираючись у тогу друзів 
і  «мудрих радників», вони застерігали від «підступності» Москви, не
безпеки «змови двох наддержав» за рахунок Європи. «Дивіться,—  твер
див китайський представник Цяо Гуань-хуа в ООН, —  щоб задумана 
Москвою загальноєвропейська нарада з питань безпеки не перетворила
ся на нараду по підриву безпеки!» Замість угод про співробітництво 
західноєвропейським країнам потрібно, мовляв, зміцнювати Н А Т О , роз
ширювати «Спільний ринок», щоб вони могли протистояти Варшавсь
кому союзові та РЕ В . І це говорять люди, які сміють називати себе 
комуністами! На X  з’їзді КПК Чжоу Ень-лай навіть кинув докір, що 
Захід думає лише про те, як повернути С Р С Р  на Схід, щоб на Заході 
було спокійно, і що «хтось» навіть хотів би проковтнути «ласий шматок 
м’яса», яким, мовляв, є Китай.
Китайські керівники намагаються подати радянську ідею колективної 
безпеки в А з ії як спробу С Р С Р  оточити Китай, створити антикитайсь- 
кий блок. Безглуздість цього аргументу очевидна. Адже система колек
тивної безпеки в А з ії повинна включати всі держави цього континенту 
і  всі вони братимуть участь у формуванні цієї системи. «М и  уявляє
мо справу так, що К Н Р  стане повноправним учасником такої систе
ми», —  заявив товариш Л . І. Брежнєв 21 грудня 1972 року. Однак 
Пекін виявляє тиск на ряд азіатських країн, веде пропагандистську 
кампанію в тому числі й у міжнародних організаціях проти ідеї ко
лективної безпеки в Азії.
У  Пекіні, мабуть, вважають, що за умов постійних конфліктів між дер
жавами А з ії легше буде задовольнити гегемоністські прагнення. Майбут
нє А з ії китайські керівники уявляють не у вигляді величезної зони мир
ного співробітництва рівноправних і суверенних держав, а у вигляді 
Китаю, оточеного слухняною периферією.
Виступи проти розрядки напруженості в світі не обмежуються пропа
гандистськими акціями. Виходячи з того, що чим більше «потрясінь» 
у світі і чим сильніша напруженість, тим краще. Мао і його група не 
тільки провокують міжнародні ускладнення, але й намагаються пе
решкодити ліквідації вогнищ війни й конфліктів, особливо коли вони 
виникають у районах, віддалених од Китаю.
Так, китайські керівники в свій час виступали за розширення війни в 
Індокитаї, вони негативно поставилися до контактів між Д РВ  та С Ш А . 
«Невже суть в’єтнамського питання, —  запитувала «Женьмінь жібао» 
28 січня 1967 р., —  полягає в якомусь припиненні бомбардувань Пів
ночі? Зовсім н і». « В ’єтнамський народ може боротися з ворогом на 
своїй рідній землі з покоління в покоління», —  писала газета 27 бе
резня 1967 року.
Подальша поведінка китайських керівників показала, що Мао і його 
наближені паразитували на героїчній боротьбі в’єтнамського народу 
проти агресії, розраховуючи руками в’єтнамців примусити Вашінгтон 
піти на переговори з Пекіном. Тільки-но намітилося зближення К Н Р  і 
С Ш А , китайські керівники змінили ставлення до війни і до переговорів, 
стали квапити з припиненням воєнних дій у В ’єтнамі. «Тайвань за 
В ’єтнам», —  писала «Вашінгтон пост» 1 березня 1972 року.
Дуже непоказну роль відіграв Пекін на Індійському субконтиненті. На
магаючись послабити позиції Індії —  з одного боку, і загнати
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Пакистан у. тенета китайської політики —  з другого, китайські керів
ники протягом ряду.років провокували загострення відносин між .П а 
кистаном і Індією. Рони заохочували репресії .пакистанських властей 
на чолі з Яхья .Ханом дроти Бангладеш, що зрештою призвело до вій
ни між Пакистаном і Індією. І після цього, вони всіляко обливали бру
дом Бангладеш, протягом, двох років перешкоджали прийняттю її  в ООН, 
підігрівали реваншистські настрої в Пакистані.
Дуже показове ставлення Пекіна до конфлікту на Близькому Сході. Ко
ли влітку 1967 року вибухнула війна і арабські держави зазнали по
разки, китайські керівники закликали до продовження війни, що за тих, 
умов було б на користь Ізраїлю. В  жовтні 1973 року маоїсти намагалися 
перешкодити припиненню воєнних дій на Близькому Сході й зірвати 
мирні переговори.

Суть тактики маоїстів на Близькому Сході полягає в тому, щоб зіп
сувати відносини, арабських держав з С Р С Р  та іншими країнами соці
алістичної співдружності (причому Пекінові цілком байдуже* що це по
слабило б арабські держави в боротьбі за ліквідацію наслідків Ізра
їльської агресії) і домогтися такого перебігу подій, на Близькому Сході* 
який зірвав би процес розрядки напруженості, й призвів, би до значного, 
воєнного конфлікту за участю великих держав, або, в крайньому разі, 
відкинув би міжнародні відносини др часів «холодної війни».
Однією з особливостей. зовнішньої політики Китаю є нацьковування, од -. 
них . країн на інші. Нещрдавно китайські керівники активно підтримура-, 
ли великодержавні й експансіоністські домагання Індонезії відносно 
М алайзії й Сінгапуру. Зараз вони всіляко провокують Пакистан прдои 
Індії, намагаються зіпсувати відносини Непалу й Ш рі Ланки з Індією. 
Вони підігрівають територіальні домагання Японії відносно С Р С Р  і 
при цьому так метушаться, що їхні «послуги» викликають замішання і  
роздратування в Японії. Вони, твердять, щ о . нинішнє врегулювання в 
Європі, у тому числі в питанні про кордони, не є остаточним, що це, 
мовляв, тимчасовий статус-кво. Пекін зайняв явно провокаційну пози
цію при обговоренні питання морського права; він закликає відмовитися 
від усіх досягнутих раніше угод у галузі, морського права, надати кож- ? 
ній країні можливість довільно визначати, ширину територіальних вод, 
визначати зони, що обмёжують свободу судноплавства і рибальства у. 
відкритому морі. Таким шляхом китайські керівники хочуть домогтися, 
прихильності деяких країн, а найголовніше —  викликати хаос, отруї
ти відносини між багатьма державами.

Свої підступні цілі й методи їх досягнення маоїсти старанно маскують, 
вони вдаються до витонченої демагогії, брехні й перекручення справж
ньої розстановки сил на світовій арені. Основним гаслом, яким в ос
танні роки китайські керівники прикривають свої шовіністичні поривав 
ня, є «боротьба проти двох наддержав», які, мовляв, становлять «пер
ший світ». «Наддержави» ж постійно борються між собою і разом з тим 
прагнуть домовитися про поділ світу. Цим, однак, схема розумувань 
китайських керівників не закінчується. Якщо причина всіх лих у світі —  
дві «наддержави», то «третій світ» (країни, що розвиваються, до них 
приєднується й Китай) і «другий світ» (це й імперіалістичні, і соціа
лістичні країни) повинні об’єднатися для боротьби протії них. А  оскільки 
така коаліція не може залишитися без керівника, її  готова очолити 
найбільша з «середніх» країн —  Китай. X  з’їзд КПК підтвердив цей-
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основний нині лозунг зовнішньої політики Пекіна. Чжоу Ень-лай обстою
вав створення «широкого єдиного фронту» проти «гегемонії наддержав». 
Чим би цей лозунг не пояснювався —  політичною неграмотністю Мао і’ 
його групи чи грубим цинізмом, ясно одне: він спрямований не на те, 
щоб посилити протидію народів силам імперіалізму й реакції, а на те, 
щоб послабити антиімперіалістичну боротьбу, зруйнувати союз основ
них революційних загонів сучасності й насамперед сил національного 
визволення і світового соціалізму, домогтися для Китаю ролі головної; 
«наддержави», відкрити шлях до панування над усіма іншими наро
дами.
Матеріали X  з'їзду КПК показують, що основний зовнішньополітич^ 
ний розрахунок Пекіна, як і раніше, передбачає евентуальне загострен
ня радянсько-американських відносин. Чжоу прагне довести, ніби між 
С Ш А  і С Р С Р  «сутичка є абсолютною і тривалою, а змова —  віднос
ною і тимчасовою». Однак хоча в Пекіні й лунають прокльони на адре
су «двох наддержав», ставлення до них Мао і його групи не однакове. 
З однією державою Китай навіть прагне поліпшити взаємини, незважа
ючи на те, що ї ї  війська й далі залишаються на Тайвані, а в ї ї  сто
лиці акредитований поряд з представником К Н £  посол «Китайської 
Республіки». Водночас маоїсти виставляють С Р С Р  як найпершого во
рога. Китайська пропаганда постійно твердить про «загрозу раптового 
нападу» з боку С Р С Р , хоча саме урад К Н Р  відкинув усі пропозиції 
Радянського Союзу, спрямовані на нормалізацію радянсько-китайських 
відносин,, у тому числі пропозиції про укладення договорів про ненапад 
та незастосування сили.
Нема сумнівів у тому, що політика нинішнього китайського керівниц
тва небезпечна для справи миру й міжнародної безпеки, і народи по
винні бути пильними, щоб вчасно зупинити пекінських маніяків. 
Об'єктивні процеси, що відбуваються за останні роки в світі, це,1сприя
ють проведенню маоїстського курсу. Ного безперспективність става
тиме все очевиднішою в міру зміцнення в міжнародних відносинах тих, 
ПОЗИТИВНИХ тенденцій, ЯКІ розвиваються ПІД ВПЛИВОМ активної ЗОВНІШг 
ньоцолітичної діяльності братніх соціалістичних країн, інших миролюб
них державі усіх сил прогресу.

Москва
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Листи з Парижа

Ляет шостий

ЧОРТІВНЯ І МІСТИКА

У самісінькому центрі Парижа, на площі Опери, на стіні солідного бу
динку десятка півтора солідних табличок повідомляють, що тут містя
ться різні акціонерні товариства, торговельні компанії та інші устано
ви. І поміж них на ясно-червоному тлі чіткими золотими літерами: 
«Мадам Пікар. Передбачення майбутнього». Квартири в цьому місці 
Парижа коштують дорого, але фах мадам Пікар, очевидно, дозволяє 
їй не тільки платити за помешкання. Мабуть, щось і на каву з вершка
ми залишається.
Що ж, коли вдуматися, то не такі вони вже й дивні, ці тіні середньо
віччя на склі й бетоні наших днів. У суспільстві, де ніхто — від робіт
ника до міністра — не має певності в завтрашньому дні, неодмінно 
розквітає буйним цвітом надія на випадок, віра у випадок і прагнення 
передбачити випадок. Ці «суспільні потреби» й задовольняють мадам 
Пікар та їй подібних, а також злива астрологічної літератури, засвоївши 
яку, кожен може передбачити свою долю за принципом самообслугову
вання.
У Франції видається чимало серій книжок — «Сучасні поети», «Кла
сики XX століття», «Шедеври мистецтва», «Великі художники», детек
тивна серія «Чорна річка» і серія сентиментальних романів «Блакит
на річка», дитяча серія «Золота книжка» і фантастична серія «Ш ляха
ми неможливого». Остання варта того, щоб спинитися на ній докладні
ше. У нашій уяві слово «фантастичний» (в застосуванні до сучасної лі
тератури) асоціюється зі словом «науковий». Проте в західному світі 
фантастика майже ніколи не стикається з наукою. Це підтверджує на
віть короткий виклад змісту деяких книжок згаданої серії. «Ми не 
перші», — запевняє назва однієї з них, у якій «доводиться», що всі до
сягнення сучасної науки є не новими відкриттями, а тільки повторен
ням минулого. «Пеніцилін, переливання крові, роботи, обчислювальні 
машини, розвинене міське будівництво, авіація існували в доісторичні 
часи», — твердить автор. Інша книжка («Доісторичні астронавти») 
прагне переконати читача в тому, що атомну енергію і лазери викорис
товували ще перед біблійним потопом. Якийсь Ролан Вільнев Іде ще
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далі, й у своєму «Диявольському космосі» серйозно аналізує «чорні 
меси», «сатанізм» та іншу чортівню, а Франк Амель, не відстаючи від 
нього, розповідає хвилюючі історії про вовкулаків, людей-лєвів, жінок- 
птахів і т. п. («Люди-звірі»). Чимало книжок серії присвячено приви
дам, упирям, відьмам та іншим витворам темної фантазії далекого ми
нулого, які, проте, трактуються цілком серйозно. І цікаво те, що сама 
серія зовні — не якийсь там ярмарковий лубок. Ні, це грубенькі аку
ратні томи формату наших передплатних видань у чорних обкладин
ках, вони мають солідний вигляд і не б'ють на сенсацію.
А поряд з ними у вітринах тих же книгарень ви побачите розкішні ви
дання, оправлені в шкіру з витисненими на ній золотими літерами. Чо
го тут тільки нема! І твори середньовічних магів Альберта Великого та 
Раймунда Луллія, і енциклопедія таємних наук, і основи окультизму, і 
довідники з хіромантії, і тлумачення слів! Стоїш перед такою вітри
ною, і мимоволі здається, ніби потрапив у XV століття. Та придивишся 
до однієї книжки, розумієш свою помилку. Адже «Тлумачення снів» 
здійснюється не просто собі за старовинними бабусиними приписами, а 
за доктором Зігмундом Фрейдом, як чіткими золотими словами сказа
но на оправі. Так, фрейдизм, на жаль, ще не вийшов з моди на Захо
ді, він і досі відіграє в недосвідчених (а часом і в занадто досвідчених) 
руках роль універсальної відмички від усіх таємниць людського бут
тя. В літературних творах відшукують сексуальні символи, а в біогра
фіях письменників — сексуальні збочення. Поведінку людини поясню
ють чим завгодно — фрейдистськими комплексам!^ впливом зірок і 
планет, волею провидіння, — аби тільки «зняти» надто гостре пи
тання про її соціальну обумовленість. Адже тоді саме собою відпадає 
й питання про відповідальність людини за те, що робиться навколо неї, 
про активну участь у громадському житті та суспільній боротьбі. Коли 
ж людина морально роззброюється і стає лише іграшкою фантастичних 
і непізнаваних фатальних сил, — вона перетворюється і на дуже зруч
ний об'єкт для маніпуляцій уже не потойбічних, а цілком реальних по
літичних сил.
Французи люблять історію. Насамперед, зрозуміло, бурхливу історію 
своєї батьківщини. Враховуючи це, видавці прагнуть наводнити ринок 
різного роду книжками та журналами, присвяченими історичним пробле
мам. У кожному кіоску продаються ілюстровані місячники «Історія», 
«Історія для всіх», «Знайомство з історією», «Дзеркало історії». Вод
ночас видається кілька багатотомних «Всесвітніх історій». Для під
літків виходить серія книжок «Історія і документи», яка налічує вже 
29 книжок — від «Клеопатри Єгипетської» до «Історії атомної енер
гії». У книгарнях цілі полиці заставлено численними історичними мо
нографіями. Новинки — дослідження відомого письменника, члена Фран
цузької академії Марселя Паньоля «Залізна маска» і книжка Андре 
Кастело «Наполеон III». До речі, історик Кастело щотижня веде по 
телебаченню «Історичний календар» і в перервах між інсценізаціями 
цікавих історичних епізодів розповідає про знаменні річниці.

Усе це добре, але було б ще краще, якби історія в значній кількості 
Еидань не набувала надто полегшеного вигляду, а історичні факти не 
виступали як наслідок фатального збігу випадковостей чи примхи 
якоїсь коронованої особи. Приємно читати історію як пригодницький 
роман, однак не дуже приємно усвідомлювати, що схоплюєш лише зов
нішній бік подій, рушійні сили яких залишаються від тебе приховани-
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ми. Проте зведення історії до рівня анекдота не тільки наближає да
лекі події до найширших верств читачів (у тому числі й до тих, які з 
першої сторінки відвернулися б від серйозного дослідження). Суспільна 
функція «анекдотизації» історії набагато важливіша. Вона надає всій 
історії в цілому «непізнаваного» характеру. Бо, мовляв, так само, як у 
XVIII столітті не можна було передбачити, яка думка оселиться в гар
ненькій гоЛівці мадам де Помпадур, як вона вплине на короля,' а через 
нього і йа долю цілої країни, так і в наші дні неможливо' передбачити, 
що заманеться тому чи іншому політичному діячеві. Народи в таких 
«історичних» творах ніякого впливу на події не мають, вони тільки 
відчувають на собі вплив видатних осіб. Таку живучість виявляє дав
но розвінчана справжньою наукою концепція «героїв і юрби», вигідна 
правлячим колам буржуазних країн. До того ж- вона змикається з кон
цепцією непізнаваності світу в цілому, яким начебто керують надпри
родні сили. Недарма остання книжка серії «Шляхами неможливого» 
розповідає на 288 сторінках про «фатальний спис», який*, мовляв, на
дає своїм власникам чудодійної сили. Дві тисячі років тому цим сци- 
ром було начебто поранено Ісуса і відтоді він творив ..чудеса. Перемога 
Карла Мартелла над маврами в битві під Пуатьє приписується містич
ним якостям цього ж таки списа, яким тоді володів Карл. А : згодом 
спис нібито забезпечив могутність імператорського дому Габсбургів... 
Анекдот нашаровується на анекдот, чудо на чудо,— і вся історія люд
ства позбавляється будь-якого сенсу. Але ж і ми з вами живемо в іс
торії, і наші дні — її . часточка! О/гже, й наше існування не має сен
су,— такий висновок накидає читачеві злива невиннр-розважальної, на 
перший погляд, літератури. А коли читач перейметься таким, світовід
чуттям, він сподіватиметься на що завгодно,— на розташування, зірок, 
на виграш у лотереї чи ца тоталізаторі; на допомогу талісмана,— тільки 
не на свої сили,, об’єднані, з  силами таких же трударів, як і він. Отрута 
поп-культури влилася в його жили й паралізувала його волю... А «гос
подарям життя» більше нічого й не треба.
Як же сталося, що в наші дні, коли здійснюються численні польоти в 
космос, у Франції — одній з найкультурніших. країн світу, в країні з 
давніми науковими традиціями, так поширився інтерес до відьом, упи
рів та іншої чортівні? Бо навіть, коли візьмемо до уваги, що не ко
жен читач такої літератури вірить в її зміст, а часом просто хоче по
лоскотати собі нерви, то й тоді не одразу зрозумієш цей парадокс. На 
мою думку, багато важить у цьому брак певної дисципліни мислення і 
пов’язаного з ним критичного підходу до книжки. Не дешевий скепти
цизм (мовляв, хто його знає, чи є упирі, чи нема упирів... І тут же: а 
може і атомів з електронами нема... — зовсім, як у чеховського Че- 
бутикіна: «Може, всіх нас нема, а тільки здається, що ми існуємо»), 
не гра в сумніви заради сумнівів, а вміння аналізувати друковане сло
во, виходячи з певних позицій, — ось що могло б допомогти багатьом 
французьким читачам, для яких книжки поділяються не на правдиві і 
брехливі, а на цікаві й нудні.
Коли ж на перший план висувається вимога розважати, тоді багато що 
вдається зрозуміти. Наприклад, дивний для нас факт: за 1973 рік у 
Франції було видано 25 мільярдів примірників книжок-малюнків, які 
розійшлися не так серед дітей, як серед дорослих! Я бачив у метро 
підлітка років п’ятнадцяти, який з розпашілим обличчям «ковтав» сто
рінка за сторінкою одну з таких книжечок. Тексту в ній -v мінімум 
(чотири-п’ять речень на сторінку), а- все передається за допомогою
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малюнків — настільки ж динамічних, наскільки й примітивних. Най
частіше де пригоди: пригоди міжзоряних мандрівників у просторах 
Всесвіту, де вони стикаються з усіма жахами, на які здатна фантазія 
автора; пригоди хороброго хлопця в морських безоднях, де він полює 
на китів, або на нього полюють акули, пригоди гангстера, який убиває 
полісменів, і поліцейського комісара, який убиває гангстерів... Байду
же, хто, де, коли... Аби стріляли, різали, тікали, наздоганяли, билися й 
цілувалися. І такий примітив, така духовна жуйка розходиться астро
номічними тиражами. Це означає, що в середньому кожен житель краї
ни купує щодня 1—2 такі книжечки!
Зрозуміло, читаючи (або, точніше, переглядаючи) таку літературу, ду
мати не навчишся. Навпаки, вона відучує думати, бо є лише ерзацом, 
замінником справжньої духовної поживи. Так само, як еротичні фільми 
чи фільми жахів і насильства, як пустопорожні спектаклі і детективні 
історії в бульварних газетах. На цьому тлі можна зрозуміти й появу 
та поширення «чорних серій» псевдофантастики, містики, забобонів.
Як ставляться французи до релігії? У більшості своїй — байдуже. 
Цього можна було сподіватися від громадян батьківщини сучасного 
атеїзму. Адже ще у XVIII столітті Гельвецій, Гольбах, Вольтер та ін
ші енциклопедисти проповідували замість віри в непізнаваного бога 
віру в безмежні можливості людського розуму. Недарма як пам’ятник 
усій тій епосі в самому центрі Парижа на високому п’єдесталі сидить 
бронзовий Дені Дідро і вказує кінчиком свого гострого пера на церкву 
Сен-Жермен де Пре.
У перший день католицького різдва я зайшов в один з найвідоміших 
паризьких храмів — церкву Мадлен. Ось-ось мала початися проповідь 
і святкове богослужіння,, а в церкві було майже пусто. Кюре почав 
говорити перед кількома десятками віруючих. Правда, потім потроху 
місця стали заповнюватися, але набожністю від парафіян і не віяло. 
Вони жваво заходили (а дехто ,й виходив, не дочекавшись кінця), стиха 
перемовлялися між собою й не дуже дослухалися до слів пастиря. Та
ка картина типова й для інших церков, у  деяких із них мені навіть 
доводилося бачити заклики до відвідувачів зберігати тишу під час від
прави.
Певна річ, враження стороннього відвідувача можуть бути й суб’єктивг 
ні. Є проте й об’єктивний показник байдужого, ставлення до релігії. Це 
40 тисяч церков, які перебувають на межі руйнування, і про які спеці
ально говорило французьке телебачення напередодні різдва.
Але ми зробили б помилку, якби на підставі цього дійшли висновку пра 
панування у Франції свідомого атеїзму. В дійсності все виглядає 
складніше. Справді, від офіційної церкви більшість населення — і на
самперед молодь — відвернулася давно. Та й як було від неї не від
вернутися, коли вона більше зважає на інтереси буржуазії, ніж на 
євангелічні заповіді. Ось тільки один приклад. Восени 1972 року гру
па молоді на знак протесту проти переслідувань басків у франкістській 
Іспанії зайняла одну з каплиць Нотр-Дам й відмовилася вийти з неї. 
Церковна влада замість того, щоб підтримати протест проти насиль
ства, сама вдалася до насильства, викликавши поліцію. Крім того, в 
найближчу неділю у черговому казанні, священика в Нотр-Дам прозву
чало обурення діями молоді, яка хотіла нагадати чиновникам у рясах 
слова Христа: «Прийдіть до мене, стражденні й уярмлені, і я заспокою 
вас». Заспокоїли!.. За допомогою поліцейських кийків. Такі вчинки



