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«Хто хоче зрозуміти корені й при- 
чини такого незвичайного явища в 
житті народів, яке називається болга- 
ро-радянською друж бою, той просто 
повинен постаратися побачити те, що 
є очевидним для кожного болгарина: 
все, чим ми нині пишаємось, є наслід
ком,—  або, як каже наш народ,— пло
дом болгаро-радянської дружби».

Тодор ЖИВКОВ

«И който иска да разбере корените 
и причините на това необикновено 
явление в живота на народите, наре
чено българо-съветска дружба, той 
просто трябва да се постарае да види 
онова, което е очевидно за всеки 
б ъ л гари н  —  че всичко, с което ниє  
д н е с се гордеем , е резултат  — или, 
както казва нашият народ ,— плод на 
българо-съветската дружба».

Тодор ЖИВКОВ



Георгій Димитров серед болгарських піонерів.

ДИМИТРОВ
Як Димитрова загримлять слова 
з трибуни звуком весняного грому 
до зір його сягає голова, 
і думка людське море осява, 
і жест його знімає всяку втому.
Над містом — ночі темне полотно. 
Затихли голоси й вітри печальні. 
Арешти. Страйк. На думці в нас одно. 
Це Вересень. Повстання знамено.
Це битви починаються безжальні.
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І постріли. І фабрики гудуть.
Червоні зорі світяться над нами.
І смерть не зможе нас тепер зігнуть. 
Торує Димитров незнану путь, 
натхнений Іллічевими словами.
Зростає клас. І шлях новий проліг 
для моряка, що нині — смілий кормчий. 
Він в Лейпцігу фашистів переміг.
За ним мільйони дужих, молодих, 
а ворогів уже від страху корчить
Його ім'я повторює Мадрід, 
воно повсюди трудареві рідне, 
як заклик до борні, як динаміт, 
щогзрушить той страшний продажний світ, 
і для народів сонячно розквітне.
Його ім'я — у шумі знамена, 
в закличній пісні пролетаріату...
Туман... Стіна кривава, цегляна.
Ім'я — неопалима купина — 
в очах борців, яких ведуть на страту...
І ось він: повен щастя, ясноти, 
народне А(\оре охопив очима.
Рости, жаданий світе наш, рости!
Нові заводи прагнуть висоти,
Балкан підперши дужими плечима.
Шугнуть вітри по молодих житах, 
бузковий цвіт запахне край дороги. 
Вночі вже не закряче чорний птах, 
не знищать батька в сина на очах, 
і не зайдеться серце від тривоги...
Говорить він — і розцвітає край, 
над містом — пісні всемогутній клекіт.
За Димитровим у думках злітай.
За Димитровим! Все борні віддай, 
щоб далі йти та бачити далеко.

БОЖИДАР БОЖИЛОВ

З болгарської переклав 
Володимир БРОВЧЕНКО

5



В 
ро

лі
 М

ар
ії 

ак
тр

ис
а 

В
іо

ле
та

 Д
он

ев
а.

 (
Ф

іл
ьм

 «
Л

ю
бо

в»
 з

а 
сц

ен
ар

іє
м

 А
. 

К
ар

ас
им

ео
но

ва
),



АЛЕКСАНДР
КАРАСИМЕОНОВ

Александр Пантелеев Карасимеонов (нар. 
1930 р.) — болгарський письменник. Автор 
збірки оповідань «Головний свідок» (1963). 
повісті «Довгождана дружба* (1966). роману 
«Любов» (1969). Крім того. Александр Кара
симеонов автор сценаріїв трьох фільмів. Ос
танній з них — екранізація роману «Лю
бов* — удостоєний Золотої медалі на Мос-

І ковському міжнародному кінофестивалі у 
1973 році.

2
Оа

РОЗДІЛ І Я сиділа сама у задушливому купе,
відкинувшись назад і ні про що не ду
маючи. В цю мить, якраз перед відхо

дом поїзда хтось із гуркотом відчинив розхитані дьері; розплю
щивши очі, я побачила, що то мій батько. Він втупився в мене, і оку
ляри на його круглому обличчі гостро блиснули.

Він стояв так кілька секунд — може, переживав драматичність 
моменту. Мені ж він нагадав собаку в стойці. Потім батько повільно 
зайшов до купе, і я мусила зняти ноги з протилежного сидіння, щоб 
він міг сісти.

Я ніколи не мала нічого проти розмов з цим чоловіком, але в 
такий момент, звісно, було б краще, щоб він не приходив. Бо всього, 
що трапилось далі, не сталося б, коли б він запізнився на п’ять 
хвилин.

Отже, мій батько сидів навпроти мене і силкувався почати роз
мову. Я знала, що йому забракне сміливості зупиняти мене — нічого 
безглуздішого він не міг би вигадати, і тому намагалася вгадати, що 
він надумав.

— Куди? — запитав він тихо.
— На вагоні написано!
— Чому саме в Пловдив?
Я зітхнула й заплющила очі.
— Зараз поїдеш зі мною,— сказав він лагідно, але твердо, що 

бувало з ним дуже рідко.
Я з цікавістю глянула на нього.
— Що?
— Я взяв тобі путівку в будинок відпочинку.
Це було сказано спокійним тоном — він явно не мав наміру зчи

няти скандал, та це нічого б і не дало. Але я прислухалася до його 
слів з іншої причини. Грошей у моїй сумочці могло вистачити щонай
більше на три-чотири дні в якомусь дорогому готелі; про дешеві,
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звісно, не могло бути й мови. Узявши путівку, я буду забезпечена 
житлом принаймні на двадцять днів, а гроші зможу використати на 
більш високі цілі. Ось чому внутрішньо я враз розм'якла — я завва
жила в собі ці блискавичні зміни, які свідчили про мою цілковиту 
безхарактерність чи навіть про щось значно гірше.

— Дурниці!— відказала я.
Я мусила розіграти цю сцену до кінця, але розуміла, що закінчи

ти її слід раніше, ніж поїзд рушить.
— Ти матимеш усі вигоди!
— Дурниці! Вигоди слухати хропіння якоїсь старої карги.
— Будеш у кімнаті сама,— сказав батько, й окуляри його опти

містично заблищали. Він знав: якщо я дала втягти себе в конкретну 
розмову,— а це траплялося між нами рідко,— є певні надії.

— Атож, сама у кімнаті, якби моїм батьком був хтось інший! 
Не ти!

— Слухай,— нахилився він до мене, не звертаючи уваги на 
шпильку,— директор мій друг. Він обіцяв.

— Кому обіцяв? Тобі?
— Так.
— Хіба він дурний, щоб виконувати обіцянку, дану тобі!
Батько полишив без наслідків і це. Мушу сказати, що то були

справді легенькі, майже непомітні уколи, якщо зважити на мої мож
ливості. Але тоді просто не було часу для справжньої розмови.

— Я абсолютно певен,— сказав батько.— Певен, бо він мені де
чим зобов'язаний. Будь спокійна. Окрема кімната на горішньому по
версі. Все влаштовано!

Тут я удала, ніби вагаюся, хоча для себе питання вже вирішила.
— Скільки коштує ця путівка?
— Я вже заплатив за неї,— моментально відповів він.
Мовби все ще вагаючись, я дивилась на нього: мовляв, чи мож

на йому довіряти, але його окуляри вже радісно блищали.
Почувши за вікном свисток — цей смердючий поїзд нарешті ру

шав, — я, сказати правду, зраділа, що можу вийти на свіже повітря.
— Ну, коли заплатив — гаразд!
Я сказала так, аби виходило, що капітулюю з чисто економіч

них причин. Та, власне, так воно й було!
Я підвелась, обсмикнула спідничку і повільно вийшла з купе. 

Батько рушив слідом, не забувши взяти мою валізку.

Ось як сталося, що я опинилась у будинку відпочинку. А тіка
ла ж світ за очі. Тоді, після грандіозного сімейного скандалу, коли 
моя люба матінка виконала усі свої ролі, а я підігравала їй з винят
ковим успіхом, дійшло до того, що або я, або вона мусили б зник
нути. Певно, тут мали значення вік і досвід, бо вона ще була досить 
бадьора, коли я вже зовсім вичерпалася і напівпритомна зібрала свої 
речі.

Хоч мені страшно не хочеться розповідати подробиці наших сі
мейних історій, та все-таки доведеться це зробити, щоб дещо пояс
нити, але я зроблю це не одразу, а поступово.

Отже, цей будинок відпочинку міститься десь серед горбів Віто- 
ші, з того її боку, що на південь від Софії, а насправді є північним 
схилом гори, де сонце швидко заходить, де тінисто й холодно навіть
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улітку. Це новий будинок відпочинку, споруджений рік тому, і він ще 
не просяк готельним духом, у кімнатах навіть пахло свіжою штукатур
кою— я дуже люблю цей запах, бо він створює ілюзію, наче до тебе 
тут не було інших людей, не було розмов, наче ще чисті ці стіни й 
повітря між ними. Але найбільшим достоїнством цього будинку було 
те, що він, хоч і височів над Софією, та з тієї неглибокої западинки, 
де він стояв, не видно було улюбленої столиці. Тільки цього ще бра
кувало— глянувши у вікно, побачити свою вулицю, на якій недавно 
збудували чотири двадцятиповерхових громадища; біля четвертого з 
них тулився наш будинок, низенький, лише на п'ять поверхів, але, 
орієнтуючись на високу будівлю, можна було безпомилково відшука
ти білу пляму нашого дому і навіть, маючи бінокль, знайти вікна 
власної квартири. Дуже мило!

Отже, будинок відпочинку, куди я потрапила, мав ту перевагу, 
що з нього не видно нічого, крім верхівок дерев і хребта гори.

Розповім тепер, коротенько, як батько привіз мене сюди. Після 
сцени у поїзді ми вийшли з старого вокзалу й сіли у батьків «фіат». 
На передньому і задньому стеклах машини наліплені два дивні, зна
ки, які — це відомо всім — означають, що за кермом новачок, що 
він не вміє добре їздити, отже, іншим слід стерегтися його, і що він 
взагалі небезпечний для всіх інших. Це спало мені на думку саме 
тоді, і тоді ж я збагнула, чому і раніше мені було приємно бачити 
цей знак: він викликав у мене якесь солодке почуття втіхи.

Під час нашої мовчазної подорожі я крадькома позирала на 
батька і, певно, через те, що розв'язала проблему з своєю вте
чею, відчула до нього якусь мінімальну вдячність, а потім і жаль,— 
страшенно дивне, як на мене, почуття,— наче я шкодувала саме про 
те, що він небезпечний для всіх. Він навмисно наліпив оті знаки, і 
вони весь час нагадують йому, що він небезпечний, небезпечний... 
Ось чому я пожаліла його; я позирала на нього, на його профіль: 
маленький і трохи кирпатий ніс, окуляри, які правлять йому за маску, 
бо без них він зовсім інший, без них вираз його обличчя зовсім ди
тячий— малої, доброї, але не дуже розумної дитини... А окуляри для 
нього — наче якийсь «додатковий орган, наче ще одна частина облич
чя, вони допомагають йому прибирати такого вигляду, який потрібен. 
Справжня магія!

Ми довго піднімалися по шосе в гори, зробили тисячу поворотів 
і нарешті зупинилися. Поставили машину край шосе на зеленій галя
винці, і батько з валізкою в руках повів мене вологою лісовою стеж
кою до будинку відпочинку. Треба сказати, що ми ще не обмінялися 
жодним словом, татко навіть не дивився на мене, для нього питання 
було вже вирішене, він вже подолав одну перешкоду і, певно, думав 
про інше, може, про якусь зустріч абощо. А може, просто не міг 
довго думати про щось неприємне.

І все-таки, коли він помітив, що я спотикаюся на вологій стежці, 
то здогадався подати мені руку. Це був вимушений жест, я так і 
сприйняла його, бо якби сама побачила збоку, як іду під руку з цим 
чоловіком, просто вмерла б від подиву і сміху. Та як би там не було, у 
такій ідилії ми йі їй лісом, аж поки опинилися на просторій сонячній 
галявині, вкритій дуже свіжою, зеленою-зеленою травою, і вдалині 
виник досить — мушу визнати — гарненький будиночок: три поверхи, 
враховуючи партер, по шість-сім вікон на поверсі, а збоку щось по
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дібне до їдальні чи ресторану з кількома запаленими люстрами все
редині, хоча було ще видно. Взагалі настрій мій раптом поліпшився, і 
мені вдалося навіть усміхнутися, коли нас в маленькому холі зустрів 
директор. Ми з батьком стояли поряд, я й досі тримала його під ру
ку. В першу хвилину директор не впізнав батька чи вдав, що не впіз
нає, потім здивовано промовив:

— Даруй, ніяк не міг збагнути... Через дівчину. Дочка аж ніяк на 
тебе не схожа. Дуже гарне дівча.

Остання репліка, звісно, була зовсім зайвою, і я повідомляю 
про це тому, що директор, принаймні протягом кількох перших днів, 
не раз виказував мені своє захоплення.

Після обміну посмішками й люб'язністю, батько досить квапливо 
попрощався з директором, поцілував мене у щоку (страхітливе ли
цемірство!) і пішов. Дуже був нетерплячий, кудись поспішав!

Я відчула полегкість, коли він пішов, але водночас і якусь не
приємну непевність, бо залишилася сама. Може видатися дивним, що 
коли я тікала з дому і збиралася їхати в чуже місто й жити в готелі, 
то не відчувала ніякого страху чи непевності, а ось тут, у цьому бу
динку, відчула. Мабуть, тому, що розм'якла. Коли директор повів 
мене нагору, я підбадьорилася й розправила плечі.

Директор відімкнув двері, пропустив мене вперед і поставив ва
лізу.

— Кімната на двох, але я обіцяв вашому батькові, що ви будете 
сама. Влаштовуйтесь, вечеря за півгодини.

Він кивнув мені й, вже виходячи, зупинився на порозі, притри
мавши двері. Я стояла коло столу, не знаючи, що робити, й спідлоба 
дивилася на нього. Раптом мене охопило оте почуття покинутості, 
про яке я вже говорила, а крім того — страшенна втома. Коліна мені 
тремтіли.

— Ви студентка? — запитав директор.
— Ні.
— Значить, працюєте?
— Ні... Вчуся на курсах медичних сестер.
Він не зміг приховати подиву.
— На курсах медсестер,— повторила я.
Він жваво озвався:
— Це непогано... Важко, але благородно... Приємного відпо

чинку.
І, театрально вклонившись, зачинив двері.
Я сіла на єдиний стілець, і мене охопила злість. Запитувала сама 

себе, яке його діло, вчусь я чи ні, на кого вчусь, і благородна моя 
професія чи ні. Я знала, що його думка про мене одразу змінилася, 
і до того ж мій батько дуже впав у його очах. Батько медичної сес
три! Невже він не може забезпечити своїй дочці щось краще: дипло
матію чи зовнішню торгівлю? А втім, цей директор навряд чи щось 
розумів, але про медичних сестер, як і більшість людей, мав свою 
думку.

Я нашвидку вийняла з валізи піжаму, помилася, проковтнула 
таблетку гексадорму й лягла. Ніяка вечеря не могла мене спокусити, 
коли я потребувала одного — тільки якнайшвидше забути, де я і чому 
опинилася тут.
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Тепер, коли я перечитую перші сторінки, бачу, що все це напи
сано дуже засмученою людиною. Людиною, яка чимось ображена, 
яка наче народилася скривджена богом, як то кажуть. Є ж такі? Хто 
знає! Я не можу відповісти. Що я зла — так воно і є! Що мені все чо
гось бракує — так. Але чого саме — не можу сказати.

А батьки в мене заможні. Обоє заробляють стільки, що протя
гом останніх двох чи трьох років придбали і квартиру, і автомаши
ну. Проте я не певна, що оте все дає їм якусь утіху. Щось тут нега
разд, але що саме — не можу сказати. Знаю тільки, що мені абсо
лютно однаково, маємо ми квартиру й авто, чи не маємо. Абсолют
но байдуже! Ясно, тут щось негаразд!

РОЗДІЛ II Розбудив мене стукіт у двері. Я роз
плющила очі і дуже довго, принаймні 
мені так здалося, міркувала, де я, що 

це за кімната, і навіть злякалась, що з моєю свідомістю теж щось 
негаразд, коли я не можу збагнути, де я. Таке зі мною вже трапля
лося разів два чи три — на кілька секунд тебе охоплює дика паніка, 
поки не спалахне якась іскорка і ти враз усе пригадаєш. Перш ніж 
прочумалась, я звелася на лікоть. Той, хто стукав, поволі прочинив 
двері. З'явилося обличчя директора, і враз усе стало на свої місця: 
втеча з дому, брудний поїзд, прибуття до будинку відпочинку...

— Вибачте,— сказав директор,— оскільки сніданок закінчився, б 
ви не прийшли, ми внизу почали турбуватися...

Я мовчала, бо й так було ясно, чому я не прийшла на сніданок і 
що вони (хто вони?) даремно турбувались. Нарешті промовила:

— Добре.
На директоровому обличчі з'явилася люб'язна посмішка, потім 

воно поволі відпливло назад.
Я довго шукала свій годинник, нарешті помітила його в себе на 

руці. Стрілки зупинилися десь коло шостої. Мені стало прикро, що 
я не довідалася в директора котра година. Сонце освітлювало 
вузеньку смужку біля вікна — значить, піднялося досить високо. І 
раптом я відчула страшенний голод.

У моїй валізці, зрозуміло, не виявилося нічого їстівного, зате я 
приємно здивувалася, побачивши все моє туалетне причандалля: річ 
просто неймовірна, коли взяти до уваги, в якому стані і з якою швид
кістю я збиралась. Заходилася розглядати власний гардероб — сіра 
спідниця й жилетка, темно-червона сукня, антрацитова блузка, кар
тата спідничка. Цілком досить як на слухачку курсів медсестер.

Не раз мені кортіло втекти з дому, але я ніколи не думала, що 
це так просто. Людина відчуває страх перед невідомим, так, але для 
мене у втечі вже більше не було нічого нового, і я зможу втікати, 
коли тільки захочу. Треба лиш мати трохи грошей, ні за ким не шко
дувати і щоб ніхто не шкодував за тобою. Власне, тепер мій бать
ко— людина з найчистішою совістю у світі, немає чистішої людини за 
нього, правда, я втекла з його дому, але водночас не відмовилася 
від його допомоги. Моя мати, зрозуміло, вже довідалась, де я, і на
віть, відчувши у першу мить якісь докори сумління, досі про все за
була. Дуже мені не хочеться розумувати про материнські почуття, 
тим більше, що сама вона навряд чи замислювалась коли-небудь над 
цим. Вона мала цілком досить справ та інтересів. Мати моя, вибачай
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те, інтелектуалка. Колись закінчила комерційну гімназію і тепер вва
жається фахівцем з економічних питань. Завідує десь якимсь відді
лом, пише статті, навіть брошурки, укладає довідники, робить пере
клади тощо — певно, це вигідна справа, бо вона не раз заявляла бать
кові, що половину машини, і половину квартири, і половину усього 
рухомого й нерухомого майна придбано за її гроші. Треба сказати, 
що то свята правда, і я готова засвідчити це, як буде потреба. Це, 
власне, ясно для кожного, хто знає мого батька,— він не дав би ла
маної копійки в хату, якби можна було.

їдальня виявилася не дуже великою; столи вкриті яскравими кар
татими скатертинами, майже як у дитсадку. Стіни пофарбовані олій
ною пастельно-зеленою фарбою, а стеля — також олійною, але че
репично-червоною, з довгою чорною лінією у формі неправильного 
еліпса — дуже артистичний, як бачите, заклад, і якби не був він 
їдальнею будинку відпочинку, то цілком міг би правити за бар, тим 
більше, що в одному з кутків стояла шафа з напоями. На вікнах 
променіли черепично-червоні завіси з тонкого оксамиту. Трохи зди
вована, я розглядала все це, коли до всього виявила ще й музичний 
автомат... Отже, тутешньому товариству, коли воно є, живеться 
весело.

На одному з столів я побачила чисту чашку і тарілку з маслом, 
сиром, шинкою і якимсь отруйно-зеленим конфітюром. Це явно був 
мій сніданок, і я сіла, подумавши, що коли я все це з'їм, потовщаю 
щонайменше на два кілограми. Майже одразу, наче на виклик, у две
рях з'явився директор з білим емальованим чайником у руці. Він пі
дійшов до мене підкреслено церемонно — певно, хотів показати, що 
це не його справа, але він робить її, бо йому приємно. Наливаючи 
чай, він поглядав на мене з багатозначною усмішкою.

Я й собі усміхнулася і кивнула на знак вдячності. Чашка наповни
лася, білий чайник хитнувся й опинився на столі, директор сів навпро
ти мене.

— Я обіцяв вашому батькові, що ви не будете нудьгувати,— роз
почав він.

— Я ніколи не нудьгую.
— Навіть коли самі?
— Тоді найменше. Мені стає нудно від дурних розмов.
— Маєте рацію,— провадив директор.— Дурна розмова з дур

ною людиною — то страшна річ. Навіщо увесь людський прогрес, 
коли дурість залишається нездоланною? Чи не так? Навіщо уся ху
дожня література, коли бачиш, що люди залишаються такими ж об
меженими й нечутливими, коротко кажучи — дурнями? Навіщо ство
рювати мистецтво?..

Еге, до цього директора варто придивитися. Я зрозуміла, що він 
старий парубок — колись був русявий, але з віком волосся порідша
ло і зараз те, що лишилось, набуло якогось рудуватого відтінку, а 
сині очі стали сірими. Обличчя в нього було коричнево-червоне, як в 
індіанина, дуже здорове на вигляд — обличчя чоловіка, який жив так, 
як йому хотілося. Тільки оця тирада не мала нічого спільного з його 
виглядом. Я відказала йому:

— Це мене не цікавить! І я дуже далека від мистецтва!
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— Ви зовсім молода. Ще побачите коли-небудь, що мистецтво, 
скажімо, книжка, стане для вас конче потрібною духовною поживою, 
якої ви у буднях не знайдете... Хочете, я дам вам щось почитати?

— Я приїхала сюди спати. Страшенно втомлена... Та я ж вам уже 
говорила: не люблю читати і зовсім не розуміюся на мистецтві.

Тоді мені пощастило відбити його атаку. Я з'їла свій сир, випила 
трохи чаю й підвелась. Це налякало директора. Поки я йшла до ви
ходу, він дріботів поряд і докоряв мені, що я не з'їла сніданок. Я 
відказала йому:

— Те, що ви так дбаєте про мене, дуже приємно. Досі ніхто не ці
кавився, скільки я їм... Доки я тут, ви будете мені замість батька. Але 
хай вас цікавить тільки мій апетит. І ніщо інше.

— Охоче... Навіть з радістю. Певно, я матиму нагоду пояснити 
вам, чому саме це так мені приємно і... відверто кажучи, хвилює ме
не... Але саме по-батьківському, не хвилюйтеся, саме по-батьківсько
му,— поспішив він заспокоїти мене, бо я вражено дивилася на нього.

Ми вийшли на терасу.
— Я трохи погуляю. До побачення,— сказала я й подалась у ліс.
Він, здається, довго дивився мені услід— я спиною відчувала його

погляд.

Ро зд іл  III Отак почався мій перший день у бу
динку відпочинку.
Коли б хтось із моїх друзів поба

чив мене на прогулянці в лісі, він був би страшенно здивований. 
Справді, коли людина сидить за столиком десь на вулиці Раковсько- 
го, коли перед нею знайомі фізіономії й чарки, абсолютно фантас
тичною здається навіть думка про ліс, галявинки, лісові квіти й повіт
ря, насичене сосновими пахощами. Спробуйте заговорити на ці теми. 
На вас дивитимуться так, наче ви щойно прибули з Танганьїки й роз
повідаєте про полювання на слонів. Це не означає, що цим людям не 
доводилося бувати на природі, але поїхати спеціально в ліс — для 
них то рівнозначно божевіллю.

Не моя справа описувати чари лісу, але, певно, внаслідок усіх 
останніх переживань я несподівано відчула велику втіху. На стежку 
не падав жоден сонячний промінь, хоча усі ці сосни, чи ялини, чи 
смереки мали не дуже товсті стовбури, та ще й голі. Десь угорі ці 
дерева створювали собою щось подібне до зеленої покрівлі, крізь 
яку тут і там падали сині бризки неба. Дуже своєрідне виникає почут
тя, коли навколо бачиш тільки дерева, а за ними ще й ще, аж поки 
сягає око, і сутінки, і щось таємниче чигає на тебе, а ти не знаєш, що 
воно таке, і коли б не ця стежка, гладенька й огороджена камінним 
бордюрчиком — можна й злякатися. І нічого не чути, тільки якісь 
птахи співають — солов'ї чи канарки — хто їх знає. Але співають дуже 
життєрадісно, хоча й повторюються трохи.

Я не помітила, коли скінчилася стежка, коли я ступила на м'який 
килим з глиці і опинилася в справжньому лїсі... Раптом стало тихо і 
ще потемнішало — сонце сховалося в хмари. Але тепер у цьому рів
ному розсіяному світлі все набрало чіткіших обрисів. Я помітила, що 
стовбури зовсім не гладенькі, а вкриті різьбленою коричневою ко
рою, яка надавала їм оксамитової м'якості, і кожна сосна тепер мала 
своє обличчя: одні були рівні, із ясно-коричневими стовбурами
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й міцною здоровою корою, немов змодельованою і викладеною 
вручну; інші були покручені, темніші, ніжніші, навіть якісь хворобливі, 
у плямах, з нерівною, клаптями, корою, на якій тут і там помітні бу
ли довгі й глибокі подряпини, а вище великі суки, наче покалічені 
суглоби, випиналися серед сухих обламаних гілок. Навколо прозорих, 
наче сльоза, крапель смоли пролягли мурашині доріжки — ці криві 
ч?осни були нижчі й ледве змагали в боротьбі за світло між високих 
здорових дерев. Ці миршаві сосни мали свої проблеми.

Там, у лісі, я згадала одну історію, яку чула від батькової сестри 
Ірини. Я ніколи не звала її тіткою, бо між нами були такі взаємини, 
немов між ровесницями.

Та історія, яку розповідала Ірина, багато важить для мене. Я па
м'ятаю її од першої до останньої деталі. Власне, я стільки разів прига
дувала її, що вже й не знаю, де в ній правда, а де моя вигадка. Я 
постараюсь розповісти її точно, нічого не домислюючи, бо вона і так 
досить-таки фантастична. Тільки трохи згодом. І тоді буде зрозуміло, 
як то дивно, що ця історія схвилювала таку особу, як я. Справді 
дивно.

Ірина не приховує свого віку, тому я можу сказати — народилася 
1924 року, отже, зараз їй 45 — вік, на перший погляд, дуже солідний, 
вік, досягнувши якого, жінка мусила б підвести риску під молодістю 
і поступово перейти до тихих утіх старості... Це мені відомо точно — 
хоч звучить безглуздо й самовпевнено; хоч мені сто разів казали, що 
коли я доживу до сорока років, то зовсім не думатиму так. Мовляв, 
зараз у мені переважає «біологічне зухвальство» — як каже моя мати. 
Та як би там не було, зараз я думаю саме так.

Усе це я розповідаю, щоб заявити, що Ірина — це людина, якої не 
стосується сказане вище. По-перше, їй спокійнісінько можна дати 
тридцять років, а при добрій косметиці й вечірньому освітленні — 
ще менше. Але не в тім річ. У неї така ж біологічна зухвалість, 
як і в мене. Це, певно, у нас вроджена риса, або, кажучи сучасною 
мовою, це питання генетичного коду.

Я могла б чимало розповісти про Ірину, але зараз нема настрою. 
Мушу тільки сказати, що вона була партизанкою. Я, звісно, як і всі 
мої ровесники, не бачила партизанів. На світі були, є і ще довго бу
дуть партизани. Для чого існують партизани у світі, зайве пояснюва
ти, це відомо кожному.

Ірина партизанила десь у Старій планині. Я бачила її на одному 
знімку того часу — загін фотографувався в якомусь селі одразу після 
його визволення 9 вересня 1944 року. Власне, загонові не довелося 
битися за те село, партизани просто зайняли його, і селяни зустріли 
їх квітами й вигуками «ура!» Тоді й знайшовся фотограф, який зняв 
загін. На тому фото, тепер уже вицвілому й зім'ятому, добре видно 
Ірину у солдатській куртці й кашкеті, і вона чомусь не усміхалася як 
усі, а дуже серйозно, навіть насуплено дивилася в апарат. Правою 
рукою вона тримала ремінь гвинтівки, дуло якої визирало з-за плеча. 
Вона розповідала, що була вдягнута в галіфе й постоли, але цього не 
видно на знімку, бо перед нею застигли два вусаті, вилицюваті й ус
міхнені чоловіки, оперезані кулеметними стрічками. Мушу вам сказа
ти, що спочатку те фото не справило на мене особливого вражен
ня — оті два десятки усміхнених чоловіків з двома жінками серед 
них не видавалися дуже войовничими, незважаючи на кулеметні 
стрічки й автомати на грудях. Але тепер я знаю й дещо інше — що
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цей загін налічував у липні того ж року не двадцять, а сорок душ і 
що за спинами цієї веселої й освітленої сонцем групи стояли й двад
цять мерців! Які також усміхалися, бо й вони хотіли бути перемож
цями...

Розділ IV Коли я надумала повертатися, то
побачила, що заблукала, й разом із 
страхом, який охопив мене, відчула ко

мізм ситуації— вперше в житті заблукала, цікаво, що воно таке... Але 
з блукань нічого не вийшло. Ходячи лісом і намагаючись знайти щось 
знайоме — камінь або дерево — я натрапила на свою стежку. Це бу
ло розчарування.

Увійшовши в їдальню, я застала там чотирьох чоловіків, що грали 
в карти. Пізніше виявилось, що ото й усі курортники. Звідкись узявся 
й директор — неначе він мав прихований пункт для спостережень за 
подіями у їдальні.

Він запросив мене до великого столу, накритого на шість персон.
Я здивувалась, що всі харчуються разом.

— Ми тут живемо як одна велика сім'я, — сказав директор.
Чотири чоловіки стояли навколо столу, не знаючи, кому де сісти. 

Вони непевно всміхалися й очікувально дивилися на мене, неначе я 
мусила запрошувати їх.

Нарешті ми посідали. Ми з директором одне проти одного на 
кінцях довгого столу, а решта — обабіч. Такий порядок зберігся й 
надалі.

Подавала літня жінка, яка приносила тарілки з супом одну по од
ній, ступаючи обережно, і я кожной м и ії  чекала, що вона когось 
обіллє. Але вона знала свою справу й жодного разу не схибила.

Не можу пригадати, про що саме ми розмовляли за тим пер
шим обідом. Директор досить прямолінійно і навіть нетактовно від
рекомендував мене іншим співтрапезникам — неначе я бозна-яка 
важлива персона. Я ніяковіла і навіть втомилась, бо з усіх сил нама
галась бути люб'язною й доброзичливою, хоч насправді, відверто ка
жучи, майже ненавиділа усю цю компанію. Що спільного я маю з ци
ми чоловіками, чого це я мушу обідати за їхнім столом і підтримува
ти з ними розмову! Я майже весь час мовчала, й ентузіазм директо
ра поступово зійшов нанівець. Говорили щось про гру, яку слід за
кінчити. Я зрозуміла, що вони грають на гроші, і тоді вперше відчу
ла якийсь інтерес до тих чоловіків і уважніше оглянула їх. Але була 
така неуважлива й пригнічена, що навіть не запам'ятала їхніх облич. 
Лишилося тільки одне загальне враження, що усім чотирьом перейш
ло за тридцять і наближалося до сорока.

Зрозуміло, я з'їла заледве чверть свого обіду — директор аж 
жахнувся, а хтось докинув щось жартівливо-докірливе. Я сказала їм 
тільки «до побачення», почула у відповідь побажання доброго від
починку й піднялась у свою кімнату.

Я шукала самоти, навіть не усвідомлюючи цього. Тепер я зрозу
міла, чого, власне, прагнула — мені треба було подумати. Здавалося, 
я б усе віддала, аби збагнути, що сталося з Марією, тобто зі мною. 
Не знаю, як з іншими, але я маю один приклад. Це, як ви вже знаєте, 
Ірина. Дуже часто я запитувала себе, як би повелася вона на моєму 
місці. Але ніколи не знаходила чіткої відповіді, бо життя Ірини було
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зовсім не схоже на моє. Смішно, наприклад, порівнювати мою втечу 
з дому з переходом Ірини у підпілля. Ірина жила своїм життям, не 
думаючи про те, що мусить подавати комусь приклад. Обставини, у 
які вона потрапила, — зрозуміло, за власним бажанням, — не зали
шали їй права на самостійне життя.

Коли я прийшла до своєї кімнати, то просто падала від утоми. Я 
роздяглася, сподіваючись, що засну, як тільки ляжу. Та скинувши 
одяг, аж затремтіла. Вогке гірське повітря сповнювало кімнату. Пі
жама пахла свіжістю, — в першу мить це було навіть приємно, та 
коли я відчула її на своєму тілі, мене знову пройняв дрож, і я довго 
тремтіла під ковдрою. Подумала, що можу взяти ще одну з іншого 
ліжка, але не наважилася встати — так змерзла. Тоді я закурила — 
сигарети і сірники лежали на тумбочці. Не знаю, від сигарети чи від 
чого, але я трохи зігрілася і руки мені перестали тремтіти. Та ноги 
все ще залишалися холодні, а поки вони холодні, я не можу засну
ти. Запалила другу цигарку, і мені зовсім перехотілося спати, думки 
закрутилися, чіпляючись одна за одну. Усе стало зрозумілішим, а 
спогади — яскравішими за дійсність, і нарешті моя фантазія запра
цювала на повних обертах. Коли я вигадую щось веселе, можу навіть 
сама розсміятися. А коли сумне, — то й сльозу пустити. Пригадала, на
приклад, останній рік у гімназії, коли я від навчання мало не очмані
ла. Не хочу хвалитися, але я дуже легко заробляла п'ятірки й четвір
ки, аж поки не перейшла в останній клас. Вже тоді я вирішила при
святити себе медицині. Чому саме медицині — поясню, але не за
раз. Коротше кажучи, мені був потрібен відмінний атестат, щоб всту
пити до медінституту. Всі оті міркування й дріб'язкові розрахунки 
відомі вам, певно, не гірше, ніж мені, тому не варт на ни* зупиня
тися. Річ у тім, що в останньому класі мало не всі ми подуріли од 
навчання. В однієї дівчини навіть почався нервовий розлад, і вона 
довго після того лікувалась на четвертому кілометрі !. Та і як тут не 
захворіти, коли, з одного боку, вдома ти тільки те й чуєш, що мусиш 
одержати відмінний атестат, а, з другого боку, твої можливості у 
навчанні вельми скромні. Люди бувають різні, і ти, скажімо, можеш 
стати ідеальною матір'ю сімейства, але не здатна заробити відмінно
го атестату. Гаразд, а що як твої батьки не хочуть з цим погодитися? 
Подеколи це може спричинитися до справжньої трагедії — в тому 
разі, коли дівчині бракує характеру і вона піддається психозу. Як і 
сталося з отією Петею з нашого класу.

Зі мною було інакше. Вдома ніхто ніколи не питав, як мої спра
ви у школі, що я одержала; а коли приносила їм табель на підпис, 
вони навіть не звертали уваги на оцінки. Було ясно, що я мушу одер
жувати лише високі оцінки. Оті двоє — мої батько й мати — надто 
заклопотані самі собою, але їхня байдужість ніколи не зачіпала ме
не. Тепер я думаю, що вони були також страшенно самовпевнені й 
зарозумілі, бо ставили питання саме так — їхня дочка не може не 
бути найкращою ученицею, це само собою зрозуміло. Тепер я вва
жаю, що така позиція була для них найзручніша, тому вони її і об
рали.

Отак я вчилась у гімназії — трошки краще за середніх учнів, не 
завдаючи собі особливого клопоту — аж до останнього класу. І саме

1 На четвертому кілсметрі пловдивського шосе міститься одна з психіатричних лікарень Софії.
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тоді мені закортіло одержати відмінний атестат. Бо шанси вступити 
до медичного інституту, якщо ти не відмінник, дорівнюють нулеві.

Але я думала не про те, лежачи у вогкуватому ліжку й розти
раючи одна об другу свої задубілі ноги. Я думала про те, як мало не 
збожеволіла в одинадцятому класі. Перестала митися, зачісуватися, 
ходила з постійним головним болем і взагалі втрачала вже людську 
подобу. Зовні я була тоді зовсім інша — обличчя худе й безбарвне, 
волосся обрізане під вухами й зовсім рівне, худорлява як хлопець — 
аж ключиці стирчали з-під чорного халата.

Так тривало, поки не скінчився цей психоз. М іу іншим, я так 
і не одержала відмінного атестату, бо схопила четвірк^ з математики. 
Двадцяти сотих, яких мені бракувало, було цілком досить, щоб мене 
не прийняли до Медичної академії. Але подія, яка змінила «хід мого 
життя», не має нічого спільного з тим, про що я хочу розповісти. Та 
й суть усього найважливішого в моєму житті залишилася б тією са
мою і тоді, коли б я вчилась у медінституті.

Багато разів я думала про те, що буде зі мною цього літа. 
Склавши конкурсні іспити, я лягла і проспала три доби. А коли про
кинулась, зрозуміла, що або я не існую на цьому світі, або світ.існує 
не для мене. Я не мала що робити. Свобода, про яку я мріяла, обер
нулась найзвичайнісінькою нудьгою. І я подалася гуляти й оглядати 
улюблену столицю з точки зору людини, яка досягла зрілості.

Одного дня на вулиці Раковського я зустріла хлопців з нашого 
класу. Принагідно слід сказати, що мої взаємини з чоловічим скла
дом класу і школи до цього моменту були цілком визначені — хлоп
ці не бачили в мені об'єкт для залицянь, оскільки зовні я не дуже 
відрізнялася від них.

Коли я зустріла своїх однокласників, ми обнялися мов давнг 
друзі, і після обміну інформацією про вступні іспити мене запроси
ли до кафе. У кафе на розі вулиць Раковського і Гурка — страшенно 
задушливому приміщенні, повному знудьгованих юнаків і дівчат — 
були, крім кави, й різні алкогольні напої, в тому числі й ром. Цей 
напій — чиста хімія, ajie його брали найбільше, бо за малі гроші діс
таєш багато градусів, а змішавши з порцією рому пляшку оранжаду, 
можеш сидіти над тим коктейлем години зо дві. А згаяти дві го
дини з однією чаркою вважається дуже вигідним. Я не хочу сказа
ти, що молоді люди зовсім не мають грошей. Багатьох з них «під
тримують» батьки, але ті гроші йдуть на якісь солідніші заходи, на
приклад, відвідання великою компанією модного ресторану чи бару. 
Коли якась компанія живе дружно, вона завжди може зібрати гроші 
на похід у бар принаймні раз на тиждень. Крім того, частенько влаш
товувалися вечірки — як правило, в суботу, в когось на квартирі чи 
на дачі, з можливою ночівлею і продовженням розваг у неділю.

Цього досить, на деталях такого способу життя не варт зупиня
тися, оскільки вони загальновідомі і всюди одні й ті самі. Скажу тіль
ки, що хоч моя фігура й залишала бажати кращого, я мала вели
кий успіх на цих вечірках як танцівниця. Дуже люблю швидкі танці, 
коли партнер не торкається тебе (ніяких теплих обіймів) і ти танцюєш 
для власної втіхи, зовсім вільно. Можу імпровізувати годинами, аби 
тільки гарна музика. Мабуть, це виходило в мене не дуже погано, 
бо інші, бувало, переставали танцювати, щоб подивитися на мене»

17



Тепер, коли я згадую ті часи, здається мені, що саме тоді щось поча
ло мінятися в моїй зовнішності, з'явилося те, чого доти не було, і 
раптом я почала викликати інтерес у хлопців. Не хочу вдавати з 
себе наївну, але, незважаючи на виняткову обізнаність у питанні про 
взаємини між двома статями, я не відчувала абсолютно ніякого по
тягу до цієї гри.

Часто я поверталась додому опівночі, ба й пізніше. Природно, я 
не могла йти сама. Мене мусив супроводжувати мужчина, щоб обе
рігати мене. Не знаю, як воно сталося, але моїм постійним провожа- 
тим став колишній однокласник Павел. Цікаво, що на вечірках він не 
звертав на мене жодної уваги, ніколи не сідав поруч, не запрошу
вав мене до танців, розважав інших дам, і не без успіху. Відверто ка
жучи, і я не помічала його. Але тільки-но я збиралася йти, в ту ж 
мить з'являвся Павел, приносив мені пальто, і ми виходили разом. 
А сам він жив у протилежному кінці Софії, десь коло Західного 
парку.

Такі взаємини цілком влаштовували нас обох. Хоча я не мог
ла не задумуватися, чому він ходить за мною? Але не тільки це. 
Через Павла я підтримувала зв'язок з товариством, він повідомляв 
мені про місце і час вечірки, куди хлопці обов'язково мусили при
ходити з дамами. Природно, я завжди була дамою Павла, форма 
зберігалася, але, прийшовши на місце, ми забували одне про одного.

Так тривало не дуже довго. Настав жовтень, вечори зробилися 
холодними й туманними, дерева тривожно шуміли, гублячи мокре 
жовте листя. Одного такого вечора, коли ми поверталися додому, я 
дуже змерзла в своєму благенькому пальті, і — я не знаю, як це 
сталося — Павел обняв мене, а я пригорнулась до нього. Так ми 
йшли і, пригадую, весь час мовчали. Біля темного під'їзду Павел не 
зняв руку з мого плеча. Я глянула на нього. Він здався мені сумним, 
і я раптом пожаліла його. Я мовчки чекала, щоб він пустив мене. 
Але він обережно повернув мене до себе, нахилився й поцілував. 
Зараз я не можу точно сказати, чому я дозволила йому цілувати се
бе. Може, через те, що відчула оту жалість, а може, мені було прос
то цікаво. Його теплі губи притиснулися на кілька секунд до моїх, 
потім він почав гладити моє волосся...

Надзвичайно неприємно — дай бог, щоб зі мною ніколи більше 
такого не траплялося — брати участь у такій сцені як глядач: я спо
стерігала його дії, коли раптом відчула, що присутня при чомусь та
кому, свідком чого бути не маю права. Я тихенько вивільнилась і по
бігла сходами нагору.

Наступного дня Павел подзвонив мені, але я сказала, що зайнята, 
і після того кілька днів уникала його. Та я справді була зайнята — 
оформлювалася на курси медсестер.

РОЗДІЛ V  І все-таки мені вдалося заснути в оце
перше пообіддя в будинку відпочинку. 
Спала добрих дві години, без жодних 

сновидінь. А коли прокинулась, уперше після кількох останніх боже
вільних днів відчула себе бадьорою й спокійною.

Сонце вже сіло за гори, але жовто-білі промені його пронизува
ли повітря. Тіиі внизу зникли. У холодному прозорому повітрі все

18



вирізнялося якось особливо чітко — ліси, скелі, гори. Ясність і про
зорість!

Під вікном продзеленчав дзвоник. Не знаю, для кого, певно, не 
тільки для мене. Я вдяглася. Жвава й бадьора, охоплена якимсь під
несеним настроєм, я вийшла в безлюдний коридор. За одними две
рима хтось наспівував. На нижньому поверсі грюкали двері. На схо
дах пахло смаженим м'ясом. А коли я увійшла в їдальню, мені чо
мусь зробилося зовсім весело.

В їдальні нікого не було, і я тихо сіла на своє місце. Переді мною 
стояла шафа з напоями, а коло червоного дивана — музичний ав
томат. У фіалкових лісових сутінках їдальня здавалася надзвичайно 
затишною.

Першим з'явився директор з чарками й пляшкою сливовиці. Він 
привітався і з багатозначною усмішкою розставив чарки.

— Сьогодні у нашій невеликій родині свято... Одному з наших 
минуло сорок років.

Сказавши це, директор озирнувся й нахилився до мене:
— Але поки що це таємниця!
Я весело кивнула, виказуючи готовність включитися в будь-яку 

гру, що її захоче запропонувати ця приємна людина.
— А ось і винуватець сьогоднішнього торжества, — піднесено 

виголосив директор. — Станимиров, цього разу ви сядете на чільне 
місце.

Станимиров, як я згадала, архітектор, підкорився і сів навпроти 
мене на протилежному кінці довгого столу. Він сперся ліктями на 
стіл, глянув на мене і раптом посміхнувся. Пихатий і відлюдний ви
раз, який я запам'ятала з обіду, раптом поступився місцем щирості, 
доброті й довірливості. Проте я вже звикла не брати на віру та
кі от зміни. Надто багато лицемірів уміють отак мило усміхатися. Але 
зараз я була в такому настрої, що не могла не відповісти йому та
кою ж усмішкою.

Директор вийшов. Тепер я певна, що він зробив те навмисне, 
«щоб не заважати».

Станимиров беззвучно розсміявся й сказав:
— Директор спрямував усю свою директорську діяльність на 

ге, щоб нав'язати всім нам якісь вигадані ним взаємини. Але робить 
він це щиро і зовсім по-дитячому. Якщо ми погодимося теж здити
ніти, то зможемо жити дуже приємно.

Я засміялась. А тоді поздоровила його з днем народження.
— Дякую... Мені сорок, і це трохи сумно.
Коли б Ірина поскаржилася мені на свій вік, я не повірила б їй. 

Але цей чоловік? Я сказала йому, що він має вигляд тридцятирічно
го. Це можна було б сприйняти як лицемірство. Але він справді ви
глядав молодшим і, мабуть, звик, що йому говорили про це.

— Може й так, — сказав він, — але це мене не дуже тішить.
Довелося розвинути тему й сказати, що важливо те, як людина

себе почуває, а не скільки їй років. Він усміхнувся:
— Річ у тім, що я почуваю, себе саме на сорок років... Але, знає

те, якщо забути про вік, я дуже задоволений сам собою. Навіть почи
наю лякатися цього.

Це було сказано без кокетства. З його слів виходило, що він 
має право бути задоволеним собою. Але я не запитала в нього, чо
му саме.

19



До їдальні ввійшло ще двоє. Один зразу сів ліворуч від мене. 
Другий зупинився трохи осторонь і глянув на стіл. Це був кремез
ний смаглявий чоловік з вузько посадженими очима. Він запитав, де 
йому сісти, бо, якщо він не помиляється, з нагоди дня народження 
Станимирова відбувся новий розподіл місць.

— Де хочеш, Петре. Можеш і на .моє місце, — сказав Станими- 
ров і вказав на стілець праворуч од мене.

Петр стояв і оглядав стіл.
— Директор знає, — промовив він і подався на кухню.
Мій сусід тихо сказав:
— Деякі люди над усе полюбляють порядок.
Я подивилася на нього. Він мав русяві вусики. Старомодне об

личчя, якщо можна так сказати. Але в очах його жеврів сміх. Мені 
подобаються такі люди. Я відчула, що ми з ним порозуміємось. При
гадую, він тоді додав:

— Ми повинні виправдати нашого Петра. Бухгалтер! Точність і 
обережність.

Директор і Петр повернулись. Вони несли по дві тарілки з на
різаними помідорами — закуска під ракію. Якби запитали в мене, я 
б сказала, що краще починати з російської горілки! Однак за столом 
є господар.

Бухгалтер поставив помідори й сів. Але не біля мене. Я виріши
ла, що директор лишив це місце за собою.

Директор хазяйським оком оглянув стіл. Один стілець був віль
ний. Він потер руки і сказав:

— Ми повинні вибачити товаришеві Манасієву його запізнення. 
Я дав йому особливе завдання і з хвилини на хвилину чекаю його 
повернення. А тим часом наповнимо чарки, щоб бути готовими.

За спиною в мене відчинилися двері. Всі обернулися. З тераси 
увійшов наш четвертий курортник з величезним букетом чудесних 
гірських квітів у руках. Серед них були оранжеві, червоні, жовті, бі
лі... невідомі мені квіти. Я впізнала тільки ромашки. По їдальні 
розлилися пахощі альпійської левади.

Квіти піднесли Станимирову. Він устав, щоб узяти їх. Манасієв, 
вручивши букет, обійняв його разом з букетом, і обоє розцілувалися.

— Усі вітаймо нашого ювіляра! — урочисто виголосив дирек
тор і, подаючи приклад, поривчасто обійняв Станимирова, поцілував 
його, потім занурив лице у квіти, глибоко зітхнув і відійшов з бла
женним виглядом. З усмішкою обернувшись до нас, він оглянув ком
панію і кивнув бухгалтеру. На темному обличчі бухгалтера на мить 
відбилося вагання, а може, й досада, але він підвівся і з силуваною 
усмішкою обійняв Станимирова. Директор стояв трохи осторонь, на
пружений і уважний, наче режисер, який з хвилюванням стежить за 
виконанням добре задуманої сцени.

Надійшла черга вусаня.
— Зараз я тебе поколю, — сказав він, обіймаючи Станимирова.
— Ого, — сказав після поцілунку ювіляр, — дуже приємно, ко

ли тебе цілує вусатий чоловік.
! нарешті всі обернулися до мене. Відверто кажучи, я почувала 

себе страшенно незручно. Я не мала нічого проти того поцілунку. 
Але це була гра, нав'язана директором, і тут не знаєш, хто чого хо
че. Та, врешті, це не так вже й важливо. Просто треба було виконати 
свою роль. Я глянула на Станимирова. Він знизав плечима.
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— Сміливіше, сміливіше, поцілуйте його, як свого рідного та
та, — тихо промовив директор. — Це буде дуже красиво.

Я встала і поцілувала архітектора в щоку. Тут він зробив те, що, 
видно, не передбачалося програмою директора. Вручив мені увесь 
величезний букет. Я обняла квіти. Директор зааплодував і вигукнув: 
«Браво!»

— Бра-а-а-в, бра-а-а-в... — гукав він, і це звучало майже як 
«ура». Тім'я його виблискувало.

Усі інші також зааплодували.
Тоді мені спала одна ідея. Я ткнула букет директорові. У першу 

мить він відсахнувся, але потім узяв букет, і його обличчя засяяло. 
Усі знову заплескали в долоні. Директор вклонявся праворуч і ліво
руч. А тоді гукнув до кухні:

— Відо!.. Бідо!..
З'явилась літня жінка. Директор передав їй букет.
— Негайно у воду, а тоді на стіл! — наказав він.
Отак почалося вшанування архітектора Станимирова.
Я випила дві чарки ракії. Настрій, з яким я увійшла цього вечо

ра до їдальні і який мало не випарувався, коли почалося торжество, 
знову повернувся. Мені хотілося бути веселою, щирою. Тут слід пояс
нити, що алкоголь діє на мене не так, як на інших. Водночас із ба
жанням бути чарівною, я починаю сприймати усі слова й дії тих, що 
оточують мене, або як зовсім дурні, або як дуже розумні. Інакше 
кажучи — стаю людиною крайностей. Я вже не питала себе, що я 
роблю тут, серед цих чужих людей, яких знаю лише кілька годин. 
Це мені було байдуже. Я відчувала цікавість до всього, і якесь при
ємне напруження.

До печені подали біле вино. На десерт був великий торт із соро
ка свічками. Запалюючи їх, директор пояснював:

— На превеликий жаль, я не зміг дістати оригінальних свічок. 
Спустився в село й випросив у попа.

Станимиров набрав повні груди повітря і погасив усі сорок пло- 
менців. Потім оглянув нас, зашарілий і гордий, а всі плескали в до
лоні й директор гукав «бра-а-а-в».

Потім директор зібрав свічки, а іменинник нарізав торт. Він зро
бив це дуже вправно, визначивши на око, як саме треба розрізати. 
Кожному випадало по великому й красивому шматку.

Принесли каву. Станимиров дістав з бару пляшку коньяку. По
чав працювати музичний автомат. Це сталося в дуже оригінальний 
спосіб.

— Станимиров, — сказав директор, — ви замовляєте музику?
— Аякже, — одказав Станимиров.
— Яку саме?
Станимиров глянув на мене:
— Хай вибирає наша дама.
Я підійшла до автомата й почала переглядати пластинки. Але 

назви були мені незнайомі. Навмання вказала одну. Директор дістав 
з кишені якусь монету, опустив її у щілину і натиснув кнопку. Як тіль
ки автомат запрацірвав, директор зробив різкий рух, за мить монета 
вискочила назад і повисла на ниточці в його руці. Пізніше я збагну
ла, що апарат працює тільки на жетонах. А жетони чи то загубилися, 
чи то їх десь сховали. Залишився тільки один. Директор вийняв блок
нот і ручку.
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— Станимиров, записую п'ять стотинок на ваш рахунок.
— Запишіть одразу п'ять левів за весь вечір, — відказав архі

тектор.
— Охоче-
Поки відбувалася ця сцена, я з жахом прислухалася до автома

та. Після плаксивого вступу нарешті прозвучали два-три такти, потім 
ще два-три і потихеньку оформилося чистопробне танго. Я подивила
ся на Станимирова. Хотіла вибачитись перед ним. Але помітила, що 
директор робить йому якісь знаки. Станимиров підвівся і, усміхаю
чись, вклонився мені.

Ці люди, природно, не знали, що я не танцюю танго. Але чи 
могла я пояснити їм це? Тим більше, що сама його вибрала.

Під поглядами інших чотирьох чоловіків Станимиров обняв ме
не, ми переплели пальці і — раз, раз-два раз, раз-два — попливли 
в танці.

Танцюючи, я пошепки вибачилася за танго. Він глянув на мене з 
усмішкою.

— Бачте, дівчино, я не вмію танцювати оті ваші танці. Точніше 
кажучи — можу робити жалюгідні спроби, але знаю, що це зовсім 
не красиво. Для мене танго найкращий танець...

Він усміхався. Зблизька я добре роздивилась його усмішку, 
про яку вже згадувала. Вуста його були чітко окреслені, і коли ус
міхалися, у тебе виникало якесь дивне почуття, немовби цей чо
ловік добре розуміє, що в тебе на душі, співчуває тобі і ніби каже: 
«Спокійно, дівчино, все влаштується...» Але я вже казала, що не бе
ру на віру таких усмішок і навіть чим більше їх мені нав'язують, тим 
сумнівнішими вони мені здаються.

Мій партнер добре відчував ритм і рухався досить легко, хоч 
деяке напруження й відчувалося; та врешті не його це справа — 
танцювати, як, скажімо, хлопці з нашої компанії.

— Ви довго тут будете? — запитав архітектор.
Я не відповіла. Коли я танцюю, мені не хочеться ні думати, ні 

розмовляти. Танцювала, втупивши кудись погляд, і справді ні про що 
не думала. Але він говорив далі:

— Добре, що ви приїхали... Ми почали вже дичавіти... Коли вам 
кажуть, що чоловіки найкраще почуваються у чоловічій компанії, не 
вірте.

— Це мене не цікавить! — відказала я.
Він здивовано хмикнув.
Танець ми закінчили мовчки. Архітектор холодно вклонився ме

ні. Усмішка його зникла.
Я сіла в крісло. Чоловік, який приніс квіти, Манасієв, запропону

вав мені сигарету. Поки тримав переді мною запальничку, рука його 
трохи тремтіла. Він був худий, лисий і набурмосений. Не знаю чому, 
але він викликав симпатію. Я вдячно кивнула йому.

— Станимиров, замовляйте музику! — гукнув директор. — Це 
ваше право і ваш обов'язок....

Архітектор підкорився. Після того зручно вмостився в кріслі, 
показуючи, що більше не збирається підводитися. В нього явно зіп
сувався настрій.

З автомата полинув вальс. Манасієв запросив мене.
— Я ніколи не танцювала вальс, — відказала я.
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— Я навчу вас, — відповів той.
Я встала і, звісно, танцювала навіть краще за свого вчителя.
— Навіщо обманюєте... Ви чудово танцюєте.
— Танцюю чудово, — погодилася я. — Але вальс — уперше.
— Це директор підбирав пластинки — танго, фокстроти, вальси. 

Тільки це.
— Мене дуже дивує, — прошепотіла я, — що всі тут танцюють 

під директорову дудку.
Манасієв захекався і уповільнив темп.
— Значно краще, — сказав він, — коли існує певний порядок. 

Ми тут повинні дотримуватись порядку. Коли ж вирішуємо не дотри
муватись, це нас приємно хвилює — все-таки якась різноманітність. 
Наприклад, розпорядок зобов'язує нас лягати о десятій, а ми граємо 
з карти і п'ємо до ночі. Але потай. І директор удає, що не знає... 
І так далі. Але незважаючи на це, для нас директор є абсолютний во
лодар. Його музичний смак — це і наш смак!

Я з цікавістю слухала Манасієва. Вальс скінчився вчасно — мій 
партнер задихався, чоло в нього побіліло.

Я танцювала ще кілька танго і фокстротів. Мене запрошували всі, 
*рім бухгалтера. Не уявляю, що він мав проти мене.

Директор попередив товариство, що запрошує мене, і спеціаль
но вибрав танець — якесь довоєнне танго, але, як і більшість мелодій, 
заново аранжироване. Якщо людина переконає себе, що вона прий
шла слухати «старі пісні на новий лад», тоді легше пережити це ви
пробування. Я потихеньку звикала, і деякі мелодії навіть здалися ме
ні приємними й ефектними. Може, людині потрібно зовсім мало, щоб 
перебудувати свої смаки... Взагалі, смак, мабуть, тягучий, наче рахат- 
лукум. Я гадаю, що коли б моїм друзям спало на думку повернутися 
.до цих ритмів і мелодій, до танців з обіймами, вони здалися б їм 
зовсім новими і невідомими. А цього досить, щоб вони стали модер
ними. З великою цікавістю чекаю того дня... Зараз ми танцюємо, аби 
виявити самих себе. Ніхто інший нас не цікавить. Але дуже часто я 
помічала, як в очах того чи того народжувалась ота дика нудьга. Бо 
•надто швидко вичерпуєш сам себе.

Директор робив великі кроки, я ледве встигала за ним. Від ньо
го тхнуло ракією, руки були вогкі. Але найцікавішим здався мені ви
раз його обличчя — застигла усмішка й непритомний погляд; цей чо
ловік справді весь віддався танцю. А може, щось згадав. В усякому 
разі, якась частина його єства була відсутня, і я відчула непевність і 
-ніяковість, — щось подібне до того почуття, яке охопило мене, коли 
осінньої ночі я прощалася з Павлом.

Після танцю з директором на мене раптом щось накотилося. Я 
сиділа й пила коньяк, принесений мені чоловіком з вусами — я ще 
не знала його імені. Директор порався коло музичного автомата. 
Архітектор і Манасієв сиділи й розмовляли. Власне, говорив Мана
сієв, архітектор же потроху наливався коньяком, і тепер з червоним 
обличчям і неуважливим блискучим поглядом слухав і кивав. Отоді, 
ковтнувши коньяку, я зненацька відчула до тих людей не те щоб оги
ду, а, швидше, якийсь невиразний протест. Вони не зробили мені 
нічого лихого, усі ставились до мене якнайкраще, але в мені — якось 
зовсім підсвідомо — наростала чимраз більша антипатія до цієї ком
панії. Я розуміла, що це несправедливо, але не могла з цим нічого 
-вдіяти. Хоч я допитлива й товариська. Правда, настає момент, як
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оцей, коли все починає повторюватися. Тоді мене охоплює нудьга. 
Але цього вечора не тільки нудьга була причиною.

Останнім запросив мене вусань. Власне, краще дати йому якесь 
ім'я, ну, хоча б Стефан.

— Добре, що ви приїхали, — сказав Стефан. — Нам було дуже 
нудно.