церкви не проходять повз увагу суспільства. Вони стають об’єктом об
говорення на сторінках преси і предметом сатиричного зображення у 
творах літератури та мистецтва.
«Я  скакатиму, наче дикий кінь». Так зветься новий фільм Аррабаля, 
французького драматурга і кінорежисера, іспанця за походженням. 
Поетика фільму складна, часом навіть навмисне ускладнена, постійно 
відбувається зміщення часу дії то в минуле, то в майбутнє, раз у раз 
фантастичні марення вдираються в реальність, але, незважаючи на 
все це, фільм ніяк не назвеш витвором мистецтва заради мистецтва. 
Є у фільмі Аррабаля одна сцена, яка, на мою думку, ввійде до золотого 
фонду кіномистецтва. Наївного сина природи, такого собі вольтерів
ського Простака XX століття, пастуха зі східної пустелі привозить 
його приятель — цілком сучасна людина — до Європи. Пастух упер
ше потрапляє в церкву, де його глибоко зворушує проповідь. Свяще
ник володіє всіма прийомами ораторського мистецтва. Голос його гри
мить під склепінням, звинувачуючи парафіян в усіх гріхах. «Подиві
ться на розп’ятого за вас сина божого, — закликає кюре, простягаю
чи руку до дерев’яного розп’яття. — Ви вже не чуєте господа вашого, 
і дух святий відвернувся од вас!» Пастух зі сльозами на очах не вит
римує й кидається до розп’яття. Він вириває цвяхи, якими дерев’яна 
фігура прикріплена до хреста, і з отворів у руках починає струміти 
кров. І пастухові здається, що сам бог, якому він допомагає звільнити
ся від страждань, лагідно всміхається до нього. Але в цю мить кюре, 
помітивши дивну сцену зняття з хреста, кричить: «Блюзнірство!» і 
нацьковує парафіян на нещасного пастуха.
Сцена сповнена глибокого сенсу. Проста людина бачить страждання, 
глибоко співчуває, співпереживає — і допомагає звільнитися від 
страждання. Це нормальна реакція нормальної людини. Але сучасне 
західне суспільство настільки перевернуло й викривило нормальне став
лення людини до людини, що юрбі парафіян здається, ніби пастух 
збожеволів. Натхненником розправи не випадково виступає священик. 
Ідея вічного страждання допомагає втримувати парафіян у стані па
сивності й покори. Йому ненависний бунт проти страждання, і він вжи
ває всіх заходів, щоб задушити його в зародку.
Відхід од офіційної церкви частина молоді пов’язує з релігійними шу
каннями в інших напрямках. Останнім часом поширилося наслідуван
ня перших християнських комун двохтисячолітньої давності. В захід
них країнах нині налічують понад 200 таких комун. Паризькі «божі ді
ти» — це півсотні юнаків та дівчат, у минулому здебільшого хіппі та 
наркомани, які відмовилися від ексцентричностей свого попереднього 
життя і хочуть жити за заповідями євангелія. Вони допомагають одне 
одному, колективно читають святе писання, але нема ніякого сумніву, 
що невдовзі їм стане ясна цілковита утопічність сподівань на серйоз
ні наслідки свого експерименту. Втікаючи від світу, світу не зміниш, а 
християнські комуни, це, по суті, ті ж самі монастирі, хоча й «очищені» 
від багатовікової «скверни».
Шукання виходу із соціального тупика часом заводить молодь і на зов
сім уже екзотичні манівці. Нерідко в Парижі можна почути, як крізь 
невпинний гуркіт машин пробивається чужа цьому гуркотові мелодія. 
Десь ніби замріяно дзвонять сотні маленьких дзвіночків, і одра
зу ловиш себе на думці: «Невже це — марення наяву?» Але це 
ке марення. То по той бік вулиці посувається дивовижна процесія.
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Юнаки й дівчата у жовтих хламидах, що нагадують індійські сарі; в 
дівчат обличчя розмальовані якимись символами, в юнаків вибрито 
голови, але залишено довгі «оселедці», — і від цього процесія, що 
повільно рухається під акомпанемент дзвіночків, чомусь несподівано 
викликає в пам’яті спогади про «Запорожця за Дунаєм». У юнаків і 
дівчат лагідні очі, вони розмовляють тихо, але переконано. Зупиняючи 
перехожих, вони пропонують їм книжки та журнали. Це — проповідни
ки релігії «дзен», далекосхідного різновиду буддизму.
Але юрба, заклопотана своїми щоденними інтересами, плине повз ма
льовничу групку проповідників, не зупиняючись і не прислухаючись.
І безрезультатно потоптавшися під дверима універмагу, зграйка жов
тих хламид знов здіймає над собою дзвінкі бубони й рушає Великими 
бульварами в марній надії навернути у свою віру хоч якогось туриста, 
що ловить гав перед помпезною паризькою Оперою.
Поряд із містикою, сказати б, високого класу практикується й приклад
на, щоденна містика — від дорогих провидиць та пророчиць, з якими 
радяться банкіри й державні діячі, до механічних гадалок на Великих 
бульварах. Стоїть собі на вулиці яскраво розмальований фургончик, 
переділений на дві половини: для дам і для чоловіків. Крім того, кож
на половина має 12 (за числом знаків зодіака) прорізів. Знайшовши 
свій знак, треба вкинути в отвір один франк. За півхвилини з відповід
ної щілинки виповзе синій конверт, де ви знайдете не тільки докладний 
прогноз вашого життя, а ще й портрет (і ім’я) своєї судженої. Під 
портретом механічна гадалка вміщує історію вашого знайомства, внут
рішні і зовнішні якості вашої Жаклін чи Франсуази і висловлює при 
пущення щодо вашого майбутнього сімейного життя. Треба сказати, що 
автори текстів непогано враховують психологію споживачів: майбутні 
дружини відзначаються скромністю й хазяйновитістю, а чоловіки мають 
видатні ділові якості і одержують запрошення в Америку. Вірить фран
цузький обиватель цим механічним прогнозам наполовину, чи тільки 
на чверть, але йому все-таки приємно буде прочитати щось близьке до 
своєї заповітної мрії.
Щоб наочно пересвідчитися в змістових і стильових особливостях буль
варних пророцтв, я точно виконав інструкцію, вкинувши франк у щі
лину під своїм знаком сузір’я Рака. Діставши й розгорнувши конвер
тика, я побачив квадратне обличчя своєї огрядної «судженої», дізнався 
про її вік — 28 років та ім’я — Мадлен. У друкованому гороскопі, 
який супроводив фотографію, було сказано, що я надто люблю погово
рити (зрештою, про це можуть судити читачі «Листів з Парижа»), 
й одного чудового вечора між 8 і 10 годиною познайомлюся з юною 
дівчиною, одружуся з нею і наші діти відзначатимуться дивовижною 
кмітливістю й розумом.
Моя дружина також спокусилася рекламою і придбала аналогічний го
роскоп. їй було обіцяно 35-річного Моріса, елегантного власника роз
кішного автомобіля.
І, нарешті, ще один різновид чортівні — найнижчого гатунку, ярмар
ковий. Перед різдвом на людних паризьких площах встановлюються 
ярмаркові балагани з атракціонами, які ведуть свій родовід ще з часіЕ 
середньовіччя. Тут і «найважча жінка світу», тут і «людина-мавпа», 
тут і «кімната жахів». Ви платите кілька франків, сідаєте у відкритий 
вагончик, високий негр сильно штовхає його, і він котиться по рейках 
у темну глибину балагану. Спочатку ви нічого не можете розібрати, а
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яотім перед вами починають' Миготіти якісь примарні плями, зеленіти 
фосфорним вогнем людські кістяки, завивати цвинтарні пси... Ось 
просто над вухом хтось захихотів у темряві й шарпнув вас за комір. 
З другого, боку якась «нечиста сила» вчепилася в руку, але вагончик 
мчить все далі своїми звивистими грімкотливими рейками, а «нечиста 
сила» не витримує Швидкості ЇЇ лишається позаду. Ось перед самим но
сом залопотіли крила якогось незримого чи то кажана, чи то пугача і 
знов щось застогнало, заойкало, заскреготіло... Та в цей момент вагон
чик з усього розбігу наштовхується на ворітечка виїзду, вони розчи
няються й випускають вас на сліпуче після мороку жахів денне світло. 
І після кількох хвилин у -товаристві кістяків та привидів, хвилин, які — 
через незвичність обстановки — здаються мало не годиною, зітхаєш з 
полегшенням, хоча й не сґіриймаєш серйозно нічого з дешевих заля
кувань.
Як і всі товари в капіталістичному суспільстві, чортівня і містика та
кож розраховані на різні верстви населення. Для малописьменних — 
кімната жахів, а для інтелектуальних снобів — домисли про фатальну 
роль новозавітного- списа. Усе ж разом узяте виконує одну й .ту ж 
роль духовної отрути народу. .

Віктор КОПТІЛОВ

Париж
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АНТОН хижняк

Є Г И П Е Т
Б Л И З Ь К О

31 січня 1973 р. НОВОРІЧНА НІЧ У КА ЇРІ

От і останній день тисяча дев’ятсот сімдесят третього! Не дума 
лося, що доведеться стрічати Новий рік десь на чужині. Для мене 
це вперше в житті, і защеміло серце. Захотілося полетіти додому, на 
рідну Батьківщину. Хоч тут і ласкаво світить сонце, І надворі теп
л ін ь — 22— 24 градуси, і люди стрічають нас привітно як представни
ків зеликого Радянського Союзу. Пригадався вірш Максима Рильського 
«Солов’ям України». Він., перебуваючи у'Франції, писав, що ниє серце, 
що рідна Вітчизна крає груди поглядом дитини, хоч «гостеві негоже 
в Парижі думать про свої міста».

Негоже! Неввічливо! Але думаєш!
Вранці я спитав нашого перекладача Мухаммеда Хусейна, що пи 

шуть у газетах і передають по радіо про становище на фронтах. І він, 
як і щодня, відповів — особливих. новин немає, а на фронті вчора була 
звичайна стрілянина. Це означає, що стріляли гармати, міномети, ку
лемети, автомати... Це не вважається «особливою новиною».

Поїхали до міністерства культури, а звідти до мавзолею Гамаля 
Абдель Насерц. Поховано його в збудованій кілька років тому (ще за 
•його життя) мечеті в Геліополісі.

Підходимо з вінком .червоно-полум’яних квітів.:. Біля саркофага 
виструнчилися солдати почесної варти. Вони день і ніч стоять в ка- 
граулі, охороняючи вічний спокій улюбленця єгипетського народу.

З іменем Гамаля Абдель1 Насера нерозривно зв’язана ціла епоха 
-в історії сучасного Єгипту. Майбутні дослідники докладно проаналі
зують неоціненний внесок Насера в боротьбу за визволення Єгипту 
з-під ярма колоніалізму. Генеральний секретар ЦК КПРС Л: І. Бреж
нєв, відзначаючи безприкладну роль Г. А. Насера в національно-ви
звольному русі, підкреслив, що Насер великий патріот, полум’яний 
•борець проти гноблення і агресії, за свободу, незалежність і соціаль-

Закінчення Початок див. «Всесвіт» Л» 7.
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ний прогрес, мудрий державний діяч, один з найавторитетніших керів
ників арабського світу.

Хвилина мовчання. Стоїмо в мавзолеї-мечеті біля мармурового 
саркофага. А поруч вартові з довгими старовинними списами, увінча
ними прапорцями.

І вже коли вийшли на вулицю, другий наш перекладач Мустафа 
Реда спитав:

— Ви замислилися? Про президента думаєте?
Так, я думав про президента. Рвучкий, запальний Мустафа багато 

розповідав мені про Насера. Капітан у відставці, тяжко поранений 
в Суеці під час війни 1967 року, Мустафа Реда чимало читав про* 
президента. І те, іцо писали його прихильники, соратники, і те, щ о 
вигадували вороги.

Чимало цікавого довідався я з цих розповідей. Та з особливим 
запалом розповідав він про пам’ятний липневий день 1956 року, коли- 
Насер в Александры на багатолюдному мітингу урочисто оголосив про 
націоналізацію Суецького каналу, сказавши, що цей канал будували* 
єгиптяни і сто двадцять тисяч їх загинуло під час будівництва. Єгип
тянам канал і повинен належати!

Ще під час першого приїзду до АРЄ, я чув захоплені розповіді 
каїрців про революцію, про Насера, а потім не пропускав без уваги 
жодної згадки про нього в періодиці і в книжках. Знову приїхавши 
сюди, я переконався, що він нагадував про себе усім сучасним життям- 
рідної країни, якій віддав усього себе, свій талант політичного діяча,, 
свої знання, свої сили, дбав про її свободу і про поліпшення стано
вища трудового народу, з якого вийшов.

Ознайомившись з давньою й сучасною історією Єгипту, я намага
юсь уявити, яке ж місце в ній посідає й посідатиме в майбутньому цей 
великий єгиптянин, син бідного провінційного поштового службовця із 
села Бені-Мур.

Насер — це феноменальне явище не лише в Єгипті, а й у всій 
Африці, його згадують як людину, що своєю мудрістю відчула, що* 
треба робити в другій половині XX століття на закутому в ланцюг» 
колоніалізму африканському континенті.

Вийшовши з низів трудового народу, молодий єгиптянин ще під 
час навчання у військовому училищі замислювався над тим, щоб змі
нити існуючий лад, поліпшити жалюгідне існування бідарів-фелахів.

Про нього до революційного перевороту ніхто в Єгипті не знав.
І от раптом очолена ним організація «Вільні офіцери», старанно під
готувавши військові частини, в ніч на 23 липня 1952 року вчинила* 
акт, що ввійшов в історію як найвидатніша подія в житті сучасного 
Єгипту. Це була антиімперіалістична, антифеодальна революція. Цілком 
зрозуміло, що Насер готував до цього і себе, і своїх однодумців. Ре
волюція не могла статися випадково, саме тоді назрівала для неї спри
ятлива ситуація. І треба було сміливо брати в свої руки кермо полі
тичного життя, зламати старий устрій. І Насер узяв на себе величезну 
відповідальність за майбутнє рідного для нього краю.

Він не був соціалістом. Та ми ж добре знаємо, в яких своєрідних, 
складних і тяжких умовах перебував тоді народ; прояв найменшого 
вільнодумства жорстоко карався. Треба було мати велетенську силу 
волі, щоб стати на чолі сміливців і оголосити бій королям і феодалам, 
колонізаторам і ліберальним зрадникам. Таку .силу волі мав Насер. 
У липневій революції він пройшов прискорений курс соціальних наук,.
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а  аудиторією для нього стала вся територія Єгипту. Тоді кожен бурх
ливий день важив більше, ніж похмурі роки застою.

Прогнавши короля й оголосивши Республіку, Насер і його щирі 
однодумці (бо були й замасковані ренегати) зрозуміли, що це тільки 
перший крок. А що ж робити далі? Куди йти?

Майбутні історики мають чимало попрацювати, щоб віднайти гене
зис прогресивних поглядів першого президента Єгипту. А мені, людині, 
яка побувала в Єгипті і придивлялась до тамтешнього життя, вивчала 
матеріали історії та сучасності, думається, що сонце нашого Радян
ського Жовтня освітило шлях організації «Вільних офіцерів», які стали 
після революції на чолі народу.

Сам факт існування Радянської країни показував діячам єгипет
ської революції, куди треба спрямовувати дальший рух. І Насер відчув, 
що боротьба проти колоніалізму, за повне національне визволення ма
тиме успіх тоді, коли буде пов’язана із завданням соціального визво
лення. А в цьому допомогти міг Радянський Союз і країни соціалістич
ного табору.

Чимало є фактів, що свідчать, як приходила до Насера політична 
зрілість. Ось що він говорив 11 травня 1964 року на сесії Національ
них зборів Єгипту. Назвавши Жовтневу революцію великою, він ска
зав, що вона «викликала колосальні зміни в усіх без винятку районах 
світу... У нашої революції є спільність з радянською революцією». 
І далі: «Революція, яку б інтерпретацію не давали філософи причи
нам її виникнення і розвитку, означає явище, коли народ скидає 
з своїх плечей кайдани і сповнений рішучості створити таке становище, 
•при якому народні маси, які визволилися, можуть безперешкодно мо
білізувати всі свої сили на побудову нового суспільства».