— Це я вже чула.
— Людині важко виявити оригінальність.
— Тим гірше для цієї людини.
— Вас тут щось дратує?
— Так.
— Що саме?
Боже мій, це довго триватиме? Я глянула на нього. Він показав 

мені язика. І я ледве втрималась од сміху. У нього це вийшло дуже 
кумедно.

— От тепер ви оригінальний... А на руках умієте ходити?
— Не вмію.
— А що вмієте?
— Стояти на голові.
— Хотіла б я це побачити!
— Справді хочете?
— Так!
Стефан підійшов до стіни, нахилився, уперся головою в підлогу, 

підкинув ноги догори і притулив їх до стіни. Штани його зібралися 
гармошкою.

Він стояв на голові кілька секунд.
Мені раптом стало соромно. Не за нього, а за себе.
Почулися оплески. То плескав у долоні набурмосений Манасієв. 

Архітектор дивився своїм скляним поглядом, мов загіпнотизований. Я 
чекала, що директор вигукне «бра-а-ав», але він мовчки стояв біля 
музичного автомату й зневажливо усміхався.

Стефан став на ноги, і ми пішли танцювати далі, наче нічого й не 
трапилося.

— Існує дві можливі причини вашої роздратованості, — сказав 
Стефан. — Або ви надміру самовпевнені, що не свідчить про... ве
ликий розум, або, навпаки, самовпевненість вам чужа, і ви прикриває
те це зухвальством. Я волів бу друге.

Тут я зробила велику помилку, всерйоз поставившись до цієї 
розмови.

— Може бути й третя причина! — сказала я.
— Яка? — запитав вусань насмішкувато.
Яка? Мене враз пройняла така злість, що аж ноги підкосилися. Я 

зовсім втратила самовладання і, наче сліпа, попленталася до своєї 
кімнати.

Тут сталося щось дивне. На мить я відчула задоволення, що 
пішла від тих добродіїв, проте це скоро минуло, лишилась тільки 
злість, але й вона почала дуже швидко трансформуватися у щось ін
ше, поки врешті мене охопив безмежний жаль до себе самої і я роз
плакалась.

Хтось постукав у двері. Я зробила зусилля й перестала схлипу
вати.

— Хто там?
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-*  Прошу пробачення! — почувся чийсь голос.
Я зібралася з силами і якомога бадьоріше відповіла: 
— На добраніч.
І заховала голову під подушку.

Розділ VI Наступного ранку ще в ліжку я прочи
тала листа від Ірини. Вона надіслала 
його мені ще навесні, і я завжди носи

ла його з собою. Щоб ви знали, яку цінність він становить для мене, 
скажу, що я передрукувала його на машинці і заховала копію вдома. 
А з собою завжди ношу оригінал, бо одна річ — читати рукопис, і 
зовсім інша — друкований текст. У рукопис! вся Ірина: почерк іноді 
досить нервовий і не чіткий, навіть слова часом не подописувані, а 
трохи нижче — дуже старанний і ясний. За почерком я могла просте
жити, як змінювався її настрій, поки вона мені писала.

Цього листа, вона, певно, писала не за одним заходом, щось 
примусило її зробити перерву. А може, просто подовгу роздумувала 
над ним і не тільки тому, що хотіла розповісти мені щось дуже важ
ливе, а й тому, що їй приємно було так довго розмовляти зі мною.

Там, за тридев'ять земель, вона не мала близької людини, з 
якою б могла поговорити.

Я додам до моїх нотаток лист Ірини. Це простіше, ніж переказу
вати його, і потрібно для пояснення деяких подій, що сталися ще 
до будинку відпочинку. Та й після того. А зараз лист Ірини:

«Люба моя комашино!
Дуже мені чудно, що оце вперше доводиться писати тобі листа. 

Певно, і тобі незвично буде читати. Це, гадаю, одна з найстрашніших 
трагедій нашого часу — що люди не пишуть листів, а розмовляють 
по телефону. Справді, з голосу зрозумієш і те, про що не скажеш. 
Одразу признаюся, що мені кортіло зателефонувати до тебе. По
деколи ловила себе на тому, що мрію про одну лише телефонну 
розмову! Може, ми отруєні цивілізацією? Ні! Просто мені хочеться 
почути нашу мову. І потім — твій голос. Зараз оце подумала собі: 
чи знаєш ти, комашко, що в тебе дуже гарний голос? Якщо твої хлоп
ці не мають за що інше кохати тебе, вони мусять кохати тебе за твій 
голос. У ньому є щось солодке, ніжне й гіркувате водночас, — ти 
можеш цього не знати, бо людина по-справжньому ніколи не чує 
власного голосу...

Дякую тобі за твої бадьорі слова. Я справді потребую їх.
Біля мене, у моїй лікарні, вмирає надто багато людей. Це те, 

до чого я не можу звикнути — навіть така бездушна людина, як я. 
Не хотіла писати тобі про це, та коли вже ти вирішила, коли так 
уперто тримаєшся за нашу кляту професію, ти мусиш уміти слухати 
про смерть і дивитися на неї. Дивитись у її мертві очі. Найстрашніше, 
що, згасаючи, очі втрачають свою красу! З цього завжди можна зро
зуміти, що людина відходить в інший світ.

Бувають хвилини, в які давня моя злість скипає, як ніколи. Ми 
не на фронті, але в нас, як ти знаєш, кидають вогнем-блискавицями. 
Я давно вже не боюся, коли сиджу скоцюрбившись у сховищі, а нав
коло все вирує. Відчуваю тільки досаду. Кілька днів тому я випросила
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дозвіл ховатись в окопах зенітників. Мені дозволили, бо ризик од
наковий — оті зверху б'ють навмання. У них нема точних об'єктів, бо 
в нашій окрузі все, що можна зруйнувати, вже зруйновано. А все 
інше сховано. Для них об'єктами стали ліси. А на цій землі лісів ви
стачає. Отже, і для них, і для нас усе перетворилось на лотерею. Во
ни ніколи не знають, чи виграли щось, але, як і ми, дуже добре 
знають свої втрати. Мої зенітники мають на рахунку один збитий лі
так. Я мрію бути біля них, коли вони зіб'ють другий. Ніколи не ду
мала, що й за таких обставин людина може відчувати азарт. В 
мішені, що летять з величезною швидкістю, влучити важко. Але їх 
обстрілюють з безлічі стволів. І з якогось влучають. Коли мої хлопці 
влучать, я надішлю тобі телеграму.

Як бачиш, я залишилася такою ж легковажною, як була. Від не
легких переживань люди, як правило, розумнішають, а я наче навпа
ки. Але все-таки в голові твоєї Ірини народжуються думки... І най
частіше тоді, коли вона сидить в окопі і чекає нальоту. Дивно (а, мо
же, це нормально?), але найчастіше я думаю про давні часи. Річ у 
тім, моє дівчатко, що мені все здається тим самим. Наче й не мину
ло двадцяти з гаком років, і я просто з одного лісу потрапила в ін
ший. Тільки зброя змінилась. Але мої почуття — запевняю тебе — 
лишились ті самі. Найперше відчуваю ту саму злість. Злість зміцнює 
людину. Коли стикаєшся з ідіотизмом — будь злою до нестями. Це 
дає великі переваги, хоча страшенно стомлює.

Зараз я думаю, чи маю право усе це говорити тобі. Неначе ста
ра вовчиця вчить вовченя кусатися. Чи не надто я зла?

Тільки одне можу сказати — тут, на цій землі, це запитання ні до 
чого.

Коли хтось за інших обставин отак розлютиться, я запідозрю 
його в ненависті до людства. А втім, ти це знаєш, я багато разів ка
зала тобі, що треба правильно розуміти вчинки інших. Цей світ 
надто різноманітний, отже, треба навчитись дивитися на нього з різ
них точок зору. Коли я була там, біля тебе, мене розчулювала влас
на доброта, одного дня я навіть подумала була, що демонструю 
терпимість і добродушність, аби позбутися іншого комплексу — ком
плексу «старої дівки». Але, запевняю тебе, то дурниця. Я стала доб
родушною, бо двадцять років училася цього. Після того, як уже 
була злою.

Але зараз я не шкодую, що навчилася терпимості. І щаслива, що 
не втратила здатності ненавидіти.

Чи означає це, моя дівчинко, невміння пристосовуватись? Чи оз
начає це руйнування власної особистості? Гадаю, що ні. Гадаю, це є 
вміння завжди тримати зброю в руках.

Я дуже хвилююся, пишучи тобі про все це. Адже питання мож
на поставити інакше: навіщо тримати зброю? Чи не можна полишити 
її іншим, а самим іти по світу, будучи заклопотаним лише одним — 
кому подарувати свою любов? Це страшенно спокусливо. Мушу при
знатися, що в моєму житті бували дні, коли я відчувала себе здатною 
тільки дарувати любов. І — ти це знаєш — було кому. Хочу сказати, що 
любов можна давати всім, і в той же час — тільки одній людині! То
ді я справді немовби випромінювала доброту й любов. І особливо 
приємно мені згадувати про ті часи зараз — коли я знову здатна не
навидіти, і то У найбільш дійовий спосіб.
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Люба комашко, сподіваюсь, що ці думки, хоч вони й нові для 
тебе, ти зрозумієш або принаймні не розгубиш до того моменту, ко
ли вони тобі знадобляться.

Мушу тобі сказати, що дуже часто думаю про тебе, ставлю се
бе на твоє місце і фантазую — як би я зараз, знаючи набагато біль
ше, ніж належить знати тобі, розмовляла з твоїми хлопцями, коли б, 
звісно, була у твоєму віці. Стара фаустівська історія. Тільки от нема 
навіть лисого чорта, щоб про це поговорити.

Але річ не в тім. Усьому свій час, і я зараз дивлюсь на світ ін
шими очима; я настроєна на іншу хвилю, бо, коли береш участь у 
боротьбі, ти абсолютно, цілком, до краю захоплений нею. Поки іс- 
нує боротьба!

Я певна, що мій лист видасться тобі дивним і несподіваним. Ти 
знаєш мене зовсім іншою. Ми так недовго були близькі, бо ти була 
мала, а найбільшою перевагою і найбільшою вадою молодості є од
нобічність. Коли не заважають сторонні міркування, ти можеш твер
до відстоювати свою істину. Але в той же час ти позбавлена можли
вості бачити цю істину в її чудесній багатогранності. У цьому винен 
тільки вік і ніщо інше.

Та годі мудрувати! Ти не потребуєш повчань. Для тебе все 
ще складніше, бо ти, як кажуть, з характером. І це добре. В усякому 
разі, я знаю, що ти будеш щаслива. Це, власне, найголовніше, що я 
хотіла тобі сказати. Учись на курсах медсестер і підготуйся так, щоб, 
закінчивши їх, через два роки могла продовжувати навчання в ака
демії».

Оце лист Ірини без останніх рядків, у яких вона цілує мене й 
повідомляє свою адресу.

Розділ VII Як бачите (і як писала сама Ірина), це
справді дивний лист. Власне, для неї 
якщо я її знаю і розумію тепер, він ціл

ком виправданий. Але для такої людини як я, з такими дрібними, таки
ми пісними й звичайними переживаннями, цей лист справді винятк<?вий. 
Річ у тім, що чим далі, тим менше він здається мені особливим, неначе 
моя Ірина зуміла передати мені щось від себе і, хоч як це дивно, я 
багато разів ловила себе на тому, що думаю так само, як і вона або, 
в усякому разі, пригадуючи її історії, виявляю таке розуміння і спів
переживання, що, певна цього, зараз могла б розповісти і пояснити 
їх точніше й ясніше, ніж вона сама. Бо мені треба розповісти ці істо
рії, тому я і сіла писати і, як ви, певно, вже зрозуміли, від самого 
початку прагнула до того моменту, коли зможу розповідати про Іри
ну. Але події в будинку відпочинку також слід пояснити, бо, як це 
буде видно далі, моя розстроєна фантазія мала в той час прямий 
зв'язок з моїми пригодами в будинку відпочинку, там я відчула себе 
вільною, вперше відчула, що я, Марія, існую на цьому світі з своїм 
характером і все, що зі мною трапиться, залежатиме тільки од мене 
й моєї ініціативи. Ця заява може здатися вам надто самовпевненою, 
але я вже відома своїм «біологічним зухвальством», і ніщо більше не 
може мене стримати.

Отже, того ранку, прокинувшись, я прочитала лист Ірини і потім 
довго ще лежала в ліжку й думала. Було ще дуже рано, десь близь
ко шостої. Не завжди приємно прокидатися рано. Бо іноді хочеться
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полежати годину-дві, поки надійде час вставати, але буває й так, що 
ти згадуєш якусь неприємну історію, вона тягне за собою іншу, та — 
ще якусь, і ти мусиш вставати з цим ланцюгом і цілий день тягати 
його за собою, чекаючи з нетерпінням ночі, коли зможеш, нарешті, 
роздягтися і скинути заразом і його.

Але того ранку нічого подібного не сталося, ніякого ланцюга 
не було і, власне, саме тоді сталася в мені якась зміна, і решта днів 
у будинку відпочинку минули під знаком цього настрою. Ось вам ма
ленька й, може, зовсім випадкова причина, чому я сіла писати, але 
скажу вам — такий дорогий мені отой настрій, що я завжди з вели
чезним задоволенням повертаюсь до нього, — звісно, якщо це мені 
вдається. А найкращий спосіб досягти цього — сісти й згадувати.

У своєму листі Ірина висловила дуже важливу думку, яка, видно, 
й спричинила отой мій настрій: злість зміцнює людину. Цілком ясно, 
чому Ірина, пишучи листа під бомбами, сказала про це. Проте я не 
сприймаю її слів буквально. Те, що я відчувала, не було спрямоване 
проти когось чи чогось конкретного. Знаю тільки, що моє ставлення 
до всього мого оточення цілком визначене, і отже, я знаю, як діяти, 
як поводитися, що говорити, на кого глянути, як усміхнутись, приві
татись і таке інше. І не тільки знаю усе, а просто роблю це, не за
мислюючись; це все одно, що кажеш іншим: ось я усміхатимусь вам 
так, а не інакше. І говорячи точно — то була не просто злість, а ус
відомлення власної вартості, і якийсь поштовх, — наче удар бато
гом, — до дії проти усякого чекання і непевності, рішучість говорити 
усе так, як ти сприймаєш. І говорити також те, що може порушити 
добрий тон. Вибачте мені, хочу сказати — і добрий тон цих нотаток!

Розділ VIII «У травні 1944 року я зрозуміла, що
завагітніла.
Перше, що відчуваєш у таких випад

ках, це бажання звіритися людині, причетній до цієї події. Кожна жін
ка у подібному становищі не може, хоч і на мить, не поставити собі 
запитання, чи справді вона скаже про це і що може з того вийти. 
Коли б якась молода жінка почала мене переконувати, що вона аб
солютно впевнена в реакції свого коханого, я не повірила б їй. Бо 
можна знати абсолютно точно, що ти ні в чому не завинила, за всіма 
людськими законами заслуговувати на любов і підтримку, але серце 
не може, хоч на мить, не завмерти: а що він скаже? Цю просту істи
ну я згадала зараз не через те, що сентиментальна чи схильна до ме
лодрам, а тому, що моя історія починалась з конкретного факту: ра
дісну звістку нікому було повідомити.

Я маю одне-єдине фото Стефана тих часів. Він сфотографувався 
з двома своїми друзями на Вітоші. Влаштували там конспіративну зу
стріч, й один з них про всяк випадок узяв фотоапарат. Хлопці не 
мали наміру увічнювати свою підпільну діяльність, але коло них по
чав тертися якийсь тип, і вони почали фотографуватися. Навіть 
роздяглися до трусів. Отак вони й вийшли на тому знімку, який ли
шився в мене: випнуті груди, трохи зігнуті в ліктях руки — справжні 
тобі атлети. Найкумедніше, що знімок зробив той самий тип, через 
якого вони були змушені вдатися до трюку з фотографуванням.

Стефан вийшов на фото з пишною шевелюрою, зачесаною на 
правиГо бік. Якого кольору волосся чи очі — не розбереш, тільки
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усмішка, зуби, широке обличчя... Химерна історія, бо в моїх спога
дах, коли я заплющую очі, й Стефан виникає в моїй уяві, він зовсім 
не усміхнений, навіть не можу пригадати, щоб колись взагалі бачила 
на його обличчі усмішку, він був не широколиций, скоріше навпаки, 
темний, насуплений, було навіть щось містичне в його вигляді й пове
дінці. Іноді я жартома припускала, що він у такий спосіб хотів «за
конспірувати» свою зовнішність, позуючи агентові. Але ясно, що в 
певні моменти він міг справді бути таким, як на фотознімку. А з ча
сом, внаслідок усього, що трапилось, я почала фантазувати — адже 
більше ніколи не бачила його після тієї весни 1944 року. Він тоді 
перейшов у глибоке підпілля, а в червні його вбили десь в Етрополь- 
ських горах, де саме — точно не відомо. Ось так, такими словами я 
можу тепер розповідати про нього, і це не є вроджена байдужість, 
а щось інше, значно складніше. Після зникнення Стефана я могла 
думати тільки про нього, справді, то було якесь містичне почуття, я 
трохи не захворіла. Коли людина, яку ти кохаєш, зникає з твого поля 
зору, ти починаєш фантазувати і, жива вона чи ні, ідеалізуєш її, при
гадуючи про неї тільки гарне, створюєш образ святого, аскета, спра
ведливця, доброго, ніжного, вродливого, зговірливого, приязного І 
ще бозна-якого — зовсім нереальний образ. І саме через те, думаю, 
перехворівши, переживши оту критичну містику — адже ніхто не 
бачив його вбитим (хоч я і знала про двох розстріляних і таємно 
похованих того ж дня, коли зник і він) — я, подібно до тисяч інших 
жінок чекала, що станеться чудо. Але чуда не сталося. І як завжди 
буває, коли здолаєш велику небезпеку або хворобу, починаєш ди
витися на все дуже легковажно, навіть з певною зверхністю. Коли 
я тепер думаю про Стефана, я наче розмовляю з добрим другом, 
мені трохи сумно, але й приємно у думках бути з ним і зовсім не від
чувати ніякого болю. Отак.

Отже, зрозумівши, що завагітніла, я злякалась. І тоді, і навіть 
тепер не можу збагнути, скільки було нагод для цього. Певно, дві 
чи три. Смішно, що не можу точно сказати.

Найглибше запала в пам'ять перша зустріч з ним. Я побачила його 
на святкуванні нового, 1944 року в моєї співучениці Стели Попової, 
тієї самої, яка згодом передала мені виклик у партизанський загін. 
Усі запрошені дівчата мусили щось принести з собою. Я мала приго
тувати торт. Його пекла моя мати, але принесла я і почула чимало 
компліментів. У нас нічого не було пити — тільки лимонад. Як ві
домо, у ремсистів1 існував неписаний антиалкогольний закон. Але піз
ніше, серед ночі, Стела дістала пляшку слабенької абрикосової ракії, 
яку ми вихилили за одну хвилину, передаючи її з рук у руки. Прига
дую, то був один з тих нечастих випадків, коли я бачила Стефана ус
міхненим. Просидівши мовчки три години, цей незнайомий мені чоло
вік, який, власне, випадково потрапив до нашої напівшколярської, 
напівстудентської компанії, коли надійшла його черга прикластися до 
пляшки, усміхнувся дуже лукаво.

Він брав участь у «злочині» і сміявся. А ми тоді справді поду
ріли, бо нам дуже подобалося пити по «черзі з пляшки. Хоча це було 
не дуже приємно. Переді мною з пляшки хильнув отой незнайомий 
мовчазний чоловік. Моя рука здригнулась, тоді Стефан дістав носови
чок і подав мені, щоб я обтерла пляшку, але я з обуренням від
штовхнула його руку й ковтнула ракії.
* РМС — робітнича молодіжна спілка
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У. Стели був і старий патефон, пружина якого ледве тягла, й до
водилось весь час його підкручувати. Спорожнивши пляшку, ми захо
дилися танцювати. Мовчазний незнайомець нікого не запрошував, 
сидів тихо в куточку і байдуже дивився на нас. Не знаю чому — тоді 
я вирішила для себе, що мушу якось провчити цього чоловіка, та й 
помститись йому за носовичок. Я надумала запросити його на танок, 
хоча він явно не хотів або не вмів танцювати. Він здалеку побачив ме
не і, певно, вгадав мої наміри, бо на його обличчі з'явився насмішку
ватий вираз. Я все-таки набралася сміливості і дуже впевнено заявила 
йому, що мушу танцювати з ним. Він запитав, чому. Маю доручення, 
сказала я. Він, мовби вагаючись, розвів руками — мовляв, нічого не 
вдієш, — і підвівся.

Виявилось, що танцює він зовсім непогано, і коли не хотів тан
цювати, то, певно, мав на те причини. Я намагалася триматись ближ
че до патефона, бо боялася, що коли він зупиниться, кавалер мене 
покине.

Я спершу не наважувалась навіть дивитися на свого кавалера. А 
коли глянула, то побачила, що його очі наче пом'якшали — це не
можливо передати — може, змінився їхній блиск, стріпнулись вії, мо
же, щось змінилося в усьому його обличчі, але очі пом'якшали. Були 
темно-сірі чи темно-зелені, а тепер ще потемнішали. І жодного натя
ку на насмішку. Я враз відчула, — а може, це мені тільки здалось, — 
що його рука, яка обіймала мене, здригнулась легко, ледь вловимо 
притягла мене. Тоді я вперше відчула те, що досі уявляла собі чис
то метафізично, — чоловічу силу. І мені стало безмежно приємно, 
мене охопило непереборне бажання познайомитися з цією силою 
ближче. Такі почуття, зрозуміло, не мають нічого спільного з голо
сом розуму. І від тої миті це відчуття, чи бажання, чи бозна-що, було 
пов'язане саме з мовчазним насупленим чоловіком на ймення Сте
фан, двадцятишестирічним, прізвища, професії якого я тоді ще не 
знала. Вік його сказала мені Стела Попова, котра відрекомендувала 
його тоді як двоюрідного брата. Пізніше з'ясувалось, певна річ, що 
ніякий він не брат, а прийшов познайомитися з тими пташенятами, 
які уявляли собі революцію як щось на зразок зустрічі Нового року, 
і вирішити, хто з них може придатися. Або, точніше кажучи, хто змо
же носити зброю. Або, якщо не боятися ще точніших слів, — хто 
зможе вбивати і бути вбитим.

Все це, звісно, стало мені відомо пізніше. Одразу після танцю Сте
фан нашвидку попрощався із Стелою, усміхнувся до решти і — що 
дуже мене зачепило — пішов, навіть не глянувши на мене.

Через десять днів, 10 січня, американ- Розділ IX ці, як відомо, жорстоко бомбардували
Софію. Населення одразу евакуювало

ся. Моя мати, брат і я переїхали до якихось родичів у село Горни 
Лозен, неподалік од міста. Повідомляю про це, щоб було зрозумі
ло, що я могла першої-ліпшої миті повернутися до Софії, а ця об
ставина великою мірою визначила моє життя протягом наступних 
місяців.

Одного ранку я стояла в черзі по хліб перед сільською пекар
нею. Ще здалеку побачила хлопця, який ішов притоптаним снігом —
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у темному костюмі, без зимового пальта, тримаючи руки в кишенях. 
Я здригнулась, бо його широкі плечі й волосся одразу когось мені 
нагадали. А за мить я вже знала кого. То був Стефан. Я покинула 
чергу й попрямувала назустріч. Він побачив мене й зробив щось дуже 
несподіване: обійняв і розцілував мене в обидві щоки. Пізніше він 
пояснив, що зробив це для того, аби показати нашу близькість, інак
ше його поява у селі могла викликати підозру. Він ухопив мене під 
руку, і ми пішли вулицею — я зовсім отетеріла з несподіванки, а він 
одно торочив: «Спокійно, посміхайся, спокійно, посміхайся», але так, 
наче розповідав щось дуже веселе. Ця комедія страшенно мене вра
зила. Адже Стела не втаємничила мене у роль свого вигаданого 
двоюрідного брата, та я ще раніше запідозрила, що він не випадко
во приходив на ту нашу новорічну зустріч, і тепер мені вдалося 
досить швидко «увійти» в свою роль. Коли ми відійшли вже дале
ченько, я трохи заспокоїлась і відчула, що його рука, яка стискала мій 
лікоть, тремтить. Я глянула на нього — під піджаком у нього був ли
ше тоненький зелений светр з відкоченим коміром. Немає потреби 
зараз пояснювати — такі, як він, не дуже дбали про себе не стіль
ки через брак коштів, скільки з принципових міркувань, вони загарто
вувались. Але цей залізний чоловік тоді так змерз, що коли я запро
понувала йому зайти в хату і відрекомендуватись моїм колегою з ме
дичного факультету, він одразу погодився.

І ось що він сказав, коли ми нарешті залишилися самі у малень
кій кімнатці біля натопленої пічки. «Товаришко Ірино, нам потрібна 
ваша квартира в Софії. Я для цього приїхав». Сказав це з кам'яним 
обличчям, не дивлячись на мене, неначе виконуючи якийсь ритуал. 
Дуже легко забував роль цей чоловік. А може, грав уже якусь іншу? 
Я тоді дуже образилась і навіть розсердилась на нього. Тому нічого 
не відповіла, тільки опустила голову; в очах мені запекло. Опановую
чи себе, я удала, що грію руки біля пічки, але моє мовчання здалося 
йому підозрілим, і він знов урочисто виголосив: «Якщо ви не згодні, 
скажіть». Отоді я справді злякалась і почала запевняти, що я згодна, 
що це дуже легко влаштувати, наша квартира зручна і таке інше. Він 
відповів, що саме тому й прийшов, бо квартира зручна. І припинив 
розмову. Попросив мене піти перевірити, коли відходить автобус 
на Софію, бо ще цього вечора йому треба бути в місті.

За обідом він майже відверто натякнув моїй матері, що ми з ним 
давно не байдужі одне одному, ще відколи вперше зустрілися на 
курсі, і він не міг так довго витримати, не бачивши мене, та й турбу
вався про моє здоров'я. Я кивнула, засоромлено усміхаючись, і пе
рехопила материн погляд, який означав: де це ти знайшла собі тако
го нахабу?

Тоді мені спала на думку одна річ, яка могла порушити плани 
великого артиста. Дуже приємно, помщаючись, спостерігати реакцію 
потерпілого. Я сказала матері й братові, що мушу їхати разом із Сте
фаном, аби уладнати справи на факультеті у зв'язку з евакуацією а 
провінцію. І що це, власне, головна причина, для якої так терміново 
приїхав Стефан. Тепер настала його черга ствердно кивнути, він зумів 
опанувати себе, взагалі це була добре підготовлена до своєї роботи 
людина.

Надвечір, узявши велику торбу картоплі, сиру та яєць, ми із Сте
фаном сіли в автобус й увечері вже були у Софії.

З і



Дві кімнатки на мансарді зустріли мене крижаним холодом 
Шибки були вкриті памороззю, ні води, ні світла, Я сіла відпочити, бо 
дуже втомилась. Стефан попрощався зі мною одразу, як ми вийшли 
з автобуса, лише прошепотів мені, — бо ми вже були незнайомі, — 
що прийде завтра, і пішов, навіть не подумавши, як я дотягну торбу 
з картоплею до дому. Але я вже перестала оцінювати його вчинки 
з погляду нормальних людських взаємин, підсвідомо пройнялася на
строями й сподіваннями людей, яких досі не знала і закони яких були 
чужі для мене.

Я запалила пічку, тепер належало подумати, де взяти води 
Квартал майже спорожнів, ні з ким було порадитися. Наші госпо
дарі також виїхали. Я вийшла на вулицю — чи не зустріну когось, хтс 
знає, як жити в цьому покинутому, завмерлому під брудним снігом 
і порохом руїн місті.

Будиночок, у якому ми жили, містився на вулиці Велике Тирново 
в одному з найреспектабельніших кварталів Софії. Залишившись у 
своїх садках поміж нових споруд, навколо стояли й інші будиночки, 
ветхі, але затишні, і раніше, й тепер на цій тихій вулиці розміщались 
дипломатичні представництва, коло яких цілодобово чергувала вар
та. Квартал вважався не тільки респектабельним, його ще й добре 
охороняли.

Я зустріла діда, який насилу ніс відро. Він пояснив мені, що брав 
воду з озерця в Докторському парку. Я взяла відро й теж подалася 
туди. Озерце було вкрите льодом, але під берегом лід потрощили, 
і всі собаки, коти й люди, що залишилися в кварталі, вживали ту 
брудну воду. Я все-таки мала щастя, що жила в цьому кінці вули
ці, ближче до парку. Пічка вже палахкотіла на повну силу. Я налила 
води в дві великі каструлі й поставила їх кип'ятити. Потім обережно 
злила переварену воду, щоб не піднявсь осадок, і налаштувалася 
зустрічати гостей: напоїти їх, нагодувати вареною картоплею, маслом 
та бринзою. Саме так я і вечеряла цього першого вечора — гаря
чою, щойно звареною картоплею, розламаною навпіл, з маслом, ще 
швидко тануло. А коли ще покласти в рота грудочку бринзи — ви
ходить дуже смачно. Завжди житимуть у мені ці дрібні радості тих 
часів, бо я тоді вперше навчилася їх цінувати, і отой перший вечір 
поклав початок іншому сприйманню життя: одна варена картоплина, 
грудочка бринзи й кусень хліба були водночас радощами життя й за
собом до існування. Тепер я думаю, що саме таких переживань мені 
пізніше бракувало у житті, щоб я могла сприймати його із найзвичай- 
нісінькою і тому найсправжнішою радістю.

Я довго лежала, не погасивши гасової лампи, страшенно задово
лена собою. А це дивно, бо насправді я перебувала в якомусь дуже 
невизначеному становищі, і хоча тоді ще не усвідомлювала усієї не 
безпеки, якій я піддавала своє життя, все-таки я знала, що зі мною 
може трапитись щось дуже погане. Але саме тому, що оте погане не 
мало для мене жодних конкретних обрисів, і тому, що, подібно до 
кожної людини, яка сподівається залишитись живою, навіть потрапив
ши в авіакатастрофу, подібно до тих смертельно поранених або хво
рих, які до останньої миті вірять, що виживуть, — саме завдяки цій 
дивовижній здатності людини не помічати смерті й не думати про 
неї, я лежала вТомлена й задоволена сама собою, з радістю чекаю
чи завтрашнього дня. А в завтрашньому дні на мене чекав Стефан, 
який мав прийти з якогось іншого світу і принести з собою конкрет-
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ний зміст моєї зовсім не ясної радості. Таким був, відверто кажучи, 
мій настрій, але це не перешкоджало сприймати події в їхньому чис
то політичному смислі й виконувати оту роботу, яку я виконувала 
пізніше з необхідною для цього ненавистю. Час уже згадати і це сло
во, хоча я і не хотіла поспішати з ним. Воно може зіпсувати розпо
відь про перший день, який я провела із Стефаном, але воно потріб
но мені як застережний вигук уже в ту першу безтурботну ніч мого 
нового життя.

Наступного дня ніхто не прийшов. Я не наважувалась вийти, щоб 
не пропустити таких жаданих гостей. Та й не було куди йти. Навряд 
чи хто з моїх подруг залишився у Софії. Кінотеатри не працювали, 
а самій розгулювати засніженим і туманним містом було безглуздо. 
Звісно, я зовсім не виключала можливості прогулятися разом з отим 
таємничим Стефаном, навіть уявляла собі, як ми йдемо в парк і ки
даємось сніжками, й одна влучає мені в око, воно червоніє, а Сте
фан, стурбований, клопочеться коло мене і навіть пропонує поці
лувати, щоб мені полегшало, а я довго відмовляюсь, аж поки нареш
ті погоджуюсь, але тільки в око і то один раз... Отак я фантазувала, 
може, несвідомо настроюючи себе на дурниці, абсолютно неможливі 
для такої людини як Стефан, бо я вже боялась, що він більше ніколи 
не з'явиться. Сутеніло. Давно остогидло мені чистити холодну кар
топлю й сумно ковтати її, перечитуючи «Вершника без голови». Ду
же добре пригадую обкладинку цієї книжки — вершник, зрозуміло, 
без голови, але мені все-таки здається, що людина без голови не 
може виглядати так, було в цьому щось протиприродне, а тепер я 
думаю, що художник повинен мати неабияку сміливість, щоб малю
вати людину без голови. Якщо ж полишити жарти, мені справді 
стало сумно того вечора і навіть, пригадую, мене почали лякати всі
лякі шуми. Спершу я дослухалась, чи не почую Стефана, потім оті 
нічні шуми безлюдного міста нагнали на мене справжнього страху, 
аж поки я зрозуміла, що то коти, на яких діяло наближення весни.

Близько десятої години, коли я читала, як отому зловмисникові 
привидівся в пустельній прерії вершник без голови, хтось постукав у 
двері кімнати. Серце мені зайшлося з переляку — хто міг увійти в 
замкнений дім, що я й не почула! Оскільки я не відповіла — мені 
просто відібрало мову — двері відчинились, і ввійшов Стефан. Тоді 
я утнула щось неймовірне — кинулась до нього й обняла тремтячи
ми руками. Це був, може, єдиний в історії випадок, коли людина шу
кала захисту в того, хто її налякав. Уявляю, в яке становище я поста
вила конспіратора, коли він змушений був також обняти мене й за
спокоювати. Він погладив мене по голові, підвів до ліжка, примусив 
сісти, потім підійшов до вікна, перевірив чорний папір на ньому, 
вкрутив у гасовій лампі вогник і тільки тоді пояснив, що ввійшов з 
допомогою «підручних засобів», щоб не грюкати й не зчиняти зай
вого галасу.

Моя знервованість і страхи, видно, здивували його. Він довго си
дів біля столу, вдавав, що напружено міркує, але я час від часу ло
вила на собі його погляди. Я запропонувала йому картоплю з маслом 
та бринзою. Він їв мовчки, незворушно втупившись поперед себе, него
лений, із змарнілим від утоми обличчям. Певно, цей чоловік мав ду
же міцні нерви, якщо не зважав на мій стан. Зараз я певна, що він 
навмисне так поводився, бо це був єдиний спосіб заспокоїти мене. 
Поступово я отямилась, руки в мене перестали тремтіти, може, й ви-
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гляд став більш людський, бо він разів зо три блимнув на мене й 
раптом розсміявся. Але так само тихо й беззвучно, як і вперше, ко
ли новорічної ночі оті хлопці й дівчата накинулись на абрикосову ра- 
кію; я також усміхнулась, навіть почала сміятися вголос і підійшла 
до нього, бо страшенно закортіло мені торкнутися хоч його руки. 
Але не наважилась. Не від соромливості, а тому, що це видалось би 
йому дивним.

Зараз я не можу сказати, чи був Стефан настільки чутливим, 
що зрозумів мій стан. А коли й зрозумів, то нічим цього не виказав. 
Попоївши, він запитав, чи є тут інша кімната, де він міг би переночу
вати. І тільки тепер переді мною виникла проблема, де ми спати
мемо, бо досі я тільки знала, що йому конче потрібна квартира, а як 
її використовуватимуть — не уявляла. А найпростіше,— що тут будуть 
спати люди, — мені й на думку не спадало. Але я тоді відважно 
збрехала: все обмірковано, він може переночувати на другому ліж
ку в цій самій кімнаті, бо опалювати обидві неможливо. Мою пропо
зицію він сприйняв як належне й зразу почав готуватися до сну. Най
перше вийняв із внутрішньої кишені піджака пістолет і запитав, на 
якому ліжку спатиме. Я показала йому мамино й зняла покрива
ло. Він поклав пістолет під подушку, і я вийшла. А коли поверну
лась, він лежав обличчям до стіни й, мабуть, уже спав, нічого, крім 
піджака, не скинувши. Я тоді подумала, що саме так і мусить спати 
підпільник. Хтозна-чому і я не зняла блузки, тільки спідницю, і без 
нічної сорочки пірнула під ковдру. Спочатку було холодно в ноги, 
але потім я звикла. Ось так у власному домі я почала жити по-конс- 
піративному».

РОЗДІЛ X «Наступного дня Стефан прокинувся
дуже рано. Я добре чула, коли він ус
тав, бо цілу ніч не стулила ока, але 

вдала, що міцно сплю. Він тихо, за кілька секунд, одягся й так само 
тихо, вийшов.

Я довго думала, чому він не хоче розмовляти зі мною. Може, 
це якийсь особливий чоловік, відлюдний і мовчазний? Та відразу ж 
відкинула це припущення. Подумала про інше: підпілля змушує його 
мовчати, всі його ролі — це чисто конспіративна гра із своїми заліз
ними правилами, і для мене найкраще спокійно ставитися до того й 
теж мовчати, аби не прохопитись, що я не знаюся на правилах конс
пірації; чекатиму доти, доки буде потрібно... Але що більше я ду
мала, то чіткіше визрівало в мені третє припущення, воно було дуже 
приємне, і я, зрештою, зупинилася на ньому: Стефан такий, як і всі, 
але, крім того, він і конспіратор, його життя незвичайне, кожної миті 
на нього чигає небезпека, він мусить бути розважливим і неймовірно 
хитрим, іноді, може, й жорстоким; хоч усе те не в його вдачі, але 
він мусить культивувати його в собі; життя в постійній небезпеці пе
ретворило його на людину найдоцільніших дій, людину, яка відкидає 
особисті почуття і взаємини, загалом кажучи, винятковий характер, 
підпорядкований тільки справі — щось безмежно романтичне й кра
сиве. І мені, звичайному дівчиськові, випало неймовірне щастя ввійти 
в контакт з такою людиною, дихати з нею одним повітрям, жити у 
винятково романтичній атмосфері, а це дано не кожному...

В отаких роздумах і хвилюваннях минув день. Я вийшла тільки по
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воду. Біля озеречка зібралася черга, й це свідчило, що в місті все* 
таки є люди. Здебільшого старі, яким, певно, не було до кого їхати. 
Дехто просто натоптував відра снігом, що залежався ще під куща
ми. Люди юрмилися на березі біля єдиного місця, де кригу було 
потрощено. Тут шастали й собаки, щоб і собі напитися.

Сутеніти почало десь одразу після четвертої. Цього дня я знову 
читала «Червоне і чорне». Цю книжку я читала щонайменше десять 
разів. Я дуже люблю її. Але тоді я гортала її сторінки з якимсь не
ясним святковим почуттям, схожим на захват. В якусь мить я нараз 
збагнула, що Жюльєн Сорель дуже схожий на Стефана, або, навпа
ки — Стефан схожий на Жюльєна — так само худий, смаглявий, су
ворий, фанатично відданий своїй справі, відлюдний; чоловік, який го
ворить і робить тільки найнеобхідніше. Згодом мій захват ще погли
бився — адже Жюльєн домагається особистої мети, тоді як Стефан 
не має жодних особистих цілей, він бореться за велику справу, від
даний їй з ідейних міркувань, а не заради досягнення певного місця 
у житті. Так чи інакше, обоє мають багато спільного, і Жюльєн не 
винен, що був змушений усі свої здібності віддати лише егоїстичним 
цілям: час не запропонував йому нічого іншого, жодного великого 
суспільного завдання. У цих моїх міркуваннях відчувався, певна річ, 
вплив і Стели Попової, яка вела наш ремсівський гурток. Але всьому 
цьому я, зрештою, надала конкретного змісту: коли б Жюльєн жив 
зараз, він не спрямував би пістолет на мадам де Реналь і не підклав 
би так безглуздо голову під ніж гільйотини, а називався б Стефаном 
і спав цю ніч у моїй кімнаті з пістолетом під подушкою; а я, зрозу
міло, не була Матільдою, тут не могло бути ніякого порівняння, ні' 
чого спільного я не мала з нею не тільки тому, що вона багата, а я 
бідна, а тому, що в момент, коли я відкрила подібність між Жюльє- 
ном і Стефаном, я більше, не знати чому, не могла її терпіти. Отак. 
Цілком жіноча історія!

Зараз я нарешті розповім про цю надзвичайну ніч, але починаю 
з великим страхом, бо не певна, що мені вдасться передати, чи, точ
ніше, пояснити усе саме так, як воно було. Взагалі не знаю, чи те, що 
сталося, потребує, пояснень, чи треба тільки розповісти, бо воно са
мо все пояснює.

Звичайним ключем, який я дала Стефанові, нижні двері відімк
нулися значно гучніше, ніж його «підручними засобами». По
чувши це, я встала з ліжка — серце мені калатало — і відчи
нила двері. Я чула, як він поволі піднімається сходами. Схопивши 
лампу й викрутивши вогонь, я вибігла, щоб посвітити йому. Поба
чила його на нижній площадці. На мить мені здалося, що то хтось 
інший, а він глянув угору і, мабуть, засліплений лампою, затулив очі 
рукою, а потім похилив голову. У тому, як він піднімався, і в усій йо
го постаті відчувалася втома. Піднявшись, він глянув на мене з 
якоюсь особливою сумовитою усмішкою, неначе нагадував про 
щось, відоме тільки нам. Ніколи не думала, що цей відлюдник може 
так усміхатися. Бо так можуть усміхатися тільки доброзичливі й від
верті люди. Він повільно увійшов до кімнати, а я слідом за ним, і ме
ні несподівано захотілося взяти його під руку й підтримати. Він став 
біля столу й поліз у кишеню, щоб вийняти пістолет, але не вийняв, а 
тільки скинув піджак, повісив на стілець і сів. Я мовчки поставила пе
ред ним тарілку з картоплею. Він узяв одну картоплину, але обпік
ся, бо я щойно зварила її, впустив у тарілку й постудив пальці. І зно
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ву всміхнувся до мене. І тоді запитав, на якому я курсі. Я відповіла 
йому не зразу, бо бачила, що правий рукав піджака в нього розпанаха
ний до ліктя і сколотий шпилькою. Він побачив, що я дивлюсь на рукав, 
трохи помовчав і знову запитав, де я вчусь. Я вражено глянула на нього. 
Він чудово це знав. Я відповіла, що вивчаю медицину. Він кивнув і ска
зав, що це найкраща професія. Я запитала чому. Бо це найпростіший 
шлях допомагати людям, відповів він. Я підозріливо глянула на ньо
го — в його устах ці слова звучали якось незвично. Та вирішила, що 
він має рацію. Так йому й сказала. І сама запитала: а що вивчаєте 
ви? Я зробила зусилля, вимовляючи оте «ви», бо вперше зверталась 
до нього безпосередньо. Він усміхнувся й нічого не відповів.

А я згадала, що цей чоловік не має права розповідати про себе, 
цього вимагає конспірація.

— Гаразд, — промовила я, — знаю, що ви не відповісте мені.
— Відповім, — сказав він.
— Як же так, адже коли я знатиму що-небудь про вас, може 

трапитись, що я... викажу вас.
— Щось ЕІигадаю.
— Авжеж, знаю, ви дуже здібний... Але іноді оці вигадки можуть 

стати небезпечними.
— Тобто?
— Ну, оте, що ви розповідали моїй м.атері. Я ж можу це сприй

няти за натяк...
Він пригадав не зразу.
— Ага... Коли говорив, що ми... друзі?
Я кивнула.
Він замовк і раптом став серйозний. І тихо проказав:
— Ви чудово знаєте, що я не робив жодних натяків.
— Як мені знати?
Це, звісно, було нахабним кокетуванням. Але він усе сприйняв 

всерйоз, навіть замислився. Визнав за краще не відповідати й захо
дився знову чистити картоплю. Руки в нього тремтіли. Він просто не 
міг вдержати картоплину. А крім того, рукав сорочки був без гудзика 
й звисав. Здавалося, що його шарпнула якась страшна сила.

Він упустив картоплину й глянув на мене.
Я взяла тарілку і мовчки почал.а чистити картоплю. Він неуваж

ливо дивився мені в руки, і це бентежило: так дивляться безмежно 
втомлені люди. Він заріс, і це робило його ще похмурішим. На чолі 
в нього чорніла брудна смуга, він давно не стригся й не зачісувався, 
лише пригладжував волосся рукою. Я раптом відчула до нього жаль, 
але це був не романтичний жаль, бо порівняння з Жюльєном Cope- 
лем вже не спадало мені на думку, — просто жаліла нещасну лю
дину.

Я розломила картоплину, помастила, посипала сіллю й червоним 
перцем і подала йому. Коли він узяв картоплину, я побачила, що ру
ки в нього й досі тремтять.

— Помити б руки, — сказав він. — У вас є вода?
Ми вийшли в холодну кухню, і там я злила йому.
Повернувшись до кімнати, він знову сів до столу, але руки в

нього не перестали тремтіти. Це роздратувало його. Він підвівся й 
сказав:

— Не хочеться їсти.
А з'їв усього ж одну картоплину.
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— Так не можна, ви повинні попоїсти!
І піднесла шматочок картоплі йому до рота. Він здивовано гля

нув на мене.
— У мене чисті руки, — сказала я.
Він усміхнувся і взяв картоплину в рот. І в такий спосіб з'їв цілу 

тарілку картоплі. Я нагодувала його як дитину.
Моє ставлення до нього повністю змінилось. Руки йому тремтіли, 

рукав одірвано, весь брудний — якесь надзвичайне переживання над
то сильно вразило його. Але тоді я зовсім перестала думати, про це 
й одразу побачила величезну різницю між своїми фантазіями й дійс
ністю. Я сприймаю такі речі почуттям, а не розумом.

Я сказала, що треба пришити рукав до піджака і гудзик 
до сорочки. Він кивнув. Потім я згадала, що в буфеті лишився якийсь 
лікер: можна зігрітися. Він знову кивнув. Я поставила перед ним 
пляшку — це був шоколадний лікер. Чарок не було, і я дала йому 
склянку, і він налив по вінця.

— Вийміть пістолет із піджака, я зашию рукав.
Він подивився на піджак і промовчав. Потім сказав:
— У піджаку нема пістолета.
Це здивувало мене, але запитувати було зайве. Не тільки тому, 

що він не відповів би мені. Я розуміла, що розмова втомлює його. 
Мовчки шила, поки він поволі великими ковтками пив лікер. Налив 
собі й другу склянку. Руки все ще тремтіли, зуби цокотіли об 
склянку.

Він випив половину й поставив склянку.
— Я ляжу.
Здається, навіть цей слабенький лікер подіяв на нього. Певно, 

Стефан був страшенно зморений. Заточуючись, він підійшов до ліж
ка й ліг. Я накинула на нього ковдру, й за хвилину він уже спав».

Розділ XI «І ось тепер, цієї ночі, коли я і так не
могла б заснути, я мусила ще серйоз
но подумати над багатьма речами.

У кімнаті було зовсім темно, бо чорний папір затуляв навіть сла
бенький відблиск нічного неба. Пічка погасла, за вікном жодного 
звуку, в цій тиші було чути лише неспокійне дихання Стефана. Він 
крутивсь уві сні, зітхав, іноді навіть стогнав, а я вела далі розмову 
з ним.

Зараз, не бачачи його, я знову почала фантазувати, та, власне, 
я переконана, що людина сприймає явища глибше і ясніше, коли 
аналізує їх тільки подумки; вони втрачають видиму плоть, але здобу
вають іншу, значно важливішу. У такий спосіб можна й себе побачити 
виразніше. Справді, настав час проаналізувати свої вчинки, усвідоми
ти, що я шукаю тут, біля Стефана, і чому вже другу ніч сплю в од
ній кімнаті з чоловіком, зовсім чужим мені, настільки чужим, що я 
навіть не можу запитати в нього, чому так тремтять його руки. Якщо 
конспірація має свої закони, моє самовільне повернення до Софії, 
куди мене ніхто не кликав, стоїть поза цими законами. Я сама втру
чаюсь у події, не знаючи навіть, чи маю право брати в них участь. 
З іншого боку, було абсолютно ясно, чому я подалася слідом за Сте
фаном. Надумала собі всякого чи, скорше, просто піддалася бажан
ню бути ближче до чоловіка, якого— це я зрозуміла цього вечо-
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pa, — мабуть, ніколи не зможу назвати по-справжньому близьким. 
Навіщо усе це і хто тут винен? Чому я все-таки не можу бути близь
кою Стефанові? Досі я думала, що тільки суворі правила й звичаї не
легальної роботи перешкоджають Стефанові подивитись на мене 
очима нормального хлопця й побачити, що перед ним не таке вже 
й потворне дівча, навіть, без зайвої скромності, просто вродливе, 
приємне і чарівне дівча. А найголовніше — молоде, яке прагне поді
литися, віддати все, що воно має. Іноді через те, що не було кому 
мене оцінити й зрозуміти все те, що нуртувало в мені, я доходила до 
лютого розпачу. Плакала й думала, що ось пропадаю отак, ніким 
не оцінена й нікому не потрібна...

Але подібні думки згодом поступились іншим. Я вже зовсім не 
була впевнена у собі, бо при першій же спробі наблизитися до Сте
фана сталося щось несподіване. Досить було побачити цього змуче
ного, п'яного від слабості й напруження чоловіка, як враз я втратила 
будь-яке бажання зблизитися з ним. У той час близькість не мала 
для мене якихось чітких меж, йшлося скоріше про духовне зближен
ня, але воно зовсім не виключало й інше. Звичайно, я була переко
нана, що головне — саме духовна близькість, а всяка інша — десь на 
другому плані.

Але зараз, як я уже сказала, я зовсім відкинула думки про будь- 
яке зближення, так що навіть у якусь мить відчула себе винуватою 
перед Стефаном, який аж нічим не спричинився до такої моєї непо
стійності. Він не запрошував мене, не шукав моєї допомоги, — дума
ла я, — і зовсім несправедливо тепер змінювати своє ставлення до 
нього тільки через те, що я бачила, як у нього тремтять руки. Хіба 
мало від чого можуть затремтіти руки! А тим більше, коли на тебе 
чигають за кожним рогом, коли ти ризикуєш собою, коли не стільки 
важить саме життя, скільки інше — щоб тебе не схопили і не кату
вали! І я вирішила, що, власне, зробила правильно, приїхавши до Со
фії, бо справді потрібна йому, хоча б уже тим, що зустрічаю його 
у теплій кімнаті й гарячою їжею, а це, певно, дуже потрібно такій 
людині, як він. І ось тепер я можу принаймні у такий спосіб прислу
житися йому, для цього варто було приїхати до Софії. Але, усвідо
мивши свою справжню роль, своє справжнє завдання, яке щойно сама 
собі поставила, знайшовши найправильніше пояснення свого вчинку, 
я мушу облишити усі фантазії. І раптом мені стало соромно, що я 
ще намагалась кокетувати з ним, скориставшись з отих його слів у 
розмові з моєю матір'ю!

Ось про що я думала. Певно, вже перейшло за північ. І раптом 
я збагнула, що давно вже не чую Стефана, він зовсім затих, навіть 
не дихає. Мені стало страшно. Я почала напружено прислухатися. 
Я неодмінно мусила почути його дихання, щоб заспокоїтись. Я зве
лась і вся обернулась на слух. Нарешті вловила його дихання, але во
но було дуже часте, неглибоке і тому майже нечутне. Раптом він 
застогнав, різко крутнувся, і я відчула, що він підвівся, почав щось 
намацувати, а потім сів. Я тихо запитала:

— Що сталося?
— Хто тут? — зразу озвався він.
— Ірина.
Але він, наче нічого не почув, заговорив швидким нервовим ше

потом:
— Хто тут? Де я?.. Де я?
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— Вдома,— сказала я. — Це Ірина.
Він замовк, видно, почав пригадувати.,
— Ірина?
— Так.
— Де ти?
— Тут, у кімнаті.
— Де ти? — знову спитав він знервованим голосом.
Я встала і навпомацки підійшла до нього.
— Ось.
Я торкнулася його руки, і він міцно стиснув мені пальці. Рука 

знову тремтіла і була дуже гаряча. Він ухопив обидві мої руки й 
припав до них обличчям. І все шепотів:

— Ірина... Ірина...
Я теж затремтіла від страху. Не знала, що скоїлося з ним, тільки 

недоладно повторювала, що нічого не трапилося, що все гаразд, я 
тут, не треба боятися. Він справді почав потроху заспокоюватись, але 
не випускав моїх рук і весь час повторював моє ім'я.

— Лягай, — сказала я. — Я тут, коло тебе... Лягай.
Він ліг, все ще не випускаючи моєї руки. Я легенько гладила йо

го, потім поклала руку на його гаряче чоло. Кімната вже вихолола, 
я була роздягнена, і чи не від того мене знову пройняв дрож. Спо
чатку я загорнула ковдрою свої босі ноги, а потім залізла під ковдру. 
А він гарячково, немов хвора дитина, повторював «Ірина... Ірина». 
Так ми лежали одне біля одного, наче двоє наляканих дітей.

Його рука, що міцно стискала мою, вже не тремтіла, була дуже 
тепла й велика. Я відчула, як здіймаються його груди й напинають 
ковдру. Він дихав глибоко й часто. І все ж дрож раз у раз стрясав 
його тіло, і я відчувала, як він затамовував подих, щоб стримати йо
го, а потім глибоко зітхав. Я зняла руку з його чола, але він одразу 
знову вхопив її. Я зігрілася під ковдрою, й мене поступово охоплю
вало хвилювання. Я наче втратила точне уявлення про те, з ким я, 
наче мене це не цікавило, і просто хвилювалась від того, що тримаю 
його руку, що погладжую його чоло, що лежу біля нього. Я щосили 
стисла його велику і тверду руку. Ковзнула пальцями по його лобі, 
очах, носі, губах... Відчула, що тремтить вже моя рука. Несподівано 
мені стало дуже сумно, не знаю навіть чому, — за нього, за себе чи 
за щось, чого не було між нами. Потекли сльози, я лежала мовчки 
і плакала. Мене дедалі більше охоплював жаль, я жаліла сама себе 
й хвилювалась так, що мене справді почало трусити. Я обняла його, 
сховала обличчя в нього на грудях і розридалась. Він міцно пригор
нув мене, підняв мою голову й почав цілувати мокре обличчя. І за
шепотів, що кохає мене. Напруження поволі відпускало мене, і десь 
у мені виникло зовсім ще невиразне почуття щастя й якоїсь дивної 
безтурботності. Я міцніше пригорталась і цілувала його.

Цілу ніч ми не склепили повік. Лише на світанку, майже непри
томна од хвилювання і втоми, я заснула.

Він ні про що не говорив зі мною. Тільки тисячу разів повторю
вав, що кохає».

Тут я урву першу розповідь про Ірину, бо найголовніше, власне, 
вже розказано. Треба тільки додати, що наступного дня Стефан зник, 
і надовго. Вони побачилися знову днів через двадцять. Він приїхав
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у те їхнє село, й оскільки раніше вигадана версія про дружбу обер
нулась на святу правду, вони почувалися ніяково перед матір'ю Ірини. 
Провели чудовий день у ліску над селом. Березневе сонце, зовсім 
тепле, розтопило сніг, і вони цілий день раділи сонцю і власній мо
лодості. І тоді багато чого з'ясувалось. Очевидно, вже було ухвале
но залучити Ірину до підпільної роботи. Лише тоді вона довідалась, 
що трапилося того дня, який передував найважливішій ночі у її житті. 
Кажучи коротко — того дня Стефан убив двох людей.

Одного провокатора — за наказом. Його почали переслідувати, 
і, тікаючи, він убив ще й агента в цивільному. А коли перелізав через 
паркан, загубив свій пістолет. Убивати йому випало вперше, хоча він 
довго готувався до цього у своїй бойовій групі. Ось чому Стефан по
став перед Іриною в такому стані. Але між ними все склалося добре, 
чи, точніше, саме тоді й розпочалось...

Розділ XII Познайомившись з листом Ірини і про
читавши оцю її першу велику істо
рію, ви зрозумієте, чому події у бу

динку відпочинку почали набирати для мене такого змісту. Власне, я 
неначе почала жити в якомусь іншому світі, де будинок відпочинку 
потрапив у світ Ірини, або Ірина потрапила в будинок відпочинку. З 
того вийшов досить цікавий коктейль, який мені було приємно попи
вати. Зі мною таке трапилось вперше — просто завдяки збігові обста
вин.

Справді, мені було трохи незручно з'явитися перед вусанем, так 
званим Стефаном. Не тільки через нашу дурну розмову, після якої я 
втекла, а через те, що він, коли стукав у мої двері, міг почути, як я 
плачу.

Коли людина виплачеться, їй стає легше. Мені справді полегша
ло, і я заснула, а коли прокинулась, прочитала Ірининого листа й на
довго замислилася, так що й сліду не лишилося од мого учорашньо
го настрою, — він видався мені тепер просто безглуздим. Вже інши
ми очима я дивилась на торжество, яке ми влаштували на честь архі
тектора, ніщо мене не дратувало, а, навпаки, все веселило. Може, 
саме тому я почала відчувати якусь зверхність над тими «чоловіками 
середнього віку». Усі до одного хотіли подобатись мені, мені, нік
чемному дівчиськові, тільки через те, що воно молоде і, мабуть, яко
юсь мірою привабливе. ІЯк бачите, ще трохи і я стану хуліганити. Ду
же мені хотілося покепкувати з усіх тих дядьків, але не знала, як те 
зробити. Гадаю, ви не будете судити мене надто суворо за те, що 
мені отаке спало на думку, бо, погодьтеся, порівняння було не на ко
ристь місцевого товариства — з одного боку, вся історія Ірини з її 
містичним Стефаном, у яку я вже вжилася, а з іншого — Стефан № 2 
і компанія.

Я навмисне запізнилася на сніданок. Коли спустилась у їдальню, 
була вже десята. Я нікого не застала, і сніданку для мене не зали
шили. Директор явно вирішив суворо дотримуватися внутрішнього 
розпорядку. Та я підозрілива й тому подумала, що він незадоволе- 
ний моєю учорашньою поведінкою. Хоча, як ви знаєте, я з усіх сил 
намагалася поводитися люб'язно й пристойно.

їсти мені зовсім не хотілося, я відчула себе ображеною. Це оз
начає, що я таки справді безхарактерна.
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Вирішила піти в гори. Крім шуму на кухні, у будинку відпочинку 
не було помітно жодних інших ознак життя. Може, панове відпочи
вають після вчорашнього торжества або заклопотані якимись неві
домими мені справами.

В організації моєї втечі з дому була лише одна похибка: я не 
взяла з собою відповідного взуття. Але й те, яке маю, коли вже вирі
шу пожертвувати ним заради розвитку туризму в Болгарії, може при
датися.

Я вийшла на прогріту сонцем галявину. З лісу напливала туман
на холоднеча, а гора, хоч і виблискувала під сонцем, видавалася ду
же самотньою й сердитою. Я мусила сама собі скласти компанії^. Але 
це мене не бентежило.

На галявині не було й клаптика рівного, щоб накреслити «класи» 
і пострибати. Я розпачливо огледілась. І тоді мені сяйнула дуже див
на думка. Я вирішила запросити з собою на прогулянку Стефана № 2. 
Важко пояснити це бажання, але, мабуть, як не закінчиш розмову з 
кимось, то відчуватимеш себе боржником.

Я постукала у його двері, звідти обізвалися. Я просунула в кім
нату голову, люб'язно усміхаючись. Стефан задумлизо сидів за дру
карською машинкою.

— Запрошую вас на прогулянку, — сказала я. — Якщо маєте ба
жання.

Стефан сприйняв моє запрошення як щось зовсім звичайне й од
разу погодився.

Незабаром він уже вів мене якоюсь стрімкою стежкою просто 
на вершину гори. Він удавав, ніби не чує, як я засапалася. Сёрцё ме
ні калатало, мов церковний дзвін, і найдивніше, що ці удари оберта
лися на химерні кольорові кола, які випливали одне по одному в ме
не перед очима.

Зупинились ми біля якихось скель і заховалися за них, бо знявся 
вітер.

— Тут нагорі завжди дме, мусите берегтися, щоб не застудйти^ 
ся, бо ви дуже тендітна, — промовив Стефан.

Це було сказано повчально, а особливо по-батьківському прозву
чало те, що я дуже тендітна. Я нічого не відповіла. Та мене знову 
охопила цікавість, і я вирішила дати йому виговоритись. Але все ж, 
глянувши на нього, я не витримала й сказала:

— Вуса нині йдуть у комплекті з бородою.
Він замислено глянув на мене і відказав дуже серйозно:
— Здається, ви маєте рацію... Або відпущу бороду, або зніму 

вуса. Сьогодні це вирішу.
Він, звісно, прикидався й кепкував з мене. Але я вирішила не 

ображатись.
Ми подерлися далі вгору.
— Краще я візьму вас за руку, інакше вам буде важко. Тут ду

же стрімко, — запропонував він.
Я погодилась: нехай собі.
Ми рушили вгору легко і швидко, я ішла майже без зусиДь. Або 

дуже сильний цей чоловік, або я надто легка як на свбї сорок вісім 
кілограмів. Так чи так, але ми дуже швидко дісталися мало не на вер
шину.

. -г- Ще трохи і побачимо Софію, — сказав Стефан.
• Йе хочу, — рішуче відмовилась я.
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Він здивовано глянув на мене. Потім промовив:
— Проте сьогодні її, мабуть, майже не видно. Туман.
Так воно й було. Улюблена столиця лежала під брудною сірою 

ковдрою, і було дуже цікаво бачити, як крізь неї подекуди проди
раються, наче білі примари, окремі високі будинки.

Ми сиділи поруч, і вітер добре-таки продував нас. Стефан при
крив мене полою своєї куртки, і я пригорнулась до нього. З цим чо
ловіком церемонії були ні до чого.

— Ви, певно, маєте якісь особливі причини не любити Софію? — 
запитав він.

— Ні... Але обридає жити весь час на одному місці... Тут має 
значення й те, що тебе вабить, а що відштовхує. Я не робила таких 
розрахунків, та, певно, найправильніше буде сказати, що мені просто 
набридло... Звичайно, коли б зі мною трапилось щось особливо при
ємне у цьому місті, воно, може, й стало б мені милішим...

— Отже, це результат тривалих роздумів?
— Ні... Це я зараз все вигадала.
Ми замовкли. Він глянув на мене, я на нього, і ми обоє усміх

нулись.
— А яка ж третя причина? — запитав він. Я не розуміла, що він 

хотів сказати. — Згадайте нашу вчорашню розмову. Перш, ніж ви 
пішли...

— А... так. Тільки ви були тоді не дуже люб'язні.
— Маєте рацію... Але ж я відразу прийшов вибачатись... То яка ж 

третя причина?
— Мого зухвальства? — запитала я мстиво.
Він прикрив голову руками на знак глибокого каяття.
— Гаразд, — сказала я, — пусте. Немає ніякої третьої причини. 

Просто мене роздратувала ваша компанія.
Я брехала, певна річ, усе було не так, але як я могла це пояснити 

йому?
— Чим же завинила перед вами наша компанія? Люди як люди.
— Ну, а торжество, букет?
— У цьому нема нічого поганого.
— Авжеж, тільки все це організував директор.
— Ну то й що?
— Зовсім інша справа, коли все це робиться якось більш при

родно... Невже вам не смішно було? Я дуже добре бачила, як ви по
сміхались... у вуса.

Він розсміявся і погладив свої вуса.
— Авжеж, смішно, але я і в цьому не бачу нічого поганого. І 

JdM слід було б сміятися, а не сердитись.
— Можливо, але я не маю на це часу.
Я й сама точно не знаю, що хотіла цим сказати. Але я говорила 

правду — в таких випадках, як учорашнє торжество, мене завжди 
охоплює якесь нетерпіння. Погано тільки, що, вигадавши щось подіб
не, я потім силкуюся пояснити це. Значно краще змовчати й у такий 
спосіб здобути слави розумниці. Але він запитав, чому це я не маю 
часу і куди так поспішаю. І тоді я відкрила греблю:

— Бо люди навколо заклопотані іншими справами... розумніши
ми, кориснішими, важливішими. Ви тільки подумайте — дорослі чо
ловіки підносять один одному квіти, а після того танцюють танго! Впа
дають коло такого нікчемного дівчиська, як я. В усій цій ситуації є
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щось дуже образливе. Щось безглузде, неприродне. Ну, а коли б я 
не приїхала, що б ви робили?

По цій тираді я замовкла, а мій співрозмовник наморщив лоба й 
почухав потилицю.

— Гаразд, — сказав він нарешті. — Не будемо говорити на ці 
теми... У вас є друг?

За інших обставин я не відповіла б на таке запитання, але з цим 
Стефаном церемонії були зайві, а крім того, я сама спровокувала 
нашу прогулянку, отже, мусила підтримувати розмову на запропоно
ваних умовах. Але ж і я теж можу ставити умови.

— Так, — відказала я, — навіть два.
— Тобто?
— Дуже просто. Перший не знає про другого і навпаки. Тільки 

я знаю.
— І вам не буває незручно?
— Буває, бо важко встигати...
— Я не про те кажу... А в іншому розумінні?
Я здивовано глянула на нього.
— Ні. Це навіть дуже приємно. Не буває нудно. З одним, скажі

мо, я йду в кіно з шостої до восьмої. Потім прощаюсь, бо, мовляв, 
мушу повертатись додому. А тоді починається нічне життя з іншим.

— Що значить нічне життя?
— Ресторани й таке інше... Ходіння в гості. Танці, пиятика... І роз

пуста...
Він недовірливо глянув на мене й аж тепер зрозумів, що я ро

зігрую його.
— Вигадуєте?
Я ввічливо кивнула.
— А якщо говорити серйозно? — промовив він.
— А навіщо говорити серйозно?
— Ну, як хочете.
Я замислилась.
— Гаразд, — сказала я, — можемо поговорити серйозно... Я ска

жу вам... Маю одного друга. Між іншим, його теж звуть Стефан.
І глянула на нього. Здається, він зацікавився.
— От тільки дуже рідко бачимося з ним... У нього особливий 

фах. Багато подорожує... Знаєте, яка в нього професія? Радист на 
реактивному пасажирському літаку. Завжди важить життям. Тому і я 
живу дуже неспокійно, завжди в напруженні. Все чекаю якоїсь лихої 
звістки. Коли вночі задзвонить телефон, я аж здригаюсь—думаю, що 
це катастрофа. Мушу вам сказати, справді жахливо мати другом та
кого чоловіка.

— Але ж романтично!
— Так... Знаєте, як подумати, то я, власне... закохалась у нього, 

коли можна так сказати, саме через те, що він радист на реактив
ному літаку. Справді, є щось романтичне у цій професії, і воно наче 
вплинуло на мене... А з іншого боку, він, знаєте, не дуже балакучий, 
смаглявий, з худим обличчям, і взагалі в його зовнішності є щось 
містичне. Та й у поведінці... Бо дуже рідко дзвонить мені. Так ми до
мовились: телефонуватиме тільки тоді, коли захоче побачитись. Це, 
звичайно, не дуже приємно, але тут є й певні переваги. Я відчуваю себе 
вільною у взаєминах з іншими хлопцями, моїми друзями. Вони зна
ють, що я маю нареченого, і тому дають мені спокій. Нема нічого
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кращого, як дружити з хлопцями без будь-яких зобов'язань. Коли 
б не було цього... Стефана, здавалося б зовсім ненормальним те, 
що ніхтб з компанії не близький зі мною, тобто не є моїм коханцем, 
кажучи точніше. А так усе... все гаразд. Вряди-годи я бачусь із моїм 
радистом, і всі це знають і ставляться до мене, як до справжньої 
приятельки. І нічого більше. Ось так. І я попередила їх, що не покажу 
їму свого радиста. Це моя особиста справа, і край.

— Справді, досить дивні взаємини склались у вас з вашим ра
дистом, коли і він не цікавиться вашим товариством.

— Авжеж, — відказала я. — Мій радист і справді трохи дивний. 
Але що вдієш. Людина не вибирає... з ким іти. Як випаде. Адже, зна
єте, у таких випадках немов сліпнеш. Та й дещо інше... Звикаєш до 
людини... ви розумієте, що я маю на увазі. Звикаєш і вже не можеш 
собі уявити, щоб з іншим так само... Чи знаєте ви, чому люди збері
гають вірність одне одному? Саме через це! Бо звикли до однієї лю
дини і не можуть настроїтися на іншу. Ось як!

Я подивилась на свого співрозмовника. З вельми спантеличеним 
виразом він споглядав туманний краєвид столиці.

Тут я мушу застерегти, що вся оця історія з моїм радистом знач
но складніша, ніж я розповіла її вусаневі. До цього дня мій радист не 
мав точно визначеного імені. Не в тому розумінні, що моя компанія 
не знала про нього, — знала дуже добре і дуже докладно. Річ у тім, 
що такого чоловіка не існує, або, точніше, не існує фізично. Але ця 
маленька деталь відома тільки мені. Усі інші знають тільки, що у по
вітроплавному підприємстві «Балкан» є чоловік, з яким я близька. 
Радист існує саме для того, щоб забезпечити мені оті зручності, про 
які я розповідала вусаневі. Ви уявляєте, який то жах зблизитися з 
будь-яким хлопцем тільки через те, що тобі незручно без кавалера. 
Той хлопець може отруїти тобі все життя. Ось для чого існує мій 
радист.

Тільки ім'я я дала йому саме в той момент, коли сиділа під курт
кою вусаня на горі і дивилася на місто, де живуть мої знайомі, мій 
батько, моя мати, радист і всі інші... Власне, є ще один чоловік, про 
якого я можу згадувати. А можу і розповісти, але це окрема історія, 
тому я лишу її на потім.

— Ну, гаразд, годі обтяжувати вас розповідями про свою персо
ну,— сказала я. — Чому ви нічого не розповідаєте?

— У мене нема нічого цікавого. Нічого подібного до вашого ра
диста, вашої компанії тощо. Та коли ми вже розговорились і спові
даємось одне одному, скажу вам зовсім коротко, що я журналіст. 
Оце і все.

— У якій газеті ви працюєте?
— Ні в якій. Принаймні зараз. їжджу туди-сюди, збираю те-се і 

пишу.
— Наче бджілка? — докинула я.
Він усміхнувся.
— Знаєте, ви починаєте мені подобатися оцими вашими шпиль

ками.
— Що ж удієш, коли я не можу стриматися. Але ж непогано 

сказано, га?
— Непогано. Саме як бджілка. А потім видобуваю дещицю ме

ду для загального користування.
— Ну, а мед у вас смачний? — зухвало запитала я знову.
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— Як вам сказати... Коли я виробляю його, він • здається мені
смачним. Навіть облизуюсь. . і. - f

Якби мені довелося пояснювати, що я думаю про журналістів, 
це було б досить важко. Дуже неясна для мене ця професія. Му
сиш писати про різні речі, гаразд, ну, а коли тобі неприємно писати 
саме про це, якщо не відчуваєш до того потягу, і найголовніше—- 
якщо не можеш сказати нічого нового, не маєш власної думки або
що, тоді яка користь із твоєї роботи? А, може, ти мусиш легко за
палюватись, і тебе починає цікавити все те, про що маєш писати, і 
ти запалюєш інших, які це читатимуть? Дуже складна справа.

Саме оце я спробувала викласти Стефанові.
— А я ще менше розуміюся на цій професії, — відказав він.
Вусань жартував, але не дуже вдало. Він просто Ие хотів розпо

відати про себе. Мене завжди підстьобує страшенна цікавість, і якщо 
я пішла з ним на прогулянку, то тільки щоб зрозуміти, що він за один. 
Коли питання ставиться так, щоб я розповідала йому про себе, то 
я можу вигадати безліч різних історій. Але яка мені з того користь? 
Ніякої!

— Добре, — сказала я, — коли ви не хочете нічого розповідати 
мені, давайте рушати, бо я вже зовсім змерзла.

І вислизнула з-під його батьківського крила. Мене одразу прой
няло вітром. Цей самий вітер дув, мабуть, і над містом: туман з од
ного краю розвіявся, і стало видно оті нові квартали ліворуч, де за
раз іде будівництво. Якщо студентам-архітекторам треба збагнути, 
у який спосіб слід будувати міста, їм варто піднятися на цей хребет 
і придивитись. Тоді їм можна показати, що зроблено добре, а що 
погано, і чому саме. І взагалі, як слід складати кубики, щоб не зіпсу
вати гру.

Ми спустилися досить швидко, принаймні вдвоє швидше, ніж під
німались.

Видно, вже був час обіду, бо ми застали пансіонерів за спільним 
столом. Вони їли суп. Тільки-но ми ввійшли, запала мертва мовчанка. 
Все-таки вони привіталися з нами дуже ввічливо, навіть заусміхалися 
до мене. У архітектора Станимирова підпухли очі, а щоки й губи 
наче налилися фіолетовим соком — певно, добряче випив цієї пер
шої ночі свого сорок першого року. Манасієв видавався зовсім хво
рим: був сірий, біліло лише лисе тім'я. Тільки мовчазний Петр си
дів свіжий, мов огірок. Видно, цей чоловік непитущий, вегетаріанець 
і женоненависник водночас. Тихий, наче муха, і обережний чоловічок. 
Директора не було, та, власне, і не місце йому серед відпочиваючих 
за обідом. Він взагалі не з'явився під час цього обіду. Видно, зовсім 
«не в формі» після ювілейної ночі.

— Ми ходили на прогулянку, — мовив Стефан. — Дійшли аж до 
хребта й дивилися на Софію.

— Вам пощастило, — незворушно проказав архітектор.
— І дуже цікаво розмовляли, — додала я наївно.
— Можу собі уявити, — так само байдуже відповів Станимиров.
— Шкода, що ми не взяли і вас, — сказала я люб'язно, оглядаю

чи всіх трьох. — Нам було б ще веселіше.
— Не маю сумніву,— неуважливо відповів архітектор.
Я певна, що ми з Стефаном марно розповідали, де були і що ро

били. З цього питання товариство явно мало власну думку, яку й
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молотом не розбити. Це, звичайно, анітрохи не зачіпало мене, і я 
згадую про це тільки для того, щоб змалювати ситуацію.

Я дуже швидко їм. Першою закінчила обід, сказала їм «до поба
чення» і пішла до своєї кімнати.

Дуже цікаво, що людина швидко призвичаюється до будь-яких 
нових обставин. В усякому разі я. Коли повернулась до своєї кімнати, 
я відчула, що мене огортає приємний спокій. Досить провести в кім
наті одну ніч, побачити один сон, щось пригадати, як та кімната пе
ретворюється на твій особистий барліг, щось подібне до схованки, 
яка повністю ізолює тебе од навколишнього світу, і ти можеш дума
ти і згадувати все, що тобі заманеться. Коти, кажуть, ніколи не міня
ють житла. Я думаю тепер, що вони просто не можуть розлучитися 
із своїми спогадами.

Розділ XIII Я довго не могла звикнути до не
скінченних білих коридорів і постійно
го духу дезинфекції. Ночами коридо

ри були тихі, безлюдні, напівтемні. Світилася лише одна матова куля, 
і її світло, відбите білими стінами, підлогою і дверима, перетворюва
лося на молочний туман, у якому кути й ніші втрачали точні обриси. 
Але саме в ці години лікарня ставала для мене найприйнятливішою, 
напруження, яке не відпускало мене цілий день, зникало, як і неяс
на підозра, що я помилилась у виборі професії, що не маю нічого 
спільного з хворими беззахисними людьми, які стікалися до лікарні 
протягом цілого дня. Вночі я любила повільно ходити білими, вими
тими до блиску коридорами, у цілковитій тиші, і навіть випадкові 
шуми, що долинали з палат, усі ці зітхання і стогони, неначе залиша
лися в якомусь іншому світі, поза молочним світлом і спокоєм ніч
них коридорів. Але цей спокій був зовсім ненадійним, непевним, бо 
вночі людське життя стає найбільш вразливим і ламким — часто 
траплялися випадки гострих кровотеч. Власне, у цій лікарні саме такі 
випадки й бувають несподіваними, бо туберкульозники приходять 
сюди зовні цілком здоровими. Але їхня хвороба спалахує несподі
вано, захоплює уві сні, атакує так нагально, що їх приводять чи при
носять наляканих не стільки хворобою, скільки страшною несподі
ванкою.

В обов'язок курсанток входить і нічне чергування. На нас мало 
покладаються, спочатку ми повинні дечого навчитися. І найперше — 
витримки. Вдень ми робимо всілякі ін'єкції, записуємо призначення 
лікарів, асистуємо при накладанні пневмоторакса. А вночі залишає
мось, щоб навчитися бути хоробрими — адже саме тоді ми, сестри, 
опиняємось віч-на-віч з раптовими і жорстокими нападами хвороби.

Того хлопця (назвемо його Стефан) привезли о другій годині 
ночі. Карета просигналила здалеку, і поки я вгадувала, їде вона до 
нас чи до сусідньої лікарні, гальма завищали зовсім близько. Швей
цар подзвонив у кабінет медсестер, і ми разом з черговою побігли 
вниз. Двоє кремезних санітарів з кам'яйими обличчями внесли ноші 
і досить недбало поставили їх на підлогу. Хлопець лежав у закри
вавленій піжамі, стискаючи в руці закривавлений носовичок. Добре ві
домий мені жах, який я бачила стільки разів, застиг і в його очах. 
Лікар «швидкої» сказав, що йому впорснули кальцій і кровотеча при
пинилась.
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Поки ми піднімалися ліфтом, кровотеча відновилась.. Хлопець 
почав захлинатися, в грудях у нього захрипіло. Носовичок весь про
сяк кров'ю. Черговий лікар наказав одразу ввести йому у вену каль
цій, ще до того, як ми покладемо його в ліжко.

Я закасала йому правий рукав, стягла руку джгутом, поки сестра 
готувала ін'єкцію. Шкіра в цього хлопця була смаглява й ніжна, мов 
у дівчини, сині струмочки вен були ледве помітні, і скільки я не стя
гувала джгут, нічого не допомагало. Є люди з такими венами, і це 
справжня кара для медсестер. Особливо ж важко доводиться, коли 
пацієнт нервує. Торкаючись шкіри хлопця, я відчувала його неймовір
не напруження, він увесь тремтів, намагаючись вгамувати кашель, що 
рвався з грудей.

Сестра була молода, маленька і нервова жінка з почервонілими 
очима. Я вже працювала з нею, але вперше бачила ТТ у такому стані. 
Напруженість хворого передалась і їй. Коли вона вводила голку під 
шкіру хворому, я помітила якусь невпевненість у її рухах. Потім вона 
почала шукати вену і все не могла її знайти, я бачила, як синя жилка 
вислизає з-під її голки. Жало намацувало потрібний шлях, але я усім 
своїм єством відчувала, що голка сліпа. Сестра на мить заплющила 
очі, а тоді різким рухом висмикнула голку й одвернулась. І стиха ска
зала:

— Другу руку.
Тепер хлопець не стримався й зайшовся кашлем. Я дала йому 

великий жмут лігніну. Він швидко просочувався кров'ю. Тоді я засу
кала рукав на другій руці, знову стягнула її, притиснула вени. І знову 
голка почала намацувати шлях під смаглявою шкірою. Тепер я вже 
була певна, що сестра не справиться... Таке буває. Буває навіть з най- 
віртуознішими медсестрами. Мене охопило нездоланне бажання знай
ти вену. Я відчула в собі якусь натхненну впевненість.

— Дайте мені, — сказала я й перехопила шприц' з її руки, навіть 
не виймаючи голки з шкіри хворого.

Тепер шприц був у моїй руці, теплий і живий. Я злегка натиснула 
на голку, потім зайняла нову позицію. Я відчувала кінчик голки наче 
продовження своєї руки. Дійшла до вени, легко притиснула. Слабкий 
опір, і голка пройшла. Але чи у вену? Трошки витягнула поршень.

Темно-червона цівка крові врізалась у безбарвний розчин, пере
творилась на червону хмарку, потім на рожевий туман. Я повільно 
натиснула поршень, і кальцій перейшов у кров хлопця. Коли вийняла 
голку, руки мені отерпли.

Сестра тихо подякувала. За хвилину кров зупинилась, хлопець 
заспокоївся, перестав хрипіти.

Ми вмостили його в ліжку. Температура була висока, пульс ду
же прискорений. Мабуть, пневмонія, що загострила туберкульозний 
процес. Нагодували хлопчину ліками. Але не знали, що цей кошмар 
триватиме так довго.

Кровотеча відкривалась цієї ночі ще тричі. Ми могли покладатися 
тільки на ін'єкції і на щасливу зірку хлопця. Я вже мала певний дос
від і знала, що коли кровотечу вдасться зупинити, все може обійтися 
без ускладнень, а далі ліки зроблять свою справу. Та коли кров не 
зупинити, нічого не можна сказати наперед.

На наших очах обличчя хлопця знекровлювалось. Зараз я вже 
не можу пригадати точно, як він тоді виглядав. Залишилися в пам'я
ті лише великі чорні палаючі очі, і в них не було нічого, крім страху.
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Або, скоріше1,' величезного душевного напруження, надлюдського 
бажання перЬмогти. Він був дуже молодий і повний сил. Таким най
тяжче, але саме вони залишаються жити. Звичайно, коли Тм ще й тро
хи щастить.

Під ранок сестра пішла спочити. Я лишилась біля ліжка. І поміти
ла щось дуже важливе: як тільки клала йому руку на чоло, він посту* 
пово затихав, заспокоювався, напруження попускало його, і він за
синав. А як тільки знімала руку, він розплющував очі і дивився на 
мене. Я докірливо усміхалась, наче до малої дитини, хитала головою 
і знову клала руку йому на чоло. Саме тоді я збагнула, що можу на
віювати спокій. Я сиділа непорушно, майже непритомна від утоми 
й охоплена тільки одним бажанням— заспокоїти нарешті цього хлоп
ця. Щось од1 мене переливалось в нього, від моєї холодної руки у 
його палаюМе чоло.

Отак. Я діяла на нього заспокійливо, а коли людина займе певну 
позицію щодо іншої людини, вже не можна змінити ії, що б там не 
сталося. Коли б я це знала, тоді б я більше замислилась...

Третій крововилив почався ранком, коли всі лікарі вже прийшли 
на роботу.. Зібралися й міркували, що робити.

Моє чергування закінчилось. Я пішла. І з'явилась на роботу аж 
через день. Ось, коротко, що сталося за цей час. Крововиливи йшЛи 
по одному аж до наступного вечора. Тоді вирішили застосувати ос
танній засіб — пневмоторакс. Це накачування повітря між плеврою і 
легенями. Лёгеня стискається, і рана гоїться. Але при крововиливах 
це дуже небезпечно, бо повітря може напнути якесь зрощення і роз
крити рану ще більше. І тоді для хворого нема порятунку.

За згодою батьків спробували цей останній шанс. Хлопцеві по
щастило. Кровотеча зупинилась. Коли я прийшла на роботу, Стефан 
уже «перескрчив через могилу» і, незважаючи на високу температу
ру, впізнав мене, навіть прошепотів, щоб я поклала руку йому на 
чоло, бо йому так легше. І після того мені не раз траплялось класти 
руку йому на чоло, не тільки в буквальному, але і в переносному 
розумінні, бр згодом виявилось, що він справді часто потребує за
спокоєння. .А я.вже увійшла в роль фахівця-заспокоювача. І досі ще 
не вийшла з ролі, хоча й пробувала.

Тоді, в лікарні, ота моя місія тривала не дуже довго— незаба
ром температура впала, і вже не було формального приводу охо
лоджувати Стефанове гаряче чоло. Хлопець почав уставати. Скоро 
після того моя практика закінчилась, і я залишила лікарню. Але пе
ред тим сталося щось цікаве, варте того, щоб про нього розповісти.

Якось ho обіді я прийшла в лікарню, щоб підготуватися до мого 
останнього нічного чергування. Було близько четвертої, саме почався 
час відвідин. Я вдягла білий халат — декому білий халат дуже пасує, 
бо поясок підкреслює талію. А хустинку не напнула, отже, не можна 
було збагнути, що я за птиця, і коли б не білий халат, нічим не на
гадувала б медика. В доброму гуморі я вирішила зробити короткий 
обхід коридорів і палат. Іноді можна спостерігати цікаві сцени між 
хворими та відвідувачами, що приходять до них. І дуже мені хоті
лося побачити, хто ж прийде до Стефана. Відверто кажучи, саме за
для цього я поспішила до лікарні.

Стефан лежав під ковдрою, зіпершись на подушку, а в ногах 
сиділа дівчині. Мабуть, моя ровесниця. Спочатку я побачила її про
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філь — здається, гарна, з довгим русявим волоссям, претензійно ру
сявим і розсипаним по плечах. Я усміхнулась до Стефана, і він прит 
вітався зі мною. Дівчина обернулась, і наші погляди на мить зустрі
лись. Вона зміряла мене поглядом з голови до п'ят, та і я не лиши
лась у боргу. Тихенько щось наспівуючи, я вийшла н.а терасу.

Увечері, перед сном, хворі можуть прогулюватися по терасі і в 
парку лікарні, грати в шахи, дивитись телевізор. Розносячи вечірні лі
ки, я застала Стефана на терасі. Підійшла до нього. Він. зрадів мені.

— За два дні, — сказала я, — закінчується моя практика. Прий
шла попрощатися з вами.

Ця звістка, здається, засмутила його.
— Нічого, — сказала я, — важливо, що ви одужуєте. Та й коли 

виникне потреба... піклуватися про вас, бачу, є кому...
Це було не дуже делікатно, певна річ, але я завжди прагнула 

точності, особливо коли не мала часу.
Стефан засміявся. І, повагавшись, сказав:
— Дуже вас прошу, дайте мені вашу адресу або телефон. Я хо

чу зателефонувати вам, коли вийду. Щоб побачитись...
— Навіщо? — запитала я.
Це питання було водночас цілком природне і зовсім зайве. Він 

знітився.
— Я дуже зобов'язаний вам... Дуже вам вдячний.
— Коли ви звідси вийдете, побачите, що зовсім не матимете ча

су згадувати про лікарню... Не матимете часу побачитись зі мною.
— Чому ж не матиму?
— Бо ваш час забиратиме ваша дівчина...
І це було надто вже конкретно, і до того ж поставило мене у 

невигідну позицію. Але я поспішала. Кожної миті міг пролунати сиг
нал до сну.

Відповідь хлопця мене дуже порадувала. Неначе я чекала саме 
такої відповіді.

— Ми розлучаємось з моєю дівчиною.
— Це ви зараз так думаєте, — сказала я. — Певно, вам £пала на 

думку якась фантазія.
— Та ні, нічого я не вигадую. Наші взаємини цілком з'ясовані.
— Певно, сказали їй, що тепер, коли ви хворі на... цю фатальну 

хворобу, ви звільнюєте її від усіх зобов'язань щодо вас... Чи не так?
Він усміхнувся.
— Але ж ця хвороба зовсім не фатальна, — промовила я. — За 

кілька місяців ви забудете, що хворіли.
Він замислено відповів:
— Навіть коли й так, це все ж хвороба. Але не в тім річ. Зовсім 

інше... Ця дівчина... мусить вийти заміж. В неї просто нема іншого 
виходу. А я ось мушу поневірятись по лікарнях... втратити рік навчан
ня. А дівчина у безвиході... їй треба одружитись, іншого виходу нема.

— І це вона повідомила вам сьогодні? — запитала я майже обу
рено.

— Та ні, звичайно!.. Але це знаємо тільки ми двоє. Вона в дуже 
тяжкому становищі...

— Чому?— запитала я .— Чи в неї нема грошей і вона голодує?
Вона не здалася мені такою бідною. ,
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— Зовсім не те, — відказав хлопець. — Це складна історія, її... 
дуже особиста історія. Як вам пояснити? Ну, просто їй конче треба 
одружитись.

— Бачите, — почала я дуже мудро. — Є така річ, яка називаєть
ся... почуттям. Коли воно існує, ця дівчина мусить чекати вас за будь- 
яких обставин.

Він поглянув на мене і зітхнув:
— Почуття почуттями... Хто може бути певний у почуттях іншо

го... коли навіть у своїх не певен? Хіба ви не знаєте, що ці часи ми
нули?

— Які часи?
— Часи почуттів.
— Дурниці! — відрізала я.— Як це минули? Такого не було і ніко

ли не буде! Я знаю одну жінку, яка все своє життя чекає одного чо
ловіка... Мені здається, що коли і я опинюсь у подібних обставинах, 
я теж його чекатиму! Хоча я і не з тих часів.

Я мала на увазі Ірину і, звичайно, дещо перебільшувала. Але так 
чи інакше, Ірина досі ще не одружилась, і хоча вона дотримується 
іншої думки, я гадаю, що в основі її невлаштованого життя лежить 
ота історія з конспіратором Стефаном.

— Ви так тільки думаєте,— промовив хлопець.— Власне, я гото
вий одружитися з Іриною... ви не знаєте, дівчину звуть Ірина. Тільки 
вона не схоче. Я це добре знаю. Тому і кажу, що ми розлучимось.

— Значить, усе ясно... Якщо вона не кохає вас, хай робить, що 
хоче.

— І це не зовсім точно. Адже я вам казав, що почуття — річ 
делікатна. Може, вони в неї і є. Але їй потрібно вийти заміж. І тому 
вона мусить вибирати. Повинна вибрати. Це в її інтересах. Хтось му
сить забезпечити їй стабільне життя... їй потрібен чоловік, який має... 
такі можливості. А я зараз поза грою. Тому вона не схоче.

— А чому ви не спробуєте? Запропонуйте їй. А може, вона пого
диться... Хоча, як медик мушу вас застерегти: зараз одруження вам 
протипоказане.

— Не хвилюйтеся... як медик. Вона не. схоче. Але ви маєте ціл
ковиту рацію, що я мушу наполягати. Так і зроблю.

Як бачите, історія зовсім туманна. І хочеться, й колеться. Хло
пець, видно, просто не знав точно, чого він хоче. Або розігрував сам 
перед собою якусь лицарську гру. Неймовірно, щоб він вигадав усе 
це заради мене.

— То ви дасте мені телефон? — запитав він.
Я написала номер на одному з порошків, які принесла йому.
Потім ми помовчали, спершись на бильця тераси. Вже зовсім 

смеркало, певно, наближалась дев'ята. Кожної миті міг пролунати 
дзвоник до сну. Між деревами виднілися пари. У цій лікарні є жіноче 
і чоловіче відділення, і увечері настає час дружби. Я помітила, що 
сестри із заздрістю спостерігають ці вияви дружби, але не можуть 
повністю обмежити їх.

Наша зустріч із Стефаном була незаконна, я не мала права вес̂  
ти такі розмови з хворим. Але зі мною чергувала ота сестра, з якою 
ми приймали Стефана. Відтоді ми подружились. І тому, навіть поба
чивши нас зараз, вона змовчить. Як бачите, хоч у нашій розмові не 
було нічого особливого, я почувала себе тоді винуватою.
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Розділ ХІУ Через місяць, десь у середині лип
ня, мені зателефонував Стефан. Його 
ненадовго відпустили з лікарні, і о 

восьмій вечора він мусив повернутися до палати. До восьмої лиша
лось трохи більше години, але він хотів побачити мене, щоб поради
тись у якійсь важливій справі.

Наше товариство мало зібратись о пів на дев'яту в барі готелю 
«Балкан». Треба було обговорити подробиці літнього відпочинку в 
Созополі. Якийсь тип обіцяв принести надзвичайні купальники для 
дівчат за надзвичайну ціну. Отже, в мене ще лишався час, і я пого
дилась на зустріч.

Є така кондитерська на бульварі Вітоша, називається «Троянда». 
Маленька, на три-чотири столики і стільки ж кабінетиків. Загалом ка
жучи, досить затишна кошарка для ягнят. Дорогою до кондитерської 
я весь час думала, про що міг би радитися зі мною Стефан? А про 
що ж інше, як не про одруження з тією Іриною. Я, звісно, мала на
мір давати найчесніші й безкорисливі поради.

Стефан був уже там, сидів в одному з кабінетиків, і я ледве відшу
кала його. Спочатку, зрозуміло, ми обдивились один одного. Він тро
хи поздоровішав, але в ньому ще було щось хворобливе, може, че
рез температуру, яка саме у таку пору дня в туберкульозників під
вищується. Мабуть, тому очі в нього блищали, наче він випив чарку 
коньяку. Зараз він виглядав більш мужньо проти того, як я пам'ятала 
його в лікарні, але риси обличчя погрубішали, і це трохи розчарувало 
мене. Ви цього не знаєте, хворі на туберкульоз стають красивіші, ніж 
вони є насправді. І, зрозуміло, одужавши, втрачають свої чари. Отже, 
я й сказала Стефанові:

— Це добре, що ви... надолужуєте кілограми. Але одна пора
да— не захоплюйтесь. Власне, людина одужує не тому, що гладшає.

— Ви знову робите мені зауваження як медик. Я не хочу говори
ти про це.

— Гаразд,— відповіла я,— я вже сказала, тепер ми можемо роз
мовляти про що хочете.

Як бачите, я зразу проголосила, що готова покласти руку йому 
на чоло. І даремно. Але на людину, видно, впливає її фах. Ось чому 
я ніколи й ні з ким не розмовляю на медичні теми. Ми замовили со
бі коньяк і каву.

— Як Ірина? — запитала я.
Він відповів не зразу.
— Загалом — добре... Досі оце був з нею.
Я кивнула. Був з нею, думала я, тепер зі мною. Чому?
Він випив коньяк одним духом. Я бачила, він хотів щось сказати, 

але не знав, з чого почати.
— У неї побачення о шостій годині,— проказав він нарешті з уда

ваною байдужістю.
Ага, ось, значить, чому в нього залишився час, щоб подзвонити 

мені — бо вона покинула його самого. Відвертий юнак. Міг би зали
шити цю деталь при собі. В мене раптом зіпсувався настрій. Я навіть 
образилась. Хотіла сказати, що за межами лікарні я не медсестра. 
Але змовчала. Несподівано відчула себе дуже втомленою. Мені хо
тілося тільки мовчати й нічого більше.

— Знаєте,— почав він невпевнено,— ми проговорили добрих три 
години, та знову нічого й не вирішили.
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Він подивився на мене. Певне, чекав якогось запитання. Зреш
тою дістав сигарети й запропонував мені. Я мала б сказати, що йому 
не можна курити, але не сказала. Ми закурили.

-г- Я запропонував їй одружитися. Ще тоді. Але вона відмови
лась. У неї є кандидат. Інженер, років тридцяти. Вони вирішили 
одружитись у вересні.

Навіщо він сповідався мені? Це не цікавило мене. І все-таки я 
терпляче слухала.

— Вона справді не може більше чекати. А я вийду з лікарні у 
вересні. Уявляєте собі — вийти з лікарні, щоб одружитись. Яка жінка 
погодиться на це? Я не хочу, щоб вона одружувалась із інженером, 
але нічим не можу перешкодити.

— І не перешкоджайте!
— Але вона не має нічого спільного з цим чоловіком! Вона йде 

за нього, бо інакше не можна.
— Бачте,— нарешті не втрималась я,— якщо ви хочете розпові

дати мені казки, я не маю нічого проти. Але, гадаю, вас цікавить моя 
думка. То скажіть мені, чому вона мусить вийти заміж?

І він раптом, без будь-якого вагання, відкрив таємницю. Прока
зав швидко, не дивлячись на мене, немов боючись власних слів:

— Бо вона чекає дитину.
Відверто кажучи, я трохи не засміялася. Хто в наш час через це 

одружується? Можна й не мати дитини! Це не дуже складна справа.
— Минули всі строки,— пояснив Стефан.
— Видно, не дурна дівчина,— сказала я.
— їй було страшно... Потім раптом сама захотіла мати дитину. 

Ідея-фікс. Ніяк не можна було переконати її. Що я тільки не говорив. 
Зрештою, почав розуміти її... Тому я запропонував їй одружитись. 
Ще перед тим, як захворів.

— Дуже правильний вчинок. Ви мусите це зробити!
— Загалом кажучи, — сказав він, — кожен мусить... допомагати... 

Але формально я не мушу... Я не знаю, від кого в неї дитина.
— А може, й од вас...
— Виключено.
Мені знову стало смішно, я навіть не змогла стриматися й одвер

нулась, щоб він не побачив моєї усмішки.
— А вона принаймні знає?
— Звичайно, знає... Але не хоче говорити... Я можу зрозуміти її. 

Каже— все одно, ніби й не існує того чоловіка... Але ж треба знайти 
якийсь вихід... Я тоді запропонував їй вихід, усе налагодилось. Але 
потім влип у хворобу, і все пропало.

Ось так розгортались події у кондитерській «Троянда».
Дуже цікаво було, що саме я сиділа біля Стефана і саме мені 

він сповідався. Тоді я подумала: а чи нема чогось такого у моїй зов
нішності, що схиляє людей до зізнань, чи, може, я здаюся дуже тер
тою і самовпевненою і вони шукають моєї поради у складних життє
вих ситуаціях. Але в цьому було щось явно помилкове, бо я зовсім 
не знала, що йому порадити, почувала себе дуже непевно і навіть 
ніяково. І ще подумала — адже і я можу потрапити у подібне стано
вище, хто ж тоді мені зарадить... Адже і з моєю тіткою Іриною таке 
трапилось, правда, за зовсім інших обставин, тоді обставини змусили
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її ухвалити своє рішення, вона не могла не вчинити так, як вчинила, а 
оця Ірина, приятелька Стефанова, або ж і я, коли б зі мною подібне 
трапилося,— ми можемо вирішувати справу так, як нам заманеться, 
тобто так, як найзручніше...

Тільки ж навіщо в цю історію втрутився якийсь невідомий інже- 
нер і для чого дівчині хапатися за випадкового чоловіка?

— Де зараз Ірина? — запитала я.
— Я ж вам казав... Пішла на побачення. З інженером.
— А що він за один, цей інженер?
— Не знаю... Звідки мені знати. Взагалі чоловік для шлюбу. Має 

кооперативну квартиру, готову, виплачену.
— Він знає, що стане... батьком?
— Начебто...
— Ну, тоді честь йому... Як і вам. Ви дуже сучасні люди. Головне, 

щоб народилась дитина. Чи не так? Ваша чи не ваша, це вас не ціка
вить. Ви ладні рятувати становище. Дуже зворушлива історія. До сліз... 
А потім усе життя гризтимете їй голову, що врятували її... Ну, добре, 
вас іще можна зрозуміти, ви, певно, вклепались у цю Ірину по самі
сінькі вуха. І вам відібрало розум. Але ж отой тип... інженер?

— Вона йому дуже подобається, і він готовий на все.
— Знаєте, отакі історії завжди викликають у мене сумнів. Хто 

його знає, що він має на думці. Це треба як слід з'ясувати.
— А що я можу вдіяти? Вона не хоче показати його. Не був би я 

в лікарні, я вистежив би її і все зрозумів... Взагалі, коли б не хвороба, 
не було б і проблем, навіть коли б і з'явився хтось, я б враз його 
віднадив. Є тільки один вихід — утекти з лікарні.

— Ет, дурниці... Це найпевніший спосіб знову потрапити до неї. 
Якщо вилежите до кінця, видужаєте раз і назавжди.

Стефан замислився. По паузі сказав:
— Це так... Зараз я ганчірка, та й годі. Температура вимотує 

всього... Я зараз можу хіба що істерику їй влаштувати. Й нічого 
більше!

Він справді розхвилювався. Сигарета в його руці тремтіла.
— Ну,— сказала я,— коли вона вам влаштовує істерики, це зро

зуміло, а от вам розпускатись — це вже нікуди не годиться. Візьміть- 
но себе в руки! За два-три місяці будете здоровий як бик.

Отак я знову поклала свою прохолодну заспокійливу руку на йо
го гаряче чоло. І знову з моєї руки струменів спокій. Що ж вдієш — 
мусиш грати роль, яку мав необережність колись обрати.

Він глянув на мене й усміхнувся. Якось криво, але все ж усміх
нувся. Та й не може людина інакше, усміхатися в отакій ситуації. Ні
яке почуття гумору тут не зарадить. Інша річ, коли б цей Стефан був 
здоровий, коли б не хвороба. Тоді міг би одного чудового дня зрозу
міти, що не такий вже він і закоханий, і розійшлися б з цією дівчи
ною— вона пішла б до інженера з квартирою, а він — у своє власне 
життя... Але він хворий, а такі хворі живуть фантазіями, вигадують 
собі бозна-що, лежачи довгими годинами на самоті зі своїми спогада
ми й думками. А які в нього спогади про цю дівчину? Не має зна
чення. Однак зараз він абсолютно переконаний, що вона є і лишить
ся його єдиним коханням. І ніхто не може його переконати в іншому. 
А може, так воно і є, може, вона таки залишиться його першим і ос
таннім коханням...

— Скільки років Ірині? — запитала я.
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Він подивився на мене так, наче заразом визначав і мій вік.
— Дев'ятнадцять.
— І мені стільки ж,— сказала я.— Ніякої різниці.
Це була спроба зняти руку з його чола.
Він знову подивився на мене, вже наче іншими очима, й усміх

нувся. Певно, збагнув, що в усій цій історії є принаймні щось трохи 
смішне. Я теж усміхнулась.

— Ви зовсім інша,— промовив він стиха.
Мені неодмінно слід було відчути в цей момент найтеплішу вдяч

ність — адже він сказав це справді дуже ніжно. Але якийсь гіркий 
клубок підкотив мені до горла.

Ми помовчали, одвернувшись. Було якось незручно дивитись од
не на одного.

— А ви маєте хлопця? — запитав Стефан, роздивляючись свою 
чашку.

Я похитала головою. Але потім вирішила відповісти.
— Маю... Він радист на реактивному пасажирському літаку. Тіль

ки бачимось рідко...
І розповіла йому оту вже відому історію про радиста.
Хтозна-чому я тоді вперше відчула, що в цій історії є щось без

глузде. Я розповіла її знехотя і майже сумно.
— Це добре,— сказав він.— Мені здається, що цим людям... 

взагалі льотчикам і всім, для кого літати — робота... та й стюарде
сам — усім їм можна довіряти. Це справжні люди...

Я погодилась. Мабуть, так воно і є. Певно, через те я й вибрала 
собі радиста. А через що ж інше? Але я не знаю жодного льотчика. 
Лише одна моя однокласниця стала стюардесою. Дуже гарна була 
дівчина. Та й не дурна. Я давно її не бачила і не знаю, якою вона ста
ла після школи. Та льотна професія немов би облагороджує. Принайм
ні я так думаю.

Розділ XV Знову настав вечір у будинку від
починку. Події повторювались: сніда
нок, обід, вечеря... і отак треба витри

мати двадцять днів. Навряд чи я зможу, думала я, збираючись на ве
черю. І це тому, що я, видно, не така, як усі. Я приїхала сюди з єди
ним бажанням — спокійно пожити, дещо обміркувати і повернутись 
до любої столиці зміцнілою фізично й морально. Але я маю неймо
вірну здатність вплутуватись у різні історії. Як вам відомо, вже на 
другий день я влаштувала прогулянку із Стефаном № 2, і тепер то
вариство, очевидно, має свою думку з цього питання. Це, як я вже 
казала, не зачіпає мене, я вільна людина і можу робити, що зама
неться, але змушена завдяки обставинам обідати й вечеряти з цими 
людьми й зважати на їхні «тонкі» натяки... Це, однак, має і свої пере
ваги. Принаймні не нудно.

Усю компанію я застала за грою в карти. Чоловіки, видно, грали 
від самого обіду — легкий синюватий туман висів над їхніми голова
ми. Стіл був застелений зеленою ковдрою, а на ній чаділи дві пере
повнені попільнички.

Я підійшла подивитись. Вони грали з жетонами — отже, в покер. 
Я трохи розуміюсь у цій грі. Дуже добре знаю, які робляться комбі
нації, але не це має значення. У цій грі, як відомо, можна і навіть
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потрібно брехати. Чим краще вмієш брехати, тим більше маєш шан
сів на виграш. Не можу сказати, що я взагалі проти вигадок, але ж 
має значення й те, з якою метою вигадуєш. Безкорисливу побрехень
ку іноді навіть приємно послухати, та коли брешуть, щоб видурити у 
когось гроші, це вже щось інше. На моїх очах архітектор кілька ра
зів забирав банк, не маючи на руках жодної пари. Він брехав нахаб
но. А решта йому вірила й пасувала з милими усмішками. Було щось 
страшне в обличчі Станимирова. Як я довідалась пізніше, він весь час 
програвав, чимало-таки просадив і тепер робив відчайдушні спроби 
хоч щось відіграти. А інші стереглись, хотіли зберегти вигране і тому 
дозволяли лякати себе. Станимиров повільно відкривав свої карти, 
показував одну по одній, після того різким рухом закривав їх і зосе
реджений, мов індійський факір, оголошував. Ні на кого не дивився. 
Весь час підвищував ставки. Стефан № 2 двічі спасував на трійках. 
Архітектору теж не щастило— він аж задихатись почав: я добре чу
ла це, бо сиділа біля нього.

У дверях кухні з'явився директор. Ми кивнули один одному. Він 
стояв непорушно і багатозначно дивився на гравців. Але ніхто не 
звернув на нього уваги. Тоді він узяв з музичного автомата дзвоник і 
дзенькнув один тільки раз. Багатозначно. Гравці здригнулись і обер
нулися до директора. Потім усі разом почали його запевняти, що 
лишилося тільки останнє коло...

Це коло справді було цікаве, тому я спробую описати його.
Роздавав карти блідий Манасієв. Поки він це робив, на його об

личчі відбивалась така мука, наче він вершив якусь надлюдську пра
цю. Вегетаріанець залишається вегетаріанцем і в покері — бере карти 
по одній, просто клює їх зі столу і кладе одну на одну з якоюсь не
виразною усмішкою. Архітектор узяв карти всі зразу, як тільки вони 
були роздані, й почав відкривати.

Стефан №2 сховав обличчя в долоні. Коли відняв їх, обличчя 
його було напружене, а жили на шиї випнулися. Він вирішив діяти й 
відкрив карти. Чотири тузи й дама. Навіть мені перехопило подих. 
Але він нічим себе не виказав. Навіть навпаки— на його обличчі ви
ник якийсь ніжний і сумний вираз. Я зазирнула в карти архітекто
ра — він саме завершував ритуал: прийшла остання карта. Всі карти 
були чорні, всі трефи, чорні хрестики майнули на одну мить, потім 
зникли в його пухких пальцях. Він теж мав міцні нерви, тільки ледь 
помітно здригнувсь, але удав, що кашляє, й опанував себе. Гру роз
почав вегетаріанець. Він поклав свої карти, сказав «без мене» й під
вівся.

Архітектор, маючи п'ять треф, сказав, що йому нічим відкривати 
гру. Безсоромна брехня. Певно, в цього чоловіка сталеві нерви, раз 
він утримався й не відкрив карти. Стефан № 2 пригнічено поклав 
свої чотири тузи й знизав плечима. Чудасія! Потім жестом запросив 
Манасієва.

Манасієв замислився, позираючи на тих двох. Архітектор мовби 
намірився кинути свої карти. Брехню слід витримувати до кінця. Сте
фан № 2 тихо чекав, стаючи дедалі сумнішим. Він прикидався дуже 
майстерно, і я подумала, що з якоїсь невідомої мені причини він хо
че відмовитись од величезного виграшу, який мали принести йому 
чотири тузи. Він сумно відмовився відкрити карти. Манасієв, видно, 
щось передчував, бо ще раз швидко глянув на них. Після того, зіт
хнувши, неначе роблячи щось безмежно неприємне, оголосив ставку.
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Наступної миті архітектор потроїв ставку, а Стефан N° 2 сказав:
— Удев'ятеро.
Манасієв розсміявся. Чомусь йому стало дуже смішно.
— Це означає,— сказав він,— на дохлого собаку ніж гострити... 

Я зробив вам добро, а тепер грайте самі, побачимо, хто кого.
І кинув карти.
Архітектор Станимиров замислився — він мусив приймати або не 

приймати ставку Стефана № 2. На місці Станимирова я платила б, не ва
гаючись. Не так-то й мало — мати готовий флеш. І я вжахнулась, прики
нувши, скільки він програє, якщо прийме. Він раптом обернувся й глянув 
на мене. Певно, хотів по моїх очах щось вгадати, бо знав, що я дивлюся 
в карти Стефана № 2. А чи було що на моєму обличчі? Може, тільки 
страх. Але за кого я боюся — за нього чи за другого, цього він не 
міг знати й знову замислився. Директор і вегетаріанець застигли ос
торонь і, я певна, відчували величезне задоволення, що присутні при 
такій драматичній ситуації, з якої один із супротивників вийде обіб
раний до нитки.

— Плачу! — озвавсь архітектор.
— Потім будете розраховуватись,— сказав Манасієв.— Скільки 

тобі карт?
— Йому дай,— відповів архітектор. Йому, власне, карти не були 

потрібні.
— І мені не треба,— відразу сказав Стефан № 2.
Авжеж! Навіщо йому карти, коли він має чотири тузи. Хіба тіль

ки замінити одну, щоб увести гравців в оману.
Запала тиша. Тепер настала черга Станимирова. Він двічі зиркнув 

на Стефана № 2, потім тихо промовив: «Пароль». Він відмовлявся 
юголошувати, не виходячи з гри. Стефан усміхнувся. На мить замис
ливсь, а тоді проказав:

— Любий Станимиров, і я відмовляюся. Поділимось. Ти не запе
речуєш?

Архітектор позеленів. Він був певен, що Стефан тільки підганяв 
його й тепер забере свої гроші назад. Коли б вік заклав хоч один 
жетон, він міг би забрати все, що лежало на столі. Спересердя він 
так жбуронув карти на стіл, що вони розлетілись, мов метелики, й 
затулив обличчя руками. Після того промовив примирливо:

— Таки перехитрив мене.
Але він був розлючений до краю. Тут я вчинила величезну дур

ницю,— бо не мала права втручатись,— бовкнувши:
— Нічого подібного... Ви повинні дякувати йому. Він вас пожалів. 

У  нього було каре. Чотири тузи.
— Прошу вас! — гаркнув Стефан № 2.— Неправда!
— Як неправда? — здивувалась я.— Покажіть свої карти.
Але Стефан швидко впхнув свої карти в колоду.
— Ніякого каре не було!— сказав він.— І хто вас просив втру

чатися, хіба ви не знаєте, що це заборонено? Ви нічого не розумієте 
в цій грі. Я не мав ніякого каре! Стійте й мовчіть!

Останні слова були сказані з притиском — мені здалося, що в цю 
мить він мене просто ненавидів. Тільки тоді я збагнула всю свою ду
рість і навіть не змогла вдати ображену, лише винувато всміхнулась 
і замовкла. Всі дивилися на мене, бо я була єдиним свідком, який 
знав таємницю. Але я тільки похитала головою, безглуздо всмі
хаючись.
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— Ну, гаразд! — сказав архітектор і почав з дуже скрушним ви
глядом відлічувати свою частку.

Стефан № 2 сидів ледь усміхаючись — то була усмішка людини, 
яка роздає нагороди і тепер задоволена, що роздала їх справедливо. 
Кожному своє.

— Темна історія,— сказав Манасієв, похитуючи головою.
Директор явно втішався усим цим.
— Нумо, хлопці, — сказав він бадьоро, — ходімо, хлопці й дів

чата, вечеря холоне...

Розділ XVI — Я не серджусь, що ви втрути
лися ... Так навіть краще. Він обмірко
вує обидва варіанти — вигравав чи 

програвав. Він страшенно зажерливий, варто глянути йому в очі, коли 
грає. І дуже жорстокий. Та справа не тільки в грошах. Є люди, які не 
можуть програвати. Просто не вміють. І Станимиров ще більше шко
дував би, думаючи, що його обкрутили. Через те я і змовчав. Крім 
того, й так виграв у нього дуже багато і було б чистим мародер
ством, коли б я скористався ще й отими тузами... Хоча в покері жа
лість ні до чого...

— Ага, значить, ви це з жалості утнули? — сказала я в'їдливо.
— Не тільки,— відповів він.— Хотілося загострити гру... Мене ці

кавили переживання Станимирова.
— Це ви серйозно? Хіба втрата грошей це привід для пережи

вань?
— А ви ж думали!
— Я думаю, що мене це не могло б схвилювати. Каратися череэ 

гроші, по-моєму, просто гидко.
— Ага,— сказав Стефан № 2, іронічно похитуючи головою.— Ви 

знову розігруєте свою роль... Не вдавайте ідеалістки. Ви не з того 
покоління... Я добре знаю людей... вашого кола. Усі до одного вмі
ють рахувати.

— То їхня справа... Я виняток. Але не єдиний. Нас не так-то й 
мало... тих, хто не цікавиться грошима.

— Чи ви не з якоїсь особливої породи?
— Можливо... Але ми дуже добрі й благородні люди. Один мій 

приятель, скажімо, одружується з дівчиною, що завагітніла від іншо
го. Оце, кажу вам, драма, найсправжнісінька драма, не те, що ваші 
дріб'язкові картярські переживання.

— Ваш приятель дурень! — дуже переконано відповів вусань.— 
Або має приховані розрахунки. Безумовно. Певно, сподівається на 
якийсь зиск, через те й одружується. Може, йому потрібна прописка 
або квартира, і взагалі прагне влаштувати гніздечко в столиці.

— Нічого подібного! — вигукнула я.— Це гидота, як і ваш покер!
Я страшенно розсердилась. І, відверто кажучи, мене розсердили

не так його слова, як несподівана думка, що він має рацію. Я нічого 
не знала про того Стефана. Чи він справді закоханий, чи має якісь ін
ші міркування? Мені аж погано стало від цієї думки. Здалося, що я 
щось втрачаю. Неначе тримала в руках великий козир, яким могла 
побити всіляких там манасієвих, станимирових і вусатих типів, як 
оцей, у будь-який момент, коли вони надумають виставляти проти 
мене «життєвий досвід» і т. ін. Був такий козир, і вже його нема...

5*



— Ну( гаразд, не гнівайтеся,— сказав вусань.— Мабуть, я поми
ляюсь...

Певно, я виглядала дуже засмученою, якщо він надумав заспо
коювати мене.

— Ви недобра людина...— сказала я сумно.
— Так,— одразу погодився він.
І сказав це щиро й примирливо, ясно було, що він грає, але грає 

добре, й нараз мені зробилося смішно. Атож, я безхарактерна й доб
родушна. Все-таки не хотілося мені думати, що я повірила йому.

— Бачте, — сказала я, — річ не в тім, що ви поганий. Якщо 
людина думає про інших так, як ви, то їй нелегко жити. Й іншим 
з нею теж небезпечно! Отак! Небезпечно, й годі про це. Я більше 
не розмовлятиму з вами, бо мені страшно...

— Ви маєте мене за великого злочинця. А я собі найзвичайні- 
сінький... Найзвичайнісінька людина,— повторив він іронічно.

Я глянула на нього й сказала:
— Авжеж! Найзвичаймісінький!
Це звучало, мов осуд. Але що більше я його лаяла, то, здавало

ся, йому стає приємніше. Він дивився на мене всміхаючись. Я, ма
буть, і справді здавалася смішною, в такі моменти я стаю впертою, 
мов розлючена коза.

— Я вам щось скажу, тільки не сердьтеся на мене,— промовив
він.

Я похмуро мовчала, переповнена люттю й жалем. Він провадив 
далі:

— Ви тепер мені дуже подобаєтеся... Отака, розгнівана. Дуже 
подобаєтеся...

Я злякано глянула на нього. Тільки цього ще бракувало — сподо
батися йому. І тоді? Тікати цього ж дня.

Він нахилив голову й усміхнувся, хитро й іронічно дивлячись на 
мене. Це заспокоїло мене. Смішки — це можна. Але нічого більше!

— Ага,— сказала я,— значить, я вам подобаюсь як людина. Це 
дуже тішить мене. Дуже. І, певно, я цікава вам як людина, чи не так?

—  Так.
— Ну, нічого, напишете про мене в якійсь газеті. Напишете, що 

зустріли людину, байдужу до грошей. Рідкісний екземпляр. Матимете 
великий успіх, коли напишете про це... Точно. Хочете, я дам вам бі
ографічні дані? Заробите на мені якийсь лев... Тільки гонорар на двох. 
Ви цього не знаєте, але мушу вам сказати, що з якогось часу я сама 
себе утримую. Ось іще одна світла пляма у моїй біографії: «З моло
дих літ вона сама утримувала себе, несучи на своїх тендітних плечах 
увесь тягар життя...»

Ось так любенько ми й розмовляли зі Стефаном № 2, та раптом 
мусили урвати розмову з незалежних од нас причин. Ми сиділи в 
їдальні самі. Зразу по вечері Манасієв і вегетаріанець поїхали маши
ною Манасієва покататися до Софії. Архітектор Станимиров заявив, 
що негаразд себе почуває,— чим дуже втішив Стефана,— і пішов до 
своєї кімнати. Директор огинався коло нас, заклопотаний, крутячи 
свої вальси й танго. Ми лише попросили його трохи приглушити звук.

— Вас просять до телефону... Марію до телефону,— гукнув ди
ректор.

Я пішла до канцелярії. Дзвонив батько.
— Як ти там? — запитав він.



— Добре.
— Вже заспокоїлась?
Я нічого не відповіла. На такі запитання я не відповідаю.
— Директор сказав мені, що тобі там весело.
— Страшенно весело,— відказала я.
— Гаразд... Тобі тут весь час дзвонять. Дати їм телефон будинку 

відпочинку?
— Ні в якому разі!.. А хто?
— Твої друзі... І якийсь Стефан...
— Ага... Слухай... Дай телефон. Але не кажи, де я. Ще зіпсують 

мені відпочинок... А якщо отой Стефан знову подзвонить, дай тутеш
ній телефон. Це важливо.

— Гаразд... Тобі що-небудь потрібно?
— Ні.
І я попрощалася.

* Так, саме в ці дні Стефан мав мені подзвонити. Певно, за рік 
навчання на курсах у мені добре вгніздилось чуття професійного 
обов'язку, якщо виникло бажання допомогти, тільки-но почула ім'я 
Стефана. Дуже зворушливо, справді. Мені навіть закортіло швидше 
побачити його. Вже вересень — отже, настав час шлюбу Ірини з ін
женером. Може, вони вже й розписались, і зараз Стефан справді по
требує, щоб хтось охолодив його чоло. Та й слід було б допомогти 
йому цілком конкретно, бо його хвороба тільки й чекає цього сумно
го шлюбу, щоб спалахнути з новою силою,— вона живиться люд
ським пригніченням.

Але замість Стефана незабаром подзвонили мої приятелі. Бать
ко неначе тільки й чекав мого дозволу, і щойно хлопці зателефону
вали, він їх переадресував сюди.

— Гей, дитятко, куди це ти завіялась?
У трубці звучав хрипкий і нахабний голос, голос мого приятеля 

Миладина.
— Що тобі? — запитала я.
— Хочемо глянути на тебе.
— Нема потреби.
— А нам треба... Нам нудно.
— Ідіть у кіно.
— Вже все передивились.
— Починайте вдруге.
— Ти скажи, коли приїдеш?
Я не відповіла. Мені закортіло перейти на високий стиль, так ме

не це роздратувало, але директор саме ввійшов до канцелярії.
— Алло... алло...— гукав Миладин.— Маріє, кажи правду, як ти 

там, чи потрібно тобі щось... чи не хвора... Ти скажи, ми допоможе
мо... Гей, дівчино, ти там не вляпалась?— це було сказано дуже ба
гатозначно.