А ось уривок з промови з нагоди перекриття Нілу: «Я  особливо 
хочу відзначити вплив Радянського Союзу на національний революцій
ний рух і боротьбу проти імперіалізму й відсталості, які розгорнулися 
І бушують в Азії, Африці і Латинській Америці».

34-річний полковник Гамаль Абдель Насер після успішно здійсненої 
липневої революції вчився в життя, став видатним політиком нової фор
мації. Він не піддався на улещування імперіалістів, як це зробили 
деякі діячі в інших молодих країнах. Боротьба за індустріалізацію 
жраїни, побудова легендарного Асуанського гідровузла, аграрні закони, 
які обмежили і підкосили панування поміщиків-феодалів, непорушна 
дружба з Радянським Союзом — ось що характеризувало діяльність 
Насера, діяча нового типу в одній з найбільших країн «третього світу». 
.До Каїра стали звертати свої погляди арабські народи й народи Чор
ної Африки, в особі Насера вони вбачали керівника, з якого треба 
‘брати приклад.

1—2 січня 1974 р П АРО ЛЬ — «АЛМ А-АТА!»

На зустрічі в спілці письменників Єгипту я побачив своїх знайомих, 
з  якими зустрічався в Алма-Аті на конференції письменників Азії і Аф
рики. Монументально-рухливий Абд ар-Рахман аш-Шаркаві, один з про
відних художників слова... Хасан Махассіб, Іззеддін Ісмаїл. Ісмаїл Валі 
•ед-Дін, Фавзі ель-Антіль. Вони привіталися словами: «Уа сахлан! Алма
зі та!» — «Здрастуйте, Алма-Ата!» Ці слова стали нашим паролем.
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Прийшли й інші, з ким раніше не стрічався. Принесли свої останні- 
твори, зав’язуються дружні розмови. Арабські літератори запитують, 
яцими тиражами видаються в нас книжки, які взаємини письменника а 
читачами. Заздрять, почувши, що у нас письменники зустрічаються 
з читачами на заводах, у колгоспах, в інститутах, у школах.

На розмові присутній Юсеф ес-Сібаї, роман якого «Ми не сіємо 
колючок» кілька місяців тому вийшов у Москві в перекладі на російську 
мову. Якщо в цьому творі змальовано тяжке безпросвітне життя єги
петської жінки в передреволюційні роки, то його новий роман «Мить 
життя», який щойно надійшов у продаж у Каїрі, присвячений дням, 
коли єгипетський народ боровся за ліквідацію наслідків ізраїльської 
агресії 1967 року. Мені пригадалося, що коли під час перебування 
Юсефа ес-Сібаї в Ташкенті йому вручили примірник його роману 
«Водонос помер», перекладеного узбецькою мовою, то він жартома спи
тав: «Тепер я можу вважати себе радянським письменником?»
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Називали цікавим і роман «Ф елах» Абд ар-Рахман аш-Шаркаві. Ро
ман цей відтворює життя сучасного єгипетського села. Мимоволі я по
рівняв «Фелаха» з «Бур’яном» А. Головка. В єгипетському селі відбу
вається ломка остогидлих феодальних порядків. Батраки й біднота 
беруть близько до серця заклики президента Насера, постанови ЦК 
Арабського Соціалістичного Союзу, чують нове для них слово соціа
лізм. Автор «Фелаха» показує, як точиться класова боротьба, як пе
рефарбовуються колишні визискувачі, пролазять на керівні посади в 
місцеві органи АСС, в правління кооперативу. Приваблює образ смі
ливої дівчини Тафіди, яка викриває провокаційні дії реакціонера Різка 
і його поплічників.

Ввечері заступник міністра культури Мурсі Саад ед-Дін і його рід
ний брат композитор Баліг Хамді влаштували прийом на квартирі Ба- 
ліга. Було чимало гостей з мистецького світу.

Господар пише пісні на сучасні теми, зв'язані з жовтневою війною. 
А зараз на магнітофоні відтворює нам вокальні партії з його нової, ще 
не поставленої оперети «Тамр Хенна». Молодий літератор Абд ель- 
Рахім зізнається, що мало обізнаний з російською літературою. Читав 
кілька поезій Маяковського, кілька оповідань Чехова, Шолохова — і 
все. Це властиво також деяким іншим молодим літераторам. Дехто з них 
навіть перебуває під впливом антирадянських шептунів, які подеколи 
використовують для своєї діяльності окремі каїрські газети.

Дезінформація, наприклад, призводить до того, що ель-Рахім серйоз
но твердив, ніби Борис Пастернак виїхав до Америки, живе там і 
«щось пише». Довелось переконувати співрозмовника, що цей письмен
ник нікуди не виїздив, а понад десять років тому помер, що його твори 
й переклади видаються у нас. Мало знають єгипетські письменники про 
українську літературу. А коли я сказав, що єгипетська поетеса Малак 
Алю ель-Азіз переклала деякі поезії Тараса Шевченка, співрозмовники 
тільки знизали плечима. Не чули вони про це. Я розповідав їм і про 
Лесю Українку, про її поезії, присвячені Єгиптові. Ніхто з тих, з  ким 
я розмовляв, не знали, що вона жила в Єгипті.

Розмова про необхідність взаємної популяризації літератур виникла 
і під час відвідання редакції журналу «Роз ель-Юсеф». З нами розмов
ляли завідувачі відділами редакції Гамаль Селім і Абельфаттах Резк. 
Ніби вибачаючись, зізналися, що дуже мало знають радянську літерату
ру. Більш-менш знайомі з літературою Радянської Вірменії, щось дру
кували про неї, читали деякі твори. А про українську нічого не знають. 
Так прямо й сказали.

Не дивно, що таке становище спостерігалося не тільки в передрево
люційні часи, а існує й тепер. Адже в єгипетських вузах не читають 
спеціальних курсів з радянської літератури, а в пресі теж не часто 
з ’являються популяризаторські матеріали. Тож зрозуміло, чому Селім і 
Резк запитували про елементарні речі: чи друкуються твори літераторів 
одних союзних республік в інших, чим відрізняються літератури народів 
СРСР між собою, які взаємини спілок письменників, чи бувають з ’їзди 
письменників.

Журнал «Р оз ель-Юсеф» активно підтримує всі революційні почи
нання уряду, популяризує нове життя. Абд ар-Рахман аш-Шаркаві зби« 
рався прийти в редакцію на зустріч, але вчора сказав мені:

— Пробачте, я не зможу бути завтра в редакції, але вас приймуть 
мої колеги і все розкажуть. А я вранці виїжджаю в своє рідне село на 
кілька днів. Вже давно про це домовився.
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І мені пригадалось. Адже роман Шаркаві «Фелах» так і починає
ться: «Я мушу, неодмінно мушу побувати в своєму селі». Те саме він 
сказаБ мені вчора. Зв’язок з селом уже ввійшов до його повсякденного 
побуту. І його книги народжуються в гущі життя.

Цікавий родовід журналу «Роз ель-Юсеф». Заснувала його майже 
сорок років тому прогресивна єгипетська діячка, драматична актриса 
Роз ель-Юсеф. Спершу журнал був рукописний, а потім став друкова
ним. Навколо нього гуртувалася прогресивна молодь. І як дали йому 
спочатку назву за ім’ям фундаторки, так ця назва лишилася й досі, як 
пам’ять про жінку, що боролася за свободу й незалежність Єгипту.

...Хвилюючою була зустріч у Товаристві єгипетсько-радянської 
дружби. Голова Товариства Мухаммед Абдель Салям ель-Зайят відразу 
почав розпитувати мене про Київ. Півроку тому делегація Товариства 
побувала на Україні і два дні ми були з ним разом. Тоді ми знайо
мили єгипетських друзів з радянським життям.

Активісти Товариства, які прийшли на зустріч, зацікавилися на
шою творчістю. Цього разу найбільше розповідав професор В. І. Авді- 
єв. Він докладно поінформував про те, що зробив для вивчення істо 
рії Єгипту і популяризації її серед радянських громадян. Перші його 
наукові праці надруковано 1923 року. Однією з найбільших робіт є 
двотомна «Воєнна історія древнього Єгипту», перший том якої вийшов 
у 1948 році, другий — у 1959. Широкого розголосу набула наукова 
праця, підручник «Історія древнього Сходу», випущена кілька разів 
мовами народів СРСР, а за кордоном — мовами всіх країн соціалі
стичної співдружності. За цю роботу В. І. Авдієву присуджено Дер
жавну премію СРСР.

Ель-Зайят підкреслив величезне значення допомоги Радянського 
Союзу молодій Арабській Республіці. Одне з головних завдань Товари
ства, сказав він, розширення випуску радянських книг у перекладі на 
арабську мову. Про це будуть дбати в Каїрі,

3 - 4  Січня 1974 р. «С Т О Б Р А М Н І»  Ф ІВ И  И «М И Г И »

За планом ми мали побувати в Луксорі. Хоч це місто приваблювало 
давниною, але я не сподівався побачити щось незнане. Луксор і неве
личке біля нього селище Карнак виникли на місці славнозвісних, оспі
ваних Гомером «стобрамних» Фів, столиці стародавнього Єгипту.

...Диктор Каїрського аеропорту оголосив посадку, і ми з подивом 
побачили на льотному полі літак, що мав везти нас у Луксор. Це був 
«ИЛ-18», який належав Болгарії. На борту видиівся напис: «Български 
въздушни линии». Болгари, виявляється, обслуговують деякі внут
рішні повітряні лінії Єгипту.

І ще одна цікава річ. Вдома ми чули по радіо, що Єгипет придбав 
кілька нових пасажирських літаків «ТУ-154». І ось ми побачили їх на 
каїрському аеродромі. Стоять красені-машини, готові в будь-яку мить 
знятися в блакитну височінь. З яким великим задоволенням прийняли 
єгипетські пілоти ці чудові літаки, свідчить такий факт. Захоплені кра
сою біло-голубих лайнерів, пілоти запропонували дати кожному літакові 
власне ім’я. На одному з них стояло романтичне ім’я Нефертіті.,.

...Приїхати в Луксор і не побувати в Долині царів — просто немож
ливо. І от ми із сотнею інших мандрівників перепливаємо на катері че
рез Ніл.
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Асуанський каменяр. Старе, як світ, ремесло 
поруч з грандіозною спорудою сучасності.

Долина царів, або Місто мертвих— гориста пустеля з ущелинами й 
пагорбами без жодної стеблини.

Не згадуючи про могили Аменхотепа И, Рамзеса VI та інших фарао
нів, скажу тільки, що ми почали огляд з гробниці Тутанхамона, яка є 
унікальною тим, що її не зуміли пограбувати злодії в давні часи. Від
крили її в 1922 році. Зараз багатства гробниці Тутанхамона експону
ються в Радянському Союзі.

Саме тут, у місті, що є ніби коморою, де зберігаються пам’ятки си
вої давнини, ми побачили те нове, що громоподібно вривається в тишу 
ясного дня. Спокійно пливемо на західний берег Нілу, і раптом тишу 
прорізає гуркіт — то промчали «МИГ’и» — понадшвидкісні військові 
літаки, які баражують, охороняючи єгипетське небо. Такі літаки в жовт
неві дні минулого року були грозою для ізраїльських шулік. Пригадала
ся красномовна замітка в газеті «Правда», яку читав я в листопаді 1973 
року. Кореспондент газети розповідав про зустріч із сірійськими льот
чиками, яким присвоєно почесне звання Героя Сірійської Арабської 
Республіки. Тоді капітан Хейрі і лейтенант Хаддам, що літали на вини
щувачах «МИГ-21», дали високу оцінку цим бойовим машинам, сказав
ши. що вони кращі за «Фантоми».

Отакі самі «МИГ’и» впродовж якоїсь долі секунди промиготіли сьо
годні над Луксором.

...Нарешті довгожданий Асуан, з яким зв ’язана моя творча доля, 
місто, з яким назавжди поріднилася повість «Нільська легенда»!

Нарешті Асуан, місто світової слави, куди я так прагнув приїхати, 
щоб глянути на знаменитий пам’ятник епохи, символ єгипетсько-радян-
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ської дружби — Асуанську висотну греблю і гідростанцію. Район Асуа
на пощастило мені відвідати десять років тому. Тоді будівництво було 
в розпалі, що ж побачу тепер? Як поводить себе Ніл після приборкання?

У Луксорі піднялися в повітря о 15 годині.
Яким же тісним виявляється світі Треба було приїхати в Єгипет, 

щоб там у рейсовому літакові побачити болгар і дізнатися, що в столиці 
Болгарії є наші спільні знайомі. Стюардеса Юлія Кирякова сказала, що 
вона добре знає мого знайомого професора Софійського університету 
Симеона. Русакієва, буває у нього в домі, бо разом училася з його доч
кою. Через кілька днів я буду в Софії,— каже вона,— і неодмінно 
розповім професору, що бачила в Єгипті радянську делегацію...

їдемо з аеропорту в місто. З вікна машини видно високий мону
мент — Лотос, споруджений на честь єгипетсько-радянської дружби. 
Там, за монументом, і славнозвісна Садд аль-Аалі — Асуанська висот
на гребляї

Оскільки з аеродрому ми прибули в місто надвечір (воєнний стан, 
озброєний сержант аеродромної варти попередив, щоб пасажири нікуди 
не ходили — виїзд тільки певними машинами) — не вдалося оглянути 
намічене програмою. Лише прогулялися вечірніми вулицями Асуана та 
в кінотеатрі побачили новий єгипетський фільм «Розповідь про сучас
ників»*

Нам .сказали, що вчора сюди, в Асуан, прибув президент АРЄ Ан
вар Садат, відвідав греблю й гідростанцію, його приїзд зв ’язують з 
двома датами — 14-тою річницею початку будівництва Асуанського 
комплексу і третьою річницею повного пуску в дію.

Нам подарували брошуру-довідку про Асуанське губернаторство, 
в якій, до речі, відзначено, що день початку будівництва Асуанської 
греблі й станції став традиційним днем народного свята губернаторства. 
Брошуру видано арабською і російською мовами.

5 січня 1974 р. «П ЕРЕД А Й ТЕ П РИ ВІТ ВІД ЄГИПЕТСЬКОГО СОЛДАТА!»

Не дуже спалося в місті, яке міцно увійшло в мою творчу біогра
фію. З берегів нашої полтавської річки Берестової до берегів африкан
ського Нілу, в Асуан, що примостився біля тропіка! Далекий шлях!.. 
Про все це думав. Прокинувся перед світанком, спостерігав схід сонця, 
як і кілька років тому під час подорожі по Єгипту.

О восьмій годині виїхали в глибинний район Наср. їдемо з Асуана 
на північ. Обабіч дороги убогі села, бідні халупи з каменю. Сидить 
купка жінок — всі вони в чорному, від голови до п’ят. Уздовж дороги 
зелень — тростина, боби, гаї фінікових пальм. Люди працюють на план
таціях. Хоч на ці дні припадає кількаденне щорічне релігійне свято — 
байрам, але фелахи працюють, зрізають тростину, вантажать на вози і 
везуть на цукровий завод. Свято святом, а після ранкової молитви 
треба братися до роботи*

Проскочили місто Ком-омбо, де є цукровий завод. І тільки-но звер
нули на околиці праворуч, як сталася непередбачена пригода — зіпсу
вався скат. Шофер почав щось мудрувати, а я вийняв блокнот і почав 
робити нотатки. Кореспондент • АПН приготував фотоапарат, як раптом 
перед нами з ’явилися двоє чоловіків з автоматами. Суворі погляди, по
хмурі обличчя. Наш перекладач Мухаммед Хусейн показав дозвіл вида
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ний Асуанським управлінням державної безпеки, сказав, що в машині 
їдуть радянські делегати. І відразу обличчя озброєних людей проясніли. 
Підійшли до нас, потиснули руки. Виявляється, це робітники місце
вого цукрозаводу, бійці народної оборони. Відпрацювавши зміну на 
заводі, йдуть на чергування, охоронять місто від можливої появи во- 
рогів-диверсантів.

І от ми в глибинному селі. Живуть у ньому переселенці, що при
були сюди після того, як їхні села були затоплені Асуанським морем, 
яке розлилося на 500 кілометрів.

Переїхавши на нове місце, люди зажадали зберегти стару назву 
свого села. І от на новому місці продовжує своє життя давня Тушка. 
Раніше тут не було нічого.. Працелюбні фелахи протягом семи років пе
ретворили похмуру пустелю на квітучий оазис. У цьому їм допомогла 
Асуанська гребля, що дала воду. Живуть вони не в злиденних халупах, 
а в пристойних будинках. Є тут сільськогосподарський кооператив, який 
захищає бідноту від жмикрутів-багатіїв.

Ще двадцять років тому переважна більшість фелахів була не
письменною. А тепер держава відкрила семирічну школу, де діти вча
ться безплатно. («Це зробив Насер!» — шепнув мені сивобородий 
Дідусь).

Сільський староста Махмуд Абдель Хакім, замислившись, питає: 
«Щ о ж вам цікавого показати? Мабуть, виставку». І повів нас в одну з 
кімнат сільського клубу.

У досить просторій кімнаті виставлено кілька десятків малюнків 
учнів Тушканської сільської школи. Я не втримався і вголос сказав: 
«Дорогі друзі! У мене таке враження, ніби перед нами малюнки дітей- 
гуртківців одного з будинків піонерів у Москві чи Києві».

І я не перебільшував. І своїм змістом і якістю виконання малюнки 
заслуговували високої оцінки, хоч це малювали діти, чиї батьки й брати 
ниділи колись у темряві неписьменності. Кожен малюнок свідчив, що 
молоде покоління виховується на благородних принципах патріотизму, 
любові до своєї землі.

Усі малюнки присвячено животрепетній темі — жовтневій війні. Тут 
1 єгипетські танки в наступі, і форсування Суецького каналу, і повітря
ний бій, і солдат, який тримає на руках здивоване дитинча.

І ще про одне незабутнє враження. До сільського клубу зійшлося 
понад сто фелахів різного віку — і молоді, і старики. Кожен тиснув нам 
руки і тепло вітав.

Я звернув увагу, що один з них, одягнутий у смугасту галабею, три
має руку на перев’язі. Спитав у старости Хакіма, хто цей чоловік. 
Виявилося, Адіб Гібалі Дахаб учасник жовтневої битви, десантник, во
ював у районі Ісмаїлії, тяжко поранений. Відпросився з госпіталю до
дому на два тижні. А потім — знову в полк.

Дахаб — молодий, енергійний, симпатичний юнак з відкритим пог
лядом довірливих очей. Йому 23 роки. Ми довго з ним розмовляли. Не
жонатий. Вдома мама і сестри. Працюють у кооперативі.

А потім якось непомітно Дахаб зник. Хакім збентежився, але його 
заспокоїли, сказавши, що Дахаб скоро повернеться. І він за кілька хви
лин з ’явився, вручив мені своє фото з автографом: «Узяв у сестри, на
діслане з фронту. Покажете дома нашим друзям — радянським лю
дям, передасте їм привіт від єгипетського солдата». *

І ось він дивиться на мене з фотографії — у маскувальній формі, 
на голові хвацько заломлений берет десантника. А в очах — рішучість,
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молодеча завзятість. Напис короткий — «Дарунок від пораненого воїна 
Адіба Гібаля Дахаба радянським гостям. 5 січня 1974 р.»