— Сам ти вляпався,— відказала я.— Головою. Піди до лікаря. 
Знаю одного такого на вулиці Денкоглу. Бере дешево. Відповідно до 
розумового рівня пацієнта.

— Ну, чудово, — вигукнув Миладин, — я пройду й без грошей. 
Який номер Денкоглу?

—- У кінці вулиці, праворуч.
— У якому кінці?
— У лівому.
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— Слухай, — сказав він дуже серйозно, — завтра ми приїдемо 
до тебе.

— Ви мені ні до чого!
— Гаразд,— недбало кинув він.— До завтра. Не вішай носа. Ми 

знаємо, що ти на Вітоші. Об'їздимо всі турбази й будинки відпочинку, 
а таки знайдемо. Бувай здорова.

Отже, батько зрадив мене. Напевно, сказав їм точно, де я, а во
ни пообіцяли не виказувати. Гаразд, подумала я, повертаючись до ву
саня, хай приїздять, я їм видам настрій.

Тепер, коли я думаю, чому мені неприємно, що мої друзі відшу
кали мене, то пояснюю це так: мабуть, мені дуже подобалося бути 
людиною, що бодай на час порвала зі своїм звичайним оточенням; 
для мене це було майже як перехід у підпілля, щось подібне до 
вчинку Ірини. А коли ти зібралася перебудувати своє життя, порвати 
з друзями й родиною, і раптом виявляється, що досить якогось теле
фонного дроту, щоб від твого задуму нічого не лишилось, то, при
родно, ти сердишся.

Розділ XVII «Те, що я хочу тобі розповісти, моя
дівчинко, не легко розповідати. Я на
віть не певна, чи слід тобі це знати, чи 

не травмує тебе ця жорстока історія, адже тобі тільки вісімнад
цять років... Не буду повідомляти тобі, якої я дійшла думки. Може, 
єдино правильне рішення полягає в тому, щоб ти знала... Якщо ти ви
рішиш, що не хочеш пам'ятати, це найлегше — запевняю тебе, люди
на дуже легко забуває те, що хоче забути. А може, ти вирішиш, що 
цього не слід забувати...

У квітні 1944 року Стела Попова передала мені наказ з'явитись 
до партизанського загону. Я приховала від неї свою вагітність. Тільки 
попросила відстрочку на двадцять днів.

Ці двадцять днів я пам'ятаю все життя, вони аж ніяк не були при
ємні, про них я можу розповідати тобі значно довше, ніж про все ін
ше. Спочатку треба було ухвалити одне рішення. На перший погляд, 
було дуже легко, бо я не мала вибору. А, по суті, це було пов'язане 
з найглибшими переживаннями, про які я не можу зараз говорити 
тобі... І практичне здійснення мого рішення було справою складною, 
бо в Софії залишилось зовсім мало лікарів. Це також окрема історія. 
Мені пощастило, все минуло без жодних ускладнень. За двадцять 
днів я прийшла до Стели цілком здорова, а ще через кілька днів 
зв'язковий одвів мене в партизанський загін.

Про цей загін, моя дівчинко, написано багато, вже вийшло три 
книжки спогадів, усе розказано якнайдосконаліше, там і про мене 
написано, і якщо це тебе цікавить, коли-небудь покажу тобі, що са
ме. Багато разів і мене умовляли написати спогади про ті часи. Що
правда, все те тривало недовго, всього кілька місяців, та як би там 
не було, я думаю, моїх спогадів вистачить щонайменше на добру 
книжку. Признаюся тобі, що я таки пробувала писати, але з того ні
чого не вийшло, мені ніяк не щастило передати суть подій, описува
ти ж відоме, про що давно написано,— чи варто? І не тільки це — пи-
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шучи, я думала переважно про себе, неначе я була найважливішою 
особою в загоні — як я сприймала події, про що думала; пригадую, 
тоді я багато мріяла, фантазувала без меж— але все те надто осо
бисте і, відверто кажучи, недостовірне, бо кожен боєць загону все 
сприймав по-своєму і наші сприйняття не збігалися б... Тому, думаю, 
мені важко писати спогади...

Зовсім інша річ — розповідати, і тому я розповідаю тобі цю істо
рію, я хочу, щоб ти знала її.

Мисливським будинком називалась двоповерхова споруда у ви
гляді широкої літери П. Чому її прозвали Мисливським будинком, 
один бог знає. Власне, це було щось на зразок готелю, утримуваного 
на громадських засадах, і на початку липня туї вже було повно ку
рортників. Село називалось Баня, мало два мінеральні джерела й 
славилося на всю область.

Оце все, що ми про нього знали. Дуже мало, звичайно, але в 
нас не було іншого вибору, доводилось починати з того, що знали.

Ми втрьох причаїлись у чагарниках на пагорбі, якраз над Мислив
ським будинком. Із схованки нам було добре видно двір цього П-по- 
дібного будинку. Вздовж другого й третього поверхів тяглись тераси, 
куди виходили двері кімнат. У величезному дворі гасали дітлахи, ко
ло дверей поралися жінки.

Десь серед цієї юрми був чоловік, якого ми мусили застрелити.
Ми чатували вже третій день. Нескінченними були ночі, бо я ніяк 

не могла заснути. Ночі стояли теплі, просто гарячі, і коли повівав ві
терець, ми блаженствували. На світанку звідкись із гір на нас стікала 
прохолода, од якої ми прокидались, але дуже швидко сонце зігріва
ло нам спини, й ми знову починали дрімати — спокійні і майже щас
ливі. Принаймні я була зовсім спокійна. Не знаю, що відчували двоє 
чоловіків, які були зі мною, але я провела ці три дні в цілковитому 
спокої. Бо роль мені доручили зовсім другорядну, так би мовити, на 
крайній, непередбачений випадок. Але події розгортались не так, як 
ми сподівались.

Ті двоє були вчитель і учень— саме так: тридцятирічний чоловік 
кілька років тому вчив другого — вісімнадцятирічного.

Учитель залишив свою сільську семирічку і в квітні прийшов у 
загін разом зі своїм колишнім учнем. Тому їх обох відрядили, бо во
ни знали село найкраще. Хлопець сходив усі пагорби над рідним се
лом уздовж і впоперек, і коли ми прийшли, відразу повів нас у це 
гніздо — найзручніше місце, яке тільки можна було вибрати, неначе 
він заздалегідь його знайшов і вподобав, неначе віддавна знав, що 
йому колись випаде.

Пізніше вчитель загинув, але для мене він залишився живим — 
худий і насмішкуватий, з великим носом і маленькими синіми, дуже 
синіми очима; він цілими днями, мов шуліка, вдивлявся з височини 
в Мисливський будинок. Я вилежувалася на листі, поки той синьоокий 
хижак чатував, — дивилася на нього й думала про те, що мусить від
чувати зараз він отут, поруч з селом, де три роки був директором 
школи. Я намагалась уявити його в темному костюмі й білій сороч
ці з краваткою, коли він виголошував слово про Кирила й Мефодія, 
а навколо нього вчителі й учительки, всі з квітами, усміхнені й уро
чисті, юрба дітлахів, вишикуваних, але неспокійних, задерикуватих і 
безтурботних, що втупили закохані очі в синьоокого, довгоносого й
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трохи сутулого чоловіка. I голос його— глибокий, м'який, мов у ди
якона, баритон, урочисто й схвильовано лунав над головами дітей, 
так само, як лунав над головами партизанів, коли він декламував 
вірші Смирненського, — красивий проникливий голос. І зараз цей 
чоловік, ведучи за собою свого учня, — інакше учитель не міг, зав
жди і скрізь він мусив мати поруч учня, — ведучи за собою учня, 
прийшов у село з іншого життя, щоб виконати високу місію. Він ви
сочів зараз над селом, і воно, затамувавши подих, напружено сте
жило за своїм учителем, прагнучи почути його голос, щоб знати, ку
ди йти. Учитель підніс руку, наближалась мить, коли він скаже, і тоді 
люди, як один, рушать за ним. Отак, як пішов за ним його найкра
щий учень, цей вісімнадцятирічний тихий хлопчина, який на все ди
вився закоханими очима — на мене, на свого вчителя і навіть на жов
тий прямокутний будинок, у якому десь був той, приречений на 
смерть.

Отак я думала тоді про вчителя з партизанським іменням Циган. 
Він і справді скидався на цигана, на синьоокого виснаженого табір
ника, за високим бронзовим чолом якого снуються лаконічні й точні, 
зовсім не кочівницькі думки. Цей чоловік вирішив убивати, і учень 
його вирішив убивати.

Учень звертався до нього на «ви», дуже незвично було чути в 
партизанській землянці це поштиве звертання, але юнак інакше 
не міг, не було в світі сили, яка змусила б його дивитися на вчителя 
як на рівню, на цілком рівного за правами й обов'язками. Зараз, у 
нашій засідці, він жив, щоб діждатись команди свого вчителя й 
щоб у вирішальну мить якнайкраще виконати його наказ. Хлопчина 
лежав тихо й спокійно, перебуваючи в цілковитій гармонії з життям.

Я зі своїм дівчачим мозком вигадувала собі всяку всячину, на
магаючись, видно, не думати конкретно про смерть, хоча вже й ди
вилася у її бляклі очі. І відтепер мусила їх бачити зовсім поруч. Я 
була для свого загону водночас медсестрою і лікарем. І тоді упер
ше в житті, раніше, ніж стала лікарем, я навчилася-констатувати 
смерть.

Чоловік, якого чекала наша відплата, приїздив звичайно ввечері. 
Це був один з найстрашніших головорізів у цьому краї, найулюбле
нішою розвагою якого було фотографуватися з відтятими головами 
в руках. Поліцейський начальник обласного масштабу, але вбивця 
й садист значно вищого рангу, і взагалі, коли говорити про рівень 
жорстокості, цей екземпляр витримав би найсуворішу міжнародну 
конкуренцію в ті часи, винятково багаті на душогубів. Він добре ос
воїв теорію й практику залякування, був фахівцем показової жорсто
кості, виконував зразкові екзекуції на сільських майданах, задавав 
тон, а за ним його підлеглі, так би мовити, рядові вбивці, підхоплю
вали й поширювали його досвід.

Я пробувала уявити його, перш ніж надійде момент, коли йому 
доведеться залишити свій світ, сповнений крові й відрізаних голів. Але 
я нічого про нього не знала, його світ виявився не зовсім таким, як 
ми думали, цей чоловік міг брати участь і в інших дійствах, і вони 
переносили його в іншу сферу життя, про яку ми тоді не здогадува
лись. І яку несамохіть підгледіли. Це сплутало наші плани, і через те 
ми вже третій день чаїлися, мов лисиці, в чагарниках, вичікуючи на
годи віддячити йому кулею, повернути йому одну з тих незліченних 
куль, які він випускав у нас впритул.
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Ще першого вечора ми побачили маленький «штаєр», що зупи
нився перед Мисливським будинком. З машини вийшов чоловік у 
темно-синій формі офіцера поліції. Здалеку ми не могли бачити по
дробиць, але ясно було, що це молодий, стрункий і, певно, гарний 
чоловік, енергійний, навіть з якоюсь грацією в рухах. Йому назустріч 
вибігло кілька дівчат, і до нас долинули їхні радісні вигуки. Дівчата 
вхопили його попід руки й потягли в будинок.

Від наших ятаків 1 ми знали про вечірні візити капітана Янакієва 
у Мисливський будинок. Після напруженого й сповненого подвигів 
робочого дня молодий чоловік залишав обласний центр і виїздив на 
чисте повітря в село Баня. Тепер воно мало стати його лобним міс
цем. Про це знали тільки ми, ми володіли прийдешнім, складали 
програму, за якою мали розгортатися події в день відплати.

Липневі вечори в цьому підбалканському селі теплі й лагідні, ні
чого кращого за цей клімат я не знаю. Місяць сходив пізно вночі, 
але на ясному зоряному небі неначе залишалось щось від ясного 
дня, і воно, тепле й погоже, чекало опівнічного місяця. То було благо
словенне небо, під ним би жити молодим і закоханим людям, які не 
можуть думати ні про що інше, як тільки про власні наймудріші 
клопоти. А замість того під нічним небом блукали ми з нашою 
зброєю, і воно, це небо, мусить захищати нас і зігрівати... Допома
гати вершити наш суд.

Першого вечора капітан Янакієв з великим товариством подався 
до сільського ресторану. Там компанія довгенько засиділась, повер
нулись усі десь опівночі. Капітан пішов до своєї кімнати. Трохи зго
дом — ми бачили це здалеку — якась жінка ввійшла до нього. Циган 
задоволено засопів, неначе саме цього й чекав. Але жінка майже од
разу вийшла. Я сказала Циганові, що, може, вони підуть на нічну‘про
гулянку в ліс.

— Це було б непогано, — відказав він.
Ми опустились до узлісся, туди, де дерева зовсім порідшали, 

щоб з цієї позиції негайно діяти, як тільки стане можливо. Довго че
кали, але моє припущення не справдилось. Місяць підбився високо, 
навіть небо почало світлішати на сході.

— Ірино,— сказав Циган, — нічне побачення тільки ти могла ви
гадати. Тому що ти молода... Але з того нічого не вийде. Треба при
думати щось інше.

— Він, певно, рано встає, — сказав хлопець. — Ми вистежимо 
його біля машини.

— А зараз повернемося до схованки й трохи поспимо, — відпо
вів Циган.

Ми знову пірнули в сухе листя нашого гнізда. Хлопець залишився 
на варті, а ми полягали. Я зразу заснула. Пригадую, що на світанку 
мене пройняв ранковий холод, і я глибше зарилася в листя. Після то
го заснула так міцно, що прокинулась тільки тоді, коли сонце підня
лось високо-високо і припекло мені спину.

Циган і хлопець щось жували. Снідали. Мені теж схотілося їсти.
— Чого ви не розбудили мене? — запитала я.
— Не було потреби.
— Що з капітаном?
— Мабуть, перебрав учора... Через те й не відбулося любовне 

побачення вночі. Цей ідіот нализькався й обманув дівочі надії. Тому
1 Людина, що допомагала партизанам.
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ота відразу й вийшла з його кімнати... Вже дев'ята година, а він 
спить...

Подвір'я Мисливського дому кишіло дітлахами.
— Варіант з машиною відпадає, — сказав Циган. — Ми змарнува

ли цю ніч, чекатимемо наступної. Такого спектаклю не можна грати 
при дітях. Та й нема рації ризикувати.

Незабаром після того капітан поїхав. Так він виграв ще один 
день життя.

Другий наш день минув нудно, але нам він приніс чимало корис
ті, бо ми відпочили. По обіді знову спали.

Директор школи, так званий Циган, викладав мені якісь педаго
гічні теорії. Ми тоді сприймали деякі речі не взагалі, а, самі того не 
бажаючи, сповнювали їх цілком конкретним змістом. Червона Армія 
вже підійшла до кордонів Румунії, і до наших радісних сподівань при
мішувалось ще неусвідомлене перше почуття відповідальності за 
майбутнє країни. Циган розповідав, яким він уявляє зразкове нав
чання — він говорив про інтернати, про блискуче обладнані кабінети, 
про використання останніх досягнень науки.

— Кожна класна кімната повинна бути маленьким кінозалом, — 
говорив директор. Для нього, історика, це було дуже важливо.— 
Уявляєш собі, Ірино, як би я розповідав їм про наші пригоди. Я б 
змалював моїм учням оцю ніч, коли ми марно чекали на капітана, 
розповів би їм гіро цю акцію, яку ми неодмінно здійснимо. Вони по
винні все знати. Вони повинні знати, що історія — це не гра в любов і 
милосердя, і, щоб уникнути жорстокості, треба її звідати. Щоб від
вернути її, доводиться йти на жорстокість. Найзагальніші історичні й 
суспільні закономірності ми, вчителі, повинні ілюструвати фактами. 
Марксизм треба вносити в учбові класи силою історичних прикла
дів... Величезні й прекрасні завдання стоять перед нами, істориками. 
Чи знаєш ти, Ірино, що це, власне, найкраща професія: учитель іс
торії? Немає нічого багатшого, красивішого, ніжнішого, жорстокішого 
і справедливішого за людську історію. Знання минулого — ось що є 
одним з найважливіших чинників у формуванні людської свідомості. 
Коли б залежало від мене, я вдвічі розширив би програму цього 
предмета. А для вчителів історії встановив би найсуворіші конкурси. 
Не штука знати тільки факти. Ти мусиш відтворювати історію, осмис
лювати її через найвищі принципи людського суспільства, отак, як ба
чимо їх ми з тобою. Історики повинні бути людьми з величезним 
життєвим досвідом, людьми, які пройшли крізь складні й глибокі пе
реживання, які зазнали всіх мук і прикрощів життя, щоб мати змогу 
виховувати нове покоління, перше покоління свободи, щоб вирости
ти його міцним і життєздатним, мудрим і дужим, щоб можна було 
закласти підвалини нового суспільства. Ми, Ірино, ще поборемося за 
це перше покоління, яке народиться в перші роки нового життя, ми 
створимо покоління надзвичайно розумне й душевно здорове, бо 
тільки з винятковим душевним здоров'ям можна творити. А побудо
ва нового суспільства буде творчістю найвищої проби.

Отак уявляв майбутнє Циган, директор школи. Мушу зізнатися, 
що тоді вперше почула подібні думки, я була ще зовсім незрілим 
романтиком, хоч і обрала таку неромантичну професію як медици
на, де не допускається навіть найменше відхилення від найбезжаль- 
нішої реальності. Спр^ді, в мені тоді нуртувала якась складна суміш 
уявного і справжнього, важко мені було сприймати в точних обрисах
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наші тодішні будні, а про майбутнє я взагалі мала зовсім невиразне 
уявлення — зараз його можна визначити як синьо-рожевий туман з 
приємним ароматом. Думки Цигана виявились для мене чимсь зовсім 
новим, проте чагарники біля Мисливського будинку, в якому й досі 
жив наш мертв'як, були далеко не найкращим місцем для їх засвою
вання. Хлопець слухав учителя, дивлячись на нього закоханими очи
ма й сприймаючи його прогнози так, наче вони були призначені тіль
ки для нього. Але чи розумів він ці слова свого вчителя, яким уяв
лявся світ прийдешнього цьому сільському хлопцеві, що його пер
шим самостійним кроком був вступ до партизанського загону?

Отак у розмовах минув день. Що нижче спускалося сонце до 
круглих фіолетових вершин, то більше наростало серед нас напру
ження. Ми вже вдруге спостерігали захід сонця, просто перед нами 
воно торкалося хребта, й гора нашорошувалася верхівками дерев. 
Потім сонце починало поволі танути й, здавалося, дедалі швидше, і 
за кілька секунд усе, нарешті, завершувалось, починалася друга час
тина заходу, коли небо світить, не кидаючи тіней, і світло поступово 
стає синішим і синішим, аж поки не застигне в чорнильній темряві.

Цього вечора ми мали досить часу, щоб милуватись заходом, 
бо «штаєр» капітана Янакієва запізнювався. Вчора о цій порі він уже 
давно був тут. У дворі Мисливського дому вже світились великі ліх
тарі, тераси поступово порожніли, діти порозходились по кімнатах. 
Знову вчорашнє товариство подалося до сільського ресторану. Але 
без капітана.

— Може й не приїде, — сказав Циган.
Хлопець голосно зітхнув.
— Приїде, — відказала я. Мені хотілося заспокоїти його.
Циган похитував головою й замислено гладив свій довгий ніс.
— Мабуть, було б таки діяти вчора, — промовив він. — Гляди, 

провалили завдання через надмірну самовпевненість.
— Приїде, — сказала я. — Дочекаємося, хоч би мали чекати й 

цілий тиждень.
— А їжа, а вода? — запитав хлопець.
Так, води й харчів у нас було рівно на три дні. Враховуючи й 

день повернення до загону.
— Якось та буде, — сказала я. — Я можу піти в село, це не ви

кличе підозри... Я не така підозріла як ти, Цигане. Тільки накажи— й 
побачиш... Чому ви не дозволяєте мені піти до ресторану й зібрати 
відомості про капітана? Я б розпитала в тієї компанії, чому його нема.

— Тільки цього нам бракувало! — вигукнув Циган. — Я анітрохи 
не сумніваюсь, дівчинко, що ти з дурного розуму можеш таке втну
ти. А тому й не рипайся. Лежатимеш отут у листі й дивитимешся, що 
буде. Ясно тобі? Тільки одного вимагаю від тебе — не виявляти нія
кої ініціативи!

— Слухай, — відказала я, — я теж умію стріляти.
— Ти займайся своєю медициною!.. Ти вчись рятувати людей, а 

не вбивати їх. Для цього діла є інші.
— Чи не ти? Адже ти вчитель.
— Зараз я не вчитель.
— Ти лікарка, — підтримав хлопчина свого вчителя.
— Бачте, — сказала я, — якщо ви думаєте, що я не можу застре

лити цього красунчика, ви дуже помиляєтесь. Коли хочете, давайте 
стріляти разом, побачимо, хто влучить.
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— Кажу, сиди собі! — відрубав Циган.
Я, звичайно, під'юджувала їх отак навмисне, жартома. Але то

ді ми не знали, як воно буде насправді, який кінець матиме ця істо
рія.

Ми довго чекали, пильно дивилися й прислухалися, щоб не 
прогавити машини капітана. Мабуть, ніхто ніколи не чекав цього чо
ловіка так, як чекали його ми. Дорогою проїхало всього три військо
вих вантажних машини, мабуть, з того полку, що стояв літнім табо
ром коло річки по той бік села. У тиші ми раз у раз чули кінське ір
жання, регіт солдатів, гучний і безтурботний, хоча нас розділяло 
добрих півтора кілометра.

Нарешті полковий сурмач просурмив відбій, і тоді нам стало 
ясно, що капітан не приїде потішити нас, і цю ніч спатиме міцним 
спокійним сном...

— Мабуть, і сьогодні когось розстрілював, — сказав хлопець.
Циган зітхнув.
— Ми ідіоти. Тут свої тверді правила. Коли засік ворога, не ви

пускай його. Чого ми, власне, сподівалися? Щоб він сам прийшов у 
ліс, а ми б його вдарили по голові, шпортонули ножем і тихенько 
втекли собі, поки вони схаменуться? А ми тим часом будемо вже в 
іншому кінці Болгарії? Дуже ми ласі...

— Ти начальник,— сказала я, — мав сам вирішувати.
— Мав! А ти де була, чому не підказала?
— Так я ж медик...
— Ну, то й не втручайся!
Циган люто засопів, навіть скреготнув зубами. Отак. Цей учитель 

скреготів зубами від злості, що не вбив людину. Дивина! Мені ста
ло трохи смішно, та я змовчала.

Ніч випала не дуже приємна. Майже з тугою дивились ми, як тг 
люди, повернувшись з гулянки, галасливо бажали одне одному доб
рої ночі й розходились по кімнатах Мисливського дому. Ми добре 
роздивились їх, бо спустились на узлісся. Це були зовсім молоді лю
ди— гімназисти-випускники, а може, студенти. Кілька галасливих і за
хоплених дівчат мого віку. їм вельми безтурботно жилося того 
липня 1944 року, ніхто з них не думав про те, який грім може впас
ти на їхні голови, якщо німці вирішать відкрити фронт у Болгарії. Ду
же безтурботні молоді люди. Добре, що були й такі, як ми, які про 
все це думали. Ми самі розпочали воєнні дії, й таким чином руйну
вали самовпевненість уже знеславлених завойовників, допомагали 
їм легше розлучитися з Балканським півостровом.

В обох кінцях дому були туалетні приміщення. Дуже смішно, 
але нам довелося стати свідками всіх подробиць побуту цілої сотні 
людей, то ж ми могли б скласти звіт про нічне життя курортників. 
Ми бачили й таке, що нас не обходило, але все це було на користь, 
бо допомогло нам здійснити наш план.

Циган вирішив про всяк випадок залишитись на узліссі, а ми з 
хлопцем повернутись у наше гніздо. Коли зійшов місяць, учитель 
приєднався до нас. Важка була ця ніч. Ми не могли спати. Ми виспа
лися, адже цілий день дрімали, чекаючи вечора. Але все-таки Циган 
дуже перехвилювався або ж мав надто міцні нерви, бо перший за
снув. Я довго дивилась на силует хлопця, що залишився на варті, ди
вилась у зоряне небо — ніколи більш мені не доводилося лежати з 
розплющеними очима просто неба цілу ніч. Тоді я вперше збагнула,
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що ніч не темна, що навіть без місяця небо повне якогось чудесного 
світла, що освітлює й землю. І здавалось, ніби я зливаюся з усім 
оцим неймовірно великим світлом, ніби перебуваю в повному єднан
ні з цією зоряною безмежністю й тому існуватиму вічно, як і вона. 
Злиття з природою, як кажуть поети. Щось подібне відчула і я, і це 
могло свідчити про моТ поетичні нахили, яким, проте, так і не дове
лося розвинутись...

Минув і наступний день. Минув відповідно до програми, коли не 
брати до уваги, що якийсь приблудний собака вперто чіплявся до 
нас, і скільки ми його не гнали, він знову і знову шарудів десь по
близу, а це нас нервувало. Циган хотів одкупитися куснем хліба, хоч 
як мало лишилося його. Але хлопець цілком справедливо заува
жив, що коли ми дамо собаці хліба, він уже ніколи не відчепиться 
од нас.

— Слушно, — погодився Циган. — Нам потрібен інший пес.
Нарешті собака розчарувався і подався шукати поживи десь в 

іншому місці.
Увечері, близько восьмої години, капітан Янакієв таки приїхав.
Звісно, ми не сподівались, що він полегшить нам завдання, 

прийде аж у ліс, щоб ми мали менше клопоту. Тому розробили два 
плани. За одним варіантом ми нападаємо на нього у кімнаті, коли 
всі вже полягають. Він, мабуть, замикався, то ж належало дібрати 
способу змусити його відчинити двері. Я запропонувала просто по
стукати. Почувши дівочий голос, він неодмінно відчинить двері. У цей 
момент з'явиться Циган, і ми вистрілимо. Можливо, вдеремось у кім
нату, щоб заглушити постріли. Циган і юнак схвалили мою пропози
цію. Вирішили, що хлопець чекатиме нас на узліссі й прикриватиме, 
якщо капітанові звідкісь надійде допомога. Хоча це було малоймо
вірно. В Мисливському домі військових більше не було, тож навіть 
коли хто й вийде після пострілів, переслідувати нас без зброї не бу
де. Хлопець же стрілятиме тільки по озброєних людях.

Це був наш другий, резервний варіант. А перший, головний, ми 
розробили на пропозицію Цигана. Слід було чекати, що компанія 
знову подасться до ресторану. Не виключено, що дорогою до села 
вона розпадеться на маленькі групки. Отже, ми робимо засідку в ча
гарнику при дорозі. Тільки-но капітан наблизиться до засідки, двоє 
з нас одночасно вийдуть, незалежно від того, будуть коло капітана 
люди чи ні. Якщо ми діятимемо сміливо, ніхто не наважиться втрути
тись. Стрілятимемо впритул, після чого відступимо до лісу й наперед 
розвіданими стежками якомога швидше відійдемо в гори. В полку, 
напевно, почують постріли, але поки організують погоню, ми виграє
мо щонайменше півгодини. Цього досить, щоб обминути горбами се
ло, вийти в тил полкові й рушити туди, де нас ніхто не шукатиме. На 
ранок ми повинні бути в загоні — кілометрів за сорок звідси.

У засідку мусять іти чоловіки, оскільки вони бігають значно 
швидше. А я чекатиму їх у гнізді.

Такі були наші плани. Але події розгортались трохи інакше, 
тому я розповідатиму по порядку.

Компанія, як ми й сподівались, знову почала збиратись у дворі. 
Вийшов із своєї кімнати й капітан. Його оточили веселі дівчата. Я бу
ла певна, що ніхто з товариства не знає, чим конкретно займається 
капітан, та й він навряд чи хвалився перед цими дітьми. Я думала, що
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навіть такий душогуб, як він, відчував потребу змінити обстановку, й 
оці вечірні візити були відпочинком в іншому світі, майже такому ж 
чужому для нього, як і для нас. Певно, він почувався як у пастці, 
слухаючи цих невинних і дурненьких хлопців і дівчат, які не знають 
так, як знає він, який складний і страшний цей світ... Може, він мріє 
про якийсь інший світ, у якому будуть тільки втіхи, тільки краса і спо
кій, і в ім'я цього іншого світу він убиває... Мріє про власний, гаран
тований світ, який йому доводиться купувати вбивствами. Під час об
говорення вироку в загоні ми підрахували, що протягом двох місяців 
він особисто убив щонайменше вісімнадцять чоловік...

Циган і його учень узяли по пістолету, залишивши мені гвинтівку, 
й пішли до заздалегідь визначеного місця край шляху за селом. Я 
залишилась сама з важкою зброєю на колінах і, трохи розсунувши 
гілля, спостерігала, що діється на подвір'ї Мисливського будинку.

Товариство не поспішало. Сутеніло, і з мого місця вже було по
гано видно. Проте я бачила дівчину в білому, яка весь час тулилася до 
капітана. Певно, це була його любка, заради якої він приїздив до 
Мисливського будинку.

Незабаром частина компанії подалась у село, але кілька чоловік 
лишилось, і серед них капітан у темній формі й та дівчина в білому. 
Десь-то в товариства виникли розбіжності щодо можливих розваг. 
Швидко сутеніло. І я твердо вирішила: спробую з'ясувати їхні наміри, 
бо виконання першого варіанта явно ускладнювалося, й Циган з 
хлопцем могли покинути засідку передчасно.

Я сховала гвинтівку в листя й зійшла лісовою стежкою до бу
динку. Цю дорогу я вже знала добре, бо ми ходили нею двічі. Я дій
шла до узлісся й зачаїлась у густій ліщині. Переді мною зовсім 
близько відкрився освітлений ліхтарями двір. Дівчина в білому ледь 
тримала капітана під руку, і в тому було щось вимушене. Тепер я 
роздивилася його добре. Він був молодий і гарний — точнісінько, як 
ми й знали: чорноокий, з чорними вусиками. Власне, ці вусики, дуже 
тонкі, надавали його обличчю якогось лисячого виразу, хоча, може, 
це було й не так,— може, на мене впливало те, що я про нього 
стільки наслухалася. Він мовчав, певно, був не дуже веселої вдачі, 
тільки всміхавсь на жарти інших. Який там веселун, він був чужий 
усім, його явно пригнічували ці люди. Він — хоч і не набагато стар
ший— дуже вирізнявся серед них. Базікаючи, молодь позирала на 
нього: схвалює чи ні? А він стояв, стрункий і холодний, і тільки вуста 
його торкала усмішка. Мовчазна, неуважлива усмішка з отого по- 
справжньому його світу.

Зблизька Мисливський будинок здавався вищим, соліднішим, і 
коли я уявила, що доведеться увійти в нього, пройти терасами, дійти 
до кімнати капітана і викликати його, щоб застрелити,— мене на мить 
охопила непевність.

Вже зовсім споночіло. Біліла тільки сукня дівчини, біля неї темні
ла висока постать капітана, вона ніби випромінювала якусь — також 
темну — силу.

Від компанії відділилось троє й рушило дорогою до села. Зали
шившись самі, капітан і його подруга подалися до лісу, якраз до тих 
заростей ліщини, де я ховалась. Я бачила, як вони поволі наближають
ся. Дівчина вже не тримала його під руку, обоє йшли мовчки й за
мислено, за крок одне від одного, і я відчула страшенне розчаруван
ня, що гвинтівка не зі мною, я ж могла його застрелити зблизька,
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майже впритул. А тепер я опинилась у пастці, доводилось сидіти не
порушно.

Обоє зупинились біля мене зовсім близько — не більше, як за 
два-три метри. На тлі освітленого будинку чітко окреслювалися їхні 
постаті, я бачила найменші їхні рухи. Вони мовчали. Капітан поклав 
руку дівчині на плече, але та відсторонилася й стояла, схиливши голо
ву на груди.

Отже, мені довелося почути із схованки розмову, не призначену 
для сторонніх вух. Я сиділа страшенно напружена, обхопивши руками 
коліна, навіть очі мені боліли від напруження. Спочатку я боялась 
тільки одного — не виказати себе. Якщо мене помітять, я муситиму 
тікати, і капітан може спокійно всадити мені кулю межи плечі. Але 
коли вони мовчки спинились коло моєї ліщини й хвилювання цього 
сумного побачення передалось і мені, я вже не помічала свого влас
ного стану, неначе перестала 'дихати, просто застигла серед листя й 
гілля.

Капітан перший порушив мовчанку. Він говорив тихо. Голос у 
нього був хлоп'ячий, голосівки вимовляв м'яко, як усі в цьому півден- 
ноболгарському краї; ніяк не пасував цей голос до страхітливої біо
графії капітана. Але в його інтонаціях вчувалися якісь злобно-владні 
нотки, фрази немовби відрубував, наче оте, що він говорить, не під
лягає обговоренню. Відчувалися навички людини, яка віддає або при
ймає накази. Хоча цій розмові, звісно, такий тон не дуже личив.

— Я готовий виконати свій обов'язок,— говорив він.— Цілком 
ясно і категорично знаю те, що мушу зробити й зроблю не вагаю
чись.

Дівчина стояла мовчки, схерстивши руки. Підвела голову, — на 
світлому тлі окреслився її профіль, — знову схилилась і прошепотіла:

— Мені нічого не потрібно... Я нічого не хочу від тебе... Ти зна
єш, я прошу тебе тільки одне... Дай мені спокій. Мені не потрібно 
від тебе нічого.

— Але я маю й права!
Дівчина насмішкувато відгукнулась:
— Права?.. Які?.. Над ким?
— Ти знаєш! — кинув капітан.
Вона відповіла гірким сміхом.
— А є ж і якісь закони моралі! — провадив він.
— Я переступлю їх!
Вони знову замовкли, цього разу надовго. Було видно, що ка

пітан не вміє вести таких розмов. Йому було важко перейти на люд
ську мову. А все ж таки щось страдницьке прозвучало в його корот
кому й вимовленому з несподіваним болем запитанні:

— Але чому?.. Навіщо все це? Що я тобі зробив?
Дівчина підвела голову й пильно подивилась йому в обличчя.
Він також підвів голову й глянув їй у вічі.
Потому дівчина відвернулась од світла, якраз до мене, й швид

ко заговорила:
— Нічого ти мені не зробив... Нічого не змінилось... Але в мені 

щось сталося... Не можу! Розумієш, не можу... кохати тебе!
По довгій паузі капітан тихо і люто сказав:
— Дуже пізно!
— Ні, не пізно... Ніколи не буває пізно покохати чи розлюбите.
— Та я ж не винен!
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— Звичайно! — одразу відповіла вона.— Не винен!
— Я зовсім нормальна людина! Як усі інші!..
Дівчина знизала плечима.
— Так... Але я не люблю тебе!
— Чого ти хочеш од мене ще? Я не потвора. Не завдав тобі при

крощів. На інших жінок не задивляюсь. Чого ти хочеш?
— Ні-чо-го! — скрикнула дівчина.
— Я не можу весь час бути з тобою... У мене робота.
— Знаю.
— То що ж тоді? Тобі щось наговорили! Тобі набрехали! Адже 

так? Скажи... скажи!
Він ухопив її за плече, але вона різко відкинула його руку. Обер

нулась до нього й проказала:
— Ніхто нічого мені не говорив! Я не люблю тебе! — вона деда

лі більше хвилювалась.— Ти розумієш? Просто не люблю...
Це було важке зізнання, й дівчина розридалася.
Капітан стояв, похиливши голову. Довго мовчав, чекаючи, поки 

дівчина заспокоїться. Запала тиша, в якій чулося тільки її нервове 
схлипування.

— Я не хочу тебе образити,— промовила дівчина тихо.— Ти ні в 
чому не завинив... Це я винна.

Капітан похитав головою й відказав з ущипливою іронією:
— Брешеш... Ти щось чула... й повірила...
— Ні!
— Я знаю... Не бреши... Тільки я не один такий. Багато людей 

зв'язано з тим... про що ти чула... І ти зв'язана. Через мене.
Він міцно вхопив її за плече й не випускав, хоча вона намагалася 

вивільнитись.
— Від цього вже нема куди подітись... Я зв'язаний, і ти разом зі 

мною. Тобі нікуди йти. Розумієш? Нікуди тікати! Від такого не тіка
ють. Слід або пишатись тим, що робиш, або накласти на себе руки...

Дівчина стояла мовчки, поволі повертаючи голову до нього й 
напружено вдивляючись.

— А я пишаюся тим, що роблю,— тихо, майже пошепки, але 
твердо проказав капітан.

— А що ти робиш? — так само тихо запитала дівчина.— Що ро
биш? Я нічого не знаю.

Тоді капітан ударив її. Дівчина заточилася, скрикнула й затулила 
обличчя долонями.

— Брешеш! — засичав капітан.— А якщо не знаєш, я можу сказа
ти... Можу показати тобі!.. Ти не викрутишся... й народиш дитину... 
Тобі ясно?

— Ні,— закричала дівчина.— Ні, ні, не хочу...
І побігла вниз, до будинку.
Капітан так і заклякнув з піднятою головою. Він стояв метрів за 

два від мене, стрункий, високий, а я дивилася у його широку темну 
спину... Але в мене... не було зброї.

Він вийняв пачку сигарет і неквапно закурив. Кинув сірника у мій 
кущ, аж у листі зашаруділо, й повагом пішов до Мисливського бу
динку. Ось він перетнув освітлений двір, піднявся сходами, повільним 
і чітким кроком пройшов тераси й зник у своїй кімнаті. Я не зводила 
з нього ока, й мене щомить дужче охоплювала безсила лють... Ніко
ли, ніколи більше не випаде зручнішої нагоди знищити цю людину».
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Розділ XVIII «Товариші вже були в схованці. Ци
ган вилаяв мене, що не сиділа на міс
ці — настрій у них був зовсім поганий. 

Я розповіла Тм те, що бачила. Але не те, що почула.
Зараз я вже не можу сказати, навіщо тоді приховала правду. Ду

маю, заради дівчини. Я, власне, відчула до неї безмежне співчуття і 
ще щось, що можна було б назвати повагою... Та дівчина була люди
ною, справжньою живою людиною, бо мала сміливість. Треба неаби
якої відваги, щоб у такій ситуації залишитись вірною собі. Нічого 
більше я не знала про ту дівчину. Вже пізніше, коли ми спустилися з 
гір і я певний час працювала в тому місті, можливість розпитати про 
неї була. Але я не розпитувала. Я просто не хотіла, певно, боялась 
почути щось таке, що могло б розчарувати мене. Та було ще й ін
ше — я розуміла, що не маю права торкатися цієї глибоко особистої 
таємниці.

Бо ніхто інший не мав можливості щось довідатися про неї. Нев
довзі після того, як дівчина втекла, ми застрелили єдиного свідка, 
який знає її таємницю,— капітана. Ось як це сталось.

Ми обговорили другий план. Треба було вирішити, коли здій
снити його: дочекавшись повернення компанії, чи відразу. Тераси бу
ли безлюдні, всі вже спали, а поки молодь повернеться з ресторану, 
ми матимемо близько години вільного часу. Я наполягала на тому, 
щоб діяти негайно.

— Вони посварилися,— сказала я,— і він тепер у своїй кімнаті, 
мабуть, переживає, а почувши жіночий голос, подумає, що це вона 
прийшла миритись, і відчинить.

Це переконало нашого керівника Цигана, й ми рушили. Я забра
ла в хлопця свій пістолет, зняла із запобіжника й поклала в кишеню 
куртки. Я мала тоді ще досить пристойну куртку з плащової тканини, 
крім того, в загоні мені дали ситцеву спідничку, щоб я, в разі потреби, 
могла з'явитись у селі.

Хлопець залишився в ліщиннику, а ми пішли гаєм, і коли ступили 
на подвір'я, сталося непередбачене: двір було вибрукувано великими 
й гладенькими кам'яними плитами, а черевики в Цигана — підковані. 
Він зацокав по плитах, наче кінь, кроки його так відлунювали, що 
могли збудити й мертвого. Ми зупинилися, і, вдаючи, що просто собі 
розмовляємо, обговорили ситуацію. Якби нГавіть Циган ступав нав
шпиньках, і то його почують. Ще гірше буде на терасі. Капітан почує 
чоловічі кроки, й наш план провалиться.

— Я піду вперед,— сказала я,— а ти поволі йди слідом. Чекати
му тебе коло дверей і, коли ти підійдеш, постукаю. Як тільки капітан 
почне відмикати, підбіжиш, і ми вдеремось у двері.

Циган кивнув.
Мої туристські черевики, в яких я ходила вже два місяці, добре 

вичовгались, і я ступала тихо, мов кішка.
Я поволі піднялася сходами на першу терасу, намагаючись збе

рігати спокій. Потім звернула на другу. Але тут трапилось таке, що 
весь наш попередньо обміркований план опинився під загрозою. Да
лі я діяла майже підсвідомо. Чому я вчинила с£ме так, не можу по
яснити, але, певно, це було єдино можливе рішення й воно не пот
ребувало пояснень: інакше статись просто не могло.

Вже проминаючи туалетну кімнату, я побачила чоловіка в майці, 
що схилився над умивальником. На мить майнув його профіль з то
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ненькими вусами, і я збагнула, що поки ми йшли лісом, капітан опи
нився тут.

Я повернулася, увійшла до вмивальні й стала за три кроки від 
нього. Він умивався й не бачив мене. Я завжди уявляла собі, що стрі
ляю йому в груди, й зараз нічого не могла вдіяти. Тоді щось вигукну
ла, вже тепер і не уявляю, що саме, пам'ятаю тільки одне — то був 
не мій голос, зовсім чужий, і в мене лишилося відчуття, ніби то була 
й не я, а хтось інший, а я стояла збоку й лише дивилася на те, що 
сталось. Далі я діяла просто інстинктивно.

Капітан випростався й обернувся до мене, кліпаючи мокрими вія
ми.. Його широкі груди були обтягнені білою майкою, і я тричі вист
рілила в них. Від напруження я не зовсім добре бачила — його вели
ке тіло почало повільно згинатись, немов розкислий картон, і сповз
ло мені під ноги. А я все стояла, втративши здатність рухатись. У цю 
мить прибіг Циган. Пізніше він розповідав, що мало не на руках ви
ніс мене з умивальні. Отямилася я тільки на подвір'ї. До лісу я лед
ве добігла; серце моє неначе стало вдвічі більшим і розпирало гру
ди, повітря зі свистом виривалось із грудей. У схованці ми трохи пе
репочили, й тоді мене почала тіпати нервова лихоманка: мене хита
ло вперед і назад, і я зовсім не могла керувати своїми руками. Ци
ган говорив до мене, але я нічого не тямила. Тоді щось обпекло ме
ні щоку, голову струсонуло, бамкнуло в сто дзвонів, на мить я знову 
втратила свідомість і зсунулася на листя. Циган одважив мені добро
го ляпаса, й це вплинуло. Я наче прокинулась і почала сама їх ква
пити.

І ми побігли. До загону дісталися десь на світанні. Сорок кіло
метрів за сім годин. У землянці я де впала, там і заснула. Мене не 
чіпали, і я проспала цілий день і цілу ніч...»

Розділ XIX Отак Ірина вбила людину, але я,
хтозна-чому, хоч і знала про це вбив
ство з усіма подробицями, якось не 

пов'язувала його з нею. Сталося те, що мусило статись, і нічого біль
ше. Тепер я думаю про ту подію, як про розповідь з підручника істо
рії... Тільки раз, один-єдиний раз Ірина спробувала пояснити мені все 
це. Вона сказала приблизно так:

«Я була переконана, що капітана Янакієва треба неодмінно зни
щити, це просто життєва, абсолютна необхідність, і кожна нормаль
на людина, якщо доведеться, виконає цей вирок, мусить виконати. А 
якщо ні, то поставить себе поза нормами суспільства. Це найзагаль- 
ніше пояснення я знайшла аж тепер, а тоді я діяла просто згідно з 
практичними потребами моменту. За наказом штабу. Отак».

Я вже говорила, що дні в будинку відпочинку минали для ме
не, так би мовити, під знаком Ірини. Я певна, що кожна людина в 
якийсь момент свого життя мусить як слід огледітись, збоку глянути 
на себе. Хоча можна відчувати серйозні побоювання і навіть страх 
перед цією картиною, гадаю, що кожній людині належить отак поди
витись на саму себе. І не для того, щоб з'ясувати, чорнява чи руся
ва, гладка чи кощава, а зазирнути всередину, подивитись, що там ді
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ється, аби знати, як жити надалі. Це, повторюю, нелегко, й, напевно, 
треба бути дуже розумним, щоб зробити це з користю. Бо можна 
дивитися иа себе скільки завгодно, та коли ти не здатний побачити 
себе таким, яким ти є насправді, то й оглядини ті ні до чого. Кажу 
це, аби довести, що мені зовсім не властива надмірна самозакоха
ність, і, розповідаючи все це, я зовсім не наполягаю на своїх твер
дженнях. Відверто кажучи, бачу тільки один світлий промінь у всьому, 
що я досі розповідала: це Стефан і його пригоди з Іриною. Бо їхня 
історія має продовження, в якому я беру безпосередню участь, бе
ру на себе й певну відповідальність, говорячи сучасною мовою... Але 
розповім по порядку.

Наступного дня по обіді, точно, як обіцяли, приїхали мої друзі. 
Вони розіграли, зрозуміло, цілий спектакль: розповідали, як обла
зили усі гори, шукаючи мене по турбазах та будинках відпочинку. Я 
вдала, що повірила, бо мені, врешті, було однаково, як вони сюди 
дістались, коли вже тут. Та й не могла перед ними лаяти власного 
батька. Він виказав мене з найкращих спонукань, бажаючи якось уріз
номанітнити мої дні, бо гадав, мабуть, що в будинку відпочинку я 
сумую.

Він аж ніяк не міг уявити, що мої дні заповнені найсвітлішими 
роздумами про Ірину, незважаючи на недавні події. Він вважає мене 
гадюченям із отруйним язиком і зовсім не припускає, що я, по суті, 
не зла і не лиха за вдачею і можу бути дуже ніжною й відданою, 
тільки от досі не траплялась нагода постати перед ним такою. Та й, 
чесно кажучи, досі ніхто не бачив мене надто ніжною й доброзич
ливою, крім хіба Ірини в останні роки перед її від'їздом і, може, ото
го хлопця Стефана, але там ніжність мала чисто професійний грунт, 
коли не дуже заглиблюватись у ту історію... Приблизно так.

Мій друг Миладин, делікатно кажучи, кощавий, мов одногорбий 
сахарський верблюд, коли не вважати за другий горб його ніс. Він 
страшенно високий і через те йому важко тримати випростаним свій 
кістяк. Але, з іншого бої у̂, він майже такий же добродушний, як і ота 
тварина, дуже терплячий, одне погано — надто балакучий.

Він привів за собою двох інших. Це були також мої приятелі — 
Петрун і Никола. Петрун дуже гарний хлопець і коли б не був такий 
мовчазний, до всього байдужий і неймовірно ледачий, я могла б ма
ти його не тільки за звичайного приятеля. Не так то й погано трима
ти коло себе гарного хлопця, який привертає увагу інших дівчат, а 
ти його всюди водиш за собою як оздобу і як власну рекламу. Отак. 
Але це надзвичайно ледачий тип, він має навіть власну теорію з да
ного питання, і цим уся його чарівність зводиться нанівець. Але для 
компанії годиться. У будь-якому товаристві є, як правило, артисти і 
глядачі. Повинно бути принаймні по одному представнику обох різно
видів. Уявіть собі компанію з самих артистів, кожен з яких має свій 
«хист», за висловом Сави Доброплодного. Якщо в них не буде гля
дачів, вони пересваряться між собою, серед них почнуться серйозні 
суперечки, викликані творчою заздрістю. А коли є хоч один глядач, 
щоб правив за публіку, громадську думку і клакера, тоді в такій ком
панії все гаразд, настрій чудовий, спектаклі проходять на найвищо
му рівні. В нашому товаристві таким-ото завзятим глядачем є Пет
рун, ледар, який, однак, може невтомно реготати з витівок інших.

Никола — поетична натура, щось там шкрябає, здається десь і 
друкувався, але приховує це. А так готується до найпрозаїчнішого
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фаху, студіює економіку транспорту. Кремезний і опецькуватий, цей 
Никола схожий на різника, але душа в нього, певно, дуже ніжна, коли 
він пише вірші. Дай боже, щоб одного дня він приємно здивував нас 
якоюсь своєю книжечкою і я могла б при нагоді похвалитися, що 
знайома з поетом, та й пишатися товаришем, як ото кажуть.

Я повела їх на прогулянку до лісу.
— Ми вирішили, що ти дістала спадщину й тому зникла,— ска

зав Миладин. — Навіть запланували дві оргії на твій кошт. А ти, бач, 
завіялась у гори. Чом не свиснула? Може, й хто з нас приїхав би...

— А навіщо ви мені? — запитала я.
— Не поривай зв'язків із своїм життям і середовищем, моя дів

чинко,— озвався дебелий поет Никола.— Це ознака пихатості. А в нас 
уже соціальна рівність і нікому не дозволено дерти носа.

Я зупинилась і обернулася до них.
— То ви за тим і приїхали? Щоб лаяти мене?
— Ні,— сказав Миладин.— Ми приїхали, бо любимо тебе.
— А мені це не потрібно.
— А я тобі скажу, моя дівчинко, коли це не потрібно тобі, то 

нам потрібно кохати когось.
— Ну,— відказала я,— тобі є кого кохати.
— Вже нема. Крім татка й мами. Мене покинуто. Мені сказали, 

що я надто довгий і щоб підшукував собі баскетболістку... Ти знаєш, 
вона підчепила якогось дідугана років на тридцять з гаком. Чого ви 
до літніх чоловіків липнете, можеш мені пояснити? Це якийсь комп
лекс. Ви позбуваєтесь комплексу неповноцінності поряд з старига
нами.

— Мене це не стосується. Як бачиш, я ходжу з такими, як ви, в 
кого ще молоко на губах не обсохло.

— А є ще один, з крильцями. Отой, що літає,— озвавсь Никола.
Петрун засміявся.
Я знову обурено зупинилась:
— По-перше, йому рівно двадцять шість років. І, по-друге, я вже 

попереджала, що на ці теми не розмовляю. Ясно?
— Притрушуємо свої голови попелом,— сказав Никола, присів 

навпочіпки й сипонув жменю соснової глиці собі на голову.
— Дитинко, скажи тоді, про що говорити. А то знову схибимо.
— Про Тома Джонса, — раптом висловивсь Петрун і зайшовся 

сміхом. Щось смішне мав на увазі, але ніхто не зрозумів його. Пет
рун повернувся до своєї безтурботної служби глядача.

Никола ретельно обтрушував голки з голови.
— Давай, я поськаю тобі, — запропонувала я свої послуги.
Він став навколішки, гордо підвів голову й заплющив очі. Мила

дин, милуючись цією сценою, сказав:
— і я хочу.
— Що?
— Щоб ти почистила мені голову.
— Притруси.
— Вона вже й так повна бозна-чим.
— Бач, тут я тобі нічим не зараджу. Це не мій фах... А ось гол

ки візьму на пам'ять. Аж чотири. Дорогоцінний спогад про одного 
поета...

— Не чіпляйся,— відказав поет, охоплений несподіваною скром
ністю, як завжди, коли згадували про його літературні вправи.
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В лісі почало сутеніти. Від будинку долинув дзвоник. Директор 
виявив про мене зворушливу турботу.

— Ходімо, ми проведемо тебе,— сказав Миладин.
— Не хочу,— відмовилась я.— Не можу вас полишити в лісі на 

сірого вовка.
— Ми погуляємо надворі.
— Мені це буде неприємно.
Ми вийшли на галявинку й посідали. Тільки Петрун лишився стоя

ти.
— Сідай,— сказала я.
— Не сяду.
— Чому?
— Після того мені важко вставати... Ліньки.
— Ну скажи, чому ти такий ледачий? Ти знаєш, оце скільки тут 

живу — стільки й думаю: чого ти такий ледачий? Ти погано кінчиш, 
от побачиш.

Петрун почухав лоба, вдаючи тяжкі роздуми. Саме тоді я впер
ше й почула його теорію.

— Послухай-но, вельмишановна Маріє. Ти мурашечка. Наскільки 
мені відомо, тобі навіть вдається підробити трохи своїм шприцем. 
Байдуже, що ти заробляєш на людському нещасті. Це мене не об
ходить, та й люди потребують допомоги. Тим більше, що я випив 
принаймні три пляшки «Плиски» за твої скромні заощадження... Але 
ж не всі можуть так надриватися. Та це й не потрібно. Це просто пи
тання генетичного коду. Моє ледарство закодоване в мені, й ніхто не 
має права дорікати мені, а я не маю права протестувати проти своєї 
долі. Зі свого боку, суспільство закодоване так, щоб для таких леда
рів, як я, завжди знайдеться тепленьке місце, яке не принижуватиме 
мого почуття власної гідності. А в мене це почуття, знов-таки згідно 
з моїм генетичним кодом, дуже розвинуте... Ось воно як.

— Чудасія! — вигукнув Миладин.— Скільки розумової енергії 
розбазарено! Слухай, Перуне, ти ж за все своє життя не висловив 
стількох думок. Щонайменше шість!

Миладин називав гарного хлопця Перуном — як отого бога на
ших предків. Звідси, на його думку, й пішло — «гарний як бог». Пе
трун, гарний як Перун.

— Гарний і ледачий,— сказала я.— Це найгірша комбінація!
— Красені мають право на це, — промовив поет. — Ледарство — 

їх привілей.
Петрун задоволено кивав головою.
— Авжеж,— провадила я далі,— тільки ж ледарі не мають успі

ху в дівчат...
— А він кохає тебе, — заявив Миладин.
— Дякую, — вклонилась я. — Тільки от не знаю, за що ви всі ко

хаєте мене... Ви можете пояснити? Мені буде надзвичайно приємно 
почути це.

Запала мовчанка. їм таки доведеться трохи помізкувати.
— Як нам відповідати? — спитав Миладин.— По черзі?
— Це може бути й спільна розмова.
— Ну гаразд...— розпочав Миладин.— Людина все життя чекає, 

що зустріне... оту єдину жінку. Ти розумієш, моя дівчинко, єдину! Але 
вона не з'являється. Хоч день у день товчися по софійських кав'яр
нях, а її не знайдеш! Де її шукати? Може, ти скажеш? Вони всі одна
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кові. Мають єдиний національний спосіб мислення: перш ніж піти з 
кимось, мушу знати, що від цього матиму. За так не піде. Я давати
му, а що матиму? Всі хочуть щось мати. І такий хлопець, як я, від
чувши, що йдеться про обмінні операції, відразу розчаровується. 
Міщанство! Найпримітивніше міщанство!

— Ти збирався говорити про мене.
— Саме це й роблю. З тобою інша річ. В тобі тієї корисливості 

немає. Ти, так би мовити, табу, ти дуже далека від нас, хоч ми що
дня бачимо тебе. Ти мені друг, та й чимось люба, звідки я знаю 
чим, ти не можеш мені заборонити цього! Отак, люблю тебе й край. 
А далі вже сама дивись.

— Ти, власне, як би це сказати... науково... ти — наче ідеал,— до
дав Никола.

Я відчула, що підношусь над землею.
— Ой, не лякайте мене,— сказала я і глянула на Петруна, щоб 

разом посміятись. Але Петрун не знати чому сміятись не хотів.
Миладин і дебелий поет знову замислились. Мені зробилося жар

ко. Ці хлопці прикидалися серйозними.
— Гаразд,— сказала я.— Завіса. Виставу закінчено. Хай говорить 

Петрун, бо він не вміє грати.
Петрун звів брови. Шукав відповіді у верхівках сосен. Вагався.
— Щиро?
— Неодмінно.
— Я ледачий. Цим усе пояснюється. Люблю тебе, бо щодня ба

чу. Жодну іншу дівчину не бачу щодня.
— Авжеж... Бачите? Ось де істина, а от ви помиляєтесь. Все че

рез наше близьке спілкування. Тому я й утекла, щоб ви мене забу
ли. Чого очі не бачать, того серцю не жаль.

Потому підхопилась, торкнула Петруна за щоку й гукнула йому:
— Наздоганяй!
І побігла щодуху. Зупинилась за деревом. Петрун простягнув но

гу й копнув Николу під зад:
— Наздоганяй ти,— промовив він і сперся на сосну, неначе хо

тів приклеїтись до неї.
Никола підвівся. Миладин уже біг. Никола раптом помчав навпе

рейми, стрибав за мною, наче ведмежа, і ніяк не міг наздогнати. Тоді 
різко змінив напрямок, несподівано ляснув горбоносого Миладина 
й покотився поміж дерев. Я верещала, поки цибатий Миладин ганяв
ся за мною. Його ноги-крокви й допомагали йому й заважали вод
ночас, бо він не міг круто завернути за дерева. Я виявилась несподі
вано прудкою і невловимою. Навіть сама собі здивувалась. Уперше 
ця коньячна компанія грала в квача. Може, колись спробуємо побі
гати між столиками в кафе. Миладинові набридло бігати за мною, і 
він поплентався до Петруна, який і досі підпирав сосну.

— З мене почалось, мною й закінчилося,— зауважив Петрун. 
— Сідайте й зализуйте рани.

— Не сядемо,— сказала я.— Мені вже час іти... Там уже турбу
ються...

Усі троє підтяглись, мов перед довгою дорогою, і я пішла попе
реду, наче ватажок. Майже господинею лісу й гір почувала себе, ве
дучи цих хлопців знайомими стежками. Та коли б довелось поясни
ти, чому мені раптом закортіло здихатися їх, я не змогла б. Але це, 
певно, знову було оте нетерпіння, про яке я вже згадувала, що не
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мов точило мене десь всередині, у грудях. До мого приїзду в гори 
воно, може, й існувало в мені, але приспане. І вперше проявилось 
відомого вже вам ювілейного вечора, коли відбувалась церемонія 
з квітами й поцілунками. І раптово познайомившись із цим пробуд
женим нетерпінням, я вже немовби не могла існувати без нього, і во
но залишилось у мені, щоб виникнути тоді, коли визнає за потрібне. 
Воно несподівано спрямовувало мене в інший світ, де майорів неяс
ний образ Ірини, наче ясна пляма, яка вбирала в себе її голос, її пог
ляд, що проникав крізь стіни, тільки-но вона починала розповідати.

— Коли ти повернешся? -т- озвався Миладин з-за моєї спини.
— Не знаю... У мене ще два тижні.
— Ти не витримаєш... Ми тебе знаємо.
— А може, й витримаю,— відказала я.— Це моя справа, зреш

тою... Вас це не повинно цікавити.
Я чула їхні кроки по м'якому килиму сухої глиці. Гарні хлопці, 

думала я. Добре, що приїхали. Власне, я мушу дякувати їм. Без них 
я не знала б, як згаяти цей вечір. Дуже я невдячна! Навіть не спро
моглася на добре слово.

— Гей, хлопці,— сказала я.— Дякую вам, що ви все-таки приїха
ли, що шукали мене по всій Вітоші... Що робила б людина без дру
зів!

— А я це завжди тобі казав, Маріє,— озвався Никола.— Тримай
ся нас і нічого не бійся. Людина поза суспільством— круглий нуль...