Ще один підійшов до нас, познайомився. Сабір ез-Зігдін. Теж де
сантник. Воював на південь від Ісмаїлії. Має відпустку на п’ять днів. 
Ми запитали старосту, скільки жителів Тушки в армії. Він посміхнувся, 
це не військова таємниця. Усіх жителів у селі понад чотири тисячі, а на 
фронті зараз близько трьохсот. Сім загинули в жовтневих боях — чо
тири офіцери і троє рядових.

Гостинні господарі влаштували нам імпровізований концерт, іут же 
в дворі клубу. Після концерту нас оточили нові друзі-фелахи, сказали, 
що в журналах і газетах читали про приїзд радянської делегації, й по
просили, щоб ми розповіли про свою країну, роботу.

Захоплено слухали розповідь Мухтара Ашрафі. Вій багато зробив 
для зміцнення культурних зв ’язків Єгипту і Радянського Союзу. На
прикінці 1970 року виїхав де Єгипту на запрошення міністерства 
культури й інформації для ознайомлення з музичним життям молодої 
республіки. Коли вже кінчався п’ятнадцятиденний термін перебування, 
міністерство попросило його залишитися на певний час для спільної ро
боти з єгипетськими й радянськими спеціалістами по здійсненню балет
них постановок і організації симфонічних концертів. Протягом наступ
них трьох місяців Мухтар Ашрафі підготував і здійснив постановки чо
тирьох балетів — «Дон-Кіхот» Мінкуса, «Пахіта» Адана, «Франческа 
да Ріміні» і «Лускунчик» Чайковського.

У травні 1971 року М. Ашрафі знову відвідав Каїр. Його запросили 
дати новий варіант вокально-симфонічної поеми «У грозові дні», яку він

Нове на каїрських вулицях — дівчата-регулювальниці руху.

198



написав у 1967 році після нападу Ізраїлю на Єгипет. Тут на основі по
еми він створив одноактний балет «Стійкість», про події 1967 року, бо
ротьбу єгипетського народу проти ізраїльських агресорів.. Прем’єра цьо
го балету пройшла з великим успіхом. Автором лібретто, постановником 
і виконавцем головної ролі був Абдель Монейм Камель.

Особливо грандіозний успіх супроводжував балет, коли його показа
ли на відкритому повітрі біля знаменитих пірамід. В історії світового 
балетного мистецтва це, мабуть, був перший і єдиний випадок, коли в 
масових сценах вистави взяли участь тисячі людей! За визнанням самих 
єгиптян, твір Ашрафі «Стійкість» є першим арабським національним 
балетом.

Тоді ж композитор, виконуючи прохання Спілки єгипетської молоді, 
написав молодіжну пісню «Ватан» («Батьківщина»). її співав Табель 
ель-Бельгагі в травні 1971 року на концерті в каїрському оперному те
атрі в присутності автора.

Перебуваючи в Єгипті, Мухтар Ашрафі диригував на концертах, в 
яких виконувались твори російських і західноєвропейських класиків та 
сучасних арабських композиторів. Важливим внеском М. Ашрафі у зміц
нення культурних зв ’язків Єгипту і СРСР є те, що він уперше дири
гував увертюрою до опери «Антоній і Клеопатра» єгипетського компо
зитора Хасана Рашіда (Рашід помер п’ять років тому, так і не поба
чивши на сцені свого твору). На знак подяки дружина композитора по
дарувала Ашрафі партитуру опери, і він підготував у Ташкенті кон
церт, в якому звучала увертюра Рашіда.

Восени 1972 року каїрська балетна трупа була на гастролях у Мо
скві й Ленінграді. В програмі значився балет «Стійкість». Диригував 
автор.

І от тепер він утретє приїхав до своїх друзів.

6 Січня 1974 р. ОСЬ ВОНА, АСУАНСЬКА ГРЕБЛЯ!

Якщо Геродот назвав піраміди першим з семи чудес, стародавнього 
світу, то Асуанський велетень з цілковитою підставою величають чу
дом XX століття!

І от ми їдемо до Садд аль-Аалі, як араби з любов’ю іменують веле
тенську греблю.

Біжить машина, а наш гід, асуанський старожил Мохаммед Тахаа 
тихенько розповідає. У цій розповіді звучить неприхована гордість за 
своє рідне місто. Він питає, чи знаємо ми, що Асуан одне з найстарі
ших міст світу, і додає, що «Вічним містом» завжди чомусь називають 
Рим. Римові три тисячі років, а Асуанові понад п’ять тисяч! Оіже, хто 
має право на ранг «вічного» міста? Та, власне, річ не в цьому. Він, Та
хаа, просто наводить факти. Нині Асуан зростає швидко. До будівни
цтва висотної греблі в ньому було ЗО тисяч жителів, а тепер — понад 
150 тисяч! Асуан зростатиме й далі. Тахаа нагадує, що Асуан розташо
ваний поблизу тропіка Рака і радить побувати тут у червні, в день літ
нього сонцестояння. Небесне світило стоїть тоді над Асуаном прямо
висно і жоден предмет не кидає тіні.

Не один раз нашу «Волгу» зупиняють патрулі на КП, перевіряють 
видані органами держбезпеки перепустки.
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Прозаїчні картини: курява від грузовиків із солдатами, галасливі 
діти обабіч шосе, неподалік пасуться кози (де тільки серед цього камін
ня знаходять вони поживу?).

А я був настроєний урочисто, бо наближався до того місця, яке праг
нув оспівати і в повісті, і в усних виступах, і в публіцистичних стат
тях.

Музей Садд аль-Аалі — круглий будинок, схожий на панораму се
вастопольської оборони. Добре зробили керівники міністерства енерге
тики Єгипту, збудувавши цей храм науки і техніки, храм асуанської 
слави. Тут уся історія легендарного асуанського будівництва. Яскраві 
експонати — карти, муляжі, художні діаграми, фотопортрети, об’ємні 
краєвиди. Все зроблено майстерно, дохідливо, переконливо. Музей — 
ніби візитна картка Садд аль-Аалі.

Стоїмо на оглядовій площадці. А серце налатається, наче щойно збіг 
на високу гору. Природне хвилювання, бо прибув на історичне місце, 
де давали бій відсталості, злидням, колоніалізму.

Ліворуч — приміщення ГЕС, внизу приборканий Ніл крутить 
турбіни. Трохи далі, теж ліворуч від того місця, де стоїмо, можна вга
дати річище, яким ще десять років тому протікав Ніл, перегороджений 
нині греблею завдовжки майже чотири кілометри.
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Гігантська споруда! Висота греблі сто одинадцять метрів. Ширина— 
по гребеню сорок метрів, а на дні, при фундаменті — дев’ятсот вісім
десят! Нема бажання йти звідси. Сюди вклали частку своєї праці ра
дянські люди. Що їх привело сюди з берегів Ангари, Єнісея, Волги, 
Дніпра? Ленінські заповіти про інтернаціональні обов’язки радянських 
людей. Якоюсь, нехай наймінімальнішою часточкою, є і мій скромний 
внесок у благородну справу єгипетсько-радянської дружби — моя по
вість «Нільська легенда».

їдемо греблею. Зупинились. Вийшли з машини. Саме тут, під нами, 
під могутнім насипом греблі, було колись річище Нілу, яким він котив 
свої води, певно, сотні тисяч років. Стоїмо. Мухтар Ашрафі в задумі про
мовляє: «Пам’ятаю, два роки тому тут, на греблі, було посаджено ма
ленькі деревця. А тепер гляньте, як вони піднялися — на два людських 
зрости!»

Так, дерева піднялися. А перед греблею розлилося велетенське во
досховище, справжнє море! Трудовий Єгипет уже тепер має можливість 
підвести підсумки — що ж дала Асуанська гребля і ГЕС? У кілька ра
зів збільшилось виробництво електроенергії. Площа оброблюваних зе
мель зросла на мільйон триста тисяч феданів, тобто більше ніж на 
п’ятсот тисяч гектарів. Всі витрати на будівництво вже окупилися. Те
пер гребля і ГЕС приносять державі прибуток' — 200 мільйонів єги
петських фунтів щороку.

Летіли в Каїр надвечір. Внизу сизо-чорна стьожка Нілу. А з обох 
боків пустеля. І ландшафт точнісінько такий, як на Місяці, що ми його 
бачили при допомозі камери «Місяцехода». Пісок, пісок, пісок. І піща
но-кам’янисті долини й видолинки, схожі на нерухомі річки й ручаї, 
ніби намальовані на великій географічній карті.

А в Каїрі, як кажуть, з корабля на бал. Увійшли в готель о восьмій 
вечора. А нас чекають товариші — треба їхати на дружню вечерю, 
влаштовану видавництвом «Ат-Тахрір». В залі ресторану нас привітав 
відповідальний секретар газети «Аль-Гумхурія» Абдалла Навар.

7 січня 1974 р. ДРУЖ НІ СЛОВА Ю С ЕФ А  ЕС-СІБАЇ

Вранці відвідали редакцію газети «Аль-Ахрам». Оглянули робочі 
кімнати журналістів, розпитали про умови їхньої роботи. Щодня друку
ють 600 тисяч примірників. Майже весь тираж продається в кіосках. 
Передплата становить лише п’ять процентів.

Вдень прибули до палацу «Ат-Тахрір». Тут відбулось урочисте вру
чення премій імені Гамаля Абдель Насера. Дипломи й медалі вручив 
міністр культури Єгипту Юсеф ес-Сібаї.

Мухтара Ашрафі, Всеволода Авдієва і автора цих рядків тепло 
вітали представники столичної громадськості, які зібралися в залі. 
Запам’яталися дружні слова Юсефа ес-Сібаї: «Будемо й надалі зміц
нювати дружбу Єгипту і Радянського Союзу. Дружба між нашими на
родами, духовне зближення — найцінніше надбання».

Не одну промову довелось вислухати під час прийому з нагоди 
вручення нагород, а думалося не про те, за що присуджено нагороди, 
а про те, що кожен з нас повинен ще і ще щось зробити. Передусім 
слід розповісти радянському читачеві про сучасний Єгипет, щоб наші 
люди відчули, як живе єгипетський трудар після липневої революції. 
В міру своїх сил намагаюсь зробити оцими нотатками...
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Увечері нас запросили до Радянського культурного центру. При
йшли єгиптяни — літератори, художники, композитори, мистецтво
знавці.

Цікава розмова. Йшлося про шляхи розвитку сучасної єгипетської 
музичної культури. Найбільше навантаження сьогодні витримав Мухтар 
Ашрафі. Дискутували гаряче, запально. Дехто з наших друзів-єгиптян 
дотримується тієї думки, що на сучасному етапі ще рано говорити про 
широкий розвиток музики в Єгипті, бо, мовляв, широкі народні маси 
ще не розуміють серйозних жанрів — оперного, балетного, симфоніч
ного, і треба зачекати, доки народ «підросте», оволодіє азами музичної 
грамоти.

На такі «вичікувальні» настрої дав переконливу відповідь Мухтар 
Ашрафі. Він сказав, що років 35—40 тому приблизно аналогічний стан 
був у рідній його республіці — Узбекистані. «Ми не чекали,— сказав 
він, — поки народ «підросте», як дехто висловився тут, а створювали 
музичні школи, консерваторію, відкрили два театри опери та балету в 
Ташкенті і Самарканді. І що ви думаєте? Народ зрозумів музику, охоче 
відвідує оперні та балетні вистави. Виросли висококваліфіковані кадри 
оперних співаків, балетних акторів. Отже, не вичікувати треба, а ство
рювати мережу музичних освітніх закладів, відкривати музичні театри 
для народу. Така наша дружня порада. Та, власне, ви вже на практиці 
бачите, як у вас розвивається музична культура, які з ’явилися талано
виті актори, які твори пишуть композитори про нове життя».

Довго не розходилися. ІЦе й на ганку, на вулиці продовжували ди
скутувати, бо було зачеплено болюче питання, яке хвилює єгипетську 
інтелігенцію.

Увечері нас запросив у гості лауреат премії імені Насера мистецтво- 
знавець Ахмед Саад ед-Дін Мухаммед. Він зустрів нас на порозі квар
тири привітальними вигуками, тримаючи на руках смагляву внучку. 
Рвучкий, не по літах моторний господар познайомив нас із своїми дру
зями. Був тут директор департаменту міністерства культури Хасан Аб
дель Хаді, директор ансамблю фольклорного танцю Самі Юніс, син 
господаря Хасан — завідувач постановочної частини цього ансамблю, 
танцюристка Сігалі Рашад, молодші і старші актори і мистецтвознавці.

Тільки-но закінчилася процедура знайомства, як господар включив 
магнітофон і ми почули увертюру до опери «Ділорам» Мухтара Ашрафі. 
Увертюру змінила арія з цієї ж опери у виконанні народної артистки 
СРСР Саадат Кабулової.

Після склянки кави відновилася вчорашня розмова про сучасну єги 
петську музичну культуру. Господар, ерудований мистецтвознавець, від 
стоюючи потребу музичної освіти, все ж таки висловлював побоювання, 
чи не занадто рано призвичаювати сільських дітей до музики. Спочатку, 
мовляв, треба дати їм загальну освіту, а потім поволеньки переходити 
до систематичного викладання музики.

Виступаючи «опонентом», композитор Мухтар Ашрафі навів свіжий 
приклад — він розповів про те, що ми бачили в селі Тушка, як там 
школярі залучаються до образотворчого мистецтва, як ентузіасти-вчи- 
телі прищеплюють їм любов до малювання. Так можна прищеплювати 
дітям і любов до музики. Вагомий аргумент переконав господаря. Він 
погодився, що інтелігенція ще недосить сміливо ставить питання пе
ред урядом про запровадження в масових школах художньої освіти.

Самі Юніс освоїв російську мову. Він попросив перекладача не допо
магати йому. І що ж? Ми вільно розмовляли з ним, хоч іноді йому до-
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велось трошки затримуватися, підшукуючи потрібні слова. Юніс розка
зав, що вій двічі бував з ансамблем у Радянському Союзі.

...Але не слід думати, ніби в Єгипті все йде гладенько, без пере
пон. В руках буржуазії зосереджено певні економічні важелі, а це й 
породжує у реакційних елементів надію на повернення капіталістич
ного ладу. Гострі класові протиріччя точаться в сільській місцевості. 
Незважаючи на досить рішуче запроваджувану аграрну реформу, бага
тії ще не втратили своїх економічних позицій на селі. Поміщики та 
куркулі утримують чимало землі, майже чверть придатних для обро
бітку площ.

Класові сутички набирають подекуди гострих форм. Неподалік од 
Александра, в селі Камшиш кілька років тому на сільській вулиці по
стрілом з рушниці був убитий сільський активіст, член місцевого комі
тету АСС Салах Хусейн, його вбили поміщики за те, що він був ініціа
тором націоналізації кількох сотень гектарів землі на підставі закону 
про аграрну реформу.

Триває боротьба навколо запровадження в життя заповітів вождя 
липневої революції Гамаля Абдель Насера. Це не суперечки щодо ок
ремих пунктів, а справжня ідейно-політична боротьба. Особливі напади 
чинить реакція на ідею дружби Єгипту з Радянським Союзом. Реакціо
нери розуміють, що заповіт Насера зміцнювати цю дружбу є основою
ОСНОВ реВОЛЮЦІЙНОГО І антиімперіалістичного ЗМІСТУ ЄГИПЄТСоКОГО життя.
І тому вони намагаються затримати рух трудового Єгипту до нових со
ціальних перетворень.
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НАРИСИ
Богуша
Хньоупека

У серпні 1974 року в Чехословацькій 
Соціалістичній Республіці урочисто від
значається велике свято — ЗО річниця 
Словацького народного повстання, яке 
вписало одну з найяскравіших сторі
нок в історію мужньої і героїчної бо
ротьби народів Чехословаччини проти 
фашизму.

Збірка нарисів Б. Хньоупека «Генерал 
з  левом» зайняла помітне місце серед 
видань, що вийшли в Чехословаччині до 
знаменної дати. Всі двадцять сім нари
сів, вміщених у книжці, розповідають 
про віковічну дружбу між радянським і 
чехословацьким народами, про дружбу, 
яка зміцніла й загартувалась у горнилі 
спільної боротьби проти фашистських 
загарбників, про дружбу, яка допомагає 
нашим народам будувати світле май
бутнє — комуністичне суспільство.

Читаючи книжку Б. Хньоупека, мимо
волі пригадуєш відомі нариси й репор
тажі про нашу країну, написані Ю. Фу- 
чіком, П. Ілемніцьким, М. Майєровою, 
Г. Вчелічкою... І це не поверхове вра
ження: висока журналістська й художня 
майстерність автора, вміння вже з пер
ших речень заволодіти увагою читача, 
широта тематичної палітри й оригіналь
на побудова розповіді, точний добір 
найважливіших фактів і художніх ком
понентів, широка географія — під нари
сами стоять назви радянських міст від

Ужгорода й до Владивостока — все це 
наближає нариси Б. Хньоупека до най
кращих творів передової чехословаць
кої літератури й публіцистики. Ці нари
си мають ще одну характерну рису: їх 
автор, стійкий інтернаціоналіст-кому- 
ніст, веде принципову, партійну, прав
диву й відверту розмову з читачем, гли
боко аргументуючи кожне своє тверд
ження. Б. Хньоупек, а це добре відчу
ває читач, ретельно, як дослідник, зби
рає матеріали для своїх нарисів; кожен 
з  них — це результат справді твор
чого журналістського пошуку. Доку
менти, що наводяться в збірці, відомості, 
знайдені в архівах, записи розмов — усе 
це надає книжці точності, документаль
ності й переконливості, які не можуть 
залишити байдужим читача.

Нарисом «Встань і йди!», яким від
кривається книга, Б. Хньоупек починає 
розповідь про буремні роки війни. Про
стий словацький юнак Ян Крошлак, який 
опинився на території СРСР, вступає до 
лав радянських партизанів, пліч-о-пліч з 
ними воює проти гітлерівців. Зі сльоза
ми на очах він приймає з рук А. І. Мі- 
кояна бойові радянські нагороди, щ о . 
знайшли його вже в післявоєнні роки. 
Темі бойової дружби в спільній бороть
бі проти фашизму, присвячені інші на
риси. Один з найкращих — «Словаки з 
катакомб» (друкується в цьому номері 
журналу), в якому з документальною 
точністю змальовані героїчні сторінки 
боротьби міста-героя Одеси проти фа
шистських загарбників і участь у цій бо
ротьбі партизанів-словаків. Автор зібрав 
великий і цікавий матеріал про бойові 
подвиги невеличкого словацького під
розділу, що спустився в одеські ката
комби, щоб разом  з радянськими людь
ми громити фашизм, наблизити визво
лення своєї батьківщини. Записи розмов 
з  учасниками й свідками цієї героїчної 
епопеї доповнили й збагатили докумен
тальний матеріал.

У нарисі «Яман-Таш» розповідається 
про участь солдатів-словаків у парти
занському русі в Криму; «Генерал з ле
вом» — історія життя радянського ге
нерала О. Асмолова, який разом  з ін
шими радянськими воїнами був посла
ний Радянським урядом у Словаччину 
на допомогу повсталому народові. Цій 
же темі присвячені нариси «Реабілітація 
легенди», «Останній парламентер» та 
інші.

Справжнім журналістським відкрит
тям є нарис «На кордоні» — розпо
відь про те, як авторові вдалося вста
новити, що першим радянським воїном- 
визволителем, який ступив на територію 
Чехословаччини під час другої світової 
війни, був капітан Г. М. Шавлухашвілі.
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БОГУШ ХНЬОУПЕК

С Л О В А К И  
3 К А Т А К О М Б

1
Одно! буряної ночі, коли крижаний вітер люто шугає аж до хмар, 

в палаті одеської лікарні вмирала людина. Вмирала за незвичайних 
обставин.

Біля ліжка сидять агенти гестапо й військової розвідки і ловлять 
кожен звук, що вихоплюється з уст пораненого. Він марить.