— Маріє, вчора Никола пересклав діамат. Ще перебуває під вра
женням.

Це повідомив Миладин.
— А чому ж ви нічого не принесли, щоб покропити це?
— Відклали до твого повернення?
— А коли я не повернусь?
Я сказала це, крутнулася й стала. Мені закортіло побачити, що 

скажуть ці хлопці, що вони відчуватимуть, коли справді станеться так, 
що я зникну й перестану для них існувати.

Вони оточили мене.
— Ти це серйозно? — запитав Петрун.
— Усе може статись,— відповіла я стиха.
— Я передчував,— сказав Никола,— що ти покинеш нас. Наше 

щастя не могло тривати вічно.
— Не смійся... Тобі може стати справді сумно.
— Я не сміюсь.
Миладин стояв зігнувшись і коли б наблизився ще на крок, на

вис би наді мною наче стріха. В дощ можна було б сховатись.
— Куди ти їдеш? — запитав він.
— Секрет... Ви згадуватимете про мене? Як згадуватимете?
— Або добре, або ніяк,— відповів Никола.
— І все ж таки? — наполягала я.
Запала коротка пауза. Видно, вони розмірковували, мій тон зму

сив їх повірити мені.
— Я завжди пам'ятатиму отой випадок,— сказав Миладин,— ко

ли мені було дуже зле і ти довела мене додому...
— Пам'ятаю. Ти був п'яний.
— Так... Мені було дуже зле... І ти вела мене через усе місто, а 

я не хотів іти, поки ти не поцілуєш мене... Й ти цілувала мене. І ми 
знову йшли... і ти знову цілувала мене, аби я тільки йшов...
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— Що ж робити... Ти був дуже п'яний.
Миладин засміявся.
— Ти гадаєш, я був дуже п'яний... А я не був п'яний. Даруй, але 

тоді я прикидався... Щоб ти цілувала мене... Оце я завжди пам'ятати
му, особливо в найтяжчі хвилини.

— Ага,— похитала я головою,— все ясно. А навіщо ти приз
нався?

— Як це навіщо? Адже ти їдеш?
— А... Гаразд. Я скажу тобі так. Як ти себе почував, мене не ці

кавить. Для мене ти був п'яний. Крім того, я цілувала тебе в щоку. 
Та й за фахом я мушу допомагати... Хто на черзі?!

Никола глянув на Петруна.
— Давай,— сказав Петрун.
— Бачиш,— розпочав Никола вагаючись.— Нічого конкретного я 

не можу пригадати. Так мені здається... Ти хочеш відверто?
— Безперечно.
— Ну, тоді... Адже ти знаєш, що людина може уявити собі все, 

що забажає... Ну, звісно, коли має фантазію. Коли я думаю про те
бе, я згадую не конкретні речі, а щось таке, чого, може, й не було 
насправді. Розумієш?

— Не розумію,— відповіла я іронічно.— Тебе важко зрозуміти. 
Тільки от з фантазіями тобі буде не дуже легко. Я, коли хочеш зна
ти, за справжні почуття.

Смішно, що саме я говорила оце. Смішно було мені, а не їм. Во
ни були твердо переконані, що радист існує насправді.

Никола знизав плечима — про смаки не сперечаються... Так. А 
які ж вони в мене?

— Такому ледареві, як я, дуже важко щось пригадати,— визнав 
Петрун. — Я живу не спогадами, а тільки дійсністю. Тим, що впаде з 
неба. Отже, я чекатиму твого повернення... Еге ж, мені бракуватиме 
тебе, але не як спогаду, а як вільного столика в кав'ярні...

Викрутився. Взагалі ледарі — хитруни. Я це помітила.
— Добре,— сказала я.— Дуже дякую... А тепер проводжайте 

мене.
Ми підійшли до будинку. Панство моє вже сиділо за столом і 

вечеряло. Мені раптом теж захотілося їсти. Ми розпрощалися, і я 
пообіцяла обов'язково подзвонити своїм приятелям перед від'їздом. 
Брехню доводилося підтримувати, інакше було б незручно, особливо 
після того, як я примусила їх висповідатись.

Наше прощання було майже зворушливе. Хлопці схилялись до 
мене й підставляли щоки. В Миладина вони були шорсткі, в решти 
двох ледве пробивався пушок.

Я ще довго махала їм услід.
Тут варто сказати, що на такі теми ми з ними говорили вперше. 

І, йдучи темною стежкою між дерев, я весь час думала, чому вони 
так одверто виклали свої декларації про любов. Може, мій батько 
щось їм казав або вони самі, побачивши мене, збагнули, що я не зов
сім у нормі, й знайшли цей найкращий спосіб продемонструвати 
свою солідарність. А чи багато ж треба такому дівчиськові, як я. 
Знати, що тебе люблять, і більше нічого... Гарні хлоп'ята, оці мої на- 
віжені приятелі. Отаке-то, як каже Перун, бог наших пращурів.
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Р о зд іл  X X  Коли-я сіла вечеряти, за столом ли
шився тільки Стефан № 2. Інші чи то 
не вважали за потрібне висиджувати, 

чи, може, навмисне, виявляючи такт і найкращі почуття, дали нам 
змогу побути самим. Власне, ця думка лише майнула у мене в голо
ві й відразу ж забулась. Може, так, а може, й інакше. Хтозна, що ду
мають оті літні чоловіки. Дуже я розуміюсь на чоловічій психології! 
Аніскілечки! Інша справа — мої друзі, — тут я досить точно вга
дую напрямок їхніх думок.

— Поки ви гуляли, хтось питав вас по телефону, — сказав Сте
фан.

'•>" — Мабуть, батько?
— Не думаю... Чи, може, у вашого батька молодий голос?
А й  справді, який голос у мого батька? Він зовсім не мужній,

досить млявий, немовби всохлий. Найімовірніше, мене питав отой 
хлопчина Стефан. Мені стало шкода, що він не застав мене. В ме
ні раптом знову спалахнув інтерес до того хлопця, чи швидше до 
історії, в яку він устряв, та й до Ірини, яка хотіла мати дитину. Чи не 
трапилося чогось лихого? Чи, може, навпаки — вона вже вийшла за
між і все вляглось? Те, що було добре для Ірини, було поганим для 
Стефана. Я вже не раз казала про своє загострене, гі-пер-трофоване 
почуття професійного обов'язку. За столом мене пойняло майже 
неврастенічне бажання з'ясувати, що ж трапилось, і допомогти, якщо 
комусь потрібна моя допомога.

— І він більше нічого не сказав? — запитала я Стефана № 2. — 
Може, ще телефонуватиме?

— Ні. Мені здалося, що він кудись поспішає. Я спитав, що пе
реказати, а він відповів: нічого. Не подякував, не попрощався. Ви по
винні зробити йому зауваження.

— Неодмінно, — відказала я. — Я тільки думаю, хто б це міг 
бути... Знаєте хто? Напевне, той хлопець, що хотів одружитися з... 
Адже ви пригадуєте того хлопця?

— А, так, пригадую.
Тоді, мушу сказати, мені стало трохи ніяково, що я розмовляю 

про Стефана з чужою людиною. Бо це все-таки була таємниця, зві
рена медичному працівникові, отже, я не мала права розповідати 
про неї. Та, відверто кажучи, мене охопило нездоланне бажання по
ділитися з кимось. А цей Стефан № 2 видавався скромною й со
вісною людиною, він напевно мовчатиме. До того ж він не знає й 
ніколи не знатиме, про кого йдеться. Крім того, він уже мав свою 
думку щодо цього, дуже обмежену думку, як у людини з шорами, 
як у справжнього дідугана, попри його намагання мислити по-моло
дечому. Він ще не почав давати мені порад, але я сподівалася цього 
кожної секунди... Через те я й завела розмову про того Стефана та 
його дівчину.

— Знаєте, я вже змінив свою думку, — сказав Стефан № 2. — 
Власне, цю історію можна оцінити як дуже благородний вчинок.

Я недовірливо глянула на нього. Мене завжди беруть сумніви, 
коли хтось надто легко змінює свою думку. Від такої людини можна 
чекати чого завгодно.

— Чому ж ви змінили думку?
— Бо часом трапляються випадки, коли людиною керує най

чистіша спонука.
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— Бачте, — сказала я, — коли людина кохає, це вже не «спо
нука».

— Маєте рацію, я невдало висловився... Та якщо людина зро
бить це навіть з найчистішого... і найсвятішого кохання... — він ледь 
усміхнувся, — може настати день, коли щось розчарує ТТ і взагалі 
це... неземне кохання поступово стане земним і почне згасати. Що 
тоді? Чи знаєте ви, що станеться тоді? Людина раптом із страхітли
вою ясністю згадає... день свого одруження. Розумієте? Велике ко
хання обернеться на велике нещастя.

Я замислилась. Цей журналіст частково мав рацію. Але я раптом 
подумала — щоб з отаким-ото похмурим побоюванням розміркову
вати про майбутнє, треба чимало пережити, зазнати великих прикро
щів... Та й хтозна, може, таке трапляється з кожною людиною, що 
має певний життєвий досвід, адже їй відомо багато подібних випад
ків. Найрізноманітніших. Чого тільки не підсовує нам життя! Взага
лі він міркував як найзвичайніший тридцятирічний чоловік. Але ме
не вже пойняла цікавість, і хоч не зразу, а пізніше я мусила в нього 
дещо запитати. Я мала право.

— Це так, — сказала я. — Але не завжди. їхнє кохання може 
й не згаснути. Коли є кохання, до того ж справжнє, воно, здається 
мені, не так легко згасає... Крім того, навіть припустивши, що кохан
ня слабшає, я хочу сказати, що коли людина... стає старшою, — я 
мало не ляпнула «старіє», але вчасно схаменулася, — стає старшою 
й усе в неї починає блякнути, отже, й кохання її теж, в такому разі 
мусить залишитись благородство. Звичайно, якщо воно є. А він таки 
людина благородна, коли одружився з такою дівчиною...

— Ні... Він одружився, бо сліпо закоханий у неї. Любов егоїстич
на, яке там благородство.

— Ага, — сказала я зловтішно, — нарешті я впіймала вас. Ви 
справжнісінький журналіст. Користуєтеся штампами. «Любов егоїстич
на», — це така затерта сентенція, що далі нікуди

Стефан № 2 зареготав. Я, щиро кажучи, навмисне йому дошку
лила, бо не мала чим відповісти. Усі кажуть, що кохання — це чистий 
егоїзм, але я не знаю, не переживала цього. Коли всі кажуть, то так 
воно і є. Я й сама, трохи напруживши мозок, можу дійти такого ж 
висновку: закоханість — це чисто психічна хвороба, а всі хворі страш
ні егоїсти.

— Це штамп, — сказав Стефан № 2. — Але правда. Що ж уді
єш... Власне, кожна істина — штамп. І як же, бувши проти штампів, 
ви відмовляєтесь од усіх очевидних істин?

І тут я придумала щось дуже мудре й складне, не знаю навіть, 
як і спромоглася на це.

— Істина... багатогранна. Бувають різні випадки, трапляються 
найрізноманітніші варіації. Отже, я не проти істини, але за різнома
нітність. Інакше й ви, і я луснемо від нудьги. Ось так.

Певно, я хотіла бути дуже переконливою й тому скористалась 
виразом Петруна.

Журналіст похнюпився. Він про щось думав.
— Легко шукати різноманітніших варіацій. Особливо коли вони 

стосуються когось, а не вас. Чи не так? Спостерігати дуже зручно. 
А от коли сам опинишся в подібній ситуації, скубтимеш на собі во
лосся...
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Ці слова прозвучали не дуже весело, хоча він і силкувався всмі
хатись.

Я вирішила розважити його.
— Знаєте, я часто думаю, навіщо ви стали на голову того вечо

ра... під час ювілею?
Він звів очі до стелі, знову зобразив усмішку, зітхнув і промовив 

якимсь надзвичайно довірливим тоном:
— Знаєте чому?.. Бо хотів сподобатись вам!
Сподобатись мені. Мені! Я зиркнула на нього спідлоба. Забага

то освідчень, як на один вечір. Спочатку хлопці, тепер Стефан № 2.
Побачивши, що я замислилась, він додав:
— Зовсім безкорисливо. Нічого не думайте.
— Гаразд, — погодилась я. — Тільки як ви знаєте, що це ме

ні сподобалось? Коли ви стали на голову.
І він знову відповів, сумно посміхнувшись:
— Мені колись найбільше подобалися люди, здатні стати на 

голову. А тепер і самому кортить подобатись молодшим. Отож, по
ки зможу, я завжди ставатиму на голову.

Ну й сумна ж ця премудрість. Замість розважити його, я приму
сила його ще дужче посмутніти. Мені здалося, що він з мене трохи 
глузує, і я сказала:

— Знаєте, мені було соромно. Не за вас, ви просто бавились, ме
ні було соромно, що це запропонувала вам я. Мовби познущалася, 
слово честі.

— Годі вже... Ми надто заглибились. Усе це вигадки. Я став на 
голову, бо був п'яний. Чого можна чекати від п'яного, адже так?

В цю мить із директорового кабінетика долинув телефонний 
дзвінок. Я підхопилася, бо весь час, доки ми розмовляли, чекала 
цього дзвінка. Певно, знову телефонував Стефан.

Я помилилася. Це був не Стефан. Батько.
— Тобі дзвонили одні люди, — сказав він. — Треба зробити ве

лику серію ін'єкцій. Я пояснив, що тебе нема, але вони хочуть, щоб 
робила тільки ти. Якась дитина. Ти й раніше робила їй...

— У вену?
— Так.
— Пригадую.
— Вони питають, коли ти повернешся. Завтра ще подзвонять. 

Дуже просили.
Ще б пак. Було дуже важко з тією дитиною... Десятирічний, ду

же хворобливий і тендітний хлопчик. Вен у нього майже не було 
видно, але я впоралася. Знала, що іншій сестрі буде важко присто
суватись до нього, та й він зле почуватиме себе з новою сестрою. 
Але що ж можна зробити? І все ж, зізнаюсь, це запрошення означа
ло гроші, найменше двадцять левів, якими мені не можна було нех
тувати.

— Скажи їм, хай почекають кілька днів, якщо можуть. Я сама їм 
подзвоню. Я знаю їхній номер.

— Гаразд... Ну, а як ти там?
— Ти ж знаєш.
— Мати теж рада, що ти заспокоїлась.
Я нічого не відповіла. Це повідомлення здивувало мене. Не то

му, що я не сподівалася від неї такої ласки, а через те, що протягом
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останніх днів ні разу не згадала про неї й тепер здивувалась, як ди
вується людина, коли до неї приходять у гості давно забуті знайомі.

Коли я повернулась до їдальні, Стефана № 2 вже не було. Він за
лишив на столі розгорнену серветку, де великими літерами було на
писано «на добраніч».

Чи спати йому захотілося, чи роботу якусь мав. Або ж у нього 
зіпсувався настрій. Певно, що так. Звідки мені було знати, що я мо
жу зіпсувати настрій тридцятирічному чоловікові? Я подумала, що ні
чим тут не завинила. І, власне, відчула полегкість, що він пішов, бо 
мене теж почала гнітити ця розмова. Крім того, я була втомлена, ад
же ми гуляли з хлопцями, навіть грали в квача...

Я пішла до своєї кімнати. Зробила помилку, що не взяла з со
бою книжок. У цьому будинку ще не було бібліотеки, директор ка
зав, що гроші на неї виділять лише наступного року. Отже, читання 
книжок тут не було заплановано. Я лягла, погасила світло й спробу
вала заснути. Хоча було ще зовсім рано — лише десята година.

Розділ XXI Ще на початку цих нотаток я дала од
ну обіцянку. Тепер треба її виконати, 
бо є деякі важливі моменти, котрі слід 

пояснити. Це причина моєї так званої втечі з дому. З цієї історії, 
може, треба було й починати, але, як побачите, в ній для розповіді 
нема нічого приємного. Мені стискує груди біль, коли я згадую, що 
трапилось у день моєї втечі. Я певна, що, розповідаючи, й зараз 
пропущу деякі подробиці. Вони тут зовсім зайві.

За місяць до цього батька викликали телеграмою до певної ус
танови у важливій справі. Виклик цей нікого не схвилював. Було са
ме по обіді, батько пішов, я й собі кудись подалася й повернулася 
аж пізно ввечері.

Прийшовши додому, я ще з порога відчула: щось трапилося. 
Мої батьки сиділи мовчки одне проти одного. Це було дивно, бо 
вони ніколи не мали такої звички, вони взагалі належали до тих лю
дей, які давно вже все сказали одне одному й ніщо не могло їх 
змусити сісти віч-на-віч. Вони могли це робити деінде й з іншими 
людьми, але не у власному домі. Мати зосереджено дивилась перед 
себе, й на обличчі її часом проступало щось таке, що можна було б 
назвати скорботою. Зате в мого батька щоки були мокрі, й перш ніж 
обернутись до мене, він зняв окуляри й утерся. Лише тоді глянув на 
мене. Очі його за скельцями були червоні й удвічі більші, ніж на
справді. Я дивилась на нього, заціпенівши, але справжнього страху 
ще не відчувала. Тільки щось поволі стискало мені серце — рані
ше зі мною такого не було.

Батько похнюпив голову й тихо проказав:
— Мені дещо повідомили про Ірину...
Я мовчки стояла, а батькове обличчя чомусь то наближалось, 

то віддалялось від мене.
— Сказали, що вона зникла... Офіційне повідомлення... Зникла... 

Подробиць немає. їх повідомлять пізніше...
Отак. З тієї хвилини усе й почалося.
Я не знаю, як реагують люди на такі повідомлення. Мені навіть 

не захотілося сісти. Я стояла й мовчала, моя голова неначе раптово 
спорожніла, я не могла ні про що думати й тільки чула, як серце ка
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латає у вухах. Потім поступово стала приходити до тями. Найперше 
в моїй свідомості прояснилося слово «зникла»... Я навіть почала ди
вуватись, чому батьки в такому розпачі. Зникла... то може з'явитись!

— Тільки зникла, — прошепотіла я ослаблим голосом.
Батько похитав головою.
— Це формально... Коли вже надіслали повідомлення... значить...
Я раптом згадала про Іринин лист, про її зенітників, і про бомби.

і про все інше... І... згадала тон того листа. В ньому було все, що 
вона вважала за необхідне написати... Хоча й не була певна, що її 
зрозуміють...

Я не фаталістка, але гадаю, що переважна більшість людей або, 
принаймні, дівчата мого віку щось таке мають у голові, й тому зра 
зу пов'язала Ірининого листа з отим викликом і, метнувшись до 
своєї кімнати, почала тремтячими руками шукати його, а знайшовши, 
зрозуміла, що не можу, не хочу його читати. Отак, з листом у руках, 
я сіла на ліжко й відчула, як серце в грудях стискається дужче й 
дужче, й мені стало неймовірно гірко... Я заплакала і плакала ду
же довго... Пригадую, батько приходив утішати мене. Схлипуючи, я 
обіцяла йому заспокоїтись, але щойно він причиняв за собою двері, 
знову заходилась плачем, а щоб мене не чули, вп'ялася зубами в 
подушку.

У наступні дні мене хитало від маси невиразних почуттів, і тіль
ки час від часу в голові виникали думки про Ірину і, хоч як це дивно, 
вони були не темні, а світлі, світліші, ніж будь-коли: так у фільмах 
показують утоплені в білості сцени, яких насправді не було й не мог
ло бути. Те, що Ірина зникла, перейшла в якусь сферу, для мене зов
сім не означало, що... вона вже не існує (я не можу навіть ужити 
іншого, точнішого слова), але все, пов'язане з нею, всі мої спогади, 
хоч їх і небагато, раптом набрали іншого забарвлення, неначе вима
гали заново оцінити їх, розкласти по поличках на належне місце. 
Тільки-но я згадувала про Ірину, як раптом мене зовсім відчутно 
виповнювала гнітюча порожнеча, але вона поступово, дуже поволі 
розсмоктувалась, пригніченість теж зникала, й тоді приходили оті білі 
спогади. Це повторювалося щоразу й дедалі частіше, порожнечі вже 
не було, була лише Ірина в цьому новому кольорі, який заливав її всю.

Ми зустрічалися з нею не дуже часто. Останні два роки ми 
справді здружились, але я бачила її зовсім мало — щонайбільше дві
чі або тричі на місяць. Ірина ділилася зі мною спогадами й усе те, 
що їй випало пережити, намагалася осмислити. Хочу пояснити: їй бу
ло просто необхідно зробити певні висновки з пережитого... Зви
чайно, це було не легко, бо вона робила це при мені, отже, для неї 
важило, щоб; я теж могла збагнути. Саме такий слухач, гадаю, і був 
їй потрібен, чиє серце — чистий аркуш, на якому можна писати все, 
що хочеш. Тільки вона ніколи не говорила так, як написала в листі. 
Цей лист відрізняється від усіх її розповідей, а вже над цим варто 
замислитися...

І ось що сталося того дня, коли я вирішила втекти світ за очі.
Я прокинулась пізно, після майже безсонної ночі. Страшенно 

боліла голова, мені не хотілось уставати. З-за дверей долинали го
лоси, двері не знати чому були прочинені, тож я виразно чула все. 
В сусідній кімнаті розмовляли мої батьки. Останнім часом у них про
минувся несподіваний і сильний взаємний інтерес — я кілька ра
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зів заставала їх за розмовою. Та щойно я переступала поріг, як вони 
замовкали. Я знала, що вони розмовляють про Ірину й не хочуть хви
лювати мене, бо мені й так важко...

Того ранку я почула таке:
— Може, краще дати оголошення в газеті? — сказала мати.
— Можна б... Але ж тоді ми матимемо чимало клопоту. Ти 

знаєш, що це таке — сотні телефонних дзвінків?
— Ет, облиш, ти вічно чогось боїшся, для тебе все складно. Не 

тремти так над своїм спокоєм! Пожертвуй ним хоч раз у житті.
Мати завжди розмовляла з батьком — якщо взагалі з ним роз

мовляла — роздратованим тоном. Я відчувала, що їм щось колись 
перебігло дорогу, але мені це не було відомо і навряд чи ста
не відомим. Я давно вирішила не зважати, і все ж мене дратував цей 
тон. Іноді робилося шкода обох — як вони можуть жити отак цілими 
роками...

Батько відповів не зразу. Треба сказати, що він не реагував на 
материн тон, але байдужість, з якою реагував і на найдошкульніші 
її глузування, була страшнішою за будь-яку відповідь.

— А чи не краще, — сказав він, — порадитися з адвокатом? 
Є такі посередники, що можуть усе владнати.

— Дурниці! Ти знаєш, скільки деруть оті типи? Вони розорять 
нас! Вони вступають у таємну змову з покупцем і забирають собі 
частину суми.

— Це єдиний спосіб обійтись без розголосу.
— Чому?
Запитання виявилось для батька важким, бо він нічого не відпо

вів. Що за історія, запитувала я себе, й чому її не слід розголошу
вати?

— Чому? — знову запитала мати. Вона дуже хотіла почути від
повідь. — Що такого в цій історії?

Я з великим інтересом чекала батькової відповіді.
— Гаразд, — проказав він, — знайди посередника.
Він знову викрутився не відповівши.
— Я нікого не шукатиму! Сам знайди! Це твоє діло! Ти спадкоє

мець... Я не вестиму переговорів од твого імені. Ти ще не вмер, щоб 
я це робила!

— Тобі цього дуже хочеться?
— Йолоп! — одрізала мати.
Запала мовчанка. Мушу сказати, що мій батько вибирав такі 

моменти, коли міг показати себе кровно ображеним, і це був єди
ний захист, до якого він вдавався.

— Демагог! — додала мати.
Мені ставало дедалі важче витримувати цю розмову. Скільки 

випадало мені бути присутньою при таких сценах, я врешті не ви
тримувала й щосили кричала їм, щоб замовкли. Й вони замовкали. 
Певно, з них ще залишилась якась крапля делікатності, хоча вони не 
розігрували при мені цих сцен до кінця. Або їх утримувало щось ін
ше. Не знаю. Останнім часом я дедалі більше замислювалась: чому 
я не можу пристати ні на той, ні на той бік? Чому вони, чи, принаймні, 
той, хто вважає себе абсолютно правим, не спробують поговорити зі 
мною, ба навіть заручитись моєю підтримкою? Дуже складне питан
ня. Або вони стали зовсім байдужі й нечутливі до всього, що сто
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сується їхнього спільного дому, або ж ніхто з них не відчуває достат
ньої правоти. Хтозна. А може, тут щось зовсім інше...

Не хочеться мені розповідати таких історій. Власне, те, що ви 
прочитали, викладене дуже делікатно. їхні розмови завжди бувають 
набагато виразнішими й барвистішими, але навіщо й вас мучити?

— Гаразд, — одказав батько. — Ти залагодиш усе, що стосує
ться передачі квартири, усілякі там нотаріальні доручення та інші 
дурниці, а я повністю клопотатимусь продажем... Слід ще перевіри
ти, чи Ірина не має якихось боргів, пов'язаних в квартирою.

Отак. Вам уже все ясно. Зайве продовжувати розповідь про те, 
що діялося далі. Сцена була винятково неприємна. Додам тільки, що 
я вийшла до них і сказала все, що повинна була сказати. Я навіть 
не пригадую, що саме казала. Я майже не тямила себе від обурення 
й люті. Знаю, що плакала і що зрештою впала в істерику. Мати не 
відступала. Батько сидів, зігнувшись на стільці, й мовчав, але мати на 
мою істерику відповіла своєю, ще сильнішою, і я втекла.

Все, що сталося потім, вам відомо.
Мушу сказати, що ключі від Ірининої квартири були в мене. Во

на попросила поливати квіти, поки її не буде, й піклуватися про її до
мівку, якщо виникне потреба. Я й справді двічі на місяць ходила 
туди й прибирала пилососом, точно не знаючи, коли вона повернеть
ся; мені не хотілося, щоб, повернувшись, Ірина застала в квартирі на 
палець пилюки, було приємно думати, що вона знайде квартиру не 
запущеною, а чистою і затишною, неначе б сама доглядала її весь 
цей час. Було приємно, що ця жінка, яку я любила, мов сестру, й 
навіть у якісь моменти співчувала їй у її самотності й такому невлаш- 
тованому житті, прийде в свій дім і знайде його зігрітим моєю ру
кою... Я висловлюю вам ці свої чисто сентиментальні почуття, бо 
вони дорогі мені... дуже дорогі.

А тоді я заявила батькам, що ніколи не віддам ключа й що пе
решкоджатиму їм, скільки зможу. Й по тому втекла.

РОЗДІЛ XXII Саме тут доречно розповісти про оту
ранкову сцену в нас дома, бо наступ
ного дня, прокинувшись у будинку від

починку, я згадала її від початку до кінця. І запитала себе: чи маю я 
право думати про своїх батьків так, як думаю? Не хочу знову жар
тувати з приводу мого професійного почуття, отого «обов'язку» до* 
помагати, який я відчуваю (та й хто знає, чи треба називати це про
фесійним обов'язком), але скажу, вже цілком серйозно, що того ран
ку я їм співчувала. Я справді була свідком усього, що діялось між 
ними, і, як уже казала, не знаю, чим це пояснити. Найближчою й най- 
звичайнішою причиною може бути те, що вони просто збайдужіли 
одне до одного, найпевніше — після того, як щось між ними стало
ся. Іноді в їхніх розмовах прослизали якісь натяки. Але при мені вони 
остерігалися багато говорити. Я нічого не знаю й, мабуть, ніколи не 
знатиму. Так чи так, вони живуть разом, це, певно, їх улаштовує, й 
спільний інтерес до поліпшення добробуту родини часом, хоча й до
сить рідко, навіть створював атмосферу єдності й взаєморозуміння 
між ними. Може, цей інтерес до «матеріальних цінностей» (я навмис
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не висловлююсь якомога м'якше) примусив і мене зразу ж після за
кінчення школи дуже серйозно замислитись над тим, як стати не
залежною. Тепер я бачу, що це питання настільки просте, наскільки й 
складне. Чому і в мене виник такий самий інтерес? Адже я мала 
право спокійно приймати Тхню допомогу, це їх не обтяжувало, во
ни могли без найменших зусиль годувати й зодягати свою єдину 
дочку. Значить, інтерес цей виник не через бідність.

Ін'єкції давали мені не дуже багато, але все-таки достатньо, щоб 
я могла собі купувати вбрання й іноді частувати коньяком отого ле
дацюгу Петруна та інших приятелів. Але ж я могла й не заробляти.

Справді, коли я вперше погодилась зробити укол одній літній 
жінці з нашого будинку, то це був чисто професійний інтерес, і я ду
же хвилювалася: чи зможу, як зроблю його і т. д. Але коли мені 
заплатили (щоправда, я не хотіла брати гроші), коли з'явилися й ін
ші люди, які просили допомогти їм, і я без особливих зусиль поча
ла одержувати гроші, тоді вже несамохіть стала лічити їх — це вже 
був не професійний інтерес, а якесь особливе почуття, що виникає в 
кожного, хто сам заробляє на себе. Відверто кажучи, я відчувала 
приховану гордість, і якесь почуття незалежності з'явилося в мене... 
й одтоді, як воно з'явилось, я в іншому світлі побачила взаємини в 
нашій родині. І в мене майнула думка, що гроші — це ще не все, й 
не лише на них тримається родина. Того ж таки часу я мовби іншими 
очима подивилася на своїх батьків. Побачила, що вони об'єднуються 
тільки тоді* як щось одержали чи мають одержати... І нечасті про
світки в нашому домі бували в ті дні, коли з'являвся якийсь новий 
предмет. Найглибше в моїй пам'яті закарбувався один спогад, чи не 
найяскравіший спогад нашої родини, — поява автомобіля. Я була то
ді ще школяркою й раділа разом з усіма. Але тепер бачу, що радіти 
не було чого. Зовсім не було для цього підстав. Нічого не змінилось 
у взаєминах моїх батьків і після того, отже, для родинного щастя пот
рібен був не автомобіль, а щось зовсім інше. Але що саме, — я 
не знаю. І, як уже казала, мабуть, ніколи й не знатиму...

Тим-то я й поспівчувала своїм батькам, тим-то й досі відволікаю 
вашу увагу цими думками. Але зараз я закінчу і обіцяю, що більше 
до цієї історії не повертатимусь.

Увесь наступний ранок я не виходила з будинку, бо сподівала
ся, що мені зателефонує Стефан. В;н міг уже вийти з лікарні і, якщо 
оте весілля відбулось, почувається безмежно самотнім і нещасним. 
Цілком імовірно було, що він більше й не озветься, може, телефону
вав під настрій, а тепер вирішив, що нема чого вплутувати мене, я ж, 
власне, зовсім чужа людина... А коли так, то що ж мені робити? 
Залишається тільки одне: самій знайти його... Дійшовши такого вис
новку, я швидко склала й план.

Зійшовши до їдальні, я з нетерпінням чекала Стефана № 2. Не
відомо чому, він забарився, певно, до нього прийшло натхнення, і йо
му добре пишеться. Наш поет Никола, коли до нього приходило 
натхнення, не з'являвся на очі по кілька днів, хоч би як нам було 
без нього нудно. Він робився зухвалий і похмурий і тікав од нас, мов 
од чуми. Щоправда, після того Миладин та інші втирали йому носа, 
але він тільки сором'язливо всміхався і явно розкаювався, бо, як 
колись признався Миладинові, після днів натхнення його охоплювала
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страшна туга (так і казав: «туга»), і він ставав дуже невпевнений у 
собі й пригнічений. Хтозна, може, так воно у всіх?..

Тому, думала я, й запізнюється вусатий Стефан, певно, захопи
ло його натхнення. Адже він журналіст, а журналістам теж потрібне 
натхнення, бо як же їм інакше писати. Взагалі, раз у тебе такий фах, 
то щойно сядеш до столу — натхнення мусить неодмінно з'явитися. 
Чи видиво якесь тобі з'являється, чи бозна-що. Містика, та й годі!

В усякому разі, мені було нудно за столом без вусаня. Прига
дую, Станимиров говорив Манасієву про свою наступну подорож за 
кордон, і я вперше побачила його такого свіжого, з обличчя зійшли 
всі тіні, а очі стали ясні. Мабуть, не пив. Бодай цей день. Манасієв, 
проте, був такий же блідий, яким я запам'ятала його з першого дня, 
блідим було і велике його чоло, що закінчувалось не знати де. Руки 
його ледь тремтіли, отже, це було не від алкоголю, а від нервів чи 
якогось іншого захворювання. Але він був лагідний і добродушний, а 
може, просто втомлений. Я помітила, що всі стомлені люди лагідні, 
принаймні такими видаються.

Ось про що я думала, потай стежачи за ними.
— Я хочу, щоб ця подорож була професіональна, — сказав ар

хітектор, — перш за все професіональна... З точно визначеним і 
спрямованим інтересом. Таке мені ще ніколи не вдавалось. Зустрі
чаєшся з колегами, бачиш багато нового, але не можеш проникну
ти в його суть, подолати чисто людські взаємини і займатися тільки 
своєю справою... Мусиш перетворюватись на дипломата, а це все 
трата часу, бо не має нічого спільного з твоєю роботою.

Манасієв похитував головою.
— Крім того, — провадив далі архітектор і хтозна-чому поди

вився на мене, — завжди перешкоджає щось... зовсім стороннє.
Він усміхнувся, а Манасієв розсміявся вголос.
— Не раз я давав собі слово не цікавитись стороннім, але не 

витримував. Є один чисто психологічний момент. Вириваєшся за ме
жі свого звичного існування, і в одну мить скидаєш усі вуздечки, 
які стримували тебе, й поспішаєш скористатись з нагоди...

— Ти красень... Тобі це легко. — В голосі Манасієва вчувалась 
удавана заздрість, а може, й ледь помітний докір.

Бувши архітектором, я б образилась, хоча все точно — він гар
ний чоловік. Але, видно, надміру закоханий у себе, як і сам казав 
мені, а самозакохані люди ніколи не розуміють іронії.

Крім того, було ясно, заради кого він завів цю розмову про 
вуздечки, тож я з цікавістю чекала, що він казатиме далі.

— Не в тому річ, — з удаваною скромністю відповів архітектор 
на закид Манасієва. — Мені здається, що все залежить від ступе
ня, від сили бажання, прагнення, яке проймає тебе.

— Це залежить найперше від віку, шановний.
— Не тільки. Це питання людської вдачі, ну й... нахилів.
Манасієв засміявся.
— Ну то й що, — сказав він, — куди ж сягають ці нахили? До 

готельних покоївок чи до чогось більшого?.. Ха-ха-ха.
Архітектор знову сприйняв це за щирий жарт і собі розсміявся.
Я мовчала, й моє обличчя мусило здаватись їм кам'яним. Не то

му, що ця розмова чимось ображала мене чи пригнічувала, я завж
ди намагаюсь так поставити себе, щоб люди при мені говорили все, 
що їм заманеться. Але ( я вже це помітила) чоловіки починають отак
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розмовляти, досягнувши певного віку, думаю, десь після тридцяти 
трьох чи тридцяти п'яти років. їх починає дуже непокоїти це питан
ня. Хай собі базікають, думала я, але не в присутності жінок чи при
наймні дівчат, бо дівчатам — усім, я певна цього, — такі розмови 
видаються бридкими. Я не збираюсь показувати себе надто цнотли
вою. Але ми, дівчата, чи знаємо ці справи, чи не знаємо, страшенно 
цікаві. Тому з нами слід розмовляти дуже делікатно і... не знаю як. 
Але не так, як розмовляють такі чоловіки з нахилами...

А ось що визнав ще за необхідне висловити архітектор:
— Готельні покоївки — це останній резерв, шановний. Випадок, 

випадок, його величність випадок! Ніколи не знаєш, що він тобі за
пропонує. Але, звісно, не можна на нього розраховувати. Його треба 
шукати... І знаєш, трапляються найнесподіваніші комбінації. Атмо
сфера подорожі, готелю — це щось фантастичне, виняткове, неви
мовне... Це, здається мені, щось таке, що струмує в повітрі, й зуст
річі з чужими людьми мають уже зовсім інший зміст, інтерес під
вищується на багато градусів... А втім, ти їздив, ти все це, напевно, 
знаєш. — Він озирнувся. — Скажу тобі, навіть у будинку відпочинку 
можна створити таку атмосферу... Дуже небагато треба, щоб ство
рити її. Навіть у нашому... Може, комусь уже й пощастило, шанов
ний Манасієв, хтозна...

Страшенно загадковий цей архітектор! Такий делікатний і загад
ковий, що далі нікуди.

Я сама закінчила обід, випила й компот з абрикосів. Скористав
шись нагодою, я відсунула од себе вазочку, поклала на стіл сервет
ку, підвелась і сказала їм з підкресленою люб'язністю:

— Приємного відпочинку.
Архітектор подякував легким уклоном, з тією самою загадковою 

й багатозначною посмішкою, а Манасієв кивнув не глянувши, і мені 
здалося, що йому стало трохи незручно. Так мені здалося, хоча я й 
не зовсім того певна.

Я піднялася на другий поверх, зупинилася біля кімнати Стефана 
№ 2 й постукала. Він сам відчинив мені.

— Хочу щось у вас запитати, — сказала я. — Можна ввійти?
— Звичайно.
З друкарської машинки стирчав майже додрукований аркуш. 

Стіл стояв якраз біля відчиненого вікна, за якихось десять метрів по
чиналося темно-зелене царство лісу. Соснові пахощі виповнювали кім
нату... Та й пташині співи теж.

— Ідеальне місце для натхнення, — мовила я. — Вам, мабуть, 
страшенно приємно сидіти за машинкою й цокати.. А пташок ви чує
те?

— НІ
— Зрозуміло, думки ваші десь-інде, адже ви вживаєтесь в об

раз. А ліс взагалі бачите? Він вас надихає чи ні? Даруйте, мені це 
страшенно цікаво.

Він лише всміхавсь. У вуса. Не зголив вусів, хоч і погрожував. 
Певно, без них не подобається сам собі. А цікаво, який він без ву
сів? Мабуть, я б його й не впізнала поголеного.

— А знаєте, — сказала я, — коли ви одного дня вирішите мене 
більше не знати, зголіть свої вуса, і я вважатиму вас за когось ін
шого. Може, навіть удруге познайомимось. Я дуже люблю знайо
митися...
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— Добре... Я ж обіцяв, що зголю їх. Тільки не зараз.
— Чому?
— Немає часу.
— Ага, так ви пишете.
— Не тому. Гоління вусів — це душевне переживання, а сьогод

ні я не маю сили...
Я сиділа в кріслі — у кожній кімнаті стояло крісло. Заклала но

гу на ногу. Він запропонував мені сигарету, подав вогню, тоді від
сунув машинку й сів на стіл.

— А хіба ви не обідаєте? — запитала я, щоправда, з чималим 
запізненням.

— Я б охоче. Тільки не можу.
— Чому?
— В мене гості.
Він мав рацію. Певно, вже сердився на мене. Треба було відразу 

встати, але вийшло б ще гірше. Я показала йому сигарету:
— Тільки до половини.
— Я жартую. Сидіть, скільки хочете. Мені дуже приємно. Я й 

так вирішив не обідати.
Я засміялась.
— Це чистісінька правда, — сказав він. — Боюсь, що наберу 

сто кілограмів.
Я уважно глянула на нього.
— Це вам буде нелегко. Ви досить худий... — я похитала голо

вою. — Елегантний... Тільки оці вуса...
Він підвівся й попрямував до ванної.
— Зараз же зголю їх.
— Ні, ні! Не зараз! Прошу вас! Немає часу!
— Його в нас аж занадто.
Я схопилася й узяла його за руку.
— Чекайте... Прошу вас. Вам дуже личать вуса. Я просто покеп

кувала... Не було за що зачепитись. Ви такий досконалий, що мені 
не лишається нічого іншого для кпинів. Як зголите їх, що я робитиму?

Він подивився на мене. Тоді повернувся й сів на місце.
Отой жарт про досконалість я бовкнула зопалу, не надавши йо

му особливого значення. Але наступної миті оцінила його трохи інак
ше, й мені здалось, що це дуже ризикований жарт. Якийсь час ми 
мовчали.

Я скурила сигарету до половини.
— В мене до вас є одне дуже велике прохання, — сказала я. 

— Справді.
Він кивнув, видно, зрозумів, що справа таки важлива.
— Одна з машин біля нашого будинку ваша, адже так?
— Моя, — відказав він.
— Мені конче треба до Софії... Чи не підвезли б ви мене, га?

РОЗДІЛ ХХІІІ Мабуть, я справила на нього враження
неабиякої нахаби, але було саме так: 
я попросила підвезти мене до Софії, і 

він погодився. Бо що він ще міг удіяти?
Мушу нагадати, хоча вже й так ясно, що я вирішила це без «зрі

лого» обмірковування, просто під настрій. Зараз я думаю, що, ма
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буть, усі так роблять. Залежно від того, що спаде тобі на думку. 
Навряд чи всім спадають на думку найкращі рішення. До таких лю
дей, можливо, належу і я...

Так чи ні, а ми із Стефаном № 2 їхали по шосе, що звивалося над 
улюбленою столицею, й вона виблискувала під нами на всю силу. 
Розляглась у теплому полі, зігріта пообіднім сонцем. Велике щастя, 
що над Софією є гори, — як захочеш збагнути, що то за місто, як 
закортить побачити його все, виходь на гору і дивися, скільки зав
годно. Я кажу так, бо того надвечір'я, коли ми спускались витким 
шосе, щось змінилось у мені, й відтепер я більше не думала про 
місто з отим роздратуванням, що раніш, а відчувала щось подібне 
до зацікавлення, поєднаного з непевністю й, може, зі страхом. Бо 
одна справа знати вулиці міста й інша — бачити його все, з мільйо
нами вікон, за якими люди — чоловіки, жінки, діти. Дуже просто 
уявити собі, що з кожного вікна на тебе дивиться обличчя дитини, 
обличчя жінки чи обличчя чоловіка.

Тоді, їдучи до Софії, я задала Стефанові № 2 одне дуже важ
ливе запитання. Мала на це право, бо він про те саме запитав мене.

— Вибачте, — сказала я, — але якщо не хочете, можете не від
повідати... Який ваш... так би мовити... сімейний стан?

Дуже прямолінійно, але в своїх нотатках я виявила доволі 
зухвальства, тож це для вас зовсім не новина. Новиною воно було 
для журналіста. І все-таки, коли не рахувати його трохи здивовано
го погляду, він добре вийшов із становища й відповів майже відразу:

— Я розлучений.
Запала мовчанка. Більше я не могла запитувати, а він, видно, 

не хотів говорити. Я майже вгадала його відповідь, бо коли до лю
дини, що живе в будинку відпочинку, ніхто не приїздить, ніхто не 
дзвонить і не надсилає листів, то це свідчить про те, що не все 
гаразд у її родинному житті... Або ж, навпаки, все гаразд — зале
жить, як дивитися на ці речі.

Для такої дівчини, як я, немає нічого цікавішого, ніж слухати, 
чому розлучилися двоє, — це страшенно цікаво, але й повчально теж. 
Мені здається, що коли дівчина знатиме досить таких історій про 
розлучення, вона легше орієнтуватиметься, досягнувши двадцяти літ, 
і не шарпатиметься на всі боки, наче в густому тумані. Бо не до 
кожної дівчини приходить велике кохання, коли воно, неначе ота 
різдвяна комета — даруйте за порівняння, — освітлює їй шлях, і во
на йде, мов загіпнотизована, разом із коханим у єдино правильному 
напрямку. Думаю, з більшістю дівчат трапляється зовсім протилеж
не; немає ніяких комет, а блимають у тумані якісь вогники, й дівчи
на зовсім не знає, за яким іти, який з них обернути на свою комету. 
І дуже часто заплутується поміж тих світлячків, особливо коли жене
ться за ними й перебирає.

Сподіваюся, ці роздуми ні в кого не викличуть враження, ніби 
я сама гарантована від усіляких «неприємностей», коли так добре 
на цьому розуміюся. Я, власне, вірю, що дівчата переважно розваж
ливі. І все-таки з ними можуть траплятися всілякі випадковості. А 
що чекає на мене — не знаю... Може, якась геть заплутана історія — 
я ж не можу бачити наперед. Скажу тільки, що мене пойняла стра
шенна цікавість і нетерплячка. Я не боюся, що зі мною трапиться 
щось погане. Думаю, я не єдина така хоробра. Нас таких більшість. 
І це добре!
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Якщо ж треба чогось побажати собі, то щоб засяяло таке світ
ло, як-от Ірині... Потому вона була нещаслива, але пізніше, думаю  ̂
це світло для неї знову зайнялось і світило їй завжди. Це могло бу
ти навіть щастя.

— Хочете, щоб я вам розповів? — запитав журналіст, позираю
чи то на шосе, то на мене.

— Так.
— Але не конкретно... Деталі не завжди бувають цікаві... Іноді 

навіть прикрі... І не завжди пояснюють суть справи... От самогу
бець!..

Журналіст вилаявся, мало не збивши мотоцикліста, що втерся 
між нашою і зустрічною машинами.

— ...Я вам скажу таке... У взаєминах між чоловіком і жінкою 
є одна особливість. Важлива особливість... Не знаю, чи ви зрозуміє
те, але я скажу. З будь-яким чоловіком трапляються в житті найріз
номанітніші пригоди... Всілякі!.. Буває так важко... А то й нестерпно... 
І саме тоді — пильнуй! Саме тоді тобі потрібна допомога. А хто 
допоможе? Звичайно ж, дружина, яка мусить бути найближчою лю
диною... В цю дуже відповідальну мить вона повинна пильнувати, 
блискавично оцінювати ситуацію й допомагати... Віддано й безумов
но. Допомагати!.. Пам'ятай, дівчино, може, колись ти благословля
тимеш мене, що я розповів тобі оце... Буває, однак, що жінка не ро
зуміє або, навіть зрозумівши, не хоче допомогти... Це може бути 
через її душевну вбогість, і від збайдужіння, й через егоїзм, але са
ме в таку мить жінка вирішує, що не повинна допомагати і взагалі 
мусить показати чоловікові, що їй усе байдуже й хай він сам виплу
тується, як знає... Ну, в такому разі человік, відверто кажучи, почу
ває себе... зрадженим. Він вважає це зрадою — саме так, не смій
теся, я кажу це не для хизування. Слід зважати на стан чоловіка & 
такі хвилини. Особливо, коли він певен, що веде якусь битву... Чо
ловіки завжди з кимось воюють, це їхнє покликання!.. Тоді він почу
ває себе зрадженим. Щось болісно рветься... Він сам переламується 
навпіл... Ось через це, — тихо закінчив вусань, — люди іноді роз
лучаються.

І подивився на мене сумними очима.
«Дуже поважна причина для розлучення, — подумала я. — Але 

що таке зрада і як її впізнати?..»
— Так, — промовила я вголос, — але ж треба знати точно... при

чину... зради.
— Причину?.. Це найгірше... Найгірше, коли починаєш дошуку

ватись причини. Якщо шукаєш її, то неодмінно знайдеш. Бо хочеш 
знайти... Тоді піддаєш цю жінку випробуванню. А жодна людина в 
світі не хоче зазнавати випробувань...

— Вибачайте, — сказала я, — але мені здається, що ваша тео
рія дуже небезпечна... Ну, а якщо в цей час і жінка потребує допо
моги? Тоді хто винен? Коли обоє потребують підтримки водночас?

— Тоді вони йдуть по неї кудись, якщо не дістають її вдо
ма... А той, хто хоч раз покине дім, уже втрачає відчуття, де саме 
його домівка. Починає занепокоєно роззиратися навколо, зовсім не 
дивно, якщо знайде притулок і підтримку в іншому місці, поза влас
ним домом.
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Ми вже майже спустилися з гори. Віддалік видніла канатна лінія. 
Стільчики з людьми рухалися повільно, немов краплини, що стікають 
по дротах.

— А ви знайшли підтримку поза вашим домом?
На це запитання Стефан № 2 відповів не відразу. Він лише по

сміхнувся, мені здалося, досить кисло, й аж тоді проказав:
— Ми ж домовились, що не говоритимемо конкретно. Я вас по

переджав... може, в мене все зовсім інакше. А втім, ідеться не про 
мене ж. Ви розумієте?

Він знову викрутився. Знайшов дуже зручний спосіб відповідати 
на мої надміру точні запитання.

— По-вашому, люди діляться на таких, які можуть надавати до
помогу, й на таких, які повинні її отримувати...

Він клацнув пальцями:
— Було б дуже добре, коли б існував такий чіткий... розподіл. 

Тоді ще в школі можна було б визначити, хто до якої групи нале
жить, і шукати собі партнера з іншої групи. Насправді все значно 
складніше. Іноді людина потребує допомоги, іншим разом вона сама 
може допомагати... Все це складно.

— А чи не забули ви найголовнішого: взаємного кохання? Ко
хаєш не через те, що чекаєш допомоги, а з зовсім інших причин.

— Авжеж, тільки ми раніше вже казали, що кохання може зга
снути... й саме тоді виявляється інше — взаємодопомога і т. д.

Мені стало неприємно від цих розмірковувань.
— Слухайте, — сказала я дуже роздратовано, — коли вже ко

хання справжнє, воно не може перетворитись на якусь потребу взає
модопомоги... Кохання є кохання. Якщо воно зникає, не шукайте при
чин у тому, що вам, мовляв, не допомагали, коли ви цього найбільше 
потребували... Кожен шукає виправдань. А ви спробуйте зберегти 
кохання!

На це Стефан № 2 нічого не відповів. Найсмішніше було те, що 
саме я повчала його. Я зненацька усвідомила своє зухвальство: хто 
я така, щоб давати йому поради?.. Та все ж на краще, що я сказала 
йому це, — хай не думає, ніби в усьому має рацію. Бо справді в 
оцій його теорії було щось неприйнятне для мене. Не взагалі неприй
нятне, але саме для мене. Якби я почала міркувати отак, як він, — 
чи допомагатиме мені в житті, чи не допомагатиме — мій радист, 
коли б він існував або з'явився в близькому майбутньому, — це бу
ла б одверта торгівля. Бо тоді й він з повним правом міг би чека
ти, що принесу йому я, яку підтримку він дістане від мене...

Я не хочу, щоб з усього сказаного виходило, наче я уявляю собі 
справи так ідилічно. Я знаю принаймні трьох дівчат, які взяли шлюб 
з точних розрахунків: повиходили за хлопців досить заможних, з 
квартирами, навіть з авто й таким іншим. Але чи означає це, що ці 
дівчата не кохали своїх наречених? Того ніхто не знає й не може 
твердити. Що ж тоді? Лишається тільки одне... Повинні кохати! Тоді 
обом буде тепло. А коли не кохаються, то ніяка квартира, навіть з 
машиною на додачу, не зігріє їх... Ось так думаю я. Якщо, звісно, 
вас цікавлять мої думки... І ще хочу сказати, знову про мою Ірину: 
подумайте, що вона, покохавши, одержала разом з коханням? Ні
чого, крім смертельної небезпеки та клопоту. Тоді, одначе, це так 
зігрівало ЇЇ, що того тепла їй стало на все життя... Що ж залишається 
від теорії вусатого журналіста? Нічого... Кохання — це все.
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Ось як! Було б берегти, коли взагалі воно існувало! А не вигаду
вати теорії про взаємодопомогу, бо це скидається на організацію 
якогось домашнього господарського об'єднання, що його, думаю, 
заснували мої батьки...

Ми мовчки їхали до лікарні. До тієї самої, де я познайомилася із 
тим хлопцем Стефаном і де рятувала його. Я вирішила взяти його 
адресу з лікарняних документів.

Розділ XXIV Лікарня містилася біля окружної заліз
ниці. Під терасами для хворих, біля 
маленького басейну з фонтаном, 

стоїть гарна статуя голої дівчини. Коли я йшла повз фонтан, навколо 
панувала цілковита тиша — усі спали, мусили спати з другої до чет
вертої. Я пригадала той вечір, коли прощалася зі Стефаном на горіш
ній терасі, в останнє моє нічне чергування. Відтоді минуло всього три 
місяці, а скільки змін! Сталось оте, що вам уже відомо, з Іриною, 
все моє життя неначе повернуло в іншому напрямку. І тепер, тіль- 
ки-но побачила терасу й статую голої дівчини під розкошланими то
полями, я вперше відчула, що вертаюсь до тих днів. Знову поплив 
нормальний час, у якому живе хлопчина Стефан, що хворів, а тепер 
десь одужує чи, може, навіть зовсім одужав. Я тоді сприяла цьому, 
й тепер мене знову охопило бажання допомагати... Весілля Ірини з 
інженером відбулося, й комусь потрібна моя заспокійлива рука. Я 
думала, який він тепер, чи не став гладуном на сто кілограмів — це 
могло б сильно мене розчарувати, бо на мене дуже впливає зовніш
ність людини. Особливо юнака. Я кажу це не просто так, бо мені 
справді хочеться, щоб він не змінився, щоб мав таке саме видовжене 
обличчя, блискучі очі. Не тільки ж у хворих блищать очі. Блищать 
вони й у здорових.

Дівчата з канцелярії ще не забули мене. Зустріли посмішками. 
Потім трохи здивувались, коли я сказала їм, що мені потрібна ад
реса того хлопця. Вони знали його, він їм подобався, і навіть трохи 
розчарувалися, що Стефан так швидко одужав і виписався. Поки я 
шукала адресу, дівчата обмінялися усмішками. Певно, подумали 
бозна-що...

Попрощавшись із ними, я пішла до машини. Журналіст сидів біля 
воріт лікарні під деревом. Він так замислився, що й не помітив ме
не. Побачив тільки тоді, як я підійшла близько. Удав, ніби дуже зра
дів, а насправді спробував зігнати сум з обличчя, аби я не думала, 
що його схвилювала наша розмова. А він напевно думав, коли н& 
про неї, то, в усякому разі, про щось із нею пов'язане.

— Вже?
— Вже, — відповіла я — На жаль, у нас нема звички запису

вати домашні телефони хворих. І тепер доведеться їхати до нього 
додому.

— Пусте... Кажіть адресу.
Коли б не Стефан, не знаю, чи й знайшла б я ту вулицю. Але 

він запевнив, що знає її, вона десь неподалік від Орлового мосту, і 
названо її так на честь однієї дівчини, яка загинула в роки Опору. 
Тоді я подумала, що коли б Ірина загинула, її ім'я, певно, також да
ли б якійсь вулиці. І люди йшли б собі вулицею, і ніхто нічого не 
знав би ні про історію Ірини з конспіратором Стефаном, ні про вбив-
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ство капітана Янакієва, ні про багато чого іншого. Я вважаю, що 
коли давати імена таких людей вулицям, то неодмінно треба вистав
ляти докладні написи про те, чому вулицю названо саме так. Це 
мусять знати всі перехожі. Тільки як ти все розповіси на звичайній 
вуличній табличці!

Ми приїхали досить швидко. Коли зупинились біля будинку під 
Номером дванадцять, я щиро подякувала Стефанові, який пожерт
вував заради мене обідом і відпочинком. Так йому й сказала. Він 
відповів, що в нього теж є справи в Софії, хоче побачитися з багать
ма людьми і збирається повертатися назад тільки ввечері, тож, якщо 
я хочу, може підібрати мене, аби тільки я сказала, де й коли на ме
не чекати. Я погодилась, і ми визначили місце зустрічі. Я знову по
дякувала йому, зовсім розм'якла від вдячності, як то кажуть, але ме
не аж поривало вийти з машини, бо ми стояли під будинком Стефа
на. Вусань слухав мої подяки похнюпившись, і мені здалося, ніби він 
хоче щось сказати, бо він зволікав і дивився на мене неуважливим 
поглядом, потім, неначе махнувши на щось рукою, усміхнувся над
міру люб'язно й проказав:

— Бажаю вам успіхів. До скорого побачення.
Коли я вийшла, він так різко натиснув на газ, що машина аж 

загарчала. Але вуличка була коротка, і йому довелося майже зра
зу загальмувати, щоб зробити поворот.

Він побажав мені успіхів... Успіхів у чому?

Двері відчинились, тільки-но я подзвонила, вийшло дівча років 
чотирнадцяти, гостроносе, з невеликими, але дуже гарними й жва
вими чорними оченятами. Таке собі миле, але обережне мишеня. Во
до кивнуло мені, поглядаючи на мене трохи скоса.

— Стефан удома?
— Стефан? — проказало воно неквапно.
— Так.
Дівча розчинило двері й тихо промовило:
— Заходьте...
І відступило вбік якимось елегантним танцювальним кроком.
Я ввійшла до холу, вмебльованого двома кріслами й диваном. 

На стінах висіло кілька естампів з підписами. Якісь маски, досить 
страшні, але цікаві, треба визнати. Гарна графіка.

Ми з дівчиною посідали, й вона почала мовчки роздивлятись ме
не. Зміряла очима з голови до п'ят, зовсім спокійно, неначе саме 
для цього всадовила мене навпроти. Відтак дуже здивувала мене, 
запитавши тоненьким голосом:

— Ви Ірина?
— Ні, не Ірина... — відповіла я. — Мене звуть Марія.
— Хіба? — дівчина й собі здивувалась. — Отже, ви не Ірина? — 

Вона запитала так, немов я їй брехала.
— Ні, ні.
Ми помовчали. Тоді мишеня знову розтягло свій тоненький, наче 

ниточка, голосок:
— Тоді приятелька Ірини чи як?
— Ні... Я бачила її колись, але ми не приятельки.
— Ага...
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І тільки після цього дівчина вирішила зробити важливе повідом
лення:

— А Стефана немає.
І подивилась на мене з дещо визивною посмішкою.
— Ну то він, мабуть, повернеться, правда ж?
— Сьогодні ні.
— Так... Чому ж ви не сказали цього зразу?
— А не сказала і все, — відповіла дівчина і ще ширше розплю

щила очі, з цікавістю дивлячись на мене — що я тепер робитиму.
— Шкода, — сказала я й підвелась. Мишеня також устало.
— Ви можете трохи почекати? — мовило воно.
— Можу.
Дівчина підійшла до телефону, повернулася до мене спиною й 

почала крутити диск. Але майже зразу поклала трубку й запитала:
— А ви мені розкажете про Ірину?
— Що розказати?
— Скільки їй років?
— Дев'ятнадцять...
Вона замислилась.
— А яке в неї волосся?
— Русяве... Й сині очі.
Вона знову замислено оглянулась на мене.
— Я здогадуюсь, звідки ви його знаєте... З лікарні.
— А хто він тобі?
— Брат. Там він познайомився з однією дівчиною Марією... Ви 

медсестра.
— Нічого подібного, — відказала я. — Я стюардеса.
Мишеня вирячило на мене очі. Стюардеса!
— Гаразд. Зараз я йому подзвоню. — І швидко набрала номер. 

Коли відповіли, вона запитала: — Можна покликати Стефана? Це йо
го сестра.

І мовчки передала мені трубку.
— Алло, — почула я голос Стефана. — Я слухаю, Ігліко.
— Добридень, — відповіла я. — Це Марія...
Запала мовчанка. Стефан пригадував, хто це може бути і який 

може мати зв'язок з його сестричкою. Він виявився метким хлопцем, 
не знаю, чи мав іншу знайому Марію, але згадав зразу — мабуть, 
по голосу.

— Добридень, Маріє... Як добре, що ви подзвонили... Звідки ви 
дзвоните?