Та ось людина наче приходить до тями, і офіцери, маскуючись, на
тягають на себе білі лікарські халати.

— Ось бачите, друже,— каже один з них з удаваною бадьорістю, 
— все гаразд. Ви ще поживете!

Частина нарисів цієї збірки присвячена 
поїздкам автора по Радянському Союзу. 
«Білі лебеді» — нарис про збудовані в 
Чехословаччині кораблі, що плавають 
річками Сибіру; «Короткий лист» — р оз
повідь про дружбу робітників Уралмашу 
з кошицькими побратимами; про спів
робітництво між радянськими й чехосло
вацькими матросами на Дунаї йдеться в 
нарисі «Ізмаїл», про будівництво греблі 
трудящими Закарпатської і Східносло- 
вацької областей — у нарисі «За річ
кою — СРСР».

Куди б не закидала журналістська до

ля Б. Хньоупека — на Памір («Зірка Па
міру», «Під стріхою світу»), у Владивос
ток («В затоці золотого трепанга»), у 
Волгоград («На Волзі»), у Білорусію 
(«Ведмідь на мотоциклі»), на Закарпаття 
(«Ціна людині») або на далеку північ 
(«Місто полярних зірок», «Тулома»), 
автор скрізь знаходить добрих друзів, 
і скрізь його захоплює героїчна праця 
радянських людей — будівників кому
нізму.

Володимир МОТОРНИЙ
Прага.
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Людина стогне. Просить зняти з очей пов’язки. Агенти радяться 
з лікарем. Той з сумнівом знизує плечима, каже, що це небезпечно, 
але військові наполягають на тому, щоб прохання пораненого було 
вдоволено.

Лікар разом з сестрою обережно знімають пов’язки. Праве пора
нене око залишається під пов’язкою, ліве мружиться від світла, лю
дина болісно кривить обличчя, а потім повіки розплющуються, і око 
непорушно втуплюється в стіну. Минає якась хвилина, перш ніж воно, 
озирнувши кімнату, зупиняється на обличчях тих, що сидять навколо.

Офіцер знову майже лагідно нахиляється над ліжком, робить рух, 
немовби хоче взяти пораненого за руку, але той дико скрикує і, на
пруживши останні сили, трохи піднімається на ліжку. Може, він 
помітив гудзики на мундирі під халатом, може, чоботи, може, інозем
ний акцент,— в усякому разі, він кричить, зриває з себе залишки 
скривавленої пов’язки, хилиться набік і щосили вдаряється правою 
скронею об залізне бильце ліжка. Він вмирає одразу, на очах у нім
ців, які не тямлять себе від люті.

Так загинув на початку березня 1944 року сім разів поранений 
чекіст Василь Авдєєв-Чорноморський.

На третьому році війни виникла потреба послати до німецького 
тилу людей, які б могли організувати партизанський рух. Людей 
потрібно було дуже багато, а особливо людей досвідчених, і ось тоді 
надійшла черга Авдеева. Досвід офіцера-чекіста, особиста хороб
рість, яку він вже три роки виявляє на передовій,— все це було вра
ховано, і Авдеев стає членом групи парашутистів, які мають призем
литися в районі Одеси і безпосередньо у місті організувати підпілля.

Штаб партизанського руху при Третьому Українському фронті 
призначає Авдеева командиром десантної групи у складі десяти чо
ловік. 16 січня в морозну, беззоряну ніч партизани висаджуються 
недалеко від Одеси і встановлюють контакт з міським підпіллям. 
Вражає, як швидко Авдеев орієнтується в складній обстановці, ана
лізує ситуацію і виконує головне завдання — в надзвичайно стислі 
строки реорганізує підпілля.

Німецька розвідка відчуває, що має перед собою сильного против
ника і робить усе, щоб знищити його. По місту в супроводі німецько
го агента ходить зрадник, який знає Авдеева особисто. Нарешті вони 
зустрічають свою жертву. Зрадник ховається за дерево, Авдеев стрі
ляє, у перестрілку включається група солдатів. Оточений з усіх боків, 
Авдеев притискає до правої скроні пістолет і натискає спуск...

З біографії посмертно нагородженого легендарного героя одесь
ких катакомб постає один факт, який не може не схвилювати: в ос
танні дні перед смертю Авдеев ходив на завдання у супроводі кіль
кох словацьких солдатів. Лише один-єдиний раз Авдеев не взяв їх з 
собою. Саме тоді, коли дізнався, що по його слідах іде німецька роз
відка. Він не хоче ризикувати життям своїх побратимів словаків, іде 
на явку сам і гине.

Словацькі соратники Авдеева — це сама по собі велика тема, і тут 
виникає багато запитань.

Щоб відповісти на них, треба переглянути документи про Одесу 
часів війни і вибрати все, що стосується словаків. Проте, на жаль, 
наявна література тут мало чим може прислужитися. Наприклад, у
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шістсотсторінковому двотомному збірнику «Одеса у Великій Вітчиз
няній війні» словаки не згадуються зовсім. А у всіляких мемуарах, 
розкиданих по різних збірниках, дані такі бідні, що і на перший по
гляд видно: їм бракує історичної перспективи й системи.

Проблема має свою специфіку. Адже участь словацького військо
вого підрозділу в одеському підпіллі — факт історичний. Чому в 
такому разі цей факт розкритий так поверхово? Очевидно, потрібно 
розширити дослідження, шукати людей, які пам’ятають і знають 
Одесу під час війни. Ці люди обов’язково знайдуться, але 20 років — 
це все-таки 20 років, а людська пам’ять не завжди в змозі відтворити 
точну картину досить далекого минулого.

Чи знали словаків учасники тих подій? Ну, звичайно, знали, адже 
разом ходили на завдання, разом воювали. Але не збереглося жодно
го імені, дати чи свідчення, а без них неможливо реконструювати 
історію.

І тут мимоволі вперше виникає сумнів: як же це, власне, було тоді 
в Одесі зі словацькими партизанами? Йдеться про легенду чи про 
реальність?

І ось з ’являється новий, досі невідомий документ. Знаходимо його 
в особистому архіві генерала Асмолова, тодішнього начальника пар
тизанського штабу Третього Українського фронту, офіцери якого по
винні були підтримувати зв’язок з одеським підпіллям. Цей документ 
залишився у генерала як згадка про невеличкий епізод великої війни, 
три густо списані російським текстом аркуші паперу. Зміст докумен
та такий:

«Список словаків, що перейшли зі зброєю в руках до Об’єднаного 
партизанського загону в Одесі. Після з ’єднання загону з Радянською 
Армією командир відрядив словаків до Чехословацької місії в Моск
ві. У супроводі капітана Голинька від’їхали словаки: поручик Лав- 
рент Кубат, підпоручик Кароль Пагач, сержанти Міхал Купец, Йо
зеф Сошка, Ладіслав Швец, Міхал Оравець, рядові Штефан Пекар, 
Ян Янковський, Кароль Слезак, Йозеф Кіш. Всього 160 імен. Д а
та — квітень 1944».

Незважаючи на неправильну подекуди російську транскрипцію, 
вдалося прочитати всі імена.

З ’ясовується, що багато хто загинув.
Поручик Кубат. Підпоручик Пагач, командир автоматників тре

тьої бригади нашого з ’єднання на Дуклі. Сержант Міхал Кончетті...
Ситуація ще більше ускладнилась: загибель Авдеева, список ге

нерала і нова, хоч і скупа література,— все це, звичайно, факти, але 
ж є ще довгий післявоєнний період, і за весь цей час — нічого про 
участь словаків у партизанському русі в Одесі!

Легенда? Чи дійсність?
А може, йдеться про кілька випадкових епізодів? Може, історики 

не вважали навіть за потрібне зупинятися на них, і тільки в буйній 
уяві самих учасників вони переросли у свідомий опір і організовану 
боротьбу?

На це запитання московські архіви відповіді не дали.
Щось нове може розказати тільки Одеса.
Я від’їжджаю туди на початку серпня.
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Вже третій день я прокидаюсь під передзвін курантів. Місцеве ра
діо передає музику. В такі хвилини здається, наче вся Одеса високими 
і ясними голосами співає якийсь невідомий хорал.

Під вікнами готелю вирує порт, гудуть басовито пароплави. Вда
лині міниться ультрамаринове море — ніби саме його писав Айвазов
ский, роботи якого експонуються в картинній галереї за рогом. Кож
ного ранку я іду в кінець Приморського бульвару, минаю будинок 
оперного театру, проходжу вулицями, що нагадують мені братіслав- 
ську Штурову, а потім під гарячим сонцем блукаю передмістям.

Я шукаю вулиці, які вже давно перейменовано, і людей, які зни
кли хтозна-куди. Поки що мені точно відомо тільки одне: перша з 
п’яти адрес, які дав мені генерал, не придасться.

Степан Дроздов, колишній командир Об’єднаного загону, переї
хав до Баку.

Декого я все ж знаходжу. Ці люди згадують словаків добрим сло
вом, бережуть пожовклі фотографії, але я відчуваю, що все, про шо 
вони розповідають, далеко від центру подій, бо я все ще не маю жод
ного імені. Лояльність словаків, їхня допомога,— все це, звичайно, 
цікаво, але надто далеко від тієї жорстокої боротьби не на життя, 
а на смерть, яка точилася в цьому місті під час війни.

Де ж далі шукати кінець нитки, що допоможе розкрутити цей 
клубок? Іду до редакцій місцевих газет. Там ставляться до мене дуже 
привітно, знаходять кілька вирізок з газет і знайомлять з партизана
ми, які повинні знати про воєнну Одесу все.

Вони справді пам’ятають все. І словаків теж. Але запитання, що 
стосуються місця, часу і осіб, залишаються без відповіді. Дуже добре 
мене зустрічають і в музеї. Тут знають всі факти і епізоди, що згаду
ються в літературних джерелах. Мені показують дві фотографії, де 
зображені словаки, але оце й усе. Вони самі просять допомоги і на
перед дякують за всі документи, які допоможуть розширити їх експо
зицію про участь словаків в одеському підпіллі. Вони дуже зацікави
лися списком генерала, сфотографували його.

Невже тільки легенда? Неможливо, щоб бої, вчинки, живі і мерт
ві, сто шістдесят словаків зникли з історії, як партизани в ката
комбах.

Увечері мені розповідає одна жінка, колишня партизанська зв’яз
кова, як вона вербувала словацьких радистів до підпілля,

«Між іншим, — говорить жінка, — в Одесі залишився один ваш 
солдат з тих, кого я тоді часто бачила в штабі».

Це здається просто неймовірним. Але навіть, коли б жінка по
милялася, однаково все треба перевірити.

Результатом цілоденної праці установи є невеличкий аркуш папе
ру з іменем і адресою: «Тод Степан Андрійович, Одеса, Комітетсь
ка, 1, кв. 25». Старший сержант Штефан Тод є у списку генерала, 
під номером 28.

Наступна сенсація — Штефан Тод не вміє говорити по-словацьки! 
Він знає хіба що «Добрий день» і «Честь праці». І взагалі, якщо він
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колись і вмів говорити по-словацьки, то настільки все забув, що за
мість «запасний полк» (nahradny pluk) говорить «садівний полк» 
(zahradnv pluk). По-німецьки і по-мадьярськи він. мовляв, колись 
щось розумів, але досі все забув. Розмовляємо по-російськи.

Так, значить, земляк Тод — з Маргецян. В Ясові він вивчився на 
кухаря, і потім працював у готелі в Татранській Лом ниці.

В сороковому році він — артилерист у Жіліні, за рік, у серпні, він 
уже на фронті. З технічною частиною першої піхотної дивізії він ти
няється по тилах, а в жовтні 1943 року опиняється в Одесі. Стереже 
школу на Прохорівській, 24. Його командири — поручик Кубат і 
підпоручик Пагач Про партизанів він знає небагато, але коли дохо
дить до діла, спускається в катакомби, а коли знову ж таки усе 
кінчається, переходить разом з іншими до армії генерала Свободи. 
Відразу ж під Самбором, на спостережному пункті, дістає тяжке по
ранення в живіт. Півроку лежить у Донецьку, потім шукає свою ча
стину, але та вже під Міколашем. В Пряшеві він довідується, що 
німці повісили його батька, шахтаря з Словінек. Тепер у нього зали
шилась єдина близька людина — жінка в Одесі. Він дістає «папір», 
їде до жінки, і якраз у цей час кінчається вічна. Вперше він приїхав 
до Маргецян аж в 1956 році, як турист і після цього ще двічі, разом 
з жінкою й дочкою.

Він працює на мебльовій фабриці, отримує інвалідну пенсію, 
член бригади комуністичної праці, медалі і грамоти лежать у нього 
в скрині.

Я читаю йому список. Почувши ймення Ян Рімбала. він стукає 
себе по лобі: «Цей також залишився тут через жінку. Живе у Львові. 
І Гайдучкоз Гуменного так само. Той, однак, повернувся в сорок 
шостому».

Два дні ми з ним збираємо докупи словаків Одеси. Все йде добре: 
події стають на свої місця, епізоди утворюють єдине ціле. Тод звертає 
мою увагу на найголовніше: подіями у воєнній Одесі займається рада 
ветеранів партії обласного комітету КПРС.

Полковник у відставці Василь Федорович Єгоров, член цієї ради, 
за три роки зібрав і поступово дослідив велику кількість історичних 
матеріалів, порівняв спогади десятків людей, відокремив фантазію і 
домисли від історії і об’єктивно оцінив події неспокійної воєнної 
доби.

Чому мовчать перші радянські післявоєнні документи?
«Треба дивитись на це чисто по-людськи,— замислюється він,— 

адже це сорок четвертий рік! Хто тоді мав час на архіви і писання 
мемуарів! А коли час настав, словаків тут уже не було. Де їх шукати? 
Де ми мали брати факти, коли вони дома про це не писали. Але це 
ще можна виправити. Ще маєдао час».

Він відкриває сейф, дістає кілька рукописів. «Спочатку прочитай
те, коли щось буде незрозуміло, запитайте».

«Об’єднаний партизанський загін Центральних катакомб», «Загін 
Ленінського району, Крива Балка» — звучать написи. Сторінка за 
сторінкою, здебільша датовані минулими роками, вони піднімають 
завісу над драмою одеського підпілля.
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Одеса, одна з перших цілей фашистської воєнної машини. Вісім

надцять дивізій повинні були штурмом захопити її. Однак за шістде
сят дев’ять днів оборони міста в крові захлинулося чверть мільйона 
ворогів.

Фронт був уже далеко на сході, коли з порту відпливають останні 
пароплави. Фашисти натикаються на порожнечу. Майже на їх очах 
іде під землю остання група оборонців міста. На глибині двадцяти 
метрів, у кам’яному лабіринті одеських катакомб виникає ніколи не 
підкорена «підземна Радянська республіка».

Німці знають про підземелля. Вони знають також і те, що до ньо
го веде близько 420 входів, у кожному з яких один автоматник може 
вистояти проти цілої дивізії. Тож вони нічого не можуть зробити, хіба 
що наліпити оголошення:

«Всі мешканці міста і околиць повинні повідомити поліцію про всі 
входи до катакомб. Мешканці будинків, де будуть знайдені входи, не
відомі поліції, будуть покарані смертю!»

Відповідь прийде на п’ятий день. Підірвано будинок німецької 
комендатури. Це було офіційне оголошення неофіційної війни. Оку
панти вішають перших заложників. З підземелля виходять тіні, кида
ються на фашистів. Окупанти лютують. За офіцера—двісті повіше
них, за солдата — сто. Шибениць уже не вистачає, людей вішають 
на стовпах і деревах.

Німці докладають усіх зусиль, щоб знищити підпілля. Вони під
ступно захопили «володаря катакомб» офіцера Молодцова. Проте 
допити й катування нічого не дали. Молодцов мовчить.

«Я — росіянин. На своїй землі я ніколи не проситиму ворога про 
помилування»,— це все, що сказав комуніст Молодцов, коли йому 
прочитали смертний вирок, його розстріляли, і «Велика земля» при
своїла йому звання Героя Радянського Союзу.

«Партизани розмістилися в катакомбах,— записує гітлерівський 
генерал,— складна система яких не знає подібної собі в цілій Європі. 
Бунтівники живуть під землею без світла і сонця. Вони з слов’янсь
ким фанатизмом терплять тяжкі фізичні випробування».

Підпілля веде героїчну боротьбу. Ночами лунають постріли і зни
кають патрулі окупантів. Вдень фашисти заганяють людей до будин
ків, поливають їх бензином і підпалюють. Вони замуровують усі ві
домі їм виходи, мінують їх, нагнітають в них газ, отруюють криниці, 
блокують цілі райони.

«Радянська республіка під Одесою», змучена й голодна, все ж 
таки існує.

Місто вже аж ніяк не нагадує приморського курорту в тихому 
гилу, як це собі уявляли окупанти. Вже відгриміла Курська битва, 
відбиті Харків, Орел, відрізано Крим.

Підпілля чекає на вирішальні бої.
В ці дні несподівано надходить звістка: до міста приїхала автоко

лона з солдатами у незнайомій формі. Ще перед заходом сонця вони 
розмістилися у школі на Прохорівській вулиці і в приміщеннях фаб
рики по обробці джуту.

Підпілля насторожилося. Причина цього — дальші повідомлення 
про збройну частину, яка спокійно прогулюється у них над головами.
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Солдата добре виглядають, не видно, щоб вони пережили страхіття 
фронту, офіцери поводяться навіть з певиою вишуканістю, їхня уні
форма трохи нагадує французьку. Одеса бачила багато кого: німців, 
італійців, румунів, угорців, хорватів, частини зрадників, але таких 
ще не бачила.

Щупальця підпілля обмацують частину. Якась почута репліка, 
перша коротка розмова, недоброзичливий погляд, кинутий на німця, 
шматок хліба, подарований дитині, якась ніби знайома говірка — все 
це збуджує цікавість. Перші вісті надходять з фабрики, де розмісти
лися військові. Молоді робітники зав’язали контакт. І ось коротка 
записка:

«26. X. 1943. На одеську джутову фабрику приїхала словацька 
частина. Командир Павел Гайдучко. Симпатизує нам. В. Пучков».

Штаб не має зв’язку з «Великою землею», а тому «словацька ча
стина» не говорить йому нічого. Якби зв’язок існував, штаб знав би з 
точних джерел, що саме того дня, коли з ’явилися ці словаки, їхня ди
візія, 2600 офіцерів і солдатів, з повною польовою викладкою перей
шла під Мелітополем на бік Радянської Армії. Не маючи цих відомо
стей, штаб мусить мобілізувати всі сили, щоб довідатись про це від 
самих словаків, і з ’ясувати, що їхня частина, 180 чоловік,— це тех
нічний тил дивізії, який у прифронтовому хаосі від кінця вересня 
пройшов з Дніпропетровська і Знам’янки через Кривий Ріг, Херсон 
і Миколаїв до Одеси. Якщо все це правда, то вперше за всю історію 
підпільної боротьби стає реальною можливість використати частину 
ворога у своїх цілях!

Підпілля розкидає невидимі сіті. Воно спостерігає кожен рух 
словаків, оцінює кожен їхній крок. Чи справді вони такі, якими зда
ються? А може, не— принада, пастка, щоб раз і назавжди покінчити 
з підпіллям? Як розпізнати, хто агент, хто зрадник, хто шпигун, хто 
провокатор, а хто друг? Допомагають самі словаки. У ресторані «Єв
ропа» вони співають «Широка страна моя родная», німців, які щось 
мають проти цього, викидають на мороз, зривають зі стіни портрет 
фюрера.

Все це дуже безпосереднє, дуже по-словацьки відверте і самобут
нє, щоб тут можна було запідозрити пастку.

На іншому кінці міста, коли патруль затримує двох партизанів, 
словаки допомагають їм втекти. Штаб вирішує: зав’язати контакти!

Посередником стає Гайдучко, який не приховує своєї ненависті до 
німців. Зв’язків шукає тричі розжалуваний сержант Кончетті. Крива 
Балка зв’язується з Володимиром Лаучіком, сміливим аж до необе
режності. І ось підпільники серед словаків.

«Рядові лояльні, більшість нам симпатизує, провокації неможли
ві! Офіцери індиферентні, поки що себе ніяк не проявляють. З коман
диром, російським емігрантом, справу мати неможливо. Треба їх ви
користовувати в операціях на поверхні землі, де вони вільно пересу
ваються, мають автомашини й радіостанцію».

З гри несподівано виходить Гайдучко. Він тікає, намагається пе
рейти фронт. Повертається він лише взимку, з відмороженими ногами. 
Вже лежить ордер на його арешт. Він не може повернутись до части
ни. Але й не може спуститись до катакомб. Закон невблаганний: чу
жим туди вхід заборонено! Гайдучка переховують у схованці під під
логою конспіративної квартири.

В цей час Міхал Кончетті, подавши охороні фальшиві документи,
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вивозить з млина вантажну машину борошна. Він також вербує ра
дистів. Підпілля, досі відрізане від світу, знову слухає повідомлення 
Радінформбюро.

Гайдучко в присутності членів штабу складає урочисту присягу. 
Він дуже схвильований, йому бракує слів. Через кілька днів він за
манює в місті до якогось під’їзду німецького офіцера. В такий спосіб 
він здобуває собі зброю. Потім знову зав’язує контакт зі своєю ча
стиною і вербує вісім солдатів.

Наближається Радянська Армія. Біля міста висаджуються пара
шутисти. Командир Авдєєв зосереджує сили в Об’єднаному загоні, в 
катакомбах під центром міста, і в Ленінському загоні, в катакомбах 
на Кривій Балці. До словаків у нього особливе довір’я. Він вико
ристовує їх як особисту охорону. Лише єдиний раз він виходить 
сам — і гине.

Через місто проходять німецькі війська. Наближаються весняні 
бої. Діяти на поверхні майже неможливо. Більшість диверсій беруть 
на себе словаки.

Коли частина окупантів несподівано оточує будинок, де зберігає
ться склад вибухівки загону, партизани викликають словаків. Вони 
рятують становище в останню хвилину. Мешканців будинку вже ви
гнали на вулицю, на подвір’ї вже приготовані баки з бензином— ли
ше запалити сірник. Акція затримується через людину, яку фашисти 
знаходять на горищі й розстрілюють. І тут на сцену виступають сло
ваки. Вони витісняють фашистів з вулиці і з подвір’я, вантажать ви
бухівку на машину й одвозять до катакомб.

Іншого разу конче потрібно було зустрітися командирам Об’єднано
го і Ленінського загонів. їх відділяє десять кілометрів дороги, патру- 
льованої фашистськими солдатами. Тільки словаки можуть допомог
ти. І ось п’ятеро солдатів ведуть вулицями Одеси трьох партизанів. І 
коли їх перестрівають німці й запитують, ще це за незвична процесія, 
словацький сержант знаходить в собі сили вигукнути: «Капут!» і зро
бити красномовний жест.

На початку березня в протектораті «Трансістрія» змінюється во
лодар: замість румунського губернатора приходить німецький, і сло
ваки дістають наказ переїхати до Тірасполя. Ця звістка стривожила 
підпілля. В справу втручається штаб, вирішено запропонувати слова
кам перейти до катакомб.

Ніхто не виступив проти цього! Жоден партизан не сказав, що він 
не хоче, щоб, усупереч законам підземелля, до нього в критичний мо
мент вступило добре озброєне військо. Штаб одностайно вирішує, 
вперше в'історії існування одеських катакомб, пустити до них інозем
ців! Це доказ безмежного довір’я до солдатів у зеленій формі, яке 
вони здобули всього за чотири місяці від свого приходу в Одесу.

ЗА КЛ И К
«Дорогі брати, чехи й словаки! Офіцери! Солдати! Ми, оборонці 

Одеси, партизани Південного фронту, звертаємось до вас із палким 
закликом об’єднатися з нами в боротьбі проти фашизму. Фашисти 
поставили собі мету знищити слов’янські народи, перетворити наших 
батьків, матерів, братів, сестер на рабів. Тепер вони втікають. Час 
розплати надійшов. Криваві фашисти дістануть по заслузі. Вступайте
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до наших лав! Ваш обов'язок — як і обов’язок усіх радянських 
людей — відплатити ворогові за пролиту кров. Вперед за справед* 
ливу справу!»

Зв'язкові розносять листівки. Коли вони повертаються, сержант 
Кончетті збирає підрозділ, підносить руку. Присяга закінчується сло
вами: «Смерть німецьким окупантам! Хай живе свобода!» — і шістде
сят вісім новачків спускаються до підземелля.

В Кривій Балці ситуація складніша. Словаки їдуть туди маши
ною, вона грузне в болоті. Вони не можуть дати собі ради, потім 
примушують німецький патруль їм допомогти. Це викликало триво
гу. Солдати вермахту з собаками невідступно крутяться біля входів 
до катакомб. Вони йдуть звідти лише ввечері, і тоді вдається 
транспортувати другу, а вночі третю групу. Комісар Тимофеев зано
сить до свого списку ще вісімдесят вісім словаків.

Цього важкого дня Лаучік несе звістку з Кривої Балки до 
центральних катакомб. У місті вже неспокійно, його затримують 
німці, роззброюють і ведуть під багнетами. Коли вони так підходять 
до одного з входів, Лаучік скидає шинель, вихоплює гранату, що 
висить у нього на гудзику від гімнастьорки, кидає її й падає на 
землю. Оглушений, з осколками в обличчі, заюшений кров'ю, він 
підхоплюється і, чуючи за собою крики, стогін, стрілянину, з остан
ніх сил біжить до входу й падає на руки партизанів.

В іншому місці словацький шофер дістає наказ вигрузити ма
шину хліба біля одного з таємних входів. Але тут стоїть німецький 
патруль. Шофер простягає документи і в ту ж мить дає повний газ, 
з шаленою швидкістю мчить вулицями й привозить хліб до. іншого 
входу.

Вранці словацький підполковник і жменька солдатів відходять 
до Тірасполя. Комендант міста оголошує словаків поза законом. 
Від цієї хвилини поява у місті в словацькій формі означає майже 
вірну смерть.

4
Підземелля. Вічна ніч. Вічний холод. Важкий запах немитих 

тіл. Голод. Спрага. Вартові біля складу продуктів. Вартові біля по
судин, до яких по краплині падає вода. Вартові біля входів, заміно
ваних, обплутаних колючим дротом; входів, на які націлені гарма
ти. Коридорами повільно посуваються групи людей, попереду 
провідник. Він один тримає в руках каганець. Всюди у нішах, залах, 
коридорах розміщені люди. Десять тисяч цивільного населення у 
Кривій Балці. Вдвоє більше у місті. Стогін поранених у лазареті, де 
працює сорок лікарів. Плач голодних дітей. «Радянська республі
ка» готується до вирішального бою. Штаб працює. В друкарні го
тують листівки. Воду видають склянками, хліб — грамами, але 
підземелля бореться. Зброю мають тільки кілька сот людей, ці
лі групи не мають жодного револьвера, однак вони готові кожної 
хвилини замінити тих товаришів, які загинули.
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«Рус, здавайся!» — без кінця повторюють репродуктори перед 
входом.

Постріли помсти лунають у далеких кутках підземелля. Іде 
справедливий суд над зрадниками. Вже немає води, лишилося хіба 
що вологе каміння. Немає їжі. Окупанти замурували чотириста двад
цять входів. Але існують ще сто вісімдесят, про які вони не знають. 
Існують також каналізаційні канали, з якими з ’єднані катакомби, і 
партизани можуть з ’явитися на будь-якому місці і зникнути, мов 
тіні, під землею.

І ось за таких обставин сюди приходять словаки. Добре озбро
єні, вони стають найбільш боєздатною частиною підземелля.

У міські катакомби вони приносять два кулемети, п’ятдесят дві 
гвинтівки, десять револьверів, вісімдесят дві гранати, десять тисяч 
патронів і двадцять сім багнетів.

У Криву Балку — два міномети, шістдесят сім гвинтівок, шість 
автоматів, сто кілограмів вибухівки, чотирнадцять тисяч патронів, 
сто п’ятдесят мін. У міських катакомбах вони склали список зброї 
і поділили її між партизанами.

Зі словаків створили самостійні роти. У місті командиром при
значено сержанта Кончетті, хоча в групі є і два офіцери. Це тому, 
що Кончетті вже давно підтримує контакти з партизанами і виправ
дав довір’я.

У Кривій Балці словаками командує Володимир Лаучік.
їм доручають найважливіші завдання: вони охороняють входи. 

Словаки перетворюють їх у неприступні фортеці. К оли вороги напа
ли на запасний вхід на Картомишській вулиці, словаки захищали 
навколишні будинки доти, поки усі мешканці не спустились у ката
комби. В бою тяжко поранили Яна Павліка, він марив цілу ніч, не 
хотів вмирати, але втрата крові надто велика, і словацький солдат 
вмирає. Перша смерть серед словаків.

У Кривій Балці словаки здійснюють далекі вилазки. Група з 
п’ятнадцяти партизанів і двадцяти словаків виходить вночі через 
замінований головний вхід. Через кладовище вони підкрадаються 
до психіатричної лікарні, де тепер гніздо есесівців та зрадників. 
Без єдиного звуку вони перелізають через паркан, знешкоджують 
варту і в нічному бою беруть у полон есесівців і зрадників-поліца- 
їв. Вони відступають під мінометним вогнем, проте повертаються 
без втрат, з 62 полоненими.

В місті стоїть шоста армія, яка рік тому була вщент розбита 
під Сталінградом, але пізніше за особистим наказом Гітлера під
новлена. Це мало символізувати непереможність нацистського вій
ська. Але й вона відступає. Вулиці переповнёш військами. В ката
комби прийшли ще тисячі людей. Вони шукають захисту від фашис
тів і небезпек фронту. Штаб вирішує: пускати всіх, але назад не
має права вийти ніхто. Тільки так можна зберегти таємницю ката
комб.

Вже чути канонаду. Штаб розробляє останню операцію. Спіль
ний виступ загонів мусить врятувати місто від загибелі. Одеса го
рить, в порту вибухають боєприпаси, пожежа нищить склади пше
ниці. У місті паніка, окупаційні установи втікають. Словаки 
дістають дуже важливе завдання: перерізати одну з головних
магістралей,' по якій втікають німці. 9 квітня о 23-й годині вони 
виходять з катакомб на вулиці, швидко займають позиції. Перед
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ними в паніці відступають німецькі війська, десь на околиці луна
ють вибухи.

Міхал Кончетті підводиться, рота за ним. Вони кидаються на 
німців як смерч, засипають їх гранатами, пляшками з горючою рі
диною, стріляють з кулеметів, автоматів, револьверів. Ніхто не че
кав атаки, людський потік зупиняється, задні натикаються на пе
редніх, все змішується у страшній колотнечі, словацькі кулемети 
завершують справу. Вранці, коли прийшло визволення, на місці бою 
нарахували дев’яносто п'ять знищених автомашин* і багато мертвих 
фашистів. Між ними, однак, знайшли і свого товариша, а також 
п’ятьох поранених. Міхал Кончетті з осколком в грудях просить ви
соко підняти його, щоб він побачив радянські танки.

Того ж самого дня біля головного входу до катакомб відбувся 
перший мітинг у визволеній Одесі. Партизани і солдати в зеленій 
формі слухають слова про свободу і помсту. їх обличчя змучені, але 
очі палають.

5
До катакомб не можна ходити без провідника.
Лабіринт під містом, видовбаний протягом двохсот років у шарі 

білого пористого вапняку — з цього вапняку будували Одесу, — 
тягнеться на вісімсот кілометрів. Він занадто підступний, щоб про
бачити найменшу нерозважливість.

Два роки тому у підземелля спустилося двоє юнаків. Три дні і 
три ночі шукали їх міліція і добровольці. Рятувальники послідовно 
обшукали катакомби, перегороджували коридори мотузками, на пе
рехрестях ставили запалені лампи. На четвертий день біля однієї з 
ламп знайшли хлопців — напівмертвих від страху, змучених голо
дом і спрагою.

Тому сьогодні, перш ніж ми з Кирилом Андрійовичем Тимофє- 
євим, колишнім комісаром Ленінського загону, спустимось до ката
комб у Кривій Балці, треба знайти провідника. Провідник цей — 
дідок у вельветовому піджаку і старому картузі. Він довго дивиться 
на мене без жодної симпатії. «А по-чеськи вмієте?» — запитує він 
раптом досить суворо. «А пісні знаєте? Ось цю: «Дівчина синьоока».

Минає якийсь час, перш ніж мені вдається зрозуміти, що цей 
дідок, ім’я якого Павло Гора, під час війни був у полоні на Мора
вії. І коли вчора комісар прийшов до нього й попросив супроводжува
ти по катакомбах журналіста, дідок відповів, щоб йому не морочи
ли голови. Цей старий муляр і найкращий знавець підземелля, що 
протягом двадцяти семи років спускався до катакомб власним вхо
дом з кухні свого будинку, змінив своє рішення, тільки коли дові
дався, що той журналіст — гість із Чехословаччини.

«Ну добре, хай приходить, — відповів дідок, — але я його спер
шу випробую!»

Випробування закінчилось, очевидно, на мою користь. Дідок 
добрішає і охоче йде за нами, мугикаючи: «А я сам, а я сам...»

Ми * зупиняємось. Під ногами в нас неглибокий ярок. На дні 
закиданий сміттям і зарослий кущами чорний отвір. Ми влазимо 
туди. Над нашими головами — закіптюжене склепіння підземного за-
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лу.. Я тремчу від холоду. Коридор повертає ліворуч, і наш дідок 
зникає у ньому. Поспішаємо за ним. Запалюємо лампи.

«Погасити, — каже провідник. —Перекур».
Ми сидимо не більш як за тридцять метрів від входу. Очі по

троху звикають до густої, як чорнило, темряви. Навкруги — могиль
на тиша. Коли хтось кашляє, луна розходиться хвилями, як кола на 
воді, і зникає десь у таємничих глибинах. Тепер і цивільній людині 
стає зрозумілим, що цей вхід і один солдат зміг би охороняти від 
цілої армії. Тут холодно, мокра сорочка липне до тіла. Дивно, але 
тут зовсім не відчувається вогкості. Я обмацую стіни. Пальці зану
рюються в сухий порох. Повітря свіже.

— Я читав, що цей камінь нібито співає. Немовби у підземеллі 
шумів морський прибій...

— Це вигадали люди,— перебив мене провідник, і я вгадав, що 
він махнув при цьому рукою,— які ніколи тут не бували. Це камін
ня можна різати, розпилювати, стругати, рубати, але музики з ньо 
го не видобудеш. Музику маємо в суглобах. Коліна у нас риплять 
від ревматизму, як немазані колеса.

Запалюємо лампи. Перелякані тіні танцюють на стінах. На
зустріч нам розкриваються темні пащі коридорів. Я намагаюсь ра 
хувати повороти, але це так само безнадійно, як рахувати зірки. 
Коридори ламаються, закручуються, розбігаються, як хвилі, пере
творюються на чудові зали, де світло ламп не досягає стін, біжать 
довгими лініями, потім несподівано закінчуються глухою стіною. Ми 
йдемо по головній алеї, тобто по штольні, якою колись на конях 
вивозили каміння. «Підлога» тут тверда і гладенька, подекуди 
натрапляємо на глибокі сліди коліс. Місцями нас овіває тепле по
вітря; це десь над нами один із входів до підземелля. Біля якогось 
із них ми піднімаємося на «другий поверх», бачимо уламки почор
нілого дерева,— певно, залишки колишніх сходів. Тепер вони роз
сипалися, їх завалило землею. Коридори звужуються. Треба нахи
лятись. Під ногами брязнула німецька каска, поруч кілька іржавих 
патронів. Я вже давно не орієнтувався, куди ми йдемо: вперед, на
зад чи, може, кружляємо на одному місці.

— Зачекайте хвилину! — І дідок зникає, мов дух, на перехресті 
кількох коридорів. — Я щось наче трохи заблукав.

Що це він — жартує? Чи й справді не знає дороги? Ми гасимо 
лампи —щоб зекономити пальне — й чекаємо. Ситуація зовсім не 
романтична. Темно й моторошно, як у могилі.

— Цей дідусь, —жартує комісар, — може зовсім забути про 
нас, йому ой скільки років!

Він сміється, але мені здається, що цей сміх зовсім не веселий, 
він глухо відлунює від стін. І раптом ми чуємо кроки. Іде одна лю
дина, але неможливо розрізнити звідки, з котрого боку — здається, 
вона от-от з ’явиться за нашими спинами, ми передбачливо засвічує
мо лампи, але якраз у цю хвилину вдалині показується світло, воно 
гойдається, немов його несе казковий гном.

І немає для нас у цю хвилину нічого приємнішого, ніж голос 
нашого дідуся, який каже нам, що треба назад, бо ми, мовляв, 
«пройшли».

Тепер дідок іде швидко, не зупиняючись, — відразу видно, що 
він вже точно знає, куди.

— Ну, ось ми й прийшли! — несподівано зупиняється він.
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Світло ламп вихоплює з темряви таке, що я від здивуванню ши
роко розплющую ОЧІ. ..

— Це по-вашому чи ні! — хрипко запитує дід, і я відчуваю, що-,
він напружено чекає відповіді. .

— Так, діду, це по-нашому,— я беру його за руку й відчуваю, 
як гучно калатає в мене серце.

На рівній білій стіні видно малюнок: колишній герб Словаччи
ни,— Татри, червоні, як вино, блакитне небо, білий подвійний хрест. 
З гербом з ’єднаний криваво-червоний серп і молот, а внизу дата: 
«1 квітня 1944» і ім’я: «Густ. Безак».

Навпроти ще малюнок: словацький солдат вішає Гітлера. Сол
дат у словацькій формі обливає дівчину, а над цим напис: «Весело
го великодня!» Є тут і якісь менші малюнки та два календарики, 
писані вуглем на стіні. Перший, російський, починається з серпня 
1941 року, тобто ще з часів оборони Одеси, другий — наш, з року 
1944. Я нарахував сорок вісім днів, при кожному по вісім позначок, 
хтсзна, що вони мають означати, два останні дні перекреслені.

Я стискаю дідові руку. Вертаємось. Він біжить швидко, ми лед
ве встигаємо за ним. Повітря тепліше, і раптом там, де менше за 
все сподіваємося, темрява світлішає.

— Ще сигарету і вже дам вам спокій,— дідок сідає перед ос
таннім поворотом і запалює сигарету. Наші очі звикають до світла. 
Та однаково ми відчуваємо в них різкий біль, коли за хвилю 
виходимо на поверхню. Нас охоплює південна спека. Здається, що 
ми пробули під землею цілу вічність. Але годинник засвідчує, що 
вся мандрівка тривала тільки дві години.

6

Писати про героїв не пізно ніколи.
Тим паче, що переважна більшість словаків потрапила на 

східний фронт тільки через те, що вони народились того року, який 
призивали до війська. Не треба німого ідеалізувати, як завжди і 
всюди, і тут знаходилися паршиві вівці. Але основна, здорова ма
са війська добре знала, де їх місце. Підказувало їм це серце, заповіт 
предків. Кавказ, Україна, Білорусія,— тут можна знайти свідків іс
торичного процесу перетворення словаків на послідовних антифа
шистів. Часто цей процес будив в людях класову свідомість, і вони 
виборювали собі дорогу додому, а Батьківщині — свободу із зброєю 
в руках.