— Од вас... Мені допомогло одне дівчатко.
— Це моя сестра Ігліка... Ви вже познайомились?
— Майже.
— Маріє... Маріє, я дуже хочу вас бачити... Ви знаєте, що я 

дзвонив вам у будинок відпочинку?
— Мені казали... Я подумала, що це ви... Для того й прийшла — 

щоб побачитися з вами.
— Чудово... Котра зараз година? Четверта... Хочете в отій самій 

кондитерській «Троянда»? За півгодини.
— Хочу... Тільки в мене є інша пропозиція... Даруйте, я мушу 

бути в одному місці. В одній квартирі. Коли хочете, давайте там.
— Гаразд, — відповів Стефан.
Буде неправда, коли я скажу, ніби тільки зараз вигадала це за-
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прошения. Моя фантазія спроможна й не на таке. Я не раз поду
мувала запросити його до Ірини, але й досі не наважувалась. А те
пер вирішила — раптово, розмовляючи з ним по телефону. Отак я 
запросила його на квартиру Ірини, назвала адресу, розповіла, як 
знайти.

— Домовилися, — сказав Стефан.
Ігліка стояла поруч з вельми незалежним виглядом, але явно 

намагалася вгадати, що говорить її брат.
— Щиро вам вдячна, Ігліко.
— Це він вам сказав, що мене звуть Ігліка?
Я кивнула. В передпокої Ігліка визнала за потрібне сказати 

мені:
— Я знаю, що ви медсестра... Ви прийшли з лікарні перевірити, 

чи він здоровий...
Я вирішила признатися. Та й не було ніякої потреби брехати.
— Так. Я Марія, медична сестра, — сказала я.
Після того ми попрощались. Поки я спускалася сходами, Ігліка 

стояла в дверях. І, перш ніж я вийшла, гукнула мені вслід:
— Передайте привіт Ірині...

Розділ XXV Я йшла на побачення зі Стефаном і
думала про всяку всячину, зараз уже 
точно й не згадаю, про що саме. А 

все-таки цікаво й, може, навіть важливо було б знати, що саме я ду
мала. Мушу сказати, що в голові моїй було порожньо або майже 
порожньо, й тільки час од часу, наче тіні, там прослизали анемічні 
думки. І все через те, що я почувалась особливо — я вперше запро
сила хлопця, я, а не він мене! Це не означає, що мене гризли доко
ри сумління — через дівчину Ірину абощо. Таке мені й на думку не 
спадало. Скоріше я заплуталась у своїх невиразних намірах... Тому, 
мабуть, отак зовсім бездумно, мало не насвистуючи, я пройшла по
під каштанами Руського бульвару, повз царя на коні, аж до ву
лиці Раковського, тоді за пам'ятником Базову, патріархові болгар
ської літератури, звернула вгору, потім іще трохи вниз, де на узвозі, 
перед вулицею Дондукова, нема потреби казати, де саме, розташо
вана квартира моєї Ірини.

І тільки коли я зайшла до парадного, думки запрацювали чітко 
і ясно. Власне то була одна-єдина думка. Я вже описувала білі спога
ди про Ірину. Але зараз з'явилися не якісь там спогади, а справжня 
думка, яка так раптово мене вразила, аж я мусила зіпертись на по
руччя й довго стояла з заплющеними очима... Я вперше усвідомила, 
що Ірини нема, що її справді немає, що це назавжди, й ніщо не спро
можне її повернути... Тепер я знаю точно, як люди дістають інфаркт... 
Це якесь страхітливе стискування серця...

Перевівши подих, я пішла далі, не відчуваючи нічого іншого, 
крім гіркої самоіронії: адже мені спало на думку запросити хлоп
ця на побачення в дім Ірини... й

І все-таки я мала якесь виправдання. Я збагнула це вже потім, 
але воно було, і я мушу про нього сказати. Десь глибоко в душі я 
боялася миті, коли доведеться зайти до квартири Ірини... Але раз 
призначено побачення, я зобов'язана... Ось воно, це пояснення. Ні
чим не можу його довести. Навіть сама собі. Але я в нього вірю.
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Зайшовши до квартири, я одразу ж заходилася прибирати — 
минуло добрих два тижні після мого останнього візиту, й усе вкри
лося тонким шаром пороху. Працюючи, я поступово заспокоюва
лась — це, власне, було певним примиренням, усвідомленням, що 
нічого вже не можна змінити... Але воно теж допомагає, й що швид
ше приходить, то краще.

Квартиру збудовано на особисте замовлення Ірини. Й тому вона 
дуже затишна — Ірина впорядкувала її відповідно до своїх смаків, 
отже, і дім ЇЇ мав свою душу, в ньому просто приємно було жити. 
Це, думаю, головне, завдяки чому я заспокоїлась... Дві різної ши
рини великі кімнати об'єднані великим холом з вікнами в протилеж
них стінах. Світло ллється звідусіль. Є ще одна кімната, й кухня, і все 
інше — окремо від великого холу. Отаке житло Ірини. Й умебльова
но гарно — мені, у всякому разі, подобається.

За скляними дверцятами в стіні стояло кілька невідкоркованих 
пляшок — коньяк, вермут і ще щось. Я певна, що вона зумисне за
лишила їх перед від'їздом — аби при потребі вони були в мене під 
рукою, аби я почувала себе справжньою господинею в її домі. Та 
ніколи, навіть у найважчі для Петруна й Миладина хвилини, я не 
згадувала про ті пляшки. Про дім Ірини компанія не знала, він існу
вав, наче отой радист — не для сторонніх очей.

Того-таки дня, як ви це ще побачите, сталися досить важливі по
дії. Я мусила приймати важливі рішення. І всьому тому дав поштовх 
мій початковий настрій, до якого спричинилась Ірина. Як тільки прий
шов Стефан, вона зникла, але її остання поява розкраяла мені сер
це... Певне, було щось таке, що визрівало давно, й на сходах, коли я 
підіймалась до її квартири, моє серце досягло того, чого прагнуло. 
Ці слова можуть здатися вам сентиментальними, але інших у мене 
немає. Отак. Не знаю, чи ясно я висловилася. Але те, що станеться 
далі, зробить усе яснішим, зовсім ясним...

Стефан запізнювався, вже минуло півгодини після домовленого 
часу, а про нього не було ні слуху, ні духу. Я вже думала, що він 
неправильно записав адресу. Мені стало нудно, я дістала дві чарки, 
відкоркувала пляшку коньяку й налила. Лише один ковточок. І зно
ву замислилась над складною історією Стефана і його приятельки. 
Найімовірніше, вона вже перебралася до інженера, й Стефан прийде 
сюди дуже розлючений і сумний. І питатиме моєї поради! Я твердо 
скажу йому, щоб він на все начхав. У нього ще все попереду, й хай 
одужує якнайшвидше, бо в Софії сто тисяч дівчат, які можуть йому 
сподобатись, і хай тільки пильнує, щоб не прогавити справжню лю
бов... Коли вже те кохання — з дівчиною Іриною — зазнало повного 
краху. Нині, після всього, що сталося, можу сказати, що я й себе 
зараховувала в те число.

Стефан прийшов усміхнений і з трьома трояндами в руці. Ду
же церемонно подав їх мені. Він одпустив собі довге волосся й. те
пер одне пасмо звисло йому на ліву брову. Я запросила Стефана сіс
ти, а сама вибігла з трояндами до кухні. Була трохи схвильована. По
ставила квіти у вазу, налила води і повернулась до холу.

Ми посідали коло чарок і довго дивились одне на одного. Я не 
бачила його щонайменше два місяці. Він знову схуд, щоки позапа
дали, оч; лишились майже такі ж таємничо великі, як і тоді. Але 
виглядав значно здоровіше. Зовсім здоровим, можна сказати. Такі ви
падки, хоч і рідко, але справді бувають. Дай тільки боже, щоб усе
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минуло, думала я, дай боже. Найважливіше, що він не став гладким, 
для мене це найважливіше!

— Ви зателефонували дуже вчасно... — сказав Стефан. — Я вже 
був зібрався йти... Ви не знаєте — я тепер працюю. З одним дру
гом. Робимо різдвяні прикраси. Для ялинок... Він має обладнання й 
матеріали. Я роблю великі кульки, зовсім гладенькі, їх найлегше ро
бити. Потім жінка приятеля фарбує їх, наклеює срібні й золоті блис
кітки... Робота проста. Є, правда, легкі запахи й випари, але я звик. 
Ці барвисті кульки дуже гарні.

Він розповідав, а я думала: навіщо йому треба працювати? Лед
ве вийшов з лікарні й одразу став до роботи. Адже він студент, чо
му не дбає про навчання? Чи не захопила його, бува, ота моя прист
расть до грошей?.. Я, проте, була дуже далека від істини.

— А навіщо вам працювати?... Це для вас шкідливо. Ви ж тільки 
вийшли з лікарні.

Потім я подумала, що знову взяла помилковий тон. Важливо не 
це. Хай робить, що хоче. Мене цікавило інше. Якими очима він диви
ться на те, що я тут, поряд, якими очима він дивиться на мене?

Він глянув на мене, як під час нашого останнього побачення, ко
ли вагався, чи сказати мені, що Ірина чекає дитину. Зараз він теж 
зробив своє важливе повідомлення в той самий спосіб, зненацька:

— Мені потрібні гроші... Я одружився.
Ось так. Мушу вам сказати, що тоді, хоча це й невірогідно, я 

зовсім не здивувалась. Принаймні не переживала того, що називає
ться здивуванням. Тепер я думаю, що десь у глибині душі я вже зна
ла, що буде саме так. Чого ж іще можна було сподіватись? Нічого! 
Крім шлюбу. Правда, не відразу, але швидко, за якихось кілька се
кунд, я вже опанувала новину, вона пройшла крізь моє серце й мо
зок, і я відчула щось несподіване — якусь полегкість.

Не знаю, що відбилося на моєму обличчі. Але я не заахкала, 
не виказала штучного захоплення й навіть не здогадалась поздоро
вити його. Якийсь час ми мовчали, і я, здається, всміхалась, — ма
буть, сумно, бо саме в цю мить відчула сумне й примирливе задо
волення, якщо можна так сказати... Нарешті я розтулила вуста:

— Це добре.
І більше нічого... Я дивилась на нього, він похнюпив голову, й на 

його губах тремтіла, здавалось, винувата посмішка, в якусь мить він 
глянув на мене й знову опустив очі. Потім сказав:

— Добре....
І ми знову замовкли. Я випила свій коньяк. Цілу чарку двома 

ковтками, наче давній п'яниця. І тільки тим, власне, виказала своє 
хвилювання од незвичайної новини. Неначе хотіла підвести риску 
під своїми фантазіями, знову зухвало розмахувати диригентською па
личкою, щоб підігнати події... Я знову була вільна, зовсім вільна й 
щаслива, якщо це можна назвати щастям. Неозорі обрії відкривали
ся переді мною, й перед моїм радистом, і перед усіма іншими чу
довими людьми, які могли з'явитись кожної миті... Кожної миті.

Ось переді мною один дивак. Одружився з вагітною дівчиною 
і заходився на додаток до цього працювати. Хай працює, подумала 
я, хай надривається, якщо це йому приємно й потрібно. Коли хтось 
робить усе навпаки, не так, як того вимагають його інтереси, вам 
слід знати, що це робиться тільки заради власної втіхи, з чистого
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егоїзму. Тому не поспішайте співчувати такій людині. Може, ви 
повинні їй заздрити.

— Чудово, — сказала я, — ви зробили велику справу.
Він подивився на мене й, пересвідчившись, що я цілком серйоз

на, — всміхнувся, цього разу від щирого серця й навіть якось гордо. 
Він має право пишатися, подумала я, адже він утер носа інженерові 
з квартирою. Це стало можливим тому, що дівчина його кохає, а це 
неабияка підстава для гордості — знати, що тебе кохають! Авжеж, 
однак обставини виявились трохи іншими, те, що я знала, вже за
старіло.

— Ну, а як ся має інженер?
Я злораділа, що інженер марно закидав свою вудочку, ніхто не 

спіймався на його квартиру, хай собі шукає щастя деінде і не втру
чається у справи моїх друзів.

Стефан відповів мені так:
— А знаєте, оте все було вигадкою... Не було ніякого інженера.
— Як це? Адже був інженер, та ще й з квартирою!
— Ні, не було. Вона мене весь час дурила.
— Навіщо ж їй було вас дурити?.. Яка їй од того користь?
Стефан одхилився назад і знову переможно глянув на мене:
— 1а це ж ясно! Заради того, щоб звільнити мене од моєї обі

цянки. Я ще до хвороби сказав їй, що одружуся з нею, й вона по
годилась... А потім, коли в мене почалася кровотеча, вона вже не 
знала, що їй робити. Отоді вона й вигадала отого інженера, щоб я 
перестав каратися й спокійно видужував.

— Непогано придумано, — мовила я, — аби тільки це була 
правда.

Стефан вирячився на мене:
— Чому ж не правда? Ви думаєте... що я не знаю, як воно було?
— Гаразд, гаразд, — погодилася я. — Так мусило бути!
В ту мить я подумала, що не маю ніякого права сумніватися. Я 

здогадалась, що це, мабуть, вплив мого «спілкування» з отим Сте
фаном з будинку відпочинку, так званим Стефаном № 2, людиною, 
котра багато пережила й надто обачно ставиться до життя. Коли я 
висловлювала молодому Стефанові оті думки, то мовби говорила 
голосом Стефана № 2.

Хлопець нахилився до мене й почав пояснювати дуже переко
нано:

—Я загнав її в глухий кут... Коли я вийшов з лікарні, вона й далі 
викидала коники з інженером, раз у раз ходила на побачення... Але 
я двічі вистежував її, й обидва рази вона ходила до подруги. Я поду
мав, що побачення відбуваються там. Ту дівчину звуть Неллі, я з 
нею теж знайомий. На третій раз я вдерся до них, зчинив неймовір
ний скандал, і тоді обидві зізнались... Уся їхня вигадка розсипалась... 
І знаєте, що мені сказала ота шановна Ірина? Що я сам винний. Ка
же — чи ти дурний, що вірив, наче я ходжу на побачення? Хіба ва
гітна дівчина може думати про побачення з якимись типами?.. ! вда
рилась у сльози, звичайно. Дуже гірко плакала, ми з Неллі навіть 
злякались, щоб нічого не сталося з нею чи з дитиною, бо її напали 
спазми, серцеві чи ще якісь там... Дуже гірко плакала — стільки мі
сяців жити в невідомості... І батьки її, зрештою, довідались, не мож
на вже було критися, видно ж... Уявляєте собі? Майже постійно жила 
в Неллі... І ми ще того ж вечора, коли я їх викрив, вирішили питан
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ня... Наступного дня я подзвонив у будинок відпочинку, хотів по
просити, щоб ви разом з Неллі були нашими свідками... Але не за
став вас. А довше не можна було чекати. Вчора ми розписались... 
Дуже шкодую. Мені страшенно хотілося, щоб ви були в нас за куму...

Мушу вам сказати, що всю цю історію я вислухала з неабияким 
задоволенням. Справді приємна історія. Навіть трохи жалісна. Я слу
хала Стефана з задоволенням до тієї хвилини, коли він згадав про 
мою особу, про те, що хотів узяти мене за куму. І саме тоді мені 
здалося, т о  він зіпсував усю мелодію, бо, коли йому й потрібна бу
ла кума, то в жодному разі не я. Бо я собі надумала й була готова 
до зовсім іншого, відверто кажучи... Зовсім не кумою йому бути. 
Та що вдієш. І тоді я сказала:

— Я також шкодую... Коли батько сказав, що мене питав Сте
фан, я зрозуміла: щось сталося. Іншого Стефана я не знаю. І все-та
ки, відверто кажучи, зовсім не припускала, що ваші справи так щас
ливо владнались...

Дивну картину, мабуть, являли ми собою біля столика в квартирі 
Ірини. Вчора він одружився, а сьогодні сидить тет-а-тет з іншою дів
чиною.

І дівчина ця зовсім не бридка. Має зеленаві очі й гарне волосся, 
каштанове, з легким червонястим полиском. На дівочих вустах блу
кає сумна усмішка, й через те дівчина видається навіть кращою, ніж 
є насправді, в сумних людях завжди є щось привабливе. Схилила то
неньку шию, й коротке пасмо волосся, наче крильце, звисло перед 
її очима... Вуста в неї пухкі й трохи відкриті, бо дівчина зажурила
ся: але раз у раз вони складаються в усмішку, й, коли придивитись, 
можна побачити на щоках ледь помітні ямочки...

За той час, поки ми сиділи із Стефаном і я слухала його розпо
відь, я наче кудись віддалилася. Гадаю, це досить поширене явище, й 
воно виникає саме тоді, коли людина чекає щось одне, а стається 
інше, коли вона взагалі помиляється в якихось своїх сподіваннях, чи 
планах, чи дідько його знає в чому-» Тоді доводиться все починати 
спочатку, з якогось зовсім іншого кінця... І залежно од випадку то
бі може навіть стати шкода самої себе...

А тоді я все-таки сказала хлопцеві:
— Мені не зовсім ясно, чому ви хотіли, щоб я була у вас кумою. 

Чому саме я?
Стефан замислився. Я відчула, що йому стало неприємно. Через 

те, що мусив пояснювати.
— Ну... Мені здається, це ясно... Я вам дуже вдячний. Оті перші 

дні в лікарні, ви ж пам'ятаєте, як мені було... Ніхто вас не примушу
вав сидіти біля мене. А ви сиділи, й це чудово впливало на мене... 
Заспокоювало. Я думаю, мені завжди хотітиметься бути вашим дру
гом.

— І все ж мені не зовсім ясно, — наполягала я.
Коли людина хоче почути про себе щось приємне, вона стає 

дуже настирливою й навіть нахабною.
— Я скажу вам... Тільки не сердь*геся на мене.
— Не буду.
Він все ж таки завагавсь, але зрештою сказав:
— Донедавна я справді думав, що інженер існує. І мене втішало, 

що коли Ірина вийде заміж, матиму до кого озватись... Чи, може, 
пожалітись абощо. Бо ви єдина людина, яка знає таємницю Ірини і
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її дитятка... Тобто, що в того дитяти немає батька... З вами я можу 
розмовляти про все... Та й зараз ви, власне, єдина людина... тільки ви 
знаєте всю правду, й ніхто інший ніколи про це не довідається... То
му я хотів, щоб ви були кумою, щоб стали нам другом назавжди... 
Нам обом з Іриною. Мені цього дуже хочеться!

Я мовчала, замислившись над його словами.
— Може, — додав він, —це вам здається трохи дивним... Мо

же, я не зміг як слід пояснити. Та що там пояснювати. Я хочу, щоб 
ми були друзями, і край.

Р о зд іл  X X V I О шостій Стефан подзвонив
Ірині. Він сам побажав запросити 
її й неодмінно познайомити нас.

Коли дівчина прийшла, я почувалася ніяково, навіть трохи вину
вато, й чекала, що вона зробить, побачивши мене.

Але вона нічого не зробила. Нічого особливого. Ми привітались, 
і вона, мило всміхнувшись, показала гарні білі зуби.

Ми посідали біля столика. Ірина досить незграбно пролізла між 
столиком і кріслом. Вона була трохи огрядніша, ніж годилося б, й, 
очевидно, далі потовстішає ще більше. Тй і належить бути дещо 
незграбною. Крім того, личко її трохи підпухло, у вагітних завжди 
щось робиться із шкірою обличчя, вона неначе зсередини вибарв- 
люється в молочний колір, але блідість та не хвороблива, а свіжа, 
якщо можна так сказати.

— Ви вже знайомі, — сказав Стефан, вдивляючись у чарку і 
таємниче посміхаючись.

— Я вас пригадую, — озвалася Ірина. — Ви були тоді в білому 
халаті, адже так?

У неї був низький голос із прихованою м'якістю, яка ховає в со
бі багато більше, ніж сам голос. Гарний голос — це половина діво
чої привабливості... З першої хвилини мені стало приємно, що Іри
на гарна. Навіть вагітна, вона лишалася «гідною кохання». А я ра
діла, бо думала, що мені нема чого недооцінювати себе — конкурен
ція достойна, вибачайте за таке незвичне слово. Але воно точне.

Я не хочу, щоб ви подумали, ніби я зовсім позбавлена жіночої... 
злостивості, якщо говорити відверто. Але для мене все скінчилось, 
і не тому, що я вважала свої позиції щодо Стефана зовсім програ
ними, а через усю ту благородну історію — в ній було закладено 
так багато, що все інше втрачало свою вартість... Просто втрачало її. 
Чи не так?

— Ось, — сказав Стефан, показуючи на мене, — вона свідок, 
що я хотів з ним битись.

— Так, — підтвердила я. — Ледве його втримала. Хотів утек
ти з лікарні, щоб добряче того інженера відлупцювати.

— Коли б він оце не зник... то напевно був би битий.
— Годі вже тужитись, — сказала Ірина. — Знаєш, який це здо

ровенний чолов'яга? Щонайменше сто двадцять кілограмів.
— Я знаю деякі прийоми.
— Добре, що ви все-таки не побилися, — сказала я. — Могло б 

дійти й до суду.
— І замість загсу я б потрапила до суду, як свідок.
— І на чию ж користь ти б свідчила? — тихо запитав Стефан.

103



— На його... В нього квартира... А ти злиденний студентик.
— Бачите? — звернувся до мене Стефан. — І це на другий день 

після весілля.
Може, вас дивує, що Ірина почувалася, мов риба у воді. Але 

я її зрозуміла. По-перше, після такого одруження вона не могла 
й подумати, щоб приревнувати свого друга... Свого чоловіка, хо
тіла я сказати.

— Ну, а інженер, крім квартири, має ще щось? — запитала я.
— Атож. — Ірина почала пригадувати: — Дачу й автомобіль. І 

магнітофон «Угер»... І часто їздить за кордон... А знаєш, — оберну
лася вона до Стефана, — коли він буде у відрядженні, ти зможеш 
приходити... до мене. Правда ж, непогано?

— Він міг би прогодувати нас обох, — серйозно відповів Сте
фан. — Отже, ми втратили золоту жилу...

Отак ми базікали. Потім запала мовчанка. Жарт цей був зовсім 
безплідний. Він ні до чого не приводив. Тут слід пояснити, що коли 
хтось отак вихваляється й може у такий спосіб жартувати, будьте 
певні, що сам він ніколи не здатний утнути те, про що говорить... 
Він просто жартує.

Якщо Стефанові хочеться, щоб я була подругою — його й Іри- 
ниною, — то це не так просто й принаймні мені не ясно, як це мож
на зробити. Хіба що піклуватися віднині про обох, охолоджувати їх
ні розпалені лоби. Тільки я — і це вже ясно з усього сказаного — 
не народжена для такої ролі — вона мені зовсім не імпонує. Байду
же, що деякі факти засвідчують протилежне.

Я сиділа поміж двох молодят і відчувала себе старшою, просто 
старою. Немовби мала не 19, а 91 рік. Правда!

І саме тоді мене почало брати нетерпіння. А коли воно мене 
проймає, я здатна на що завгодно.

— Невдовзі у мене побачення з моїм другом. Він радист на 
реактивному пасажирському літаку, — пояснила я Ірині.

— Знаємо, — урвав мене Стефан. — Ірина теж знає. Я їй казав.
— Він відлітає сьогодні ввечері... до Бомбея... Це в Індії.
— З посадками? — запитав Стефан.
— Так, з однією. Десь на Середньому Сході. Точно не знаю, 

але це не так важливо... Нам треба попрощатись, ви ж розумієте.
— Ми вже йдемо, — заквапився Стефан.
— Ні, ні, ні! — вигукнула я. — Ви можете залишатись тут скіль

ки вам завгодно. Залишайтесь, інакше я смертельно ображусь!..
Стефан глянув на Ірину, Ірина — на Стефана.
— Гаразд, — кивнув він.
— Ми також запросимо вас, — озвалась Ірина, — але згодом. 

У нас іще нема квартири.
Стефан усміхнувся так, наче повідомляв дуже веселу новину.
— Поки що ми живемо окремо, але з учорашнього дня поча

ли відкладати гроші й скоро матимемо квартиру... Сьогодні, напри
клад, я заробив шість левів. Чотири відклав на квартиру. Триста шіст
десят п'ять днів на чотири — це тисяча чотириста шістдесят левів. 
За рік ми придбаємо на виплат однокімнатну квартиру, і все влаш
тується...

В цю мить я мовби почула голос Стефана № 2, сумного журна
ліста: «Цей хлопчина дуже наївний. Як він відкладатиме гроші, коли 
в них ось-ось народиться дитина? І хто подарує йому квартиру? Скіль
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ки чекає ще таких, як вони!» Отак сказав би журналіст, але я цього 
не сказала.

Поки Стефан розповідав про свої райдужні мрії, в моїй голові 
блиснула маленька іскорка. Запала мовчанка, під час якої мозок мій 
посилено працював. А на обличчі моєму, мабуть, з'явилася така со
бі ненормальна усмішечка, бо обоє з великою цікавістю подивились 
на мене. Я підвела очі, потім знову опустила їх. Нарешті проказала.

— Чи знаєте ви, навіщо я запросила вас у цей дім?
Я мить помовчала, щоб підкреслити вагомість подальших слів.
— Бо хочу впустити вас сюди на квартиру... Плата невелика. 

Десять левів на місяць. Саме стільки просить спадкоємець. Якщо це 
для вас дорого, можемо поміркувати... Кажіть, ви згодні?

Вони, звичайно, мовчали. Такі речі нелегко зразу обміркувати. 
Навіть я ще не збагнула всього як слід.

— На що згодні? — запитав Стефан.
— Ця квартира належить... одному спадкоємцю, — сказала я. — 

Досі тут жила... Ірина. А тепер уже не живе... І спадкоємець здає 
квартиру внайми. Я сама про все з ним домовлюсь.

— Всю?
— Що всю?
— Квартиру...
— Всю, звичайно, ЇЇ не можна розділити.
— Чого ви смієтеся? — запитав Стефан.
Мене дратувала його нездогадливість. Що ж тут незрозуміло?
— Я не сміюсь. Ви згодні?
— Десять левів... На місяць?
— А ви хотіли б на рік?
— Який же це божевільний здає цілу квартиру за десять левів?
— Гаразд, — сказала я. — Платіть, скільки хочете.
— Я згодна, — озвалась Ірина.
Ще б пак, подумала я. Згодна. Хіба ж вона може не погодитись?

Оце й усе. Подробиці розповідати зайве. Не можу описувати, як 
радіють люди... Не лежить у мене до цього душа. А саме зараз 
просто нема настрою. Коротше кажучи, я показала їм квартиру: во
ни ходили слідом і присягались, що берегтимуть меблі (неначе це 
так важливо); що регулярно платитимуть за квартиру; що виберу
ться, як тільки... що дякують мені й усе життя почуватимуть себе 
боржниками, я їхня благодійниця і т. ін.

Довелося нагадати, що в мене побачення, що мій радист не звик 
чекати і я можу образити його перед самим вильотом. У дверях 
вони поцілували мене. І я поцілувала їх... Залишила їм ключі й пообі
цяла прийти найближчим часом... у гості. Ірина заплакала.

Коли я хочу завдати комусь прикрощів, то не зупиняюсь на- 
півдорозі. Я неймовірно зла. Певно, ви це вже відчули. Хочу сказа
ти: спадкоємцям квартири доведеться попошукати способу вигнати 
з неї... молоду сім'ю. А виселення молодої сім'ї, яка чекає дитини, 
а потім молодої сім'ї з дитиною, справа досить складна; на заваді 
стають різні моральні, громадські й такі інші міркування... Ще одну
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деталь я з'ясувала зразу, з телефонної будки біля будинку Ірини. 
Подзвонила Миладинові, й він мені дуже зрадів.

— Приїздила до одної пари на весілля, — сказала, — тому й 
у Софії. Була кумою.

— Де ти зараз? Ми можемо побачитись?
— Не можемо. Я дуже стомлена і навіть... п'яна, — відповіла 

я. — Сам розумієш — весілля. Цілий день танцювала хоро. На ме
не чекає машина, і я повертаюся до будинку відпочинку.

— Я тільки подивлюся на тебе.
— Нема чого дивитись... Слухай... Ти юридичний пацюк. — Він 

справді вчився на юриста, коли я ще не казала цього. — Мені потріб
на консультація. Я заплачу.

— Давай... Платні з тебе я не візьму.
— Скажи мені, в який період, за житловим законом, не можна 

виселяти квартирантів?
— З першого жовтня... До першого квітня... Цілу зиму.
— Дякую, — сказала я і повісила трубку.
Я так і думала. Через два тижні вже ніяка сила в світі не зможе 

вижити молоду родину з Ірининої квартири. А до того просто треба 
все тримати в секреті.

Мої міркування, коли я ще не ділилася з вами, були зовсім 
прості: квартира без квартирантів продається набагато дорожче, ніж 
з квартирантами... А який спадкоємець захоче втрачати гроші? Жо
ден... Згодом народиться дитина й так далі... Доброго клопоту я 
завдала спадкоємцям.

Коли я вже наважуся щось утнути, то роблюсь надзвичайно ак
тивною. А щодо суті мого вчинку— не буду його коментувати, тлу- 
мачте, як хочете.

Я йшла теплими вечірніми вулицями Софії в найсвітлішому на
строї. І знаєте, про що думала? Вибирала місце для пам'ятника. Тіль
ки тоді зрозуміла, що в Софії є чудові місця для пам'ятників, до то
го ж іще не зайняті. Я була переконана, що слід спорудити пам'ят
ник тому, хто видав закон на захист убогих квартирантів... І як це 
досі йому не поставили пам'ятника, не збагну!

Найбільше я боюся, щоб ви не подумали, що я віддала квар
тиру з чисто сентиментальних почуттів. Про це не може бути й мо
ви — особливо після того, як я найдокладніше пояснила вам усю 
ситуацію. Отак.

Розділ XXVII Коли випадає теплий вере
сень, Софія стає найкращим міс
том у світі. Особливо надвечір.

Спочатку я простувала вулицею Раковського до площі Славей- 
кова — як звикла. Та тільки-но ввійшла в зону кафе, раптом круто 
звернула на вулицю Аксакова, тоді на вулицю Гурка й попрямувала 
до парку. Саме зараз я не могла розмовляти з «дітьми п'яцци» 1. Моє 
обличчя зовсім не пасувало до їхніх. Я поки що могла розмовляти 
з ними тільки на мигах, мовою глухонімих. То навіщо їх пантеличити?

Була лише сьома година, а із Стефаном № 2 ми домовилися зу
стрітись о восьмій — на Орловому мосту, точно посередині мосту.

• Від італійського слова piazza — площа, тобто «дітей вулиці».
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Отже, я ще можу прогулятися парком до озера й устигнути на по
бачення.

Протягом годинної прогулянки я знову передумала всі свої при
годи за останній рік, починаючи від провалу в Медичній академії й 
кінчаючи останніми, зовсім божевільними днями.

Настав уже час, — адже наближається кінець нотаток, — зізна
тися, що я сказала неправду всього двічі чи тричі. Я не говоритиму, 
де точно, бо ті маленькі вигадки нічого не важать. Скажу тільки 
про імена.

По-перше, ви повинні знати, а може, ви вже й здогадались, що 
мою тітку і її підпільника звали не Стефан і Ірина— це їхні конспі
ративні клички. Імена ці вигадані, але водночас вони й правдиві. І 
подумайте, чи могла б я розповісти про них, коли б їх звали інакше?

Необхідно було замінити імена хлопцеві Стефану й дівчині Іри
ні. Це ясно, мов день. Адже я єдина людина, що знає їхню таємни
цю. Інакше не могла б розповісти вам про них... А дала я їм саме 
ці імена через те... Та це зовсім зайве пояснювати, кожен здогадає
ться сам.

Радистові було однаково, яке ім'я носити. А я нарекла його 
Стефаном, бо думала, що між ним і давнім другом Ірини завжди бу
ло щось спільне. Навіть була цього певна.

От тільки журналіст справді має ім'я Стефан — його звуть са
ме так, і тут уже нічого не скажеш.

Він уже чекав на мене, коли я підходила до мосту. Я все ж таки 
запізнилася на кілька хвилин. З воріт парку бачила, що біля машини 
зупинився міліціонер. Я замахала рукою, але Стефан мене не по
мітив. Машина рушила, і міліціонер козирнув услід. Звичайно, чекати 
дівчат на мосту не можна.

Не знаю, чому, але я дуже злякалась, побачивши, як машина 
Стефана віддаляється з великою швидкістю. Мені раптом здалося, 
що я зовсім самотня на цьому мосту. Мабуть нерви мої здали, коли 
я так розхвилювалася. Не тому, що не знала, як дістатися до будин
ку відпочинку — можна було взяти таксі. А через те, що справді 
відчула себе покинутою. Я вже розповідала, як у мене міняється на
стрій. Тоді, застигнувши посеред мосту, я мало не затерпла від жа
ху, що ця машина і цей чоловік зникли назавжди. За сантиметри від 
мене пролітали десятки машин, але я наче була не на мосту, а в 
якомусь безлюдному місці, і єдине, чого я прагнула, то це, щоб Сте
фан приїхав своєю машиною і забрав мене звідси. Я мовби зовсім 
осліпла — так заглибилась в себе, в своє чекання і в страх, що охо
пив мене.

Всі мої попередні думки про дублену шкіру враз випарувалися, 
наче їх ніколи й не було, — здавалось, вони могли існувати тільки 
тоді, коли я знала, що хтось на мене чекає. В ту мить, як мене по
кинули, самовпевненість моя змінилася жахом.

Ці переживання були такі сильні, що коли машина Стефана зу
пинилась біля мене з відчиненими дверцятами, я сіла, не бачачи його, 
майже непритомна... Єдине, що я спромоглася зробити, це грюкну
ти за собою дверцятами. Отямилась я, пригадую, аж біля університе
ту. Стефан, мабуть, зрозумів мій стан, бо нічого мені не сказав. Ли
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ше коли ми стояли перед світлофором, я обернулася до нього й 
спробувала усміхнутись.

— Добрий вечір, — сказав він.
Я кивнула мовчки головою.
— Повертаємось... на нашу .верховину?
— Так, — відповіла я стиха.
Не знаю чому, але мені хотілося, щоб він зрозумів, яка я вдяч

на, дуже вдячна йому! Але я не зізнаюсь у цьому, хай він здогадає
ться сам... Тоді я не розповіла йому, як злякалась... І ніколи не 
скажу.

Отак мовчки ми поминули місто й виїхали на гірське шосе. Ста
ло прохолодніше, й це, мабуть, підбадьорило мене.

— Ну що, бачилися з хлопцем? — спитав він.
— Так... Він одружився.
Стефан нічого не сказав, тільки похитав головою і всміхнувся.
— А ваш радист у Софії?
Ось цього йому вже не слід було питати.

—  Немає ніякого радиста, — відповіла я тихо. — Це вигадка.
Потім я замовкла й дивилась просто себе — на великій швид

кості бруківка здавалася зовсім гладенькою, наче темно-сірий ас
фальт. Обабіч мелькали дерева, й у мене виникло таке враження, 
що вони позначають русло цього сивого потоку. Я ні про що не 
думала. Відчувала тільки, як до горла мені підкочується клубок.

Навіть не помітила, як з очей побігли сльози. Щось робилося 
зі мною, й це було приємно. Я плакала зовсім тихо, безгучно...

Стефан зняв руку з керма, взяв мою долоню й легенько стис
нув пальці. Тоді, пригадую, я заплакала вголос... І також стиснула йо
го руку.

Поступово почала заспокоюватись. І весь час міцно тримала Сте
фанову руку... Відпускала її тільки тоді, коли йому треба було пере
ключати передачі, а тоді знову її стискувала...

Діставши з сумочки носовичок, я витерла сльози. Мені навіть 
захотілося посміхнутись. Тільки я не бачила для цього підстав.

Я подумала, що коли ми так високо, то, мабуть, уже набли
жаємось до будинку відпочинку. Невже ніхто не телефонував мені? 
Ну, директор про це обов'язково скаже. Або архітектор. Я згадала 
про них, але буде неправда, коли я скажу, що мені хотілося їх по
бачити. Потім схаменулась, що треба було подзвонити до батьків 
Тієї дитини, якій я мала робити ін'єкції. І замість гуляти у парку, я 
могла піти туди.

Секунду подумавши, я зважилась на один крок. Не обертаючись 
до Стефана, але й не випускаючи його руки, я сказала:

— Ви не хочете на хвилинку зупинитись?
Він натиснув на гальма й зупинив машину на узбіччі.
— В місті є одна хвора дитина... їй треба було зробити ін'єкцію... 

Сьогодні. А я зовсім забула... Не хочете поїхати до неї? Ми затри
маємось там щонайбільше годину... Ви не будете чекати надворі. Ми 
підемо разом... Згода?

Стефан усміхнувся:
— Згода, — сказав він, розвернув машину, і ми поїхали назад 

до Софії.
З болгарської переклав 
Любим КОПИЛЕНКО
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Асен Разцветников (1897 — 1951), справжнє 
ім’я — Асен Петров Коларов; друкуватись по
чав з 1919 р. Автор поетичних збірок: «Жер
товні вогнища» (1924), «Вечори в горах» 
(1934), «Поезії» (1942), «Вибрані поезії» (три
томник — 1952, 1963, 1964). Вірш А. Разцвет- 
никова «Утоплені» (1924) присвячено подіям 
антифашистського Вересневого повстання 
в Болгарії 1923 року.

УТОПЛЕНІ

1
З-за гаю злотний день упав за небосхил, 
ліг вечір лагідний над верби, на затон.
Знов постріл прогримів і ген заглух без сил, 
і зоряний дзвонар віщує мирний сон.
Чи баржа ще не йде в осінні холоди, 
вся в чорних куширах, уся в смолі липкій? 
О, чорний цей ковчег над темінню води 
гойдається й співа про вічний упокій!
Хоч руки й зв'язані, але крізь ночі ми 
знов мрійно зоримо на сяючі міста.
І знов чекаємо, чи з берега, з пітьми 
не погукають нас невидимі уста?..
А вир барвіється в долоні межиріч, 
підводна широчінь веселкою мигтить.
О, хто поранений, розтерзаний в цю ніч 
униз падучою зорею полетить?
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2
Крізь рожеву ранку цвіть 
лине світла хмара.
Мокрим берегом димить 
біла, біла пара.
Матері, пощо жалі?
Поклик серця чулий?
У  підводній синій млі 
всі вони поснули.
А русалки звідусіль 
линуть крізь тумани, 
чистим льодом гасять біль, 
гоять свіжі рани,
та дають тройзілля всім 
чарівниці-феї, 
та кладуть на чола їм 
водянГ лілеї...
Повкривали їх, сердег, 
сліз проливши ріки, 
і зарили їх ковчег 
в глиб землі навіки.
Матері, свій біг спиніть, 
жалісливі й ніжні.
Цей бездонний вир таїть 
тайни безутішні.

З

Ми носим вербові вінки, де намули тужаві; 
лаштуєм таємно затоплені кимсь кораблі.
Під вечір списи підіймаєм старі та іржаві 
і білих примарних сідлаємо коней в імлі.
По дну річковому у плині шерег нескінченних 
женем міражі ми в країну незнану, ясну, 
горить безнадія в очах каламутно-зелених, 
на місячну схожа небесно-бліду жовтизну.
Пригадуєм ранок бузковий та співи натхненні, 
та битви за древній, в рожевому пломені Лом. 
Та ще за село одне сутички грізні, шалені, 
та іклища вовчі — жахливий кривавий розгром.
Як ті черепашки, поранені, ніжно-клопітні, 
скарби десь леліють в замшілій страшній глибині 
в серцях ми проносим жадання свої заповітні, 
скришталені гнівно у бісерно-білім зерні.
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А риба річкова метається скрізь на роздоллі, 
спливаючи хижо» з-під каменю й сивих колодь, 
жорстоко і дико кусає, з'їдає поволі, 
викушує нашу м'яку, набубнявілу плоть,
1 в сутінь весняну, коли з-над узгір'я, з-над балки 
усміхнений місяць осяє зелене руно, 
на тихій трапезі побачать незнані рибалки, 
безмежно зрадівши, безцінне і дивне зерно.
В серцях зазвучить їм наш спів як порив

благовісний
до простору, волі, до сонця, що вік не згоря.
І раптом на чолах тих смаглих рибалок проблисне 
крізь зморщок мережу яскрава червона зоря.

ОСТАННІЙ ВОЇН

Над спаленим степом ширяють орлиці, 
повільно і тяжко вилунює дзвін, 
і осінь іде, як безумна дівиця,— 
яскріючі квіти і листя кармін...
Вітчизно! Неоране поле безкрає 
вовки і шакали витоптують знов.
І сонце на схилі примружено сяє 
крізь дим, і пожари, й димуючу кров.
Святе покоління, на жертви готове, 
пройшло крізь безумство, злорадість і жах. 
О кров'ю залиті, полеглі братове,
0 кров, що невпинно димує в полях!
1 я, наче лебідь в промінні холоднім, 
поранений в полі, де битви гули, 
стою і співаю над краєм безодні:
«Ви жертвою в бою нерівнім лягли!..»

ІЗ «ПОЛЬОВИХ СТРІЛ»

Кукурудза
рання
ронить злотне зерно. 
Мамо,
йдуть одважні, 
хто їх вам поверне?



Там ген-ген 
далеко,
де пітьма лягає, 
там засада гримне, 
що на них чигає.
I сини два 
ваші,
дужі, гордочолі, 
як снопи 
злотисті, 
упадуть на полі.
І багато 
буде
днів, ночей минати.
І даремно, 
мамо,
будете чекати.
І даремно 
в північ,
коли все заглухне, 
будете вслухатись, 
чи ніде не грюкне.
А вночі 
з-під стріхи
свисне вітер в комин--
він шепне, 
навіє
тужний-тужний спомин.
Кукурудза
рання
ронить злотне зерно. 
Мамо,
пригорніть їх --
хто ж їх вам поверне?

З  болгарської переклав 
Дмитро БІЛОУС
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ЄЛИСАВЕТА БАГРЯНА

Єлисавета Багряна (нар. 1893 р.), справжнє 
прізвище — Белчева; друкується з 1915 ро
ку, видала поетичні книжки «Вічна і свята» 
(1927), «Зірка моряка» (1932). «Серце людсь
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СТИХІЇ

Чи ти спиниш вітра дужого, що витає над могилами, 
пролітає над яругами, носить хмари над полянами, 
б'є по стріхах, наче крилами, виграє шатрів вітрилами, 
не щадить воріт з парканами, ні дітей, що йдуть майданами 
в городі моїм?
Чи ти спиниш дужу Бистрицю, що біжить весною ярою, 
що гримить лункою кригою і лама мости з опорами, 
з берегів своїх виходячи, рине чорною примарою, 
несучи хатки з горожами і худобину з оборами 
в городі моїм?
Чи вина бурління спиниш ти, в темних бочках закипілого, 
в тих, що міцно замуровані і ніким іще не звідані, 
що кирилицею мічені від «червоного» до «білого», 
в кам'яних холодних сховищах нам дідами заповідані 
в городі моїм?
А мене спинити можеш ти, горду, вольну, та не скитницю, 
а вітрів, води бурхливої і вина сестру кипучого, 
ту, що простір і незвіданість любить супроти обітниці, 
ту, що снить шляхами, повними зваги й риску неминучого, 
можеш ти спинить?..

КНИГА

Вкладаєш ти весь біль, вкладаєш душу в неї, 
від радості й любові крадучи.
У ній твоє життя, всі помисли, ідеї 
і спалахи останньої свічі.
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Мов тяжко караний, не склеплюєш повіки, 
лице — в огні натхненної краси.
Отак заснеш над нею ти навіки, 
бентежне серце людству віддаси.
А візьмуть, погортають безсторонні, 
перш ніж у ліжку лагідно заснуть, 
іще й зітхнуть над нею, напівсонні:
«Яка судьба, яка чудесна путь!»

ЖЕРТВА
Моїй матері.

Три дні ридала над дитячим ліжком.
Три дні очей не сплющувала мати.
Три дні навколішки молилась нишком.
Єдиний син... о, як порятувати?
Життя його щохвилі погасає.
А десь у сквері дітвора гасає...
У синім небі сонце мружить вії, 
і загляда айва у скло віконне.
А він лежить — ніякої надії...
У перший день молилась до ікони, 
хрестилась, плакала, не знала впину:
— О господи, верни мені дитину!
На другий день в тяжкому отупінні 
молилась знов, від горя знавісніла.
— Візьми моє життя й віддай дитині...
На третій день вона немов прозріла:
— Прости, о господи, — ламає руки, — 
візьми його, позбав його від муки...
І в мить найтяжчу — чудо, чудо прямо, 
син, ворухнувши спраглими устами, 
промовив ледве чутно: — Хліба, мамо...

КОНТРАПУНКТ

Коли нещасна я, недужа і сумна, 
тоді не будь зі мною.
Мої літа, життя мене навчило — 
я звикла



Євгені К л и н ч а р о в . Музика. Килим.



своїми силами долати горе.
Мов ранений той звір, 
що в лігвищі своТм 
сховався десь 
зализувати рани, 
я зачиняюся в кімнаті 
між мовчазливих стін, 
вмикаючи, як світло, 
усі свої життєві струми.
Тоді
і трутизна, пульсуюча в крові, 
і стогін у заціплених устах, 
і ув очах невиплакані сльози, 
у серці вже давно перекипілі, 
зливаються в прозорі, чисті краплі, 
у зболені, не мовлені слова, 
обернені до тебе.
Прислухайся, і ти почуєш їх — 
де б ти не був.
Коли ж нещасна яг недужа і сумна, 
тоді не будь зі мною.
Не хочу свій тягар 
перекидать на тебе.
Не хочу я, щоб тінь, нависла наді мною, 
упала й на твоє чоло; 
щоб усмішка моя пригасла 
згасила ту,
що очі випромінюють твої.
Не хочу я, щоб стіни мовчазні 
тебе давили.
Ні, не хочу.
Я звикла
своїми силами долати горе.
Та важко лиш — переживать красу 
і радість 
самій, без тебе.
В прекрасні ці хвилини будь зі мною, 
щоб радощі зі свого серця я 
перелила в твоє, 
і всю красу, 
якою повняться 
очей моїх криниці, 
побачила відбитими в твоїх, 
щоб пісня, з уст моїх злетівши, 
тремтіла на твоїх устах.

З болгарської переклав 
Дмитро БІЛОУС
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Младен Ісаєв (нар. 1907 р.) — поет, член 
ВКП з 1927 р. Брав участь у Вересневому 
повстанні 1923 р. Автор зб 'рок «Пожежі» 
(1932), «Жертви» (1934). «Ленина» (1936). 
«Тривожна планета» (1938). «Людська пісня» 
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ПАСТУШОК

Йдуть корови по леваді, 
а за ними сиза ніч. 
Пастушкові й пісні раді, 
линуть сутінки навстріч.

Стежка-змійка ледве мріє, 
в'ються рейки між трави. 
Біла котиться Бирзія, 
ловить сяйво синяви.

Пастушок уздрів діброву, 
що в тумані проплива, 
в його тишу вечорову 
вкралась казка лісова.

Там за лісом, за горою — 
інший край краси і втіх.
Там за жнивною порою 
злото жнуть під юний сміх.

Там у синьому просторі 
завершає сонце путь 
і купається у морі, 
щоб на ранок чистим буть.

Через ліс, гірські відкоси 
пастушок біжить, пливе,— 
не боїться хлопчик босий. 
Сорочину буря рве.
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На горбі заводить пісню, 
туга в пісні тій була.
А довкола нічка пізня, 
холод, зорі, сива мла.
Роки, роки-блискавиці, 
де та пісня, де хлоп'я? 
Гаснуть спомини-зірниці. 
Пастушок малий — то я.

СОН

Лежу убитий. Був убивця мій 
похмуріший від ночі-студениці. 
Свинцеве небо— хмар нагнав борвій, 
доніс виття голодної вовчиці.
Убитий. Непохований. І сам.
Дивлюся з урвища крізь мли запону. 
Хто наближається? Хто справді там 
розбуджує цю темряву бездонну?
Глибока ніч. І жодної зорі.
Уста матусі шепчуть ледве чутно:
«Це ж за свободу нашу ти згорів, — 
тож спи в моєму серці непробудно!»
Та хто ж вона? Чи пісня вітрова, 
що долетіла з рідного міжгір'я, 
а чи густа некошена трава 
шепнула щось від щирого довір'я?
Лежу я. Непохований. І сам.
Дивлюся з урвища крізь мли запону. 
Не дихаю. Даремно мати там 
мене чекає з вічного полону.

З болгарської переклав 
Платон ВОРОНЬКО

МОЇ ПРЕДКИ

Чабанами одвіку були мої пращури,
що у шкурах блукали від ранку до вечора.
Ні за врунистий степ не було для них кращого, 
ні за гори, де сяють біліючі глетчери.
І красиві, і ніжні, й суворо насуплені 
по Дунаю селились слов'яни-язичники,
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у кремезних жінок своїх палко залюблені, 
у суворий свій побут залюблені скитники.
Де застане їх ніч, ночували з отарами, 
і за зорями стежили, і за планетами, 
і ловили сліди метеорів між хмарами, 
бо душею були, крім усього, поетами.
А коли зустрічалися з грізними бурями, 
що, корчуючи ліс, ніби грались деревами, 
йшли на бурю вони, вкриті темними шкурами, 
звівшись ледь не до неба, здавалися левами.
І коли вороги на них сунули ордами — 
з гір скидали чужинців затяті, загонисті.
А самі були чесними, вірними, гордими,— 
в їхній пісні звучить дух гайдуцької вольності.
Мої пращури сплять, в ріднім краї поховані, 
та лишилися злотні дунайські їх житниці 
і шпилі, що розкинули тінь в улоговині, 
і хмарини одвічні, самі, наче скитниці.
Вірний внук своїх предків, не знаю я кращої 
від своєї землі і від праці натхненної.
Кров моя молода і палка, як у пращурів, 
і широка душа моя вдачі пісенної...

ГОРІННЯ

Від ласки сонця й весняного леготу 
земля — як молода.
Пелюсток лет.
А в росянистій квітки чашечці — 
і аромат, 
і світлий мед.
А припадеш ти до землі — 
відчуєш
дух полум'я, дихання теплоти.
Яке велике, животворне чудо 
звершило, сонце, ти!
Життя — це нестихаюче горіння; 
спокою й смерті 
для життя нема.
Мине зима — і знов цвітіння, 
і юно гілля 
крила підійма!
О земле! Коли вже й під вічний камінь 
мене ти приймеш, стихне все в мені, 
я буду пить жагучими ковтками 
повітря лісу 
в вічній тишині.



Здається, що тебе і в тім безмов'Т 
почую я,
теплом налиту вщерть; 
відчую твої ріки переповнені, 
і смерть уже 
мені тоді не смерть!

З болгарської переклав 
Дмитро БІЛОУС

ВИТЬО РАКОВСЬКИЙ

Витьо Раковський (нар. 1925 р.) — поет, ав
тор книжок «На березі Маріци» (1951). «Рай
дуга над рівниною» (1954), «Мандрівник по 
світу» (1958), «Високосні роки» (1961), «Хліб 
і почуття» (1962), «Близька луна» (1966). 
«Вечірні дахи» (1968), «Добрий день. Галі- 
гею» (1970), «Вітряні підніжжя» (1974) та ін.

АРХІМЕДОВІ КОЛА

Вершить і небо своє коло.
Велосипед, що мчить алеєю, 
шалено шпиці кружеля, 
і водомети свої постріли 
заламують у світлі райдуги, 
в барвисту мерехтливість свята.
Поважно бродять, ген, алеєю 
з ціпком в руці — філософ, може?
Чи диригент на відпочинку, 
або ж аптекар?
І кожен творить своє коло 
замріяно.
Чи ж не було їхнє життя якимось колом, 
яке ось-ось замкнеться?
А понад ними птахи вільно 
закочують у небі кола, 
немов відтворюють у леті 
кружок басейну.
Покрай басейну, ніби лебеді,
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візочки білі з немовлятами, 
похитуючись, кружеляють, 
виписуючи в душах крихітних 
басейни сині — сотні... тисячі...
Все рухається, все по колу, 
як сонце в круговерті вічній 
довкіл землі.
І тільки там, посеред парку 
сидить бабуся на скамниці, 
тримає кола окулярів 
і протирає їх хустиною, 
до сонця мружачись.
А біля неї Архімед сидить на жовтому

піску —
він перший крок зробив сьогодні--
і пальчиком перед собою 
виводить мовчки 
непевні кола.

ПОЧУТТЯ

Не зміг згадати, що наснилось 
тієї ночі.
Я прокинувсь: веселе сяйво у мені лишилось, 
і почуття — безмежний я 
та всеосяжний.
Поза мною ж — трикутне небо на дні яру, 
розпиляне зубами скель, 
обтяжене громаддям хмар; 
дерева, вітром гнані вгору, як гурт примар. 
Здавалось, все мене повинне було гнітить...
Але я йшов, і кожну мить 
хотів позбутись решток сну, 
або ж знайти його початки,
і раз у раз я намагався у всеосяжності спіймать 
найтонші обриси 
отого сну,
а чи наблизитись до нього, 
до найточнішого штриха.
І тут, серед бескетів та дощів бурхливих 
я прагнув обернуть на слово 
те почуття.
Немовби іншим світом йшов,

заглиблений у себе. 
Світ долішній був нереальний, як і шлях, 
і не гнітило гострокутне небо, 
ані в яру імла.

І думав я,— 
що б сталося зі мною,



якби посеред яру я не носив з собою все 
химерні образи, 
забуті сновидіння 
великості — мачину почуття.

КАЗКА

Біле царство. Зима глибока.
Гора льодіє високим замком.
Ніким не зрушений, застиглий спокій 
снігів, залеглих в холодний спанок. 
Студінь. І небо синіє з тиші, 
відбившись чітко в очах у сарни. 
Десь дзвонить дзвоник узвишшя, 
хоча й не видко ніде вівчарні.
Ідуть мисливці понуро вгору, 
чорніють постаті їхні графічно.
Вітер навстрічний все розпрозорює, 
снігом забілює слід навічно.
Тільки ялина все зеленіє 
перед тим лісом, що втік з хурдиги; 
зламавши дев'ять брам сніговію, 
вона сміється в яскині з криги. 
Царство заметів. Зима холодна. 
Позаду замок з льоду будований.

Сестрина донька мені сьогодні 
вдруге читає казку віршовану.

КРАПЛИНА

Не ходи тоді у місто, 
коли дощ рідкий плющить, 
бо затчешся волокнисто, 
станеш краплею умить.
Буду я тебе шукати 
в буйнотрав'ї — чи знайду? 
по росинах непочатих, 
на деревах у саду.
Чи ж тебе я де угледжу —
щезне все з-перед очей,--
якщо дощ в свої мережі 
світ навколишній затче.



Бенчо О б р е ш н о в . Дівчина.



КРАЩЕ

Якщо мене коли й скує 
(мов озеро — прозора крига) 

байдужість,
якщо я хмарою зависну безплідною над світом білим, 

якщо моя душа 
подібна буде до лісу тихого,

в якому ані вітру, ані подмуху, ані луни лункої, 
ні голосу немає,

якщо під водоспадами життя закруглиться, мов рінь, 
кінчасте серце,

якщо я занімію, знетямлюся, не вчувши мови дощової, 
полонений пташиним щебетанням та водою, 
що б'є в ключі гарячі, 
якщо я перестану бачити повітря, 

від дотикання з ним світитись перестану,
якщо не посміхнусь від болю, від радощів не скрикну, 
якщо я западуся в землю 
від слова, від образи,

якщо впаду, мов берест, у бурю й більше не зведуся,
то краще хай збіжу зі світу водою полохливою умить, 
то краще хай із річища я щезну, 

і навіть сліду,
як хвиля на піску, не позоставлю, — 

хай краще,
хай краще не розшукують мене, де я подівся, де заховався навіч, 
нехай мене не кличуть із лісу ночі покликом сумнівним, 

якщо нема за віщо мене на порох стерти, 
якщо нема за віщо

мені подяку скласти, чи ж докорять мені.

Т А Н Е Ц Ь

Через каміння та через хащиння 
струмить запінено удаль 
холодна вітошська вода, 
і чорториї кружеляє — 
срібляста платівка лунає.
Співають водяні кружальця — 
танцюють хвилі в птичім вальсі, 
вітри танцюють, дерева — 
йде обертасом голова!
Танцюють бджоли у повітрі, 
пташки танцюють перелітні...
Така танечна веремія — 
не запросить тебе не смію.
Танцює Вітоша із нами, 
земля танцює під ногами.

З болгарської переклав 
Павло МОБЧЛН
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ІВАН ДАВИД КОВ

Іван Давйдков (нар. 1926 р.) — поет і про
заїк, член БКП, автор поетичних книжок 
«Українець з білою гармонією» (1951), «Пле
че до плеча» (1953), «Вдома» (1956), «Світло 
від інею» (1957), «Дніпр під вікном моїм те
че» (1960), «Радість біля кожного порогу» 
(1962), «Крила і корені» (1964), «Фракійські 
могили» (1967), «Поезії» (1968), «Осяяння» 
(1970), «Здравиця зорепаду» (1972), «Бузкові 
колиски» (1973), «Каменоломня» (1973) та ін.

Млинових коліс гомінке обертання. 
Зернина в зернину— на дні риштака. 
Квітневі смеркання й липневі світання 
спадуть — умираючи — наче мука.
Отак і людини літа многотрудні 
мигочуть безумно в кружлянні крила* 
Розвіються попелом радощів будні, 
думки і надії, слова і діла.
Душа твоя інших скарбів не бажає,— 
із попелу чорний свій хліб заміси 
і дай його хмарі, котра підіймає 
твій дух. І пташині, що на небеси.
У цьому поезія. Світла потреба. 
Безсоння, що волю твою вивіря.
А смерть угорі вже чигає на тебе. 
Вона — твоя рань. Світанкова зоря.

ОСЯЯННЯ

В полі я посіяв жито, а зіходить жайвір, лине, 
лине жайвір, другий, третій... Рунь незнана на землі.
Мій посів росте, до сонця йдуть невидимі стеблини, 
йдуть, посріблені снігами, над круті гірські шпилі.
Липень маками яскріє. Люта спека почалася.
І над вистиглі черешні сонця ласка вогнева.
Взяв я серп — річок веселку, що над вербами звелася,— 
йду, неначе жнець небесний, на невидані жнива.



ФРАКІЙСЬКІ МОГИЛИ

Ви завжди такі схожі з могилами Фракії.
Під травою тривог, цілоденних турбот 
тихо гаснули ваші дні.
Ми вас часто не помічали, 
бо ви мали колір землі 
і пригорілого хліба.
Але день той настав,
коли плуг орача доторкнувся до ваших сховищ, 
камінь там зачепив. І відкрився вхід.
Вогник від сірника, злякавшися темряви, 
затремтів і осяяв
під склепінням небачені фрески — 
такі свіжі, ніби художник щойно вийшов, 
і ті фрески вологі від дихання живого.
А долі стояли золочені глеки, 
укриті пилом,
ряхтіли, неначе з-над хмарок веселі сонця.
Археологи ніжно здмухували з них легенди 
і несли урочисто, 
як древні дари землі.
А над шляхом стояли інші могили, 
травою зарослі, дощами подовбані, 
скромні і чорні, 
як хліб і земля.
Але люди їх обминали.

ЯКОСЬ У ЛИПНІ

Стільки падало зір тієї липневої ночі, 
що пропалили на нас одежу.
Коли ми повернулись додому,
Ти підняла мій піджак над балконом 
і побачила крізь нього все небо.
— Ах, чому ми не сіли під дахом, 
зірки б сипались на черепицю
і до нас би не діставали.
Як тепер вийдем на люди 
у прогорілій одежі?
А я промовив:
— Ти не журися!
Краще радій ілюзіям
і ранам від зір радій,— 
настане пора великих снігів,



все зробиться білим. Тільки дими над коминами 
небо заповнять своїми деревами сивими, 
на яких буде місяць тулитись, як жовтий крук.
Єдиною зеленню в нашій кімнаті 
тоді буде чайник,
пророслий на чорній проталині ночі.
І персиком буде квітучим 
прання рожевіть на балконі.
Ми станем старими й сумними.
І сліди цих зірчастих позначок
дадуть змогу побачить, яким було небо високим,
і якими високими були наші думи
тієї липневої ночі,
коли падало стільки зірок...
Ти усміхнулася. Голка дзенькнула об підлогу,
І за нитку,
якою збиралась заштопать дірки на одежі,
прив'язала ти літо,
щоб навіки лишилося з нами.

• ••

І коли скажуть фах сьогодні вибирати, 
я стану копачем колодязів.
Піду по світу відкривать джерела, 
незнані досі. Збитими руками 
ворочать глину й камінь. Доберуся 
до корневищ, підслухаю розмову 
людей і хмар, прикиданих віками.
Потріскаються геть уста від смаги, 
свій круг опустить небо наді мною 
і замурує, але я добудусь, 
почую гомін вічної води.
І саме в мить, коли вже нахилюсь 
над струменем живлющим і відчую 
лицем його співучий холодок, 
я поцілую сонце, що спокійно 
на дні криниці чистої лежить...
І знов на камінь придорожний сяду, 
шматок черствого хліба розломлю, 
і знов, прислухаюсь, де саме в горах 
джерельце жебонить. І знов до нього 
піду. Хоч буду стомлений украй, 
та кирку ранок променем осяє.
А на долонях запечеться кров.

З  болгарської переклав 
Дмитро БІЛОУС



СПОГАД
ПРО ЛОПУШАНСЬКИЙ МОНАСТИР

Там пахли промоклі дерева і мох монастирський. 
Скрипіли ворота, коли їх розгойдував вітер 
гірський, у дворі понакривані ряднами коні 
стояли. А я — приболящий — на возі лежав 
незрушно. Були там ще інші дитиська слабі, 
здалека привезені, щоб за здоров'я ігумен 
відправив молитву. Лежали і кашляли глухо, 
ждучи, доки дзвони задзвонять і купол засвітить...
Хтось крикнув у потемках досвітку: «Пави! Он пави!»
І я їх уздрів на старім споришевім подвір'ї — 
пістряві хвости їх були до світанку подібні! 
і тут засвітили всі вікна, всі вікна й прикраси 
на кінських уздечках пилюжних.

І мамині сльози
надією й радістю дивно тоді засіяли.
На лікті я звівся, щоб бачить, як ранок надходить, 
як день здоганяє притишену днину, як зорі 
за мить погасають і знову зливаються в ясну 
швидку каруселю, що мчить і мене забирає.
В душі моїй літо співало. Видужував я.

ПАМ'ЯТІ ДРУГА

Ах, ті сніги! Вони сипнули знову, 
хоч терен мав надію незабаром 
розквітнути. Твої гінкі тополі, 
що мало не сягають до балкону, 
рожевими верхів'ями шумлять.
Та ними ти не сколихнеш сьогодні, 
вертаючись опівночі додому, 
і не підставиш снігові обличчя, 
аби за щоки пощипав. Слідів 
із гумовим узором підошов 
не лишиш на порозі...

Ти далеко,
десь на краю землі, де виростають 
високі й супокійні кипариси, 
де в тиші на горбах вінки бляшані 
ржавіють...

Мовчки день у день од нас 
відходять наші щонайкращі друзі — 
то серце розірвалося, то рак...
І гробарі з лопатами проходять 
дорогою болотяною.



Петр Г р и т о р о в . ДрузЬ



Ми
про себе думаєм, про себе.

Слова
сердечного чекав ти в дні зневіри, 
чекав ти підпомоги побратимів, 
та ми забули, де твоя оселя, 
не мали часу навіть підійти 
до телефону, щоб тебе розрадить.

І ось — прощай! Надходить вечір тихо, 
і ми йдемо із цвинтаря, очищені 
єдиною сльозою, що вже й висохла 
від роздумів глухих і від скорботи.
Та завтра знову день зачинить нас 
у решето своє — трамваї, галас, 
страждання над листком паперу, потім 
у натовпах безмовний шлях додому, 
де нас очікує безсонна ніч 
з думками, що до шашелю подібні...
А там, над кипарисами, все сипле 
сніжок!

Та в шумі снігу ти не чуєш 
лелечого розкрилля. Ти не чуєш, 
як мовчки простягається коріння 
в новому домі привітать тебе.
Твоя могила, як велика риска, 
чорніє на снігу.

Все. Розрахунок.
Під нею скачуть перемерзлі птахи — 
мов лапками невтомно пишуть цифри 
всіх остаточних і неясних сум...
О, ми ось так відходимо раптово — 
всі — добрі й злі, знервовані і підлі — 
рівняє нас земля і віддає — 
корінню і дощам — у певні руки, 
що знов повернуть нас —

у вічній ласці
і доброті розквітлої галузки, 
в росі та в оболоках світових.

НЕРВИ

Навколо — ліс. Надовкруги верхи.
А в глибині — дзвенить ріка невтомно 
і пахне коренем вільховим і фореллю. 
Тут ми були самі — і цілий світ



був невеликим перснем скель камінних 
і сторчаків. Казав я — надобраніч! — 
лиш місяцю, коли лягав спочить. 
Транзистор мучився, щоб оминути 
межу шкали в жадобі повідомлень, 
але в коробці чорній озивались 
лиш цвіркуни, і лісові мелодії, 
і зле шипіння падаючих зір.
Опівночі новини ці пробились 
крізь віття сосен — звалювались тяжко 
на наші сни, немов рухливі дюни, 
і ми, як ті мандрівники засипані, 
ловили судорожно віддих свій...
І наші верховинські дні зникали, 
немов тютюнозбирачі квапливі, 
що біля нас надосвітку проходили, 
поблимуючи в лісі мерклим світлом, 
аж доки не задмухувала днина 
ліхтарні їхні. Ми пригадували раптом, 
що кожен з нас щось невідкладне в місті 
залишив; що потрібно дописати 
почату книжку; що когось чекає 
важлива зустріч, що сяк-так людині 
не можна дні розтрачувать свої.
І мовчки ми спускалися по схилах 
до полустанка, де нервово пчихав, 
ждучи на нас, лискучий паровоз.
Позаду нас гірські дзвонили ріки, 
та ми не чули їх — ми бігли в потемку 
і спотикались на корінні й на думках. З

З болгарської переклав 
Дмитро ПАВЛИЧКО



АНДРЕЙ ГЕРМАНОВ

Андрей Германов (нар. 1932 р.) — поет, 
член БКП, автор збірок «Паростки» (1959), 
«Робітничий поїзд» (1962), «Родовий герб» 
(1964), «Рівнодення» (1965), «Перетворення» 
(1968), «Міст» (1970), «Абетка» (1970), «Ост
рови» (1972), «Поезії» (1973), «Чотиривірші» 
(1974).

НАЙДОБРІШИЙ ЧОЛОВІК

В постолах, набитих землею, 
він смерком повертався з ріллі.
Чуб од поту блищав, як од глею, 
палахтіли в руках мозолі.
Жінка ставила миску бобу 
і дивилася, як він їсть, 
як тамує свою жадобу 
і мовчить, як непроханий гість.
Цілий день він хиливсь на рало, 
супочинку в труді не знав.
По вечері на покривало 
падав снопом і засинав.
А як сердивсь — біда готова: 
за дрібницю давав стусана, 
бив, не кажучи ані слова, 
так, що в кут одлітала жона.
Не казала вона, де коле, 
все таїла: і біль, і щем.
Не озвалась до мужа ніколи 
ні докорами, ні плачем.
А як листя возив на загати, 
придавив його віз в яру.
Цілу зиму не міг він встати.
І покликав дружину:

— Я вмру!
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Був я звіром. Знаю..Пробач.
На землі прожив без пуття.
Та не серце я мав звіряче, 
а звіряче я мав життя!

Закричала жона з розпуки, 
заблагала, щоб не вмирав... 
Цілувала вона йому руки, 
руки він її цілував.

! згасали слова між ними 
в передсмертній страшній самоті 
Він руками, як гирі важкими, 
пригорнув її вперше в житті.

І сконав. А вона ридала.
Чути плач було віддалік: 
чоловіка мого не стало, 
найдобріший помер чоловік!

РУБАННЯ ЛІСУ

На вікові ліси, ніким неткнуті, 
ішли в димах багать, неначе в млі, 
нещадні рубачі, як вої люті — 
бо голод був 
і не було землі!

Дерева глухо падали й стогнали, 
роса горіла поблиском сльози, 
і колію глибоку протинали 
вантажені колодами вози. 
Колодами?
Ні!
Трупами живими!
Зелений сік димився, як трава. 
Палали гнізда. Зойкала над ними 
з опаленими крилами птахва.
Великий праліс
помирав
поволі.
І попіл осідав, як сива тля. 
Оголювалось поле. А на полі 
ще тепла від вогню була земля. 
Там нива розросталася мізерна, 
де розпадався пня зотлілий гріб. 
Дощем на ниву сіялися зерна

134



Стоян В е н е в. Селянин.



із мріями про хліб,
про хліб, 
про хліб!

А де-не-де вціліли чудом буки, 
обрубані каліки-ясени.
Вони благально піднімали руки, 
потроху зеленіли щовесни.

Ні, не змогла всеїдна і сталева 
сокира їх понищити дотла. 
Осамотнілі і сумні дерева 
нагадували світові, що зла, 
голодна і скрутна буває днина, 
коли, забувши суть свого єства, 
підносить руку на красу людина!

І страшно, 
що вона 
буває в тім 
права!

З болгарської переклав 
Дмитро ПАВЛИЧКО

ПРИСВЯТА

Відмовся. Відцурайся. Не чекай, 
допоки повна чаша спорожніє.
Допоки зорі йдуть за небокрай,
допоки серце в грудях пломеніє,--
іди по крутизні, по бистрині,
допоки не загруз у каламуті,
допоки в недругах ти не знайшов рідні,
допоки прагнеш до мети, до суті.
Вривайся, не схиливши голови,
ступай у ніч.

А ніч зірчасто-синя.
І мить од вічності бери, лови, 
допоки схована в тобі недремна сила. 
Зумій звершити все і досягти 
вершин,

що в голубінь звелися чисту, 
допоки серце прагне висоти, 
допоки славою свого не знищив хисту. 
Ще заяскріє кожен день, як цвіт, 
і встануть помисли твої, як люди, 
у пам'яті твоїй засяє світ, 
який тебе так само не забуде!



ГНІЗДО В ТРАВІ

На світанку, над рікою 
свище клепана коса, 
і прив'ялою травою 
пахне ранішня роса.
Раптом — закричала пташка, 
аж здригнулося зело... 
захиталася ромашка, 
кров'ю блиснуло крило.
Горе. В тиші й самотині 
став косар ні в сих ні в тих. 
Ноги він одсік пташині — 
навіть глянути не встиг.
і судилося навіки 
птиці тій тепер літать — 
понад гори, понад ріки, 
понад ліс та сіножать.
Хоч без ніг, та має крила — 
зникла в небі, наче дим.
В небесах себе втопила, 
стала сяйвом голубим.
Стала думкою моєю: 
мали б крила ми, як птах, 
то вмирали б над землею — 
в небі, в зоряних світах.

З болгарської переклав 
Микола СИНГАЇВСЬКИП

А як би мало нині я хотів!
В похилу повернутися хатину, 
у тихій двір, усіяний роменом, 
упасти на траву, розкинуть руки, 
і довго так лежать, віддавшись тиші, 
дивитися на хмари сніжно-білі 
і усвідомлювать, що молода ще мати,
що слід столоченого мною місця--
це просто слід, полишений дитям, 
в невіданні багатим і щасливим.



СТРАЖДАННЯ

Страждання завше дуже небезпечне. 
Страждання викликає гнівну думку. 
А думка зве до дії, до дерзання.

О горе тим, 
хто спричинив

страждання!

ЧОТИРИВІРШІ

Прихильність, гроші і слова умій з усмішкою втрачати, 
любов, що в серці визріва, умій з усмішкою втрачати.
Саме життя — втрачання вічне, а кожна втрата нам болюча, 
але тому, що так бува — умій з усмішкою втрачати.

•

Не бачив я: даруй, бджоло. Але безсила вже єси ти, 
ввігнала ти мені жало — горить долоня, не згасити.
Болить мені, та благородства на світі більшого не знаю, 
аніж платить життям за право жало караюче носити.

•

Схилилися під тінню віт, щоб їх ніхто не міг почути.
Край них гримлять гудрон, граніт, щоб їх ніхто не міг почути. 
А цей старий і хитрий світ давно вже їхню тайну знає, 
та шепчуть все ж стару, як світ, щоб їх ніхто не міг почути.

•

То спершу не любов була — то просто був маленький жарт. 
Але у вир мене втягла, хоч був то лиш маленький жарт.
Та тільки цей маленький жарт зробився враз великим болем, 
Коли відчув я, що й для тебе то був лише маленький жарт.

•

Мій розум, глупство, ласка, лють,— як на долоні, все життя. 
Любив, губив, верставши путь,— як на долоні все життя, 
та хоч і в сні за кожен крок відповідати я готов, 
бо це ж і є моя могуть,— як на долоні все життя. З

З болгарської переклав 
Дмитро БІЛОУС



ЛЮБОМИР ЛЕВЧЕВ

Любомир Левчев (нар. 1935 р.) — поет, член 
BK1I, автор поетичних книжок «Зорі — мої» 
(1957), «Назавжди» (1960), «Позиція» (1962), 
«Пристрасть» (1966), «Обсерваторія» (1967). 
«Вечір поезії» (1969), «Стрільбище» (1971), 
«Зорешлях» (1972), «Щоденник для спален
ня» (1973) та ін. Автор кількох кіносцена
ріїв.

КОНЦЕРТ ВІРТУОЗА 
КАРЛОСА МОЛІНИ

Тропічна злива заливає все — 
пальми,
пам'ятники патетичні, 
світло двадцятого століття.
Лиш наша вілла таємнича плаватиме,
мов Ноїв ковчег,
нам інший загин приречений.
Лише тому,
що ми тут питимем за бойове братерство. 
І ще
лише тому, що
Карлос Моліна виконує з блиском 
історію гітари 
в супроводі блискавок.
Сарабанда.
Болеро.
Пачанга.
Під портретом Че Гевари.
Ах, що ви робите, 
асонанси хоробрі?!
Нема струму, 
горять старі
аристократичні канделябри.
Вогні тремтять, тіні множать, 
наче струни Карлоса їх батожать.
Я чую кроки старої втоми.
Друзі мої засинають, 
наче вежі фортеці в тумані.



Стіна за спиною.
На кобурі — рука.
На «Гранмі» пливуть.
Сьєра Маестра Тх уві сні виклика.
Рокочуть грозові удари.
А Карлос Моліна — та це ж чарівник,— 
виклика дух гітари.
Просто доскіпується.
Де
любов захована.
І ми чуєм відповідь душі, 
і ми пізнаєм таємничі знаки.
І ми стаємо так часткою 
історії гітари.

ПРИГОДА
(Мадригал)

Ключ і ніж 
в кімнаті маю.
Які звичайні слова — 
ніж і ключ.
Навіщо ключ мені?
Майже не знаю.
Не маю таємниць, 
страху 
не маю,
що душить обіруч.
Про ключ
я згадую лише тоді збентежено, 
коли нам треба бути вдвох безмежно 
(Моя любове, 
розкішшю замуч).
Ножем підстругую 
простого олівця.
Та мушу вам сказати, 
як своєму другові — 
ще не притупилась 
родослівна сила 
мого леза 
до кінця.

д о

Та й
не завжди 
ключ і ніж



зустрічаються 
в одному лігві — вважай.
Та ось
я повертаюсь 
і знаходжу 
в кільці ключа 
ножа.
Я розумію — ти приходила, кохана.
1 зрозуміла вже розлука — рана.
Як прийшло тобі в голову 
лишити цей знак?
Зрозумілий
і небезпечний, наче мак.
Ти — ключ.
Відкриваєш терплячу й тремтку 
правду — солодку й гірку.
Я — ніж.
Я — ніж.
Я — сенс заключний.

ПІСАРРО ЗАЛИШАЄ ЛІМУ

З Уінстоном Орільо, 
з орлом молодої Ліми 
сидимо за столиком 
на тротуарі,
п'ємо захід сонця виноградний, 
червоне ліско п'ємо.
В моїх проваллях тахне луна, 
і вірш Вальєхо вже не долина.
Мій брат Орільо 
допиває ковток 
і мурмоче:
— Це страхіття,
яке заважає оку,
і є пам'ятником Пісарро...
Пісарро!
Скінчилася твоя вічність, 
тобі сказали вже 
забиратися геть,
сказали тобі мовою кечуа і аймару. 
Сказали тобі шахтарі, 

наймити, 
рибалки.

Колись були вони дітьми сонця.
Були велетнями 
на колінах.



Владимир П е ш е ш* Будень.



Зараз вони мов піщинки 
на вустах океану.
Але ти тремтиш перед їх погрозою.
Так, ти,
Пісарро — 
пан,
залізний конкістадор 
залишаєш царський палац.
Нині прогнали тебе на «Пласа де Армас». 
Завтра
можливо на «Мірафлорес».
А післязавтра...
З революційним поетом Орільо 
п'ємо червоне ліско 
і мріємо 
про післязавтра.

Пісарро,
на океан показує меч твій, 
на океан...
Ти потонеш, як відтяті якорі.
Хумбальдова течія 
одягне твою кольчугу.
Та навіть коли тебе вже не буде, 
залишиться в Лімі 
завезений тобою інжир, 
і цукор
на вустах паруанок 
залишиться.

ОБРАЗ

Поряд з Панамериканою, 
поряд з цією 
асфальтовою анакондою 
одне дівча-чоло 
пропонувало, високо підіймало 
дві голубі рибини.
Вони були зв'язані одна попід другою, 
як дві Америки.

Навряд
чи запам'ятав би цей образ, 
якби ця дівчина 
не була такою вродливою, 
хоч була з племені чоло.
Я побачив її вранці перед містом Канете, 
а ввечері знову її побачив 
за містом Канете.
Вона пропонувала,
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високо підіймала 
дві чорні рибини.
Не втомилась ти, дівчино-чоло?
Не спинився бодай один
грінго самотній,
щоб купити собі пригоду?..
Ні.
Ні.
Вночі,
коли в Лімі
я пропадав у лихоманці сну, 
переді мною знову перелітала 
дівчина
з двома гострими рибами.
І багато ночей опісля 
уже в другій півкулі 
я знов анаконду побачив 
і дівчину дивовижну.
Вона здіймала високо 
два
отруйні
ножі.

З болгарської переклав 
Іван ДРАЧ

ВЛАДИМИР БАШЕВ

Владимир Башев (1935—1967) — поет, дру
кувався з 1950 р., автор збірок «Тривожні 
антени» (1957), «Подолання тяжіння» (I960), 
«Магазин годинників» (1964), «Вік» (1966), 
«Ательє» (1967), «Вибрані поезії» (1968) та ін.

АНТЕНИ

Вп'ялись антен 
нервові пальці твердо 
в холодний день, 
в імлу
і в хмар осердя, 
а їх коріння 
у мені десь тоне, 
так боляче глибоко, 
що все єство моє аж стогне



дзвоном, 
і протинає скроні 
хвилями струмів 
високо? напруги.
Антени!
Антени
на лихо, обсіли стріху, 
забрали останню втіху, 
можливість сховатись од світу 
в зеленім затишші акацій,— 
вже навіть окрайця 
хвилини
не можу собі вділити.
Антени!
Антени
сміються й ридають, 
і гнуться
від радості й дрожу, 
і небо, і серце 
протнувши ланцетом, 
аби прозріть свою долю тривожну.
Коли вже й земля знервовано дише, 
а спокій — розкіш;

коли вже й тиша, 
вже навіть тиша — лиш кремінь,
що родить холод сліпучих іскор,--
то, згодьтесь, нема в тому дива, 
що від поетів навіть жадає вік 
двох точних списів —

з-під вій,
і в м'язах —

гніву, і ще раз — гніву.

ВІК

І це століття традиційно 
будує з років, як із віх, 
опріч держав конституційних 
держави цензів вікових.
І нам, бач, в молодості, 
грішним,
здавалось, що весна— навік, 
а вже возводить плем'я інше 
свій світ 
у вимірі новім.
Там, на романтику скупіше, 
і діловитіше за нас, 
математичніше,



точніше,
бере юнацтво владу й час.
А ти ж?
Ти — як вигнанець древній, 
позбавлений всіх людських прав, 
затамувавши щиру ревність, 
ідеш в архів минулих справ.
Прощай же, 
юність-мандрівнице, 
прожектів і початків рай!
Яке безглуздя— ця границя, 
що молодість в нас одбира!
Облиште ці фальшиві спічі: 
мовляв, ще весни зацвітуть — 
після стількох офір 
і січей
вже молодості 
не вернуть.
Ввіходиш у державу «старість», 
у стриманості строгий світ.
На подвиг часу не зосталось, 
до подвигу зосталась мить.
І тільки
відкриттям новітнім, 
ударом в рак чи білокров, 
і тільки в бронзі чи граніті 
ти міг би повернутись знов
в нещадні юності держави, 
де батогом шмагає сміх, 
де шал дискусій і заздравиць, 
і перший вірш, і перший гріх.

ПОНЕДІЛОК

Понеділок — свято моє справжнє, 
перший день, начало всіх начал; 
в требник він 
не вписаний поважний, 
фарб йому святочних 
не стача.
В понеділок 
імені не маю,
прав не маю, досвід не доспів. 
Щира моя клятва ще дрімає 
у насінні первородних слів.



Друг я правді, 
вірний, як знамену, 
не люблю по течії плисти, 
безбережна радість праці

з мене
зачина людину доброти.

Торжествують м'язи мої ранні 
у колінах, 
в пружності рамен.
Всі недільні почуття і плани 
із могутніх сходяться знамен.
В понеділок 
входять вони в силу, 
набирають висоту свою, 
вечір наш виповнюючи смислу, 
з нами залишаються в строю.
Ніч до нас
іде як нагорода,
диха вітер весняний в траві.
Гєн зоринка пада з небозводу. 
Що ж, узавтра ми засвітим дві!
Я пригладив 
пальцями правиці 
чуб свій, на якому піт-роса, 
вже пізнавши, як нам таємниці 
перетворювати в чудеса.
І наперекір 
неробі-лежню,
що протрух у ліні, наче пень,
славлю понеділок наш
важезний,
перший день,
наш день!

РОЗДУМ
Николі Інджову

Як не маєм чого світу дати, 
то чи варт родитись чоловіку?
Не потрібні нам ви, слава й шати 
геніїв великих.
Просто треба 
ніжності нам мати 
До тієї жінки-безіменки, 
котра перша стала заплітати
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в мережки вузенькі 
отчої землі красу багату.
Просто треба
мати дар високий,
що осяяв майстра благовісно,
котрий першим просвердлив у гілці
отвір круглобокий,
і та гілка обернулася у пісню.
Не потрібні нам ви, слава й шати 
геніїв нетлінних!
Нам аби прихильність мати 
одного покоління.
Тільки б мати
таку руку майстра,
як Кольо Фічето має,
аби мертвий камінь так покласти,
що від нього серце оживає.

Тільки б мати 
двоє крил могутніх, 
як у того майстра Манола, 
щоб збагнути 
швидкість звуку в сутнім 
й дерзновенність сокола.
Нам аби лише прихильність мати 
одного покоління!
Хоч одну б сміливу мрію вкласти 
у своє творіння!

Хай ми станем
проти суховію лісом чесним!
Хай спадем
дощами на пшеницю й пашу!
Хай приречений на смерть воскресне 
із-під пальців наших!
Хай приручать атоми жахливі 
наші руки,
наче житніх зерняток, 
що дадуть на добрій ниві 
міліард сонценяток!
Хоч одну б сміливу нам ідею 
втілити в творінні, 
щоб здобути право: стать землею, 
де заснули генії нетлінні!

З болгарської переклав 
Борис ОЛІЙНИК
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МАТЕИ ШОПКІН

Матей Шопкіи (nap. 1938 p.) — поет, плен 
БКП, секретар Спілки болгарських пись
менників. Автор поетичних книжок «Дванад
цята весна» *1959), «Вечірній еніг» (1966), 
«Нащадок» (1967), «Територія» (1969), «Тере
зи» (1971), «Квітневі колії» (1973) та ін.

АНТЕНИ

І я не сплю, і вони не заснуть, 
і ти не заснеш, людство,

Н. Вапцаров

Вам спокій сниться? Марні сни розвій.
Від блискавиць — у небо навстіж двері. 
Добро і зло щодня ведуть двобій, 
як дві нещадні, супротивні ери.
Який там спокій? Стугонять громи.
І світ хитають дужі землетруси, 
і слід ракети вирина з пітьми 
десь у космічній лютій завірюсі.
Який там спокій? Грози навсібіч...
1 грізні дула ціляться в світання.
І хижий ворон каркає у ніч, 
де сплять в колисках наші сподівання.
У наших жилах закипає кров, 
коли себе питаєш в неспокої: 
яка ж бо в нас ненависть і любов?
Де наше місце у страшнім двобої?
І хто в борні згоряє день за днем?
У відповідь — нам треба слово з криці,— 
і стане Прометеєвим вогнем 
золотоока іскра блискавиці. 1
1 всі знамена зринуть у зеніт, 
де істини багряні, як мартени.
І тиша, наче тятива, дзвенить, 
і знов дзвенять вапцаровські антени.
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СПОВІДЬ НА ВЕРШИНІ БОТЕВА

Моя древня земля від страждань і смертей посивіла, 
моя гнівна земля почорніла від крові і сліз...
Дай гайдуцьких пісень мені — в них твоя сила, 
щоб знамено болгарське в житті я несхибно проніс.
Дай глибокого болю, що ятрить розпечені рани, 
хай затужать риданням Огоста, Маріца і Віт.
Я навік молодим піднімусь на високі Балкани, 
де скелясті балади крізь грози простують у світ.
Поможи мені, земле, до скону прожити з любов'ю 
і колиски барвисті гойдати у лоні твоїм.
Над проваллям пройти — і лишитись навічно з тобою, 
твої дзвони й мечі в моїм серці озвались, мов грім.
Я нащадок по крові твоїх бунтарів і поетів, 
поможи до могили й по смерті лишитись таким. 
Присягаю на вірність — і прагну до сходжень, до злетів, 
за свободу твою — гідно впасти в бою молодим.
Поможи мені, земле,— і слово сягне небокраю, 
та відлунням озвуться і гори, і рік течія.
Я з тобою пройду терновищами пекла і раю, 
лиш з твоїми піснями, о земле священна моя! З

З болгарської переклав 
Микола СИНГАЇВСЬКИЙ



ЕМІЛІАН СТАНЕВ

Емїліан Станев (нар. 1907 р.) — Лауреат Ди- 
мнтровської премії, народний діяч культури 
Болгарії. Автор роману «Іван Кондарев*. 
повістей «Викрадач персиків», «Тихого ве
чора» та ін., багатьох збірок оповідань.

СМЕРТЬ ПТАХА
Я хотів розповісти тобі про це ще тоді, як ми після вдалого 

полювання на бекасів сиділи край дороги за селом, дивилися в бік 
саманних огорож та колючих плотів за вербами, а червоне осіннє 
сонце вже хилилось на вечірній пруг.

Ти пам'ятаєш це величне криваве полум'я, яке щовечора тремті
ло за лісом? Неначе хтось перехиляв здоровенні кадуби п'янкого 
червоного вина й заливав ним обрій. Ми дивилися, й нас охоплювало 
бажання встати й іти, й іти, аж доки дійдемо до того чарівного со
нячного світу, що марився нам іще в дитячих снах.

Тоді я забув розповісти тобі про цей випадок, угіву ще заполо
няли картини минулого дня, що знову й знову поставали перед очи
ма,— й вогкий вогнистий ліс, і тихе, ніжне нашіптування бекасів, і 
стойки наших собак, і постріли, й отой гіркуватий дух порохового ди
му, що надовго затримувався в чистому повітрі серед дерев.

Та й чи доречно було б говорити на цю тему в той день, коли 
над світом гримотіли грози, вриваючи життя тисячам і мільйонам? 
Хіба смерть отого птаха, про якого я хочу тобі розповісти, порівня
єш із смертю людини?

І все-таки мені здається, ніби я збагнув суть смерті саме завдя
ки тому птахові, якого випадково вбив.

Це сталось наприкінці зими того самого року, вона була важка 
й довго не хотіла відходити, сталося серед боліт широкої долини, де 
ми з тобою не раз чатували на качок.

День був незатишний. Під ударами холодного північного вітру 
в цю долину, зусібіч оточену горами, назліталося безліч птаства: 
шпаків, співочих дроздів, золотооких посвистух, мерликів із широки
ми траурними крильми, вивільг і голубів. Але в долині їм теж було 
зимно, й вони тулилися попід селом, щоб спочити, зігрітись і попас
тися після виснажливої дороги з вирію.

Вузенька річечка з крутими зеленими берегами, що звивалась 
поміж городів і садків, певно, була їм дороговказом, вони кружля
ли між деревами й сідали на берегах, тут було затишніше, й земля 
встигла відтанути.
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Йдучи берегом униз, я сполохав кілька качиних зграйок. Полюва- 
лося дуже легко. На поясі в мене вже висло вісім чирків. Знесилені 
вітром та мандрівкою, марно вилітавши всі замерзлі довколишні бо
лота, птахи підпускали зовсім близько.

Десь під обід на півночі заклубочилися важкі снігові хмари. Зня
лась хурделиця. Над річкою промайнув табун гусей і зник у білій за
поні. Лапаті сніжинки падали навкіс і здавалися білими стрічками.

Випадково здибавши вівчарський курінь, я пересидів негоду. Не
забаром вітер ущух, сніг теж, небо піднялося, й долину важко було 
впізнати: вона побіліла й ніби аж поширшала.,

Вдале полювання, й оця спокійна чиста широчінь і пухкий берез
невий сніг, по якому приємно ступати, збудили в мені безпричинну 
радість, я йшов і йшов серед того тихого білого сяйва й з величез
ною втіхою слухав шарудіння власної куртки та цокання рушниці по 
пряжках рюкзака.

До смерку лишалося години зо дві, повітря над снігом ледь рях- 
тіло, й крізь хмари, які зовсім розтрусилися, прозирало сонце, мов 
ліхтар у густій імлі.

Я вийшов з берега й рушив до міста навпростець. Праворуч 
тягся зрошувальний рівчак, повний снігової кваші.

Далеко попереду, ніби дзеркало на простирадлі, зеленіла чима
ленька латка води. Поряд стояло кілька невисоких верб і заглядало 
в її гладінь.

Підійшовши кроків на п'ятнадцять до калюжі, я раптом помітив 
птаха — він сидів зовсім нерухомо, наче кругла цятка.

Я спинивсь, і птах лише тоді тривожно глянув на мене. Він ски
дався на качку, та я ніяк не міг уторопати, на яку. Качка ось-ось ма
ла знятись— це було видно з її ледь помітних рухів, повних тремко
го напруження.

Ти знаєш не гірш од мене, що таке ця мить, чому перехоплює 
подих і як рука сама тягнеться до рушниці. Увага твоя вся там, і дум
ка тепер одна-єдина: будь-що взяти птаха чи звірину. Тебе аж коло
тить від думки, що можеш прогавити мить для пострілу. Глянувши на 
дерева, за якими качка могла кожної секунди сховатись, я вирішив 
не гаяти часу. Я підняв рушницю й натиснув гачок...

Крізь тонкий серпанок диму я помітив, як качка здригнулася, 
шріт підняв навколо бурунчики й полишав цяточки на тонкому незай
маному снігу за нею. Та диво дивне: качка так і лишилась на воді, 
спокійна й непорушна. Не запорпала крильми, не перекинулася до- 
ліспини й не ринула під воду шукати порятунку, хоча саме так мав би 
повестися кожен смертельно поранений птах. Качка лиш обернулася 
до мене грудьми й знову стала схожа на нерухомий темний колобо
чок.

Захоплений цим видовищем, я рушив уперед, недовірливо три
маючи палець на другому курку, ладен кожної миті вистрілити.

Я був не просто здивований — вражений, неначе стріляв у при
вид, у безтілу й невразливу мару, що перебуває поза життям та 
смертю...

Я підступив зовсім близько й лише тоді побачив, що то не кач
ка, а лиска. На її густому попелясто-чорному пір'ї не було жодної 
краплини крові.
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Лиска не ворушилася, ыемов заклякнувши в здивованому спог
ляданні. Моя присутність її^зовсім не хвилювала, наче мене тут і не 
було, хоч я вже стояв на самому бережку калюжі й нас розділяло 
якихось два кроки.

її  чорненька лискуча голівка з білою латочкою вгорі була спря
мована просто вперед, повз мене й понад засніженим полем, 
у якусь не видиму мені точку за обрієм. Щось конче важливе захо
пило й поглинуло її увагу, все її маленьке єство, й лиска була втілен
ням крижаного спокою й цілковитої байдужості.

Уяви собі, ніби стоїш і здалеку спостерігаєш цю геть невірогідну 
сценку: людина й дикий птах на відстані випростаної руки одне від 
одного, людина здивована й нічого не розуміє, птах же сидить і на
віть не дивиться на свого запеклого ворога, й усе це серед тиші 
сніжної долини, де щойно відгула хурделиця, лишивши по собі спо
кій і мир. Чи не повірив би ти, що на землі сталось одне з тих чу
дес, які описували євангелісти?

Я відчував: іще кілька секунд, і я не витримаю. Я ладен був 
крикнути, стрибнути чи простягти руку й схопити цю маленьку попе
лясто-чорну істоту, яка не боялася мене й незворушність якої здава
лась незбагненно величною.

Та коли я вже хотів був ступити в калюжу, лиска раптом здриг
нулася. Вона ввібрала шию й підняла дзьоб, і все її тіло сіпнулось і 
якось дивно збіглося, мовби лиска хотіла втримати в собі щось таке, 
що досі на превелику силу втримувала в грудях. Тоді неквапом по
пливла до забережня й, випнувши голову, вперлася в кригу перла- 
мутро-білим дзьобиком. Вона впиналася в неї чимраз дужче й дуж
че, щоб заглушити біль, але швидко зів'яла, чорні очі її напівзаплю
щились, і вона перекинулася на спину. То був кінець.

Я лише тепер збагнув, яка сила подолала страх у цій маленькій 
істоті. Вона була смертельно поранена. Коли зернятко свинцю про
никло їй у груди й лиска відчула смерть, усе єство її збіглося в очі
куванні цієї миті. На мене в неї часу не лишалось, вона готувалася 
зустріти свій смертний час. І може, в ці хвилини її пойняв отой щем
кий сум, що його відчувають усі живі на порозі смерті.

Я довго стояв і дивився на нерухомий чорний клубочок серед 
калюжі зеленкуватої води. І коли знову глянув на верхівки засніже
них гір і білу долйну, мені здалося, що життя, яке я ввірвав, не зни
кло без сліду, а маленькою краплиною перебігло в океан великої 
довічної сили, яка породжує життя... Й збагнув, чому ми, люди, вба
чаємо в смерті певну красу й чому схиляємося перед нею. В цьому 
переході звідси туди, до вічного кругобігу, про який торочать філо
софи та релігії, ми чуттям віднаходили безсмертний корінь життя й 
набиралися з нього нових душевних сил.

Я витяг птаха з води й поклав на сніг, щоб хоч ненадовго вбе
регти від гниття...

Оце я й хотів розповісти тобі того ясного осіннього дня за селом 
край дороги. Ти мисливець і не осудиш мене за марно вбитого птаха. 
Тварина потрібна людині для самопіднесення, та коли людина знає, 
що таке смерть, віра в безсмертний корінь життя спиняє їй руку й 
виповнює душу любов'ю й просвітленням.
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ЙОРДАН РАДИЧКОВ

Йордан Радичков (нар. 1929 р.) — автор збі
рок оповідань «Перекинуте небо», «Лихий 
настрій», «Водолій» та ін. За збірку «Поро
ховий буквар» відзначений Дмитровською 
премією.

ГОЖИИ ДЕНЬ СЕРЕД ОСЕНІ
Тітка сікла під хатою капусту й кидала в кадуб. Накидавши з го

рою, вона викотила з підвалу новий кадуб, ще більший, і знову захо
дилась сікти. Сонечко піднялось, і їй стало гарно. Дерева поволі 
скидали з себе листя, їм теж було приємно під теплим сонцем. Хоча 
вдалися й сухоребрі, вони любили постояти голяка. Але тітка не 
звертала на них уваги, бо це вони робили щоосені. Та й дерева не 
дуже зважали на тітку, бо вона теж кожної осені сікла капусту під 
вікном.

Двоє дядьків скидали з воза діжки біля кооперативної винокурні 
за плотом. Третій вигрібав з діжок цеберкою жом й пересипав в ін
шу тару. Сівши на капусту, тітка гукнула їм, щоб узяли черпака, чер
паком легше пересипати. Та дядьки, навіть не кивнувши до неї, роби
ли своє. Тоді під'їхало ще два вози з виноградним жомом, їх теж по
чали розвантажувати, й робилося це без зайвих балачок.

— Іване, ти на вир не підеш? — поспитала тітка через тин.— Го
рілка в казанах, нікуди не дінеться, а риба посходить з виру — тільки 
й бачили.

— Риба з річки нікуди не втече,— сказав Іван.— А жмихи пере
киснуть.

— Ото жіноцтво — мов ті кішки до риби,— озвався й винокур.— 
Не займай чоловіка, хай жене горілку!

Тітка обчистила качанчик сікачем і з'їла. До неї підійшли гуси, 
цілий табун гусей, і почали щось казати.

— Ану гетьте звідсіля! — сіпнулася на них тітка.— Чалапайте до 
річки, капусти я вам не дам.

Гуси щось відповіли, порадилися й майнули в берег. Там було 
багато й інших гусей, вони почали голосно балакати й вимахувати 
крилами. Тоді всі гуртом попливли до виру, й тітка подумала, що пе
реколошкають усю рибу, нінащо зведуть Іванову роботу — для кого 
півдня гатив річку камінням, ще й торбу сухарів туди викидав. Поки 
бовтався — геть посинів, навіть зуби стали синіми.

Тітка заходилася знову над капустою, та в цей час до діжки пі
дійшла буйволиця. Вона дивилась на тітку й ляпала вухами.

Тітка пошпурила в неї качаном, щоб прогнати. Качан уцілив буй
волицю по морді, та вона не втекла, лише з'їла його й покрутила го
ловою.

Тітка взяла дрюк і погнала її до річки. Річка лежала в піску гола- 
голісінька, смагла проти сонця й аж випиналась. Гуси брьохалися по 
ній і голосно перемовлялись. Буйволиця стала, понюхала воду й не- 
вдоволено покрутила головою.
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Тітка покинула її в березі й, вертаючись, заглянула до сусідки 
через пліт. Сусідка милася над ночвами, поливаючи собі з великої 
тикви. Тітка поцікавилась, чи линула та собі оцту. Сусідка відповіла, 
що ні, зате натерла голову глеєм.

— Я й сама миюся з глеєм,— сказала тітка,— Як вимию з гле
єм, то й голова полегшає.

— Волосся стає м'яке від глею,— сказала сусідка й заходилась 
викручувати косу над ночвами.— А з оцтом не так.

— Та я знаю,—сказала тітка.— То я тільки так спитала, думаю, 
чи нема в тебе оцту, бо взавтра фарбуватиму пряжу, оцту ж ніде не
має, доведеться, мабуть, замочувати в глею.

— Замочи, нехай трохи покисне, й пом'якшає,— сказала сусідка.
— Та вже замочу.
— Як замочиш на ніч, то до ранку стане м'яка, як шовк.
— Та й я ж кажу. Замочу на ніч, аби мені на завтра готова була.
— Це ще моя свекруха так робила. Щоразу було звечора за

мочує.
— Та й моя ж так. Замочить звечора, тоді вже й фарбує. А глей 

окропом запарювала.
— Я й сама запарюю окропом. Пряжа стає м'яка-м'яка.
— М'якне,— сказала тітка.
Та підвелася над ночвами й почала накручувати косу кубликом 

на чолі. Тітка дивилася, як той мокрий кублик загрозливо більшає, 
і сказала:

— Чого ти собі косу не відріжеш? Легше митиметься. В мене 
самої була така коса, так Іван якось увечері взяв та й одрізав ножи
цями. І ти знаєш — як на світ народилася.

— Мабуть, і я відріжу,— сказала сусідка.
— Дай чоловікові, хай він. Велике діло, раз-раз — і нема!
— А чого ж! Скажу — так ураз одріже.
— Інакше нащо він і здався, той чоловік,— сказала тітка.— Ну, 

ріж, а я піду досічу капусту.
Сусідка крутила й викручувала свій набряклий кублик, а тітка 

пішла, не проминувши заглянути й до винокурні.
Дядьки насідали біля казана, під казаном горіло, й з комина ва

лував дим. З трубок помаленьку бігло. Вони набирали й пили горілку 
малесенькою тиквою, яка була геть помальована мереживом і зва
лася «цацурка». Старший винокур викидав з казана вилами вже пе
регнаний жом.

— У мене голова ніколи не болить,— сказав Іван.— Хоч хай би 
й заллявсь, а голова не болить.

— Аякжеж! — озвалася тітка вже з двору, через тин.— А то
рік — забув?

— Тоді боліла, бо хтось настругав мені в чарку свинячого ву
ха,— сказав Іван.— Я й не бачив, коли й хто.

— Як добре п'ється, то голова ніколи не болить,— погодивсь 
інший.

— У мене ніколи не болить,— торочив Іван.— Тільки співати хо
четься.

— Ти колись доспіваєшся! — вже від капусти гукнула тітка.— 
Про гатку забув? Риба повтікає.

— А Цеко як нап'ється, то мов дитина реве,— сказав старший.
— А я не реву,— сказав Іван.— Тільки співаю.
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Він заходився співати й грюкати кулаком по кадубі.
Один дядько встав і вийшов хилитаючись. Але надворі ноги йо

го геть переплуталися і, щоб не впасти, він прихилився спиною до 
стіни. Тоді здер картуз і почав ним пухкати по стіні винокурні.

— Ху! — примовляв дядько.— Ху!
— Винокурню розвалиш! — гукнули йому.
— Не бійтеся!
— Ми не боїмось, а таки розвалиш! Де ми тоді горілку варити

мемо?
Він одклеївся від стіни й похитав далі. Тоді нахилився, щоб уда

рити землю та встати на рівні ноги, але не зміг і далі подався рачки, 
час від часу б'ючи картузом по пилюці.

— Провалиш землю! — гукнули йому з винокурні.
— Не провалю! — сказав той, і далі пухкаючи картузом.
Старший винокур почав викидати перегнаний жом надвір. При

йшли гуси, їм обридло тинятися від берега до берега, й вони вирі
шили покуштувати гаряченького. Всім сподобалось. Винокур кидав, а 
гуси запихалися.

Отже, вони наїлися всмак і, наближаючись до хвіртки, відчули, 
що жити стало веселіш. Одна почала бити землю крилом, ш  отой 
дядько кашкетом, а решта їй казала, що провалить землю. Вона від
повіла, що не провалить, і заходилась пухкати обома крильми.

Зайшовши на подвір'я й побачивши тітку, яка ще сікла капусту 
під вікном, вони зовсім розвеселилися, кожна щось казала й вигу
кувала, не дбаючи про те, слухають її чи не слухають. Вони вимаху
вали крилами, хиталися й заточувались, одна ж з них імітувала ту 
чорну забрьохану буйволицю й раз у раз вигукувала: «Еее!»

Тоді здерлися на капусту, обсіли її з усіх боків і почали дерти 
горлянки, не звертаючи уваги на тітку, яка рушила до них із сікачем.

— А бий вас сила божа!— кричала тітка.— Показилися!
Гуси відповідали їй, що й не збиралися казитись, але вона не 

зважила на їхні виправдання, хапала за довгі шиї й шпурляла геть, 
одні не вгавали кричати й там, інші поперекидалися догори ногами 
та й годі. Тітка сіла над кадубом. Та скришивши кілька голівок, рап
том глянула на своє галасливе господарство й аж йойкнула.

Гуси лежали ганчір'ям по всьому дворі. Вона схопилась і почала 
їх мацати, та жодна гуска й не ворухнулася. Всі виздихали. -

Тітка заломила руки й заголосила, дивлячись на перебите птаст
во. Метнувшись туди й сюди, вона вгледіла за парканом того, що 
лупцював землю. Він уже встиг трохи випростатися й тепер бив каш
кетом по землі навколішках. Тітка поскаржилася йому на гусей, і 
дядько відповів, думаючи про своє:

— Ой не легко, тітонько! Не легко, геть не легко, а ти ж ду
мала!

— Та не легко ж !— голосила тітка.— Що ж мені з ними робити, 
бідолашній?

— З ким?
— Та з гусьми ж!
— А, з гусьми,— сказав той, ударивши по землі.— То пообску

буй їх! Обскуби та й годі!
— А що ж, а що ж,— погодилася тітка.— Шкода, та вже доведе

ться.
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— Ой не легко воно, тітонько,— сказав той.— А ти ж думала!
— Не легко,— похитала головою тітка.
— Авжеж важко,— згодився він.— Свою священну голову ніяк 

не вдержу. Важко!
Дядько й справді не міг утримати голову, й вона раз по раз па

дала йому на груди. Тітка кинула його й побігла до гусей.
Вони так само лежали на подвір'ї, нерухомі й бездиханні, але 

ще не встигли захолонути.
Тітка вклякла між ними й почала скубти. Треба було якнай

швидше обскубти їх, доки не поклякли. Вона-бо добре знала, що хо
лодну птицю не вскубеш, та й пух псується, тож мусила квапитись. 
Тітка складала пух купкою, голих же гусей кидала під пліт.

А вони були такі ситі, аж салом позапливали.
Обскубши всіх, вона зібрала пухке добро в лантух і понесла до 

хати. Тоді знову сіла над кадубом і взяла сікач.
Так сиділа вона й сікла капусту й, певно, ще довго б сиділа, ко

ли б щось не крикнуло. Тітка відклала сікач і добре зробила, інакше 
врубала б собі руку.

Глянувши під тин, вона не повірила сама собі й потерла очі кула
ками. Та це нічого не дало, химерне видовище не зникло.

Під плотом щось ворушилося й гелготало. То були гуси. Вони 
піднімались, озирали одна одну, потім загомоніли, крутячи голова
ми, й трохи похитуючись пішли до тітки. Тітка схопилась на ноги й 
відступила, та вони йшли, голі-голісінькі, й щось їй казали.

Але дзьобати тітку наміру в них не було. Вони проминули її 
разом з кадубом та капустою й, верескливо перебалакуючись, пішли 
до винокурні. Тітка виглянула через паркан і коло сусідньої хвіртки 
побачила того, що з картузом. Він уже доп'явсь аж сюди й не дуже 
вимахував рукою, лише ледь-ледь.

— А бий їх сила божа! — вигукнула тітка.— Бісові гуси, вони п'я
ні! Наїлися жому і впились!

А дядько відповів їй:
— Ні, я не п'яний, я тільки голови не вдержу.
Вона в нього й досі хиталась на всі боки, була бо дуже важка, 

тому дядько поклав її на сусідчині ворота.
Тітка в цю мить жадала ворога, вона мусила з кимось боротися 

й когось перемагати. У винокурні ради неділі вже, певно, понапива
лись, бо ревли й бумкали в кадуб. Тоді їй спало на думку піти й ви
садити винокурню в повітря. Вона так і зробила: пішла й висадила. 
Дядьки з вереском порозліталися навсібіч, вулицю затягло димом і 
курявою. Іван біг у самому спідньому й ревів, мов бугай. «Тю-у на 
тебе, тю-у-у!..» — зраділа тітка, дивлячись, як чоловік її гасає в са
мому спідньому, а він розігнався та так і стрибнув у той вир, що 
загатив звечора. Риба порозбігалась, а ноги йому геть посиніли.

Звичайно, все це було не так, тітка лише на мить уявила собі, як 
воно могло бути! І, уявивши, відчула, що їй трохи полегшало. Не ду
же, та все-таки полегшало. Й ледь тітка зібралася до свого кадуба, 
з капустою, як уздріла сусідоньку. Сусідка була простоволоса, пев
но, щойно зібралася розчісуватись, бо коса маяла на вітрі. Сусідка 
вибігла з хати й ще з порога почала виносити тітці сувору догану: і 
ти істерикувата, ти припадочна, ти сяка, ти така, тебе вже давно тре
ба в божевільню засадити.
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Тітка рушила до тину з кулаками й собі почала виголошувати су
сідці правду в вічі, що, мовляв, вона теж істерикувата й теж припа
дочна.

— Бо й правда! — гукнула вона. — І свекруха в тебе була істери
кувата.

— А ти? А ти? — ламала пліт сусідка.— Чоловіка свого вже геть 
захарчувала, насилу ноги тягне! Всі ви істерикуваті, а ще хочете, щоб 
я вам глею позичила.

— Не хочу я твого глею. Я пряжу й без твого глею пофарбую, 
відчепись!

— Фарбуй, фарбуй, побачу, чого ти там нафарбуєш, хай би те
бе фарбувало та не переставало, холеро ти проклята!

А тітка назвала її віспою. І що свекруха сусідчина теж була віс
па, та не проста, а чорна, що після неї пика— мов чорти горох мо
лотили.

Нарешті вони замовкли, втупившись одна в одну, й між ними був 
тільки благенький тинок.

— Нащо ти гусей моїх обскубла, га, кажи-и-и!.. — раптом заве
рещала сусідка.

Тітці мов заціпило.
— Нащо гусей моїх обскубла? Пуху закортіло? А хай тобі ним 

очі позаліплює! Закортіло на пуховик свинячу голову свою покласти, 
оту, що твій чоловік тобі ножицями обчухрав?

Тітка побачила на сусідському подвір'ї обскубаних гусей і заре
готала. Вона реготала, аж за боки бралася. їй раптом стало так гарно 
й весело, що не знала куди й подіти себе від радощів.

— Так це я твоїх обскубла? — раз по раз вигукувала тітка.— Так 
то, виходить, гуси твої?!.

Тітка реготала так голосно й щиро, що їй аж живіт трясло й до
велося підтримувати його руками. І, не перестаючи реготати, вона 
винесла з хати лантух, почала виймати з нього й кидати пух у сусід
чин двір, але вітер підхоплював його, кружляв, розвихрював і вку
тував ним і жінок, і пліт, і дворища, й хати. Вона кидала й кидала, 
доки не викидала всього. Сусідка, геть охрипнувши, підібрала поли, 
майнула на вулицю й почала щосили кричати, погрожувати й нахва
лятись, ну, тепер тобі так не минеться, ну, тепер ти в мене 
осьдечки.

Тітка постояла біля тину, доки вітер вислав пухом обійстя. Чо
ловік і досі співав і вителенькував на кадубі в винокурні, забувши й 
про рибу, й про гатку, яку гатив учора півдня. Гуси кричали й вигел- 
гекували, й тільки дерева так само мовчки скидали з себе білизну й 
клали під ноги купками. Тітка глянула в бік хати й побачила капусту. 
Сікач лежав між голівками й вилискував ставлю. Тітка пішла й захо
дилася сікти з усіх сил. Кадуб виповнювавсь, і вона подумала, що ко
ли б ота-о з'явилася вдруге, вона посікла б і її.

Добре що та не з'явилась.
Тітка сікла й сікла, поки не закінчила всю капусту.
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БІЛА ДОРОГА ВГОРУ
Стара сухенька жіночка сапає в березі квасолю, а чоловік ріже 

ліщину над берегом угорі. Мотика озивається гучно й коротко — 
тча-а, тча-а, луна ходить між урвищами берега, подвоює й потроює 
той згук, і здається, ніби по скелях б'ють копитами коні. Чоловік 
відповідає дружині тим самим «тча-а», та в нього воно тихеньке, бо 
працює кривим садівничим ножем. Тільки цей нерівний діалог і роз
буркує верховинську пущу, зімлілу від спраги...

Мотика вгамувалася. Жінка підводиться, втирає піт і гукає кудись 
угору:

— Гей-й-й, Саботине-е, чу-уєш?
Ліщина тихне, та голосу не чути. Буркнувши щось незрозуміле, 

жінка нахиляється, й мотика знову підхоплює своє.
Саботин ховає ніж за пояс і дивиться. Він обрубав ліщину нав

коло груші з лискучою темною корою. Обличчя в нього давно не 
голене, а з-під сорочки виглядають запалі волохаті груди.

Примружившись, Саботин поглядає на грушу, тоді на верх, під
мурований білуватими скелями, й зітхає. Потому, ногою розгрібши 
лозиння, вмощується на косогорі, дістає з пояса сап'янову торбинку, 
а з неї ножик та брусочок і починає точити лезо, думаючи про своє.

Хрипке, уривчасте гавкання мотики й досі б'ється в береги, та 
він його більше не чує. Дивиться на крицеве лезо, а бачить той-таки 
верх. З долини туди шістсот герлиг — він уже не раз виміряв. Тут як
раз чотирьохсота, але ще немає й півдороги, бо кожна герлига від 
оцієї груші вгору важить за дві. Герлиги довшають, а ноги стають 
чимраз куціші й за кожним кроком дуже тремтять коліна. Та й гру
ша боїться й жахається висоти, не хоче дертись угору. Яка то мука — 
тягти сюди з теплої долини дерево, звикле до людських рук... Пере
садив добру сотню, а прийнялося дев'ять...

Ось і ця, бідолашна, дев'ята груша — аж налигача рве. Дуже су
мує за садом, одно туди й дивиться. Нахилилась так, немовби хоче 
вмитися в теплій воді потічка, ладна щомиті рушити не вгору, а вниз.

Але все-таки слухняна. Не розчепірила гілки на всі боки, випну
ла їх проти вітру, гострі, мов мечі, а листя дзвенить твердим бляша
ним дзвоном... Цією грушею Саботин пишався, плекаючи солодку 
мрію дійти з нею до самого шпиля. Двох попередниць її зламав ві
тер, три загинуло від морозу. Тоді Саботин збагнув, що потрібна міц
на й жилава основа. Три тижні виблукавши лісом, він знайшов недо
лугого карлика. Цю нікчемну дику грушку стригли кози, топтали 
корови та воли, шарпали бурі й закидали лавини. То було шипасте, 
озлоблене життям і мстиве деревце, загартоване в знегодах, справж
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нісінький їжак. На новому місці воно не забуло ні вітрів, ні морозів і 
всю свою довго стримувану силу віддало новим паросткам, які йому 
прищепив Саботин.

Від цього шлюбу свійського з диким зав'язалося три груші. Од
на потім опала, та дві вистигли. Старий одніс їх у хижку, поклав на 
жовту солому й довго дивився й тішився. Шкіра, правда, була цупка 
й хвостики товсті та куці, але плоди вдалися великі, соковиті й над
звичайно запашні.

Це був щасливий день. Але стара скаламутила його лайкою. Во
на ввійшла до хижки, коли Саботин милувався грушами; він узяв їх 
і простяг на долоні, мов два маленькі жовті сонця, та дружина від
штовхнула його руку й розкричалася:

— В цій проклятій ярузі ти мені віку вкоротив! Як учепився в 
свої груші, то здурів: груші та й груші, більше нічого в світі для тебе 
нема. Наче відьмак став... Не хочу жити з відьмаком в одній хижі! 
Викинь їх к лихій годині, а то піду до сина в село!

Викинути! Він радше б з грудей серце вирвав та викинув, аніж 
оці два духмяних плоди.

Баба покинула його й цілий місяць не верталась. Не було вже 
кому вогню запалити, ні відерцем брязнути, ні побухикати вночі. Ти
ша гнітила його, він почував себе зовсім самотнім. Хай би бурчала, 
хай би лаялась, аби тут, аби чути людський голос, думав Саботин. Але 
стара таки повернулася. Прийшла, коли він уже й виглядати пере
став, рипнула дверима й сіла, змирена й мовчазна. Бурчить і зараз, 
але більше не лається. Сама ходить у село, сама з бригадиром за 
трудодні воює, сама в магазин і на базар, а він одно знає, що з но
жиком.

Але й ножик теж постарів і сточивсь, увібрав вістря, мов до спи
ни живіт, злякався бруса та років. Треба замінити брус. Цей дуже 
злий. Мов баба,—ворухне язичком— аж іскри сипляться. Ревнує йо
го до груш. Сьомій вона нишком обдерла кору, щоб усохла. Дерла 
нігтями, тоді розповідала, буцімто десь там блеяли сарни... Ех, жін
ки... Він учора поскаржився, що в попереку стріляє, так вона, замість 
поспівчувати, вилаяла:

— Лазитимеш по бескидді, то не стрілятиме, а й геть роздере! 
Як руки сверблять — ондечки садок кооперативний, у долині, в за
тишку, іди й щепи, скільки тобі влізе! Хоч трудоднів заробиш.

— Ти їй стрижене, вона тобі смалене. Долина!.. В долині й ба
ба вміє! Вгору треба лізти, вгору! Аж серед оті сосни. Щоб на вер
хах садки росли, о... Ото трудодні будуть!

Так він їй відповів. Бабі мов заціпило, стояла й тільки глипала, 
нарешті здобулася на слово:

— То ти й насправді груш із бору захотів?
— Захотів! — огризнувся дід.— Онде їх у садку повно — їж, хоч 

репни.
— Так якого ж ти біса дерешся на самий верх?
Він більше нічого не сказав. Та як ти й розтлумачиш їй, що лю

дині завжди хочеться вгору? То найбільша радість — долати висоту. 
Скільки він пережив, тягнучи дерева до верху, крок за кроком, вище 
й вище! Дев'ять разів брався він навручки й дев'ять разів перемагав 
ту страхітливу осінню бурю. Щороку по дев'ять разів. Попоревли 
перелякані смереки, попоквилили граби, коли шалений вітруган нава
лювався на них грудьми, бив батогами й різав лезами. А груша не
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злякалася: як тільки зачує осінь, ураз поскидає листя — і хай собі 
шарпає свистун голі прутики! Дерево почало хитрувати, й це він його 
навчив. Радість такої перемоги не кожен здатний відчувати.

Гірше було те, що вітер і собі навчився хитрувати. Засів десь у 
кущах, принишк і скавулить,але Саботин знає, що це не надовго, ли
ше маневр. Угорі, за скелями в нього засідка — там найнебез- 
печніше. Колись він обов'язково вискочить, і треба було приго
туватися до цього дня. Випередивши буревій на два тижні, Саботин 
силоміць привчав грушу роздягатися.

...Сипуче кашляння мотики вщухло. Саботин дивиться вниз. Дру
жина сходить у берег, певно, вмитися. Повітря тремтить і видзвонює, 
мов бджолине крило. Два орли кружляють у небі й жалібно кричать, 
але здається, що то кричить земля, придушена важкими сірими ске
лями. Саме час... ніхто не побачить. Старий ховає брус у капшучок і 
швидко підводиться. Вибравши долі найзамашнішу лозину, він об- 
шмулює з неї гілочки, зрізає вершечок і підходить до груші. Тоді ще 
раз озирається й... починає стьобати її. Летить на всі боки * листя, 
тремтять галузки, перелякані жорстоким нападом, стрибає зерня 
нерозвинених бруньок, з подряпин на корі виступають сльози. Над 
грунем завихрилось, настовбурчилися смереки, й орлиний клекіт бу
дить розморений ліс: «Б'ють дерево». Скелі підхоплюють цей крик 
луною, й справжня тривога знімається в ще недавно сонному чагар
нику. Діда це не лякає, він не боїться ні скель, ні орлиного клекоту. 
Він лише квапиться позбивати все листя, доки не вгледіла стара...