Хто з нас знав Міхала Кончетті? Дуже довго ми не мали уяв
лення, чи був такий взагалі. Але в Одесі про нього знали, нехай на
віть лише те, що вдалося знайти в архіві, але все ж таки знали.

«Кончетті Міхал Павлович, народився. З.Х. 1919 у Кумові, об
ласть Сениця. Вступив на військову службу у 1940 році, до авто
парку, пізніше тричі розжалуваний, старшина. Починаючи від 
жовтня, зв ’язаний з Дроздовим. Завербував сорок п'ять словаків. 
9.IV. 1944 р. поранений».

Лише через багато років після війни, власне, саме у зв ’язку з 
одим репортажем, ми довідались, що хоча він і одужав після одесь
кого поранення, але невдовзі помер у Дніпропетровську.
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Що ми знали про словака Павліка, Павлака чи Павленка, який 
до останнього подиху захищав будинок біля запасного входу, а те
пер похований десь у Одесі? Чи знають принаймні в його рідному 
селі, що він загинув на «східному» фронті не як солдат фашистсь
кого війська, а як патріот, у лавах Радянської Армії?

Що ми чули про Гайдучка, Лаучіка та багатьох інших, які да
леко від батьківщини і набагато раніше, ніж дехто інший, зрозумі
ли, чого вимагає від них батьківщина?

Довго ми не говорили про них. Довго ми про них не писали. 
Але ті люди, які разом з ними воювали, згадують їх добрим словом 
і ще й досі пам'ятають їхні пісні: «Стою на варті під зірками...»

Словацькі воїни здобули собі право зійти до одеських ката
комб.

Герої також смертні. Добре, що ми сплатили їм свій борг і 
висвітлили цю славну сторінку нашої недавньої історії.

Щоб не тільки на честь тих, хто загинув, але й тих, що живуть, 
Одеса, місто-герой, могла дати свій урочистий салют.

Цього вимагає історія!

словацької переклала 
Н. КАЛІНІЧЕВА
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•ВСЕСВІТУ-
Фштмшг

Постать партизана увінчу 
комплекс на верхів’ї Ріг пі.

меморіальний
Явориною.
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Місто Банська-Бистриця 
— політичний центр пов
стання. Звідси з радіо
станції по всій Словаччи
ні лунали заклики до бо
ротьби — вільна Словач
чина жила, діяла, боро
лася! Тут засідала Сло 
вацька національна рада, 
працював ЦК Комуністич
ної партії Словаччини.
У центрі — меморіаль
ний пам’ятник-музей, де 
зберігаються документи 
і реліквії повстання.

Р ІЧ Ч Ч

^ААЛУЧАЛЛЛЛЛЛАЛАЛЛЛ лллллллллллллллл/*

Відзначаючи 30-річчя Словацького народного пов
стання, яке стало початком визволення всієї країни від 
фашистського ярма, словацький народ згадує пройде- 
ний шлях і підсумовує зроблене.

Кореспонденти журналу «Жівот» побували в містах, 
містечках і сел.ах, які ЗО років тому були охоплені по
лум'ям повстання. Вони зустрічались з його учасниками, 
членами місцевих національних комітетів, головами сіль
ськогосподарських кооперативів. Ці інтерв'ю — голос 
оновленого життя. Кров тисяч словацьких патріотів і си
нів нашої Батьківщини — учасників Словацького народ
ного повстання не пролита марно.

Ось деякі з цих матеріалів.
оллллллллллллллл/хл ЧАЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ*
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НОВА
ПРЄВІДЗА

— Прєвідза — центр 
Верхньої Нітри, а тоді, в 
1944 році, партизанським ру
хом була охоплена вся на
ша область, — так почав 
свою розповідь секретар

місцевого національного ко
мітету Й. Янкович.

Повстання не було для 
міста несподіванкою. Воно 
спалахнуло внаслідок напру
женої роботи підпільної ко

муністичної організації, яка 
дала відкритий бій німець
ким окупантам.

Перші ознаки організова
ного антифашистського опо
ру з ’явилися навесні 1943 
року. Саме тоді народився 
партизанський загін «Втач- 
нік» під командуванням 
Ф. Гагара. У квітні 1944 року 
з чотирьох партизанських 
загонів утворюється Верх- 
ньонітранська партизанська 
бригада. Тісно зв ’язані з міс
цевим населенням, партиза
ни активізують його, го
тують до боротьби.

У перші дні повстання міс
цевий національний комітет

Пам’ятник СНП на центральній площі 
Прєвідзи.
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ПРЄВІДЗА ВЧОРА І СЬОГОДНІ

Рік 1944 Рік 1974
Жителі 5055 34200
Школи 4 15
Учні 514 9700
Квартири 1274 7350
Будинки 619 1704
Приватні автомашини 5 1330
Мотоцикли 7 623
Радіоприймачі 127 7318

оголошує загальну мобіліза
цію. Усі транспортні засоби 
переходять до повстанців. 
Усе трудове населення бере 
участь в оборонних роботах, 
зводить протитанкові укріп
лення.

Проте ворог примушує 
повстанців відступити в го
ри. У Прєвідзі починаються 
арешти і катування. Та 
жорстокі репресії не наляка
ли жителів міста. Зв'язки з 
партизанами не рвуться. В

гори ідуть продукти, одяг, 
ліки. Боротьба триває — аж 
доки на допомогу не при
ходить Радянська Армія, 
щоб назавжди звільнити 
словацьку землю.

Понад 300 патріотів Прє- 
відзи загинули від рук ф а
шистів На центральній пло
щі міста встановлено па
м'ятник, біля підніжжя його 
сьогодні граються діти. На
родилося, квітне, вирує нове 
життя. „ Але того, що було

тут ЗО років тому, не забути 
ніколи.

— Відродження Прєвідзи, 
— продовжує Й. Янкович, — 
розпочалося відразу після 
визволення. Збудовано за
вод гірничого устаткування, 
завод імені 29 Серпня, хі
мічний комбінат, електро
станцію. Механізовано видо
буток вугілля на всіх навко
лишніх шахтах.

Багато промислових під
приємств розташовано до
сить далеко від Прєвідзи. 
Особливістю нашого міста 
є те, що більшість з тих, хто 
працює на цих підприємст
вах, живе тут. Це, звичайно, 
викликало бурхливий розви
ток освітньої, культурної, 
торговельної мережі, побу
тових служб, спортивних 
закладів.

За останні 15 років нав
коло Прєвідзи виросло 5 
нових мікрорайонів. Проек
тується ще один, на 12 ти
сяч жителів. Буде він одним 
із найкращих у нашій 
республіці.

Прєвідза сьогодні.
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Голова сільськогосподар
ського кооперативу Ян Бо- 
рош.

ДЕНЬ 
У ВІН

Це був день, як день. З 
раннього ранку село жило 
своїми повсякденними тур
ботами. На господарському 
подвір'ї, у всіх його закут
ках працювали люди. А ми 
сиділи в кабінеті голови 
сільськогосподарського ко
оперативу Яна Бороша і 
розмовляли з ним та бух
галтером кооперативу Міро 
Процом.

Перед нами цифри, тільки 
цифри, але які ж вони про
мовисті! За минулі сім ро
ків, з 1967 по 1973 рік утри
чі зріс прибуток кооперати
ву — з 3 359 000' крон до

йому
11 576 000. Будівельний 
фонд — з 200 000 крон у 
1967 році — до 5 610 000 у 
1973. Резервний фонд — 
відповідно — з 200 000 до 
1 000 000. А за цифрами — 
люди з їхньою самовідда
ною працею.

Багато хто з них ЗО років 
тому тримав у руках зброю. 
Була вона і в руках Яна Бо
роша.

Село Вінне не підкорилося 
гнобителям. Ще у 1931 році 
тут поширювались листівки 
із закликом комуністичної 
партії до боротьби. Під час 
другої світової війни органі-

Бухгалтер Міро Проц.

затором підпільного руху 
став Павел Борош — секре
тар місцевої комуністичної 
організації, батько Яна.

У березні 1942 року він 
створив перший партизансь
кий загін. Після нерівного 
бою із місцевими жандарма
ми багатьох членів загону 
схопили. Павлу Борошу по
щастило сховатися в горах.

Навесні 1943 року там по
чали формуватися нові заго
ни, куди увійшли й радянсь
кі бійці. Загін імені Пу- 
гачова мав тісний зв ’язок з 
членами підпільного коміте
ту комуністичної партії у 
Вінному. Активно допомага
ли партизанам жителі села 
— випікали хліб, шили одяг, 
взуття. Влітку партизани бу
ли в горах, зимували у Він
ному.

Створювались нові парти
занські загони. Одним — 
командував Ян Борош. На
весні 1944 року в партиза
нах вже було 200 чоловік.
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ВІННЕ ВЧОРА І СЬОГОДНІ

Рік 1944 Рік 1974
Жителі 1040 1743
Учні 89 222
Квартири 279 468
Будинки 260 426
Автомашини _ 138
Мотоцикли 1 47
Радіоприймачі 3 412
Передплатники 13 308

V/WWW\ A/WWVWWVWWWWWWVWWWWWVWVAA/WWWV <

Коли почалося повстання, 
партизани разом э повстали
ми словацькими солдатами 
увійшли в село. Потім еони 
змушені були відступити в 
гори, але активних дій не 
припинили.

ЗО жовтня Вінне було 
зайняте фашистами. Вбива
ли навіть малих дітей 
Спалили 200 хат. Кінець 
цьому поклав прихід Радян
ської Армії.

І ось перед нами нове 
Вінне... Щасливе його сього
дення! Але ще славніше йо
го майбутнє.

У господарів великі пла
ни. З цього року коопера
тив спеціалізуватиметься на 
вирощуванні великої рогатої 
худоби. Втроє зростуть при
бутки господарства.

Говорячи про успіхи ко
оперативу не можна ще

У сільському клубі.

раз не згадати його талано
витого керівника Яна Воро
ша. Чехословацький уряд 
високо оцінив самовіддану 
працю цієї людини. У 1968 
ооці він був нагороджений

орденом Праці. А зовсім 
недавно, у травні цього ро
ку, Яну Ворошу було при

своєно найпочесніше звання 
Героя Соціалістичної Праці.
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Трнава — місто молоді.

Є ЧИМ ПОХВАЛИТИСЬ
14 серпня 1944 року меш

канці Трнави стали свідка
ми незвичайного явища: ву
лицями міста крокували сол-

еЛ/\/\/\/\Л/\/\ЛЛ/\ЛЛ/\/\ЛЛЛ/\/ЧЛЛЛ/\/Ч/\ЛЛ/\ЛЛ/\Л/\Л/\/\Л/\/\/\ЛЛ/\Л/\Л/\/\ЛЛЛЛЛЛ£

І ТРНАВА ВЧОРА І СЬОГОДНІ |

дати місцевого гарнізону, г 
виголошуючи антифашисте^ ь

Рік 1944 Рік 1974
кі гасла. г Жителі 26619 48000

Ще задовго до цього роз- S Школи 13 25
виток подій на Словаччині г Учні і студенти 9380 15920
свідчив про неминучість ви- S Будинки 2864 5540
буху народного гніву, від- г Квартири 5096 14100
критого виступу проти за- ь Автомашини 38 2230
гарбників. г Мотоцикли 50 1100

У найближчих селах були > Радіоприймачі 1400 7560
створені таємні склади 
зброї, яку передавали пар
тизанам та підпільникам 
Трнави.

29 серпня Трнавський вій
ськовий гарнізон стає час
тиною чехословацької армії 
Після прийняття присяги 
солдати зайняли позиції на 
околицях міста. Вони мали 
заступити шлях гітлерівцям, 
що вели наступ на місто.

Але трнавський загін був 
надто нечисленним у порів
нянні з ворогом. Повсталі 
частини — 4 000 солдатів ко
лишнього трнавського гарні
зону дістали наказ поки
нути місто. Зберігаючи вій
ськову дисципліну, вони від-

^\ЛЛЛЛЛ/\ЛЛЛЛЛЛЛЛАЛ A A AA /W W VW «АЛАЛАЛАА-ЛЛАЛААЛЛААЛЛАЛЛАЛЛ»

У нових будинках оселилися тисячі трнавчан.
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ступили і злилися з парти
занським загоном Яна Зема- 
на — частиною партизансь
кої бригади «За свободу 
слов’ян». Увесь час трнавсь- 
кий загін перебував на пе
редньому краї боротьби, 
стійко бився проти відбірних 
німецьких частин. Багато 
солдатів загинуло, решта з 
честю билася з ворогом аж 
до приходу Радянської Ар
мії.

Революційні традиції
трнавського пролетаріату 
мали вплив на розвиток по
дій у Трнаві вже напередод
ні другої світової війни. Тут 
діяла сильна організація 
Комуністичної партії Чехос- 
ловаччини. Саме під її ке
рівництвом проходили чис
ленні страйки у колишніх 
Кобургових майстернях. І

під час окупації місто не 
втратило своїх революцій
них традицій. Трнавчани од
ні з перших приєдналися до 
повстання.

— Трнава в найтяжчі часи 
повстання героїчно билася 
з ворогом. І ми, трнавчани, 
пишаємося тим, що нашу 
Грнаву відносять до числа 
повстанських міст Словач
чини, — говорить голова 
міського національного ко
мітету Йозеф Гагара. Після 
війни ми з ентузіазмом взя
лися за відродження свого 
міста. У нас виросло багато 
нових житлових кварталів, 
зведено заводи «Скло- 
пласт», «Татрахім», завод 
будівельних конструкцій. 
Будується новий пивзавод, 
станція автосервісу, холо
дильник, м ’ясокомбінат.

Реконструйовано автомо
більний і цукровий заводи. 
А скільки у нас нових куль
турно-побутових і освітніх 
закладів! У нашому не тако
му вже й великому місті 
працює педагогічний інсти
тут, багато шкіл, лікарень. 
Для любителів спорту об
ладнали зимовий стадіон, 
критий басейн.

Багато роботи у нас по
переду. У планах — заб ез
печення дальшого розвитку 
виробничих сил міста і на
самперед збільшення по
тужності трнавського авто
мобільного заводу; поліп
шення роботи транспорту, 
побутових закладів. Ми 
впевнені, що все запланова
не виконаємо. Такі вже у 
нас традиції.

Цей пам’ятник увічнив подвиг солда
тів Трнавського гарнізону.
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Пам’ятник Яну Налєгші на 
батьківщині.

МИ ПИШАЄМОСЯ 
СВОЇМ ЗЕМЛЯКОМ

Село Сміжани увійшло в 
історію словацького народу 
як батьківщина Героя Ра
дянського Союзу Яна На- 
лєпки, що загинув у боях з 
фашистами за українське 
містечко Овруч.

Розмовляємо З ГОЛОВОЮ

місцевого сільського націо
нального комітету Ш. Гава- 
шем:

— У нашому селі багато 
хто пам’ятає цю відважну і 
розумну людину. Народився 
Налєпка у бідній селянській 
родині • з  великими трудно

щами здобув освіту, став 
учителем. Він добре розумів, 
звідки йде народне лихо. 
Не дивно, що, потрапивши 
на фронт, він відразу ж пе
рейшов на бік Радянської 
Армії. Про такий намір 
Налєпка говорив своїм дру
зям ще перед відправкою. 
Капітан Налєпка став коман
диром чехословацького 
партизанського загону, що 
героїчно бився на радянсь
кій землі — в лісах Білору
сії і України.

У нашому селі в хаті, де 
народився Ян Налєпка, ство
рено меморіальний музей. 
З численних експонатів 
постає образ відважної і
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СМІЖАНИ ВЧОРА І СЬОГОДНІ

Рік 1944 Рік 1974
Жителі 2150 4205
Школи і 2
Учні 260 1215
Дитячі садки — 3
Квартири 210 1046
Будинки 181 819
Приватні автомашини 3 91
Мотоцикли 4 73
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Меморіальна дошка на 
будинку, де народився Ян 
Налєпка.

справедливої людини, що 
віддала своє життя за сво
боду.

Багато сміжанців брали 
участь у повстанні. Близько 
100 чоловік здобули зброю  
у військових казармах, зай
няли оборону за селом. Був 
серед них і я. Під час бою 
багато загинуло. Спочатку 
ми обороняли найближчу 
залізницю. Але мусили від
ступити. Боротьбу продов
жували в горах.

Нова вулиця у селі Сміжани.

Із наведених статистичних 
даних видно: за післявоєнні 
роки населення села Сміжа
ни виросло вдвоє, а кіль
кість будинків — майже 
вчетверо.

Штефан Гаваш коментує: 
за ЗО років ми в Сміжанах 
звели понад 600 індивіду
альних будинків. Крім того, 
132 сім'ї живе в будинках 
нашого сільськогосподарсь
кого кооперативу. Збудува
ли школу, будинок культу

ри. Заасфальтували вулиці. 
Навели кілька мостів, наса
дили парки. Радіофікували 
село. Цього року будуємо 
спортивний комплекс і 
шкільну їдальню.

Все, що робимо ми в рід
ному селі, хай буде вічним 
пам’ятником нашому слав
ному земляку Яну Налєпці, 
який життям своїм і смертю 
навічно збратав словацький 
народ з українським.
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Пам’ятник радянським воїнам-визво- 
лителям у Зволені.

ЗВОЛЕН - 
ОРДЕНОНОСНИЙ

Розповідає голова Зволен- 
ського національного комі
тету П. Бартік:

— У славній історії Сло
вацького народного пов
стання нашому місту нале
жить важлива роль. Воно 
входило до «стратегічного 
трикутника» у самому «сер

ці» повстання: Банська-Бист- 
риця — Мартін — Зволен.

Багато жителів Зволена 
відзначились і під час підго
товки повстання, і в боях. 
Підпільний міський націо
нальний комітет був ,у нас 
створений ще в 1942 році, 
а в жовтні 1943 року —

підпільний окружний націо
нальний комітет. Вони ор
ганізували опір, керували 
партизанським рухом.

У 1943 році в горах вже 
існував партизанський загін 
під командуванням товари
ша Альберта. За наказом 
зволенського національного 
комітету в ніч з 28 на 29 
серпня 1944 року група з 
200 чоловік роззброїла міс
цевий військовий гарнізон і 
зайняла всі важливі об'єкти 
міста.

Тоді ж був створений пар
тизанський загін і у Зволе
ні. Потім він увійшов до
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ЗВОЛЕН ВЧОРА І СЬОГОДНІ

' Рік 1944 Рік 1974
Жителі 13610 28700
Школи 6 17
Учні 2500 10732
Квартири 2408 8660
Будинки 1109 2491
Автомашини — 648
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складу II партизанської бри
гади «За визволення сло
в'ян».

Велика роль у повстанні 
належала зволенським за
лізничникам. У залізничних 
майстернях діяла підпільна 
комуністична організація. 
Робітники працювали вдень 
і вночі. Було обладнано три 
бронепоїзди і кілька броне
машин.

Територія навколо Зволе- 
на була стратегічно важли
вою, оскільки становила 
південні «ворота» для насту
пу фашистів на Банську 
Бистрицю — центр повстан
ня. Ворота ці слід було 
тримати міцно зачиненими.

Тому революційні національ
ні комітети навколишніх сіл 
організували бригади для 
спорудження укріплень. 
Повстанці і партизани, серед 
яких були і угорці, і німці, 
успішно відбивали атаки 
фашистів. Але добре о з
броєному ворогові вдалося 
потіснити патріотів. Місто 
Зволен перейшло до рук гіт
лерівців. Почалися жорсто
кі розправи. Сотні людей 
було вбито. Кінець жахли
вим катуванням поклав при
хід Радянської Армії.

Місто Зволен відзначено 
орденом Словацького на
родного повстання 1-го 
ступеня.

Розвиток міста розпочав
ся після визволення. Наша 
промисловість збагатилася 
деревообробним комбіна
том «Бучіна», автомобіль
ним заводом, народним під
приємством «Зволен», м ’я
сокомбінатом, холодильни
ком, молокозаводом, фаб
рикою по переробці кормів. 
Звели ми і теплоцентраль, 
новий залізничний вокзал і 
депо, греблю на річці Сла- 
тін.

Багато зроблено і в галу
зі культури. Відкрито Лісо
технічний інститут, уком
плектовано Державну нау
кову бібліотеку, в реконст
руйованому замку розгор
нуто постійну експозицію 
середньовічного живопису.

В місті є драматичний те
атр, що носить ім’я класика 
словацької літератури
Й. Г. Тайовського.

Не забули ми й про зво- 
ленських спортсменів. Для 
них відкрито кілька стадіо- 
нів, спортивний зал, критий 
басейн.

Тепер у Зволені знайшли 
собі роботу понад 20 тисяч 
чоловік. Всі вони із своїми 
сім'ями живуть у нових упо
рядкованих квартирах.

< Золотий ручай» — один з нових мік
рорайонів міста
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Пам’ятник СНП у селі 
Скиців.

урок
З ІС ТО Р І Ї

Хатка — яка там хатка, 
глинобитна халупа, вкрита 
соломою. Всередині пусто. 
Лише на стінах де-не-де слі
ди глини різних відтінків. 
Сотні років тут жили ски- 
цівські бідарі. Народжува
лись і вмирали, зустрічали 
Новий рік, справляли весіл
ля. Стоїть тепер ця хатинка 
самотня — пам’ять про той 
страшний день 16 березня 
1945 року, коли палало се
ло... З 232 будинків уціліло 
6 — бо були кам’яними — 
церква, школа, будинки за
можних селян.

Вціліла чудом і ця хатина.
...Ми прийшли у школу се

ла Скиців, нагородженого 
орденом Словацького на
родного повстання 1-го сту
пеня. Познайомилися з ди

ректором, який запросив 
нас у д ев ’ятий клас на урок 
історії. Урок це був незви
чайний. Йшлося якраз про 
участь односельчан у Сло
вацькому народному пов
станні.

Директор школи Юліус 
Куруц разом з учнями по
вів нас по селу, щоб ми на 
власні очі побачили місця 
минулих подій.

В лісах Трібецьких гір

діяло багато партизанських 
загонів. Потім вони об ’єдна
лися у Нітранську парти
занську бригаду. У жовтні 
1944 року в гори прибули 
радянські бойові групи під 
командуванням Максимова, 
Зорича, Путілова. Вони 
встановили зв ’язок з іншими 
групами, і пішли злітати у 
повітря мости, виходити з 
ладу залізниці і дороги.

Окупанти, яких підганяв
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наступ Радянської Армії, 
вирішили «прочистити» тери
торію підгірських сіл. Вони 
з чотирьох бок:в кинули на 
повсталі села танки і 15 бе
резня 1945 року увірвалися 
до Скицова.

З хат виганяли старих, жі
нок і дітей (чоловіки вже 
були в горах), і почався гра
біж. Наступного дня облили 
хати пальною сумішшю, во
ни зайнялися, як свічки. Ба
гатьох за зв'язки з партиза
нами розстріляли..

Школярі увійшли до ха
тини. Роздивлялися розвале
ну піч, торкалися руками стін 
— німих свідків минулого.

реньку сусідку. Довго при
дивлялася.

— Та це ж Ковачів син з 
родиною. Ще в 1930 році 
виїхав світ за очі на зар о
бітки.

чухою для багатьох наших 
селян. Вони вирушали в 
чужі краї за шматком хлі
ба...Одна з школярок знай

шла старе фото. На ньому 
— якась родина. Не впізна
ли нікого Покликали ста- Так, земля була злою ма-

Ми підійшли до кам’яно
го будинку. Отут містився 
штаб партизанського загону,
яким командував Зорич. Ра- 
дянський майор Зорич від
відує Скиціз щороку. Він 
тут свій — дорогий гість, 
побратим, його кров у цій 
землі.

— Цього року, в річницю, 
напевне має приїхати, — ка
же директор — На нього 
тут усі чекають.

Дівчата зраділи. Адже 
Зорич завжди приходить до 
школи, розповідає чимало 
цікавого.

Ще багато місць відвіда
ли ми з Куруцом та його 
вихованцями. Побували і з 
будинках, де містилися 
партизанські штаби коман
дирів Путілова і Максимова.

Урок з історії, новітньої 
історії Скицова, закінчився, 

s  Він тривав, можливо, дов-
£ ше, ніж традиційних 45 хви-
к лин. Але на обличчях шко-
о лярок не було нетерпіння.
•§ Поверталися сповнені вра-
tj жень. Мовчали,
ц Такі уроки історії запам ’я-
£  говуються назавжди.
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ПОЧАТОК
ТЕАТРАЛЬНИХ

ТРАДИЦІЙ
П'ятнадцять років тому в Сірії був 
створений перший театральний за
клад — Сірійський національний 
театр. Його засновниками були моло
ді актори й літератори.
За час, що минув відтоді, на сцені 
Національного театру в Дамаску по
ставлено понад шістдесят вистав, два
дцять дві з яких—за п’єсами араб 
ських авторів. Характерною ознакою 
цих творів є актуальність тематикг 
Иайже всі вони розповідають про ре
волюційні події в країні — про зе
мельну реформу, про народження вла
сної індустрії й робітничого класу, 
про зміни в побуті й культурі. Кілька 
п єс присвячено подіям на Ьлизькому 
Сході. Зародження театру стимулю
вало розвиток сірійської драматургії. 
Широку популярність здобули твори 
драматургів Саада-аль-Ваннуса і Хал- 
лая (останній посідає пост міністра 
планування Сірії).
Поряд з Національним театром діють 
також Народний театр у місті Хале- 
бі і Революційний театр армії, який 
виїздить на гастролі в різні міста 
країни. Створено також майже два 
десятки аматорських театральних ко
лективів, аматорський ляльковий 
театр, дитячі театральні колективи.

РОЗМОВА 
З ЛІТОМ СІГЕРОМ

Творчість Піта Сігера, якому сповни
лося 55 років, добре знають і люб
лять у багатьох країнах світу. Нещо
давно кореспондент американської 
газети «Піплз уорлд» Сеймур Джо
зеф  зустрівся з видатним співаком, 
який поділився своїми враженнями 
про перебування в Ханої та розповів 
про турне по Радянському Союзу.
— Пригадую,- у Ханої,— сказав Піт 
Сігер,— рано вранці я йшов вули
цею, а перехожі озирались на дов
готелесого білого чоловіка з банджо 
в руках. Усміхаючись, дехто вигуку
вав «Абайойо, Абайойо» — це з піс
ні, яку напередодні я виконував по 
ханойському телебаченню. Мені весь

Піт Сігер з онуком Тео.

нас здавалося, що вони запитують 
себе: «Чи щирий цей чоловік? Він 
співає про мир, але чи справді він 
відданий справі миру?»
Якось я виконував пісні різних наро
дів світу, а наприкінці заспівав про 
Гудзон. Тоді до мене підійшов в'єт
намський письменник і сказав: «Коли 
ви заспівали про Гудзон, я, нарешті, 
повірив вам. Тільки тоді, коли амери
канці зрозуміють, як багато їм ще 
треба зробити у себе на батьківщині, 
решта світу почуватиме себе в без
пеці від них».
Як відомо, Піт Сігер уже багато ро
ків цікавиться проблемами охорони 
природи. Найчастіше він виступає зі 
статтями на цю тему в газеті «Норт- 
Рівер Навігейтор», яку він і редагує. 
Під час перебування в Радянському 
Союзі Сігер, зокрема, цікавився 
цією темою. Велике враження спра
вило на нього р озв ’язання екологіч
ної проблеми Байкалу, найбільшої 
прісноводної водойми в світі.
Піт Сігер тепло згадує про своє пе
ребування в столиці Радянської Ук
раїни.
— У Києві, зійшовши на придні
провську кручу, я раптом пригадав, 
як стояв на березі Міссурі у Качзас- 
Сіті. Це місто таке ж завбільшки, як 
Київ. У Канзас-Сіті ви дивитеся вниз 
і бачите на березі трущоби й сміття, 
типові для багатьох американських 
міст. А в Києві зеленіють парки, й 
сама річка напрочуд чиста...
Піт Сігер не тільки співак і компози
тор, а й автор чотирнадцяти книжок, 
зокрема, з питань музикознавства. 
Його «Підручник гри на п’ятиструн
ному банджо» щороку перевидається 
великими тиражами.
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МИТЦЯ
Антоніо Буеро Вальєхо — ви
хованець мадрідської вищої шко
ли образотворчого мистецтва — 
створив ряд цікавих полотен, а 
згодом захопився й драматургією. 
«Звернувшись до драматургії,— 
розповідає він,— я не розлучався 
із своїм фахом художника. Ад
же обидві мої перші п’єси «Гойя» 
(«Сон розуму») і «Веласкес» — 
про художників, власне, про взає
мини художника із суспільством, 
у якому він живе й працює. І не 
випадково обидві п’єси — траге
дії».
Трагедія «Гойя» обійшла сцени 
багатьох країн. Інтерес до неї 
Вальєхо пояснює актуальністю те
ми. «Історія Гойї,— каже драма
тург,— це історія гострого кон
флікту між передовим митцем і 
реакційним режимом».
Коментуючи ці слова іспанського 
драматурга, журнал «Театер дер 
цайт» (НДР) зазначає, що самому 
Антоніо Буеро Вальєхо довелося

пережити такий конфлікт на бать
ківщині. Франкістська цензу
ра намагалася не допустити на 
сцену його п’єси і лише завдяки 
їхньому великому успіхові за кор
доном змушена була відступити.
Нещодавно іспанський драматург 
опублікував у журналі «Прімер 
акто» п’єсу «Благодійний фонд», 
в якій викриває лицемірство бур
жуазної моралі.

ЗАГАДКОВИЙ ВІЙОН
У Парижі вийшла в світ книга, при
свячена життю і творчості визначно
го французького поета середньовіч
чя Франсуа Війона. Автор книги — 
П’єр Демароль, професор універси
тету в Нансі.
До книги ввійшла велика кількість 
оригінальних текстів, супроводжува
них докладним коментарем, у яких 
Демароль не тільки висловлює влас
ні гіпотези, а й знайомить читача з 
поглядами інших учених, що дослід
жували складну й багатогранну спад
щину Війона.
Великий інтерес викликає і проведе
на Демаролем реставрація текстів.

Антоніо Буеро Вальєхо.

ПІСНІ
ГНІВУ І БОРОТЬБИ

Чілійські композитори й співаки Пат- 
рісіо Манне і Патрісіо Кастільйо на
зивають себе учнями Віктора Хари, 
чиє ім’я вже стало легендарним.
Коли чілійська фашистська військова 
хунта зняла заколот, Патрісіо Касті
льйо знайшов притулок в одному з 
латиноамериканських посольств у 
Сантьяго. Його друг Патрісіо Манне 
переховувався на горищі одного з 
будинків. І звідси він побачив жах
ливу каїртину розправи з молодою чі- 
лійською патріоткою. Втікаючи від 
солдатів хунти, вона опинилася на 
даху свого будинку. Тут її схопили й 
розстріляли...
Наступного дня Патрісіо Манне пе
ребрався до посольства, в якому 
знайшов собі притулок його друг. І 
під враженням побаченої напередодг 
ні картини розстрілу він разом із
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Чілійський співак Патрісіо Кастільйо.

Патрісіо Кастільйо написав п’ять 
пісень під загальною назвою «Весну 
вбили на даху». Це, за словами спі
ваків, і реквієм, і заклик до бороть
би проти кривавої хунти.
Вперше ці пісні були виконані в ку
бинській столиці, куди згодом вдало
ся переїхати співакам. А потім во
ни залунали в усьому світі. У  Берліні 
їх співав Кастільйо, в Мехіко — 
Манне. Ці пісні використали кіно- 
митці НДР Ю. Бехтер і Р. Лібман у 
кінофільмі «Згадуй з любов’ю і нена
вистю».

ПОЛУМ’ЯНЕ СЛОВО 
БАРБЮСА

«Мова йде про війну 1914— 1918 
років. А також про інші війни — 
в Алжірі, у В ’єтнамі...»
Такими словами починається нова 
вистава паризького театру «Іль-де- 
Франс» «Вогонь», створена за ві
домим твором Анрі Барбюса. Ху

дожній керівник цього театрально
го колективу Жак Сарту — актив
ний учасник руху Опору, а нині — 
один із керівників руху прихильни
ків миру у Франції. Він добре ві
домий і як талановитий театраль
ний режисер-новатор, поборник де
мократизації театру, наближення 
його до робітничих мас. Група 
«Іль-де-Франс» не має свого постій
ного приміщення. Вона дає виста
ви в робітничих клубах «Червоно
го пояса» Парижа — у Бельвілі, 
Сен-Дені, Іврі, Шаронні та інших 
пролетарських передмістях фран
цузької столиці. Прем’єра «Вог
ню» відбулася в Сен-Дені.
Розповідаючи про нову виставу, 
Жак Сарту, зокрема, сказав: «Ми
нуло майже шістдесят років, відко
ли на сторінках газети «Евр» з ’я
вився роман Анрі Барбюса. Але 
твір не втратив актуальності й сьо
годні, бо ще не зникли злочинні 
війни, що несуть трагедію мільйо
нам людей. Про це ми й прагнули 
розповісти мовою мистецтва».
У виставі збережено зміст і дух 
роману А. Барбюса, але водночас, 
до неї введено картини «брудних 
воєн» в Алжірі та у В ’єтнамі. Гля
дач сприймає ці картини як про
довження розповіді Барбюса.
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ЮВІЛЕЙНА МЕДАЛЬ
У Польській Народній 

Республіці випущено юві
лейну «Медаль 30-річчя». 
Нею нагороджуватимуть
ся особи, що відзначились 
трудовими успіхами й 
участю в громадсько-полі
тичному житті країни.

На фото: автор медалі
художник Едвард Горол з 
ескізом.

СКІЛЬКИ КОШТУЮТЬ 
АПЛОДИСМЕНТИ!

Професія клакера така ж 
стара, як і театр. Вже рим
ський імператор Нерон най
мав на вистави, в яких висту
пав, по 5 тисяч клакерів. їхні 
американські колеги беруть 
за вигук «браво» — 5 дола
рів, за звичайне аплодування 
— 15, за довготривале — ще 
5. Довготривалий виклик акто
рів на сцену коштує 5 дола
рів, а на прем’єрі — 25. За 
бурхливі овації треба платити 
50 доларів.

НЕСОЛОДКО БУТИ ДИПЛОМАТОМ...

Останнім часом у Гонконгу викрадено кількох дипло
матів, убито в сутичці співробітника індонезійського 
консульства, комерційному представникові Австрії 
завдано чотирнадцять ударів ножем...

Гонконгський уряд склав спеціальні правила з двад
цяти восьми пунктів, яких слід дотримуватися диплома
там з метою безпеки. Гонконгська поліція радить їм не 
виходити в сквери та на балкони, пильно стежити за 
перехожими, надто ж за тими, що підозріло поводять
ся. Не рекомендується ходити одними й тими самими 
вулицями, прямуючи з резиденції до посольства; по 
можливості їздити на різних автомашинах, безсистемно 
змінюючи їх щокілька днів. Суворо попередити дітей, 
щоб не сідали в чужі машини, не відкривали посилок і 
листів, одержаних поштою.

Такі перестороги можуть видатися смішними й примі
тивними, але, на думку гонконгської поліції, дипло
матові XX сторіччя, людині здорового глузду, не варто 
зважати на такі дрібниці.

УЧНІ — НАЙДЕШЕВШІ РОБІТНИКИ

«Чи потрібен вам дешевий робітник? Учень зробить 
усе», — написано на плакаті, який тримає юнак. Об
стеження умов праці підлітків у ФРН показали, що 39 
процентів учнів-ремісників виконують роботи, не по
в’язані з  їхнім майбутнім фахом. Вони миють посуд на 
кухні в хазяїна, виводять собак на прогулянки, догля
дають дітей, прибирають садиби. Ще гірше стоять 
справи з учнями профучилищ в Італії. Власники під
приємств зволікають з переводом учнів у робітники, 
щоб не сплачувати юнакам повну заробітну плату. Часто 
період учнівства розтягують тут на кілька років.
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«АНГЛІЯ —
БОГАДІЛЬНЯ ЄВРОПИ»

Під такою назвою західнонімецький тижневик 
«Д ер шпігель» надрукував репортаж про сучасну 
Англію. Нагадавши слова Дізраелі — «На острові 
живуть два народи — багаті й бідні», «Дер 
шпігель» пише: «Перші — живуть у прекрасних бу
динках аристократичних лондонських кварталів Кен- 
сінгтон і Челсі, відпочивають на найкращих курортах,
— другі мешкають у трущобах Ліверпуля, Бірмінгема,
Манчестера, які можуть «конкурувати» з негритян
ським гетто в Сполучених Штатах. При цьому «Дер 
шпігель» посилається на свідчення англійської пре
си. «Тайме» називає квартали бідняків у Глазго 
«найгіршими в Західній Європі». В Англії 50 тисяч 
чоловік не мають даху над головою, більшість з них 
спить під мостами або у напівзруйнованих халупах.
Значна частина мешканців трущоб — «кольорові» (по
над мільйон), що прибули до країни з  її колишніх 
колоній.

Лондонська «Санді піпл» пише про страшенні 
злидні в Бірмінгемі. Багато дітей там не відвідують 
школу, бо нема в що взутися. В Нью-Каслі біля 
м'ясних крамниць збираються величезні черги за 
дешевими кістками. «Востаннє я бачив таке,— наво
дить тижневик слова лейбористського депутата Ед-
варда Ш о р та ,-  в тридцяті роки,, АРХІТЕКТУРНІ ПОШУКИ

МЕБЛЬОВИЙ «АНТИДИЗАЙН»
На незвичайну виставку запросив своїх земля

ків колишній дюссельдорфський архітектор Сте
фан Веверка. Її експонати — численні потворні 
стільці з  кривих, покручених ліній, від яких у від
відувачів паморочиться в голові. Веверка пояс
нив, що в такий спосіб він повстає проти «речо- 
манії», поширеної в буржуазному споживацькому 
суспільстві.

У Чехословаччині в містечку 
Штребське-Плесо, біля підніжжя 
Високих Татр, став нещодавно до 
ладу новий готель «Панорама».

ПЕРШИЙ
КОТЛОВАН

Розпочалися 
підготовчі ро
боти на будів
ництві тунелю 
під Ла-Маншем. 
Поблизу міста 
Кале на фран
цузькому бе
резі бульдо
зери риють 
перший котло
ван.
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«Стиршел», Болгарія.

— Скажіть, будь ласка, 
в кого з тих трьох він має 
влучити?
«Дікобраз». Чехословаччина.

— У цьому секрет його успіху: 
він завжди возить тренера за собою.

«Ейленшпігель», НДР.

Ідеальний покупець:— Прошу мало 
м'яса і багато кісток.

«Квік». ФРН.

— Бачиш, як тут у мене добре. “  Хочеш прописатися в столиці?
«Квік», ФРН. - > «Стиршел», Болгарія.
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— Скажи Джеймсу, щоб він зняв 
шнури, адже у нас взимку зачинено.

«Швейцер ілюстрірте», Швейцарія.

«Лудаш Маті», Угорщина.

— Трошки терпіння: він уперше
виступає перед публікою.

«TV», ФРН.

Допомога короткозорому.
«Парі Матч», Франція.

«Ді цайт», ФРН.
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