Лозина свистить на всі боки, розлітається листя... Коли б груша 
тільки запам'ятала цей прочухан, коли б збагнула, що це робиться 
задля її ж добра! Старий скрививсь, йому не легко поводитися так 
зі своїм власним витвором, але якщо він сьогодні його пожаліє, то, 
завтра каятиметься, бо в осіннього вітру жалощів нема.

Від річки знову долинає:
— Го-ой, чу-уєш...
Дружина. Саботин кидає лозину й спересердя кричить:
— Та йду вже!
Вона виринає з садка й заходить до хати. Над дахом звивається 

сизий димок. Саботин сідає на землю й одразу ж випростується, 
раптом відчувши слабість і втому. Серце засапано гупає й тріпотить. 
У вухах трохи гуде, й сиві волохаті груди здригаються. Той шум у ву
хах останнім часом з'являється раз по раз, тільки-но дужче заб'єть
ся серце: гомін далеких злив. Трохи напружишся — й починається 
повінь. Підходить... відходить, знову накочується й клекоче. Колись 
отак накотить — і понесе в безкраїй океан...

Певно, похолоднішало, як завжди після злив. Старий притягає 
свитку й кладе на розхристані груди. Серце тіпається. Хоче полетіти, 
піднятися над самий верх... А що ж, і людині кортить іти вслід за 
серцем, але бракне сил, стрімчак вельми крутий і ввесь час турляє 
донизу. Немов до ніг тобі почепили цілісіньку землю з отими скеля
ми разом... Жінка... Роки... Вони мовби й одлітають, аж кинешся — 
всі тут, обвішали серце, мов кажани, темна зграя місяців і років, що 
тягне й душить. Нехай би тягло й тиснуло, хай би тільки не переки
дало небо... А воно, бач, перекидає...

Саботинові хочеться звестись і чимдуж бігти вгору, дістатися 
верху, доки серце ще гомонить, але груша не пускає. Груші не вмі
ють бігати... А час не стоїть, та й стрімчак чимраз крутішає, годі й
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утриматись. Вітер холоднішає, і товщають сніги... А скільки ж іще 
ям треба викопати, скільки деревець посадити в ті ями! Приручати 
й загартовувати... Й повчати... Аж доки суцільна квітуча стежка з'єд
нає долину з верхом.

Дивна ця біла стежка розквітлих дерев, дивна, хоч і незаверше
на. Ніжно-рожевий слід його буднів серед холодної сивої мли, диких 
дерев, чагарників і скель. Він кожної весни береться пухкою піною, 
йеначе річка рушила вгору, до замету синіх снігів, повставши проти 
всіх законів. Квіти на снігу. Чи сягне коли-небудь верху та непокірна 
збентежена річка?

Внизу й досі сотається дим. Стара готує їжу. Ввечері сядуть уд
вох край вогнища, поїдять і помовчать, а тоді вона зітхне й скаже:

— Як сьогодні пекло, мов улітку!
— Пекло!— погодиться він.
Головешки тріщатимуть, відблиски вогню танцюватимуть на сті

нах, а вони знову помовчать. Але недовго. Баба згадає:
— Квасолю попече, так і не достоїть.
— А не достоїть.
— Так полив би ж, а не тягаєшся по тих скелях за своїми гру

шами! — вибухне стара.— На грушах не перезимуєш.
— Та так,— погодиться він.
Баба сердито засопе й полізе спати, а Саботин лишиться край 

вогню, грітиме ноги й дослухатиметься вітру в коминку: на дощ а чи 
на годину? Й думатиме про те, яку грушу пересадить завтра, й куди 
пересадить, і на скільки герлиг підніметься до верху.

... Чи це не з верха потягло таким приємним холодочком? Віте
рець пестить пальці, студить литки й пустує попід сорочкою. Тепер 
торкнувся пліч, полоскотав за вухами й дмухнув на потилицю... Під
кладає крила лежачому під спину — хоче взяти його й понести на 
верх...

І справді, підняв і несе... несе!.. Земля вже лишилася внизу, ти
ха й здивована... Скелі стали такі дрібненькі... Ось і смуга, квітуча 
річка його днів, вона несподівано випнулася й дістала верху. Верху! 
Як це гарно, коли дерево не боїться криги...

Але звідки гомін? Невже річка прибула? Ні, річка спить, це щось 
інше, гримуче й стрімке. Крила вітру враз потомились, огинаються, 
і старий падає...

... Тільки рука ворухнулася й застигла на спраглій розпеченій 
землі.

Баба виходить із хижі, руки в неї по лікті в борошні, й вона 
гукає:

— Саботи-не!.. Саботи-не, чу-уєш?..
Але цього разу її вже не чує ніхто. З

З болгарської переклав Іван БІЛИК



Прочитайте 
мої книги

Життя цього славетного болгарина не 
дуже багате на визначні події. В літе
ратурних довідниках його біографія ви
черпується кількома рядками: народив
ся в старій Жеруні, вчителював у Доб
ру джі, поранений поблизу міста Гев- 
гелі, військовий кореспондент на Пів
нічному фронті, нещасливий дипломат 
у Бухаресті, дрібний чиновник у Со
фії, який помер після невдалої опера
ції в Пловдиві, —  ось вузлові віхи його 
життєвого шляху. Але за буденністю 
цього життєпису стоїть постать рідкіс
ного гуманіста, одного з найобдаровані- 
ших болгар, яких народила наша земля.
І це так, бо, не маючи гучної «зовніш
ньої біографії», він має, якщо можна 
так сказати, багату «внутрішню біогра
фію» —  результат численних зустрічей 
чуйного серця з життям, людьми, з го
рем і радістю, з красою і нещастям. І 
ось одного дня ми зрозуміли, що за 
своє не дуже довге життя він прожив 
більше; ніж багато хто з його сучасни
ків, щоб залишити нам після себе мис
тецтво, сучасне й нашим дням.

Про нього написано багато спогадів, 
книжок, документальних і художніх, але 
завжди, коли я хочу уявити собі його 
образ, я більше придивляюсь до авто
портрета, залишеного нам письменни
ком у своїх новелах, і набагато мен
ше де портрета, нашвидку окресленого 
в мемуарах * деяких його сучасників. 
Мушу визнати: не люблю окремих рис

Йордан Иовков (1880 — 1937).

у цьому мемуарному портреті. З ньо
го на нас дивиться «важка людина», не
приємно замкнута, з застарілими звич
ками, — образ, який відгонить чимсь 
провінціальним, давнім і консерватив
ним; людина, яка зовсім не цікавилася 
громадським життям, віддавала перевагу 
сірій повсякденності буднів перед не
сподіваним, традиціям і статичності пе
ред динамікою, мелодійним пісенькам 
перед музикою Бетховена... Ні, наба
гато цікавіший автопортрет, намальова
ний письменником незвичайними фар
бами у його творах! Коли ми вдивляє
мося в нього, ми забуваємо про сла
бості людські, і перед нами постає не 
лише письменник-побутописець, а й 
письменник-мудрець, людина, що підно
ситься над своїм часом. Так, у його но
велах —  його справжній образ: тут
ця замкнута в собі людина розкриваєть
ся найповніше і щедро ділиться з нами 
скарбами своєї багатої душі, і тому не 
треба дивуватись, коли на прохання яко
гось літератора розповісти про себе 
Йордан Йовков лаконічно відповідає:

—  Прочитайте мої книги: там я ска
зав усе, що може вас цікавити.

З книги Симеона СУЛТАНОВА
«Иовков и неговият свят». 

Български писател. София. 1971.
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ЙОРДАН ЙОВКОВ

Г Р І Х
ІВАНА БЕЛІНА

Іван Бенін любить пильно придивлятись до всього, прагне все 
збагнути. Саме це й принесло йому славу, до якої він і сам не бай
дужий,— славу людини, що все бачить, вміє розтлумачити побачене 
і навіть віщувати. Ось і тепер він стоїть як укопаний, спершись на 
гирлигу і втупивши погляд удалину. Сіра вовчиця, яку він бачив і ра
ніше, знову напала на його отару. Вона не встигла завдати шкоди, бо 
її почули й прогнали собаки, але Іван Бенін усе ще стоїть і дивиться 
їй услід. А вона вже далеко. Ось уже й собаки повертаються назад, 
у бур'яні мелькають їхні чорні спини і схожі на страусові пера хвос
ти, з довгою, немовби розчесаною на проділ шерстю. А ген удалині 
видно сіру вовчицю — вона ось-ось зникне за пагорбком; хоч їй уже 
й не загрожує небезпека, вона все ще петляє нерівним галопом. Час 
від часу зупиняється і дивиться назад. Потім знову біжить. Нарешті, 
зупинившись востаннє і постоявши трохи довше, рушає далі, але вже 
спокійніше, розміреною ступою. Раптом вона змінює напрям і по
вертає на захід, до нив. Іван Белін напружує увагу. Він, не моргаючи, 
стежить за вовчицею і щось думає. В його сльозавих очах спалахує 
вогник, під сивими вусиками усмішка. «Овва! — каже він, хитаючи го
ловою.— Он воно що! Не в лісі, а тут, у полі ховається...»

Іван Белін, обернувшись, дивиться на захід: там поле, поступово 
знижуючись, тягнеться далеко-далеко — скільки сягає око. І там же, 
в далечині, аж на обрії, темніє довга, чорна смуга, вигнута дугою. 
Це — ліс. Він оповитий синім туманом, і сонце, яке ось-ось зник
не за обрієм, забарвлює цей туман прЬзорим рожевим світлом, а 
чорне верховіття мережить золото неба, що палає мов розпечене ву
гілля. Великий і страшний той ліс, але до нього дуже далеко. Важко 
повірити, що вовчиця приходить звідти. Найімовірніше, ховається десь 
тут, у житах, що вже викинули колос і витягнулися на зріст людини; 
в них може сховатися не один вовк, а тисячі.

Як завжди, Іван Белін пишається своїм проникливим розумом. 
Він, усміхаючись, рушає з місця і наддає ходи, щоіб наздогнати свою 
отару, а поруч з ним ще ширше крокує його біла гирлига. Він завер
тає до купи овець і, спершись на гирлигу, знову шукає очима вов
чицю.

У м'якому промінні призахідного сонця все видно дуже виразно. 
Яскраво зеленіють пасовища, в улоговинах заляглй* чорні тіні, біліють
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шляхи, а далі на захід хвилями ходить залите сонцем море хлібів. Он 
там і вовчиця — світло-сіра пляма серед темної зелені. Вона біжить 
спокійною риссю, не зупиняючись і не озираючись*. Іван Белін — ста
рий і досвідчений чабан. Він знає, що собака чи вовк бігтимуть так 
тільки тоді, коли мають якусь певну мету. І він ще раз переконуєть
ся, що напрям, якого дотримується вовчиця, вона обрала не випад
ково: це прямий і найкоротший шлях до її лігва.

Іван Белін не сумнівається також, що у вовчиці є діти.
Кілька разів йому доводилося бачити її зовсім близько, коли во

на, не помічена собаками, зненацька з'являлася за якихось п'ятде- 
сят-шістдесят кроків, немов з-під землі. Вівці, наче їх підхоплював 
вихор, шарахалися вбік і збивались тісною купою, собаки кидалися 
на звіра з швидкістю кулі. А вовчиця, опинившись на відкритому міс
ці, нерішуче застигала з піднятою передньою лапою. Вона ніби забу
вала, що треба бігти, що треба рятуватись. ї ї  стиснуті щелепи роз
кривались, червоний язик звисав, теліпаючись від частого дихання, 
кліпали напівзаплющені очі. Виразу цих очей Іван Белін ніколи не міг 
забути. В них не було страху за себе. В них палав інший біль, глибо
кий і скорботний. Неначе чиясь рука стискала серце Івана Беліна — він 
розумів усе: йому були знайомі такі очі і такий вираз страждання. Це 
очі матері — однаково, людина то чи звір...

От звідки у вовчиці сміливість нападати серед білого дня. От 
звідки в неї сили захищатись, коли вона, миршава і квола, так промо
висто клацала зубами, що розлючені пси відкочувалися від неї, мов 
ужалені.

Іван Белін відривається од своїх думок, бо помічає, що з вовчи
цею діється щось незрозуміле. Вона зупиняється, наче кішка, що по
лює мишу. Тіло її згинається дугою, а довгий хвіст тремтить у повітрі. 
Це повторюється кілька разів. Іван Белін усміхається: вовчиця миш
кує. Це— негідне вовка полювання. Але що вдієш! Не змогла вкрас
ти ягня, а голод треба ж чимсь заспокоїти, бо лігво її вже близько. 
Там, зморена і знесилена, вона ляже серед обгризених кісток, а кош
латі вовченята, невинні й жорстокі в своєму незнанні, як усі діти, жа
дібно смикатимуть її виснажені соски. Про себе вона знову забуде. 
Нашорошивши вуха, вона сторожко прислухатиметься, щоб не про
гавити якоїсь небезпеки. Не для неї — для них...

Іван Белін зітхає і йде наздоганяти отару. В такі хвилини він стає 
добрий, і його серце відгукується на кожний чужий біль. Вовчиця вже 
загубилася серед хлібів, а він усе ще обертається і дивиться туди. 
Думки його невиразні й плутані. Він думає то про вовчицю, то про 
свої справи. Але все це якось уривчасто й туманно, найвідчутніше 
лише страждання, яке сповнює його серце.

Посутеніло якось раптом, і на небі, над зблідлим заходом, наче 
великий коштовний камінь, сходить вечірня зоря. Віє свіжий вітрець, 
сповнений пахощами трав, сюрчать цвіркуни, в темряві розливається 
широка й солодка пісня дзвіночків. Щось вічне, незмінне й мудре від
чуває в усьому цьому Іван Белін, і серце його сповнює солодкий 
щем. Він підводить очі до зірок, але зараз не шукає в них якихось 
прикмет: йому здається, що він бачить божі очі. Думки його знову 
повертаються до вовчиці. «І вона — жива істота, і вона створена бо
гом,— думає він,—- милосердим і добрим. Адже матір вона, дітей 
годує...»
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Минуло кілька тижнів. Іван Белін не бачив більше сірої вовчиці і 
майже забув про неї. Як і в кожної людини, настрій його легко змі
нювався. Тепер його непокоїло інше: настали сухі й теплі ранки, без 
роси, без вологи, сонце на сході — багрове, а небо сіре й мутне. За 
цими прикметами Іван Белін вгадував посуху. І справді, посуха вже 
настала, і з дня на день вона ставала відчутніша. Але Іван Белін знав, 
що до чого в світі, і не втрачав надії.

— Не бійтесь, хлопці,— казав він.— Господь знає своє діло. Не
хай тепер буде спека — хліба достигають. А минуть жнива, зберуть 
снопи і відкриється стерня. Тоді цим здихлям не тільки буде де пас
тись — вони почнуть дохнути від обжерства.

Іван Белін говорив це маленьким пастушкам, які щодня збира
лися біля нього. Вчорашні учні, вони склали свої іспити і тепер, з тор
бами через плече і дудками за поясом, пасли кожне по одній-дві вів
ці. Для них Іван Белін був великим авторитетом, мудрою людиною, 
яка мала все потрібне справжньому чабанові. Та й своїм зовнішнім 
виглядом він прихиляв до себе. Це був високий, кощавий чоловік, з 
білими вусами й волоссям і чорними бровами. І через це обличчя 
здавалось поділеним на дві половини: насуплене і трохи суворе від 
волосся до очей, а нижче — усміхнене й веселе. Говорив він повіль
но, розтягуючи слова, приємним і соковитим басом. Він знав безліч 
казок, різних історій, і з допомогою маленьких хитрощів, яких захоп
лені слухачі й не помічали, досягав того, чого ніхто інший не зміг би 
досягти ніяк. Коли його оточували пастушки і йому не хотілося підво
дитись заради якоїсь дрібниці, він переривав казку у найцікавішому 
місці й казав котромусь із хлоп'ят:

— Миланчо! Піди, любий, заверни отих шкап. Бачиш, просто в 
жито лізуть.

Або:
— СтоянчоІ Візьми баклагу на віслюку і збігай до джерела, при

неси свіжої води. Та швидше! Ми тебе зачекаємо, і тоді я розкажу, 
що саме чабан відповів цариці...

І хлопці слухались його. Але інколи Іван Белін діяв ще хитріше. 
Біля Великого джерела було одне місце, де завжди, навіть у найбіль
шу посуху, зеленіла трава. Це місце Іван Белін хотів зберегти для 
своїх овець, і, щоб хлопчаки туди не ходили, лякав їх, розповідаючи, 
що там, біля Великого джерела, у місячні ночі виходить буйвол з води з 
отакенними величезними рогами, з отакецькими страшними очима...

Іван Белін мав ще одну цікаву рису. Випивав він не часто і п'я
ницею не вважався. Але якщо місяць-два він не бував у селі, то яко
гось дня раптом лишав отару на дружину або на когось іншого і, ні
би гнаний якоюсь силою, прямував до корчми. Заходив туди нібито 
купити тютюну, гніт для кресала чи якусь дрібницю, замовляв тільки 
одну чарку ракії і вже збирався йти додому. Але чарку змінювала 
друга, і так, аж поки він не набереться як слід. Тоді він зсував свою 
велику шапку на потилицю, відкриваючи засмагле чоло, і усміхався 
з-під довгих вусів. І п'яний Іван Белін був такий же незлобивий і доб
родушно веселий, як тоді, коли розповідав пастушкам казки. Він жар
тував, танцював, висвистував, надуваючи щоки і поводячи очима. І 
раз у раз ці розваги закінчувалися тим, що коли він пізно вночі на
решті вирушав додому, ноги вже не слухались його, а оскільки його 
хата стояла на горі, він пускав у хід і руки й ліз рачки.
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Одного дня, через два місяці після того, як він побачив сіру вов
чицю, Іван Белін, почувши той таємничий поклик, покинув свою бур
ку, тайстру і гирлигу й попрямував до корчми. Зразу ж в корчмі ста
ло весело, бо там був і Петро Чубра. Ровесник і приятель Івана Белі- 
на, він, проте, не вірив ні в його віщування, ні в історії, які той розпові
дав, любив сперечатися з ним і дражнити. І тепер, коли Іван Белін, 
що місяцями мовчав із своєю отарою, почав розповідати про все, що 
було в нього на душі, Чубра і вірив і не вірив. Вірив, поки чарки були 
повні, заперечував — коли вони порожніли. А коли друзі випили вже 
добряче, між ними спалахнула така суперечка, що якби їх побачив 
хтось сторонній, подумав би, що ці люди от-от поб'ються.

Проте Іван Белін не здавався. Побачивши, що його віщування про 
посуху та нові війни не справляють враження, він гарячково почав 
згадувати щось таке, що напевне приголомшило б цю вперту люди
ну. І ось раптом він підвівся, хитаючись на довгих ногах, звів чорні 
брови і гукнув до Чубри:

— Слухай-но, я знаю таке...
— Нічого ти не знаєш,— перебив його той.
— Знаю...
— Вовків тільки знаєш!
— Хз-ха-ха...— зареготав Іван Белін, тіпаючись усім своїм вели

чезним тілом.— Возків! Ха-ха-ха! Ти вгадав! Так, я знаю вовків! Знаю, 
де ховається сіра вовчиця, бачив її вовченят. їх двоє, отакі...

Чубра глузливо подивився на нього.
— Я їх зловлю! — крикнув Іван Белін, ображений тим поглядом.
— Аякже! Зловиш, якщо хтось їх триматиме.
— Зловлю!
— Та невже?! Облиш, нехай поживуть звірята...
Корчмар Радослав приніс ще ракії, і Чубра замовк. Але як боже

вільні весь час повторюють одну й ту саму фразу, що випадково за
сіла в їх пам'яті, так і Іван Белів не міг уже говорити ні про що інше, 
як про сіру вовчицю. І знову спалахнула суперечка.

— Межу! — вигукнув Іван Белін.
— Та ну!..— дражнив його Чубра.
І ось Іван Белін підвівся, насунув свою велику шапку аж на бро

ви, як робив завжди, беручись до роботи, і швидко попрямував до 
виходу. У дверях він обернувся, погладив рукою свої довгі вуса і ска
зав:

— Поголю їх, якщо не принесу вовченят! Стривай-но, побачиш...
І рушив додому. Там, не промовивши й слова, почав щось шука

ти, порпаючись у коморі й скринях. Тим часом баба Бяла докоряла 
йому, що покинув овець на самого хлопчика. Іван Белін на те мовчав 
і тільки всміхався собі у вуса. Нарешті він знайшов якийсь лантух, 
оглянув, чи цілий він, і відклав убік. Потім дістав свою стару, часів 
Кримської війни, рушницю, поклав її біля лантуха. А коли він витяг
нув довгу мотузку й заходився підперезуватись, очі в баби Бяли 
зробилися зовсім круглі від подиву. Вона дивилася на старого, не зна
ючи, що сказати.

— Дай мені тепер мила, — мовив Іван Белін таємничо. — Піду 
вішатись...

— Господи боже мій! — вигукнула стара і перехрестилася.— Ти 
збожеволів, зовсім збожеволів!

І заголосила, проклинаючи свою долю.
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Іван Белін покрутив головою, усміхнувся. Потім узяв лантух і 
рушницю, помацав на поясі свій вівчарський ніж і вийшов.

По обіді Чубра, трохи подрімавши, вийшов на вулицю. Хоч він 
і не вірив пророкуванням Івана Беліна, проте підвів очі, оглянув 
небо і переконався, що справді все передвіщає посуху. Тіні від дерев 
вже сягали середини дороги, а спека не спадала. Згадавши Івана Бе
ліна, Чубра усміхнувся: він був переконаний, що цього разу баба Бя- 
ла напоумила старого і відіслала його до овець.

Раптом почувся якийсь гомін, і Чубра озирнувся. З-за повороту 
вулиці з'явилася велика юрба. Щось трапилося! Діти й жінки вибіга
ли з дворів і приєднувались до натовпу. Лемент, вигуки. Якийсь чо
ловік, вищий за всіх, ніс на спині щось, перекинуте поперек — так 
чабани носять овець чи ягнят. Щось сіре, велике, але не схоже ні на 
вівцю, ні на ягня.

— Марьо, Марьо! — почувся тоненький голосок дівчинки. — Іди 
подивись, вовк, вовк!

І справді: Іван Белін, — Чубра впізнав його, — червоний і спітні
лий, ніс на плечах вовка.

— Ну-ну! — прошепотів Чубра, не вірячи власним очам.
Натовп підхопив його й потяг за собою.
— І вовченята є! — гукали діти. — У лантусі.
Біля Радославової корчми Іван Белін зупинився і скинув свою 

ношу. На землі розпластався величезний страшний звір. Це була та 
сама вовчиця, про яку всі чули. З палицею між щелепами, вся об
кручена мотузкою, вона не могла ані кусатися, ані розкрити чи за
крити рота. В паху у неї червоніла велика рана. Вовчиця ще дихала, 
але видно було, що вона вже конає. Очі її то розплющувались, то 
заплющувались. У лантусі, кинутому поруч, ворушились два живих 
клубочки.

Іван Белін коротко й уривчасто розповів, як він спіймав вовченят 
і як після того застрелив саму вовчицю. Люди слухали, ловили кож
не слово, дивлячись то на нього, то на розпластаного на землі звіра.

— Ну й Іван, оце так утнув! — вигукнув Чубра, проштовхуючись 
крізь натовп.

Іван Белін зняв свою велику шапку; очі його зовсім загубилися 
під широкими темними бровами, але зморшки біля сивих вусів смі
ялися.

— Дивись! — коротко і гордо сказав він і показав на вовчицю.
— Авжеж, — бурмотів розгублено Чубра, — авжеж!
Іван Белін розв'язав лантух і вийняв вовченят. Вони були зовсім 

як маленькі цуценята, тільки з нашорошеними вухами, сірі, кошлаті, 
з синіми, наче намистинки, очима. В цю мить вовчиця — про це жін
ки згодом говорили між собою — повільно розплющила очі і знову 
заплющила їх.

Іван Белін зав'язав лантух. Загальна цікавість була задоволена. 
І поки чоловіки, посходившись купками, про щось гомоніли, жінки 
взяли за руки своїх дітей і зібралися йти додому. Але не могли ві
дірвати очей від вовчиці.

— Бідолашна! — прошепотіла одна.
— І діти малі... Боже...
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І в поглядах, які матері кидали тепер на Івана Беліна, були не
нависть і гнів.

Заторохкотів віз, зупинився поблизу. Коні упиралися й форкали. 
Це приїхав Чубра.

— Гей, Іване!— гукнув він.— Давай сюди вовків! Поїдемо з ха
ти в хату. Кожен мусить щось дати. Такий звичай. Кожен мусить дати, 
бо у всіх є худоба...

Кілька днів тому по селу водили розмальовану дівчину, яку всі 
обливали водою, щоб викликати дощ. Але такого гармидеру, як те
пер з цими вовками, не було. Віз петляв вулицями, зупинявся біля 
кожних воріт, збираючи біля себе жінок і дітей. Собаки, почувши 
запах вовка, починали вити. А Чубра безстрашно піднімав вовчицю, 
щоб усі її бачили. ї ї  велике тіло провисало у нього на руках, а на 
сірій шерсті, наче червона квітка, зяяла на сонці кривава рана.

Потім Чубра показував вовченят. І тут повторювалось щоразу те 
саме: жінки давали, що могли, але мовчали і дивились холодно, не
приязно.

— Бідолашна... бідолашна... — чув за собою Іван Белін.
Це починало його бентежити. Щоб підбадьорити себе, він на

магався усміхатись, але усмішка виходила вимушена і якась вину
вата. Він, наче раб, був у полоні в Чубри. Часто замислювався і го
ворив сам собі:

— От так ускочив, що й казати...
Чубра подавав йому пляшку з ракією і припрошував:
— Пий! Маєш право пити. Знищив вовків. Пий!
Іван Белін пив, хоч йому вже зовсім не хотілося пити. І знову 

повторював сам собі:
— От так ускочив, що й казати...
Не повеселішав він і ввечері, коли відніс вовченят і вовчицю до 

себе додому і, повернувшись до корчми, пив далі з Чуброю. Неначе 
задерев'янів — йому не хотілося розмовляти, він втратив смак до 
всього. Не раз Чубра, помітивши, що той сидить замислений, похню
пивши голову, трусив його за плече.

' — Пий! — казав Чубра. — Про що тобі думати? Немає вже вов
ків, ти їх знищив!

І Іван Белін пив. І випив стільки, що коли підвівся йти додому, 
йому довелося на допомогу ногам поставити ще й руки.

Вдома він застав бабу Бялу посеред кімнаїи на колінах: вона 
хиталась вперед-назад і співала. Чи, може, й не співала, а плакала. 
Вона навіть не обернулась, не глянула на нього, лиш заголосила ще 
пронизливіше. Іван Белін доплентався до ліжка в другій кімнаті, впав 
на нього, хата перед ним захиталася і разом з ним покотилася в якесь 
провалля.

Прокинувся він рано як завжди. Вийшов з дому. Тоненький серп 
місяця висів над темними пагорбами. Бліде світло сіялося на зем
лю, але дерева здавалися чорними, і глибокі тіні залягли попід стрі
хами й тинами. У Івана Беліна під повіками кололо, немовби хтось 
застромив туди колючки, голова обважніла. Він не міг пригадати, де 
був учора і чому зараз не біля своєї отари. Але думка про овець 
воскресила в ньому вчорашній день, і він здригнувся. Зразу ж прига
далось усе, і тільки тепер він зрозумів, що робила баба Бяла, коли 
він повернувся додому: стоячи посеред кімнати на колінах, вона не
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співала, а плакала, повторювала імена двох синів, які загинули десь 
на полі бою...

Він хутко повернувся додому, знайшов лампу, взяв сірники і по
прямував до хліву біля кошари, де залишив вовчицю. Відчинивши 
двері, засвітив лампу й підняв її. На землі, випроставшись, лежало 
задубіле тіло вовчиці. А біля її обвислих сосків він побачив вовче
нят. Одно з них спало, друге стояло. Обернувшись, воно подивилось 
на старого своїми синіми, як намистинки, очима. Рука у Івана Беліна 
затремтіла, він мало не впустив лампу.

Тепер Іван Белін ще рідше приходив до села від своєї отари. 
Він подовгу сидів з пастушками, як і раніше, розповідав їм свої 
казки. Але тепер хлопцям часто надокучало їх слухати, і вони почи
нали дражнити старого.

— Діду Іване, — питав його хтось із хлопчаків, — а вовченята 
ще не виросли? Чи правда, що ти їх випустиш, коли вони стануть ве
ликі?

А ті, що лежали трохи далі, підхоплювали:
— Діду Іване, а чи правда, що баба Бяла тебе б'є?
Або:
— Діду Іване, ану покажи, як ходити рачки!..
Іван Белін дивився у землю, хитав головою і усміхався. Потім 

простягав руку в бік Великого джерела, розчепірював пальці, надавав 
своєму обличчю зляканого вигляду і починав розповідати про те, як 
звідти виходить буйвіл з отакими величезними рогами, з отакецькими 
страшними очима...

ІЛІибил, грізний гайдук, якого заптії1 й кирседари2 шукали по 
всіх усюдах, спускався з гір; він ішов здаватися. Назавтра ця звістка 
рознесеться скрізь, але хто їй повірить! ІЛІибила це аж ніяк не бен
тежило. Він поспішав, думаючи про інше.

Він згадував, як місяців зо два тому з високих скель Синіх каме
нів, де поміж орлиних гнізд було і його гайдуцьке гніздо, побачив 
унизу на дорозі жінок. Не в гайдуцьких звичаях було зачіпати жі
нок, як не було місця жінкам і в серці гайдука. Але ІІІибил уже знех
тував багато законів і вже не знав та й не хотів знати, що гріх, а що 
ні. кЖінки тут, у Чортовій ущелині! — подумав він. — Це добра здо
бич!» І підвівся, зовсім не думаючи про те, куди заведе його ціка
вість. Гайдуки пішли за ним, сміючись і виблискуючи зубами, наче 
голодні вовки.
1 Стражники
* Начальники польової варти.

Радка стоїть у воротах. Мустафа вулицею йде...
Народна пісня
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Вони спустилися вниз, минули ще голий ліс і вийшли на дорогу 
до Чортової ущелини. Це місце було найстрашніше. Тут дорога спу
скалася в яр, звиваючись обабіч його і утворюючи дві дуги, два обру
чі пастки, в якій багато людей знайшло свою смерть. Як завжди, гай
дуки загородили дорогу — грізні, бородаті, в чорних арнаутських 
башликах, обвішані зброєю. Жінки, що саме вийшли з-за повороту, 
стали мов укопані; потім кинулися хто вниз, хто вгору, але ноги в них 
підкошувались, і вони тільки борсалися на одному місці, як підбиті 
птахи. Зовсім знесилившись від страху, вони попадали на землю й 
заплакали.

Гайдуків це анітрохи не зворушило, вони навіть не глянули на 
жінок. їхню увагу привернула одна з них — молода й гарна, що 
залишилася стояти на дорозі. А як вона була вбрана! Синя атласна 
сукня, безрукавка з червоного оксамиту, строкатий єрусалимський 
фартух, срібні пряжки. А на шиї — важкі намиста: разок великих ал- 
тинів, разок золотих дукатів і махмудій !. Куди це вона так вирядила
ся, чи не на весілля, бува? Чи не збожеволів батько, пустивши її са
му в гори?

Шибил ступив крок уперед — дівчина дивилася спокійно, просто 
йому в очі. Між її тонкими бровами лягла зморшка, червоні губи 
ледь тремтіли.

— Гей! — крикнула вона, і її слабкий голос якось дивно прозву
чав серед жіночого плачу. — Ідіть собі, поки живі й здорові, щоб не 
трапилося чогось! Як вам не соромно! Чого вам треба од жінок?

При цих словах гайдуки, які не зводили очей з алтинів, кинулись 
до неї, здалеку простягаючи до дівчини жилаві руки. Шибил, махнув
ши рукою, зупинив їх. Потім обернувся, підвівся на весь зріст і змі
ряв очима дівчину. Яке біле обличчя! І стан тонкий, а сукня широка, 
наче в ляльки. А яка смілива! У нього весело заблищали очі, йому 
стало смішно. Але дівчина засміялася раніше за нього. Обличчя в 
неї засяяло, вона стала ще вродливіша, і тепер можна було помітити, 
що очі в неї сині, а зуби білі-білі. Шибил здивовано дивився на неї.

Як сталося все те, що було потім, Шибил сам не міг збагнути. 
Жінки опам'яталися і, хоч були наполохані, як сарни, підійшли до 
нього. В горах неначе проясніло, знизу долинув шум ріки, в лісі 
озвався птах. Сам Шибил сів на камінь і, усміхаючись, слухав дівчину. 
Що вона говорила? Один бог знає — слова, які нічого не важать, 
слова, які забуваються. Але як світилися її очі і як приємно було на 
неї дивитися! Трохи осторонь, немов втихомирені якимсь чудом, си
діли і спокійно курили гайдуки.

— Ти ж дочка Велико-кехая, — мовив Шибил. — Тебе Радою 
звуть. То як же пустив тебе батько? Та ще так гарно вбрану, залтина- 
ми, з махмудіями... Я їх відберу!

— Атож, відбереш! Краще дай ще, бо цих мені замало! По
глянь,— вигукнула вона, вказуючи рукою, — поглянь, як ти розірвав 
собі рукав. Дай я зашию!

Шибил подивився на свою руку, яка лежала на затворі рушниці: 
червоне сукно й справді було розірване. І ще не встиг він збагнути, 
Жартує вона чи ні, як дівчина опинилась біля нього; він бачив пушок 
на її білому обличчі, яскраві уста, а очі її випромінювали м'яке лагід- 1

1 Алтини. дукати. махмудіТ — золоті турецькі монети.
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не сяйво. Вона подивилася н>а нього з лукавою усмішкою і взялася за 
розірваний рукав, тримаючи в роті голку з ниткою.

— Сиди спокійно! — наказала вона. — Починаю. Та гляди, щоб 
я не зашила тобі розум. Якщо він тільки у тебе є!

Усі зареготали.
— Слухай, — вела далі Рада. — Ти б одружився, щоб було кому 

латати тобі одяг. Щоб не ходив такий обідраний, як...
— Як хто?
— Як циган.
Шибил насупився. Жінки злякано перезирнулись.
— Одружився б, — сказав Шибил. — Тільки дівчата мене не 

люблять.
— О, полюблять. Такий жених!
— Виходь за мене!
— Хто? Я? Усім козак, та чуб не так! Хто це такий? Гайдук! Ні, 

такий мені не потрібний. Не піду за гайдука.
Шибил знову насупився. Побачивши благальні погляди жінок, 

Рада поспішила виправитися:
— Гаразд, гаразд... піду за тебе. Тільки спитай Велико-кехая.
І, трохи помовчавши, додала:
— І кирседарина Мурад-бея... Готово! Подивись, як зашила! — 

сказала вона, випускаючи рукав. — Носи на здоров'я, та не забувай 
мене.

Шибил глянув на неї і засміявся. Вони ще погомоніли, потім жін
ки пішли, і Шибил провів їх аж до того місця, де кінчався ліс і почи
налося поле.

Коли це трапилось, була весна. В долинах де-не-де вже за
зеленіло молоде листя буків, а на інших деревах тільки набубнявіли 
бруньки. Шибил повертався в гори все ще усміхаючись. Гайдуки, вту
пившись у землю, мовчки йшли за ним. Чорний ворон, крячучи, про
летів над ним — погана прикмета! Шибил не помітив, як гайдуки 
зійшлися тісніше і почали перешіптуватись. Жінка стала їм упоперек 
дороги, гарна жінка, а це не віщувало добра.

Минув ще якийсь час, уже потеплішало. Зацвіли дикі сливи, роз
пустилося листячко груш, і одного дня в теплому, розігрітому сон
цем повітрі закувала зозуля. Шибил, за звичкою, почав рахувати, 
скільки років йому ще жити на світі, а потім замислився, і йому зда
лося, що він уже старий. «Як усе це чудно,— думав він,— жінка, 
дитина і диявол! І як у неї все гарно виходить: скаже щ о с ь р о з у м 
но, зробить щось — добре!» І він згадав, як вона тоді, тримаючи 
голку з ниткою в роті, дивилася на нього з усмішкою. «Не голку...— 
подумав знову Шибил і зітхнув. — Якби навіть ніж тримала, з радіс
тю вмер би від того ножа!»

Саме в цей час проїжджали мимо купці, і гайдуки перехопили 
їх. Перелякані бранці ледве трималися в сідлах і чекали, що скаже 
Шибил. Але Шибил не наказав їм розв'язати перекидні сакви, не 
став нишпорити по кишенях їхніх поясів. Він почав здалека — про се, 
про те, згадав Велико-кехая і, нарешті, перевів розмову на Раду. Гай
дуки дивилися в землю, згоряючи з сорому. Шибил відпустив купців 
з миром, провів їх трохи і попросив передати вітання Раді.

Жодного слова не мовили гайдуки Шибилу, не посміли звести 
на нього очі. А ввечері, піднявшись у гори, аж на вершину Синіх ка
менів, поміж орлиних гнізд, коли Шибил ліг і заснув, вони залиши
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лись біля вогнища і почали радитись. Гори ті самі, сховище їхнє — на
дійне. І все ж вони були неспокійні і з тривогою оглядались навколо. 
Крикне десь лисиця— наче хтось кашлянув; трісне гілка — думають, 
іде хтось. Ближче нахиляються один до одного, шепочуть і дивляться, 
як Шибил ворушиться уві сні, слухають, як стогне і щось говорить. 
Потім підвелись і почали лаштуватися в дорогу. Шибила вони не за
чепили, проте втекли від нього, мов від прокаженого.

Шибил лишився один. І тоді гроші з царської казни, яку він по
грабував, персні, які він позривав з рук живих і мертвих, церковне 
й монастирське золото і срібло — всі багатства, які він сховав у пе
черах і дуплах, все це потекло у дім Велико-кехая, на подарунки 
Раді. Дорогі подарунки за кожне вітання од неї. Та ось він отримав 
звістку, яка приголомшила його: Рада кликала його спуститися в се
ло; батько дає їм своє благословення, Мурад-бей йому прощає, і на 
підтвердження того, що слово його тверде, кирседарин надсилає йо
му єрусалимські чотки з янтарю.

Довго думав Шибил, чи не пастка це. Все, що у нього було, він 
оддав. А ліс уже весь стояв зелений, буйний і темний, галявини вкри
лися високою травою, розцвіли півонії і ясенець — чарівна квітка. На 
пасовищах духмяно пахли бузок і липа. І коли з ущелини долинуло 
ревіння оленя, а в Старій діброві заворкували сизі голуби — твер
дим здався Шибилу камінь, на який він вечорами клав свою голову, 
і важкою стала рушниця. Більше він не міг терпіти і вирушив до села.

Коли Шибил вийшов з Синіх каменів, був полудень, а поки спу
стився вниз на дорогу — гірські вершини вже почервоніли під про
мінням призахідного сонця. Але орли ще ширяли над кам'яними 
кручами урвищ. Поволі смеркало, в долини заповзав синій туман, від 
пагорків поповзли довгі тіні. Гори причаїлися, тихі й зажурені, не
наче дивилися вслід Шибилу й питали: куди? Затужив Шибил, сумнів 
точив його серце. Він сів на камінь і замислився.

І ще раз знов усе перебрав у пам'яті, все передумав. А підвів 
очі— уже зійшов місяць. Інший світ побачив перед собою Шибил, 
інші стали гори — розкинулися широко, невиразні, рівні, наче синя 
стіна, оповита прозорим білим серпанком. Чорна тінь лягла на ліси, 
з вершин повіяло холодом; ними, звиваючись, наче змій, повз бі
лий туман. В густій темряві раз у раз спалахував світлячок і, викрес
ливши вогняною рискою якийсь знак, якесь таємниче слово, згасав. 
А з глибокої улоговини долинав таємничий спів — можливо, то співа
ла річка? Співала так тихо, так прекрасно!

Шибил сидів, втупивши очі просто себе, і думав. Місячне про
міння іскрилося золотими блискітками, сплітаючись у невиразний об
раз, який то з'являвся, то зникав. Але Шибил ясно бачив двоє очей, 
які дивилися на нього, бачив принадну усмішку, яка кликала його. 
Він підвівся і пішов на поклик цих очей і усмішки, не обертаючись 
більше назад.

Тричі обережно постукав, тихо вимовив: «Це я, Мустафа», — і 
двері відчинилися, і він входить у батьківський дім. Горить вогонь, 
по стінах танцюють тіні. На рукоятках Шибилових пістолетів, на під
сумках і китицях сумки — відблиски. Для нього — високого і став
ного, дім немовби тісний. Зустрівши погляд матері, він зрозумів, яка 
вона стривожена.

— Мустафа, — сказала вона. — Чого ти прийшов? Ти підеш туди?
— Піду.
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— Невже таки підеш?! Коли?
— Завтра.
Стара жінка добре знала свого сина і зрозуміла, що відраджу

вати його—марна річ. Вона сіла біля вогню, обхопила коліна руками, 
втупила очі в землю і заголосила:

— Мустафа, ось уже три дні, як заптії ллють кулі, гострять ножі, 
а вони вже такі гострі, що ними волосинку можна уздовж розітнути. 
Вуса покручують і на нас поглядають... Мустафа, лихо буде тобі.

Шибил обернувся до неї, але погляд у нього був такий, що вона 
не зрозуміла, чи чує він її, чи розуміє. Мати примовкла.

А Шибил розмотав пояс, зняв позолочені пістолети, кинджали з 
кістяним руків'ям, оздоблені сріблом підсумки— все, що стало 
тепер для нього важким і непотрібним.

Нагорі, в Церковній кав'ярні, біля відчиненого вікна сидять ко
мандир заптіїв Мурад-бей і Велико-кехая. Бей насупився, мовчить і 
замислено смокче свій чубук. А Велико-кехая веселий, він походжає 
по кімнаті, здіймаючи вітер своїми широкими шароварами, раз у 
раз дістає з-за строкатого шовкового пояса великий, круглий, як 
кулька, годинник, дивиться на нього, знову ховає. І, потираючи руки, 
каже:

— Все готово, бей-ефенді. Не турбуйся, вовк у пастці...
На столі перед Мурад-беєм дві хустки: біла й червона. Це умов

ні знаки для заптіїв, які сидять у засідці. Якщо бей махне з вікна 
білою хусткою, це означатиме милість, а якщо червоною — смерть.
І вони чекають, поглядаючи на вулицю. Нікого не видно. Рада ще не 
вийшла до воріт, Мустафи теж немає. Велико-кехая не витримує і 
біжить додому.

— Ну? — питає бей, коли він повертається.
— Все гаразд. Вирядилася мов на свято: червона оксамитова 

безрукавка, синя атласна сукня. Точно так, як тоді, коли ми її поси
лали в гори. Сказано — жінка: дивиться у дзеркало, брови підмальо
вує і сміється.

— Чого їй сміятися? — сердито каже бей. — Невже вона не знає, 
що буде далі?

— Як то не знає? Знає.
— Ти їй усе сказав?
— Гм... всього не сказав. Хіба все скажеш? Та ні! Все сказав, 

усе! Ефенді, не турбуйся, все буде гаразд...
Минає ще година. Ніхто не йде. Велико-кехая знову біжить до

дому, затримується там уже довше і, нарешті, повертається.
— Ну? — питає бей.
— Облиш, тепер уже новий клопіт. Плаче! Прибігла до неї ота 

відьма, його мати. Коли б я її застав — провчив би... Прибігла, ефен
ді, і хтозна-чого набазікала. А тепер Рада ламає руки і плаче. «Не 
дам, — каже, — волосині впасти з його голови. Піду з ним, у гори вте
чу з ним!» Ех, жінки, жінки! Такі вони всі... Ну, гаразд. Я все влашту
вав. Вийде. Зараз побачиш її біля воріт.

Командир заптіїв погладжує бороду і мовчить. Пасма синього 
диму звиваються і плавають над його головою.
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Ось і Рада стоїть у воротах, а вулицею йде Мустафа. Мурад-бей 
і Велико-кехая підбігають до вікна, ховаються за завіскою і, затаму
вавши погляд, дивляться.

Мустафа йде серединою вулиці. Покрівлі будинків, сади залиті 
сонцем. Вдалині, над дахами, видно гори, де Мустафа був царем. Він 
неозброєний. Але як убраний! Одяг з синього брашезського сукна, 
гаптований золотом. Стрункий і високий, трохи схудлий, засмаглий, 
але гарний і молодецький. В руках — янтарні чотки і червона гвоз
дика: чотки — від бея, гвоздика — від Ради. Він уже близько, дивить
ся на Раду, дивиться і усміхається.

Бей куйовдить сиву бороду й каже:
— Який молодець! Який красень!
— Хустка, бей-ефенді, хустка! — гукає Велико-кехая.
— Який молодець, — повторює захоплено бей. — Який красень!
Велико-кехая хапає червону хустку і біжить до вікна. Бей хапає

його за руку:
— Ні, чорбаджі, не можна, щоб такий чоловік так загинув!
— А моя дочка! А честь моя! — гукає Велико-кехая, вириваєть

ся і біжить до вікна, вимахуючи червоною хусткою.
Тишу розітнули постріли. Задзвеніли шибки у вікнах, затремтіли 

будинки, на землю ніби впала чорна тінь. Шибил зупинився, грізний і 
прекрасний. Розірвав чотки, але гвоздику не кинув, схрестив руки на 
грудях і чекав. Якусь мить — поки заптії перезаряджали рушниці. 
Болісний зойк розлігся в нижньому кварталі. Шибил не ворухнувся. І 
ще зойк долинув од воріт Велико-кехая. Шибил обернувся: бігла 
Рада. Вона бігла до нього, простягаючи руки, немовби щоб захистити 
його. І він розкрив їй свої обійми. Знову гримнули постріли. Шибил 
упав спочатку долілиць, потім перекинувся на спину. Поруч з ним 
упала Рада.

! все стихло. Сонце заливало своїм промінням бруківку, Між 
двома тілами, наче пляма крові, червоніла гвоздика.

З вікна Церковної кав'ярні хтось розпачливо вимахував білою 
хусткою.

Ще боронячи цього незнайомого селянина від собак, Петр Мо- 
накін збагнув, що той завітав до нього не просто так,— його привело 
якесь лихо. Петр утихомирив собак і знов оглянув селянина: по чер
воній безрукавці догадався, що цей високий, кремезний чоловік — 
переселенець з-під Деліормана. Все говорило про те, що він бідняк 
і, мабуть, бідняком народився: сорочка — самі латки, невміло при
шиті товстими нитками, пояс обшарпаний, потури 1 теж. Був він босий. 
Глянеш на нього: не людина — гора. Проте Монакін швидко змети-

111а ро вари з домотканої шерстяної тканин*.

ЛАСТІВКА
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кував, що селянин цей з тих лагідних, покірливих людей, про яких 
кажуть, що вони й мурашці дають дорогу.

Незнайомий привітався, пробурмотів щось подібне до «Як ся 
маєте?», але було видно, що думає він про інше. Якась турбота ту
манила його очі. Дивлячись кудись удалину і вказуючи туди рукою, 
він спитав, чи не там село Манджилари, чи далеко до нього. Монакін 
лише тепер помітив, що на шосе стоїть однокінний візок, залишений 
там селянином. На візку, зіщулившись, сиділа жінка; на голову на
кинута велика хустка, кінці якої звисали по плечах. Спека, справді, 
стояла страшенна, але Монакін знав: коли жінка отак розпускає хуст
ку, її мучить не стільки спека, скільки щось інше. Біля неї, прикрита 
рядном, поклавши голову на чорні селянські подушки, лежала інша 
жінка — менша, мабуть, дівчина. Вона дивилася кудись убік, і облич
чя її не було видно.

— Ти, здається, везеш хвору, — сказав Монакін.
— Так. Дочка в мене хворіє.
Селянин глянув на овець, які скупчилися на лужку, на якусь мить 

затримав на нйх погляд, проте видно було, що його думки блукали 
десь далеко.

— Отакі-то наші справи, — промовив він.
— Ти, бачу, не тутешній. Звідки ти? — спитав Монакін.
— З Кичук-Ахмеда, що біля Канари. Надеждою тепер його звуть, 

Бував і в цих місцях. Я їжджу по селах, продаю глину — добру білу 
глину добувають у нашому селі. Жінки її беруть охоче. А коли спу
скаюсь униз, до моря, там скуповую рибу, виноград або що трапить
ся. Дякувати богові — перебиваємось. Коли б тільки не ця біда...

Він сів на землю, вийняв шкіряний кисет з тютюном і заходився 
крутити цигарку. Монакін сів поруч і побачив, як тремтять його вели
кі мозолясті пальці.

— Не живуть у нас діти,— знову почав селянин.— Троє померли
ще немовлятами. Оця одна в нас і лишилась, — він глянув у бік віз
ка. — Пильнували її, як ока. Недоїдали, щоб їй щось купити, пошити 
якусь одежину, щоб не боляче було дивитись на інших. Дав господь— 
виховали. А оце не так давно почалося лихо: наче й не хвора, а мар
ніє. Чув я, скаржилась матері: гірко їй, усі її подруги вже повихо
дили заміж, а вона все ще ходить у дівках. «Не журись, дитинко,— 
кажу їй .— І тобі щастя випаде. Не дивись на інших. Вони багаті. 
Нинішні парубки такі, вони багатих шукають. Але ти ще не перестар
ка, і ти одружишся, не тужи».

— Скільки ж їй років?
— Скоро двадцять. Якраз на спаса буде двадцять.
— О, дівчина ще молода.
— Авжеж молода.
Селянин замовк і знову невидюще глянув на овець. Десь побли

зу в гарячому повітрі сюрчала цикада.
— Цього літа вона попросила мене, щоб пустив її жати. Звісно, 

бідні ми, живемо в нужді, та коли подивився я на неї — кволу, хвороб
ливу, не схотілося відпускати. «Прошу тебе, тату, пусти, хочеться й 
мені піти з дівчатами». Гаразд, коли так — відпустив її. І що там 
трапилось — не знаю, мене там не було. У степу лягали, у степу вста
вали. Знаю тільки те, що вона мені розповіла. Якось жали вони ці
лий день, повечеряли, потім дівчата сміялися, співали. Полягали спа
ти. Нонка— так звуть мою дівчину — лягла теж. «Лягла, — каже,—
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тату, поміж снопами під одним хрестцем, в затишку, вкрилася, і за
снула. Але раптом чую, — каже, — щось важке, холодне, ось тут, на 
грудях. Розплющила очі — гадюка!»

— Ну!..
— Еге ж, гадюка. Скрутилася й лежить у неї на грудях. Як крик

не Нонка, схопила її і геть жбурнула...
— Жбурнула, кажеш? У жнива таке трапляється. Чував я, що га

дюки залазили навіть у рот жінкам. Але ж не ужалила?
— Ні, ні. Скрутилася на грудях, а та схопила її та як жбурне!.. 

Так мені дочка розповіла. Спала вона саме, а як було насправді — не 
знаю. Відтоді дівчина й захиріла. Поглянь, наче билинка висохла. Гру
ди болять. «Там, — каже, — де лежала гадюка, болить».

— Ну й діла, ну й діла! — дивувався Монакін. — Куди ж ти її 
тепер везеш? До доктора?

— Дохтори! У скількох дохторів ми були. Везу її тепер... гм... 
як би тобі сказати... Щодо мене, то я не вірю, але жінки, та й хвора 
сама... дівчинка...

Голос його затремтів, і він замовк. Опустивши очі, смикав то ву
са, то бороду — давно неголену, шорстку, густо посріблену сивиною. 
Монакіну не треба було пояснювати, що та сивина — слід якогось 
горя.

— Оце недавно, — вів далі селянин, — повернулися земляки з 
пристані. Розповідали про се, про те — не знаю, що там правда, а 
що — ні. Люди легковажні, можуть щось і вигадати. Тільки прибігає 
до нас Стоєниця, кума, така балакуча, все вона знає. «Гунчо! — гукає 
ще з порога. — Щастя маєш! І Нонці щастя». — «Що трапилось?» — 
питаю. «Повернулися з пристані Никола і Пеню Сидерови, кажуть, 
що в Манджиларах з'явилася... з'явилася біла ластівка! Зовсім біла, 
як сніг...» — «Ну?» — «Та ти, — каже, — знаєш, що таке біла ластівка! 
Вона, — каже, — чи з'явиться у сто років раз, чи ні, але хто побачить, 
на що б не хворів, одужує! Гунчо, — каже, — їдь, не марнуй часу. 
Вези Нонку». Дівчина в сльози, вчепилася за матір. От ми й поїхали.

— Та чи правда це? — спитав Монакін. — Де ж ця ластівка?
— Я ж тобі сказав: тут вона з'явилася, в Манджиларах.
— Біла?
— Зовсім біла.
Здивований Монакін обернувся до шосе: кожного дня опівдні він 

приганяв свою отару на цей лужок, але тільки зараз помітив, як ба
гато ластівок посідало на телеграфних дротах. Та й не дивно: набли
жалося свято спаса, і в цю пору ластівки й лелеки збирались у зграї 
перед відльотом. Ластівок було так багато і так щільно сиділи вони 
одна біля одної, що дріт аж увігнувся під їхньою вагою і став схожий 
на величезні чотки. Багато їх, але всі чорні.

— Задля цього я й приїхав,— уже сміливіше і з полегшенням 
сказав селянин. — Хотів спитати тебе, може, ти її бачив, може, 
чув...

— Ні, брате, ні. Біла ластівка? Не чув і не бачив.
Але в ту ж мить Монакін спохватився: адже ці бідні люди мо

жуть зовсім впасти у відчай.
— А може, і є, — сказав він. — Білий буйвіл, біла миша, біла во

рона— є. Можливо, є й біла ластівка. Та й мусить бути, якщо люди 
кажуть...
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— Хтозна,— зітхнув селянин. — Щодо мене, то я не вірю, але 
жінки...

Він зібрався йти. Зворушений Монакін теж підвівся, щоб про
вести його й поглянути на дівчину. Коли вони вийшли на шосе, мати— 
змарніла і змучена нестатками жінка — ще здалеку втупила погляд 
у чоловіка, неначе сподіваючись з виразу його обличчя вгадати, чи 
вдалося йому почути щось утішне. Дівчина все ще лежала, одвернув
шись, і дивилась на ластівок, що сиділи на дроті.

— Ось чоловік каже, що село вже близько, — сказав селянин.
Почувши його голос, дівчина обернулась. Була вона дуже худа,

під рядном ледве окреслювалось її тіло, висушене хворобою, облич
чя — як віск, але очі все ще були ясні, все ще молоді й усміхнені. 
Вона дивилась то на батька, то на Монакіна.

— Нонко, цей чоловік бачив ластівку, — сказав селянин, гля
нувши на Монакіна. — Он у тому селі була, чуєш! Хоча б і ми її по
бачили.

— Побачимо ми її, дядечку? — спитала з надією дівчина, і ясні 
очі її засяяли.

Щось піднялося в грудях Монакіна, здушило йому горло, зату
манило очі.

— Побачите, дитинко, побачите, — голосно заговорив він. — Я 
бачив її, побачите і ви. На власні очі бачив, уся така біла-біла. Поба
чиш і ти. Дай тобі господь побачити її і видужати... Ти ж іще молода. 
Побачиш, кажу тобі, побачиш... І видужаєш, дитинко, не бійся...

Мати заплющила очі й заплакала. Високий, кремезний селянин 
закашлявся, схопив коня за вудила й повів.

— Ну, бувайте здорові! — гукав їм услід Монакін. — До села 
близько. Весь час уздовж дротів!

Він довго стояв на шосе й дивився услід візку. Дизився на жінку 
в чорній хустці, на дівчину, що лежала поруч з нею, на високого 
згорбленого селянина, який вів за вудила низеньку конячину. А над 
ними, між телеграфними стовпами, весь час злітали і знову сідали на 
дріт ластівки.

Замислившись, Монакін повернувся до овець і взявся за постоли, 
які майстрував з нечиненої кінської шкіри.

«Біла ластівка...— думав він. — А чи є така?» Щось стискало 
йому груди, не давало спокою. Він поклав шило, глянув на небо й 
вигукнув:

— Боже, скільки горя на цьому світі, боже!
І знову обернувся услід візку. З

З болгарської переклав 
Олександр КЕТКОВ
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ПАНТЕЛЕЙ ЗАРЕВ

ЛІТЕРАТУРА, 
НАРОДЖЕНА 
В БОРОТЬБІ

Озираючись на шлях, пройдений 
нашим письменством, і думаючи про 
його велич, ми хвилюємося й пишає
мось ним. І це має свої глибокі при
чини. Болгарська література наро
джувалася, гартувалась і квітнула в 
боротьбі, вона покликана до життя 
стражданнями й надіями нашого на
роду. Спізнившись на чотири сторіч
чя, він вийшов на вільні простори 
й набрав розгону, в якому відчува
ються не тільки національні, а й все
світньо-історичні риси. Головним ру
шієм у цьому ідейному, освітньому й 
революційному піднесенні були нау
кові знання та художня література. 
Спершись на них, болгарин повстав 
проти своєї середньовічної застиглос
ті. Література розбуджувала в ньому 
енергію, перевернувши його думки й 
почуття, заронивши в душу зерно ре
волюційної та історичної свідомості.

Головними рисами суспільного 
оновлення стали любов до батьківщи
ни й революційний демократизм. Ту

Доповідь голови Спілки болгарських пись
менників академіка П. Зарева, виголошена 
21 листопада 1973 року в Софії на урочистих 
зборах, присвячених СО-річчю створення Спілки 
болгарських письменників. Подається із ско
роченнями.

любов живило прагнення визволити 
народ від чужоземних загарбників, а 
революційний демократизм був зако
номірним наслідком соціальної нерів
ності широких верств народу, який 
страждав, співчуваючи всім пригніче
ним, і прагнув рівності для всіх.

За короткий час до Визволення в 
1878 році нова болгарська літерату
ра здолала важкий шлях. Цей пе
ріод відзначався складністю стосун
ків, конфліктів, перетворень і бороть
би. Сходилися й розходились творці, 
сходилися й розбігались цілі творчі 
напрймки. Революційно піднесений 
реалізм змагався з сентименталізмом 
і романтизмом, торуючи стежку далі. 
Це було прагнення вхопити револю
ційну перспективу типового, відтво
рити особистість, соціально й психо
логічно визначену життям. Його кри
тичний струмінь особливої пружності 
здобув у сатирі, витіснивши звідти 
сентиментальний ліризм і романтич
ну ідеалізацію.

Високих вершин сягнула наша лі
тература в 80-х— 90-х роках минуло
го й на початку нового сторіччя. На 
зламі віків мистецька панорама над
звичайно розмаїта: гуманно-патріотич
ні злети реаліста й романтика Базо
ва, викривальні твори критичних реа
лістів Алеко Константинова, Пею 
Яворова, Антона Страшимирова, єв
ропейська витонченість лірики Пен- 
чо Славейкова, іскринки соціаліс
тичної літератури, заснованої Г. Кир
ковим і Д. Поляновим.

Великою подією для нашого пи
сьменства було відкриття сільської 
теми. Якщо до Визволення наші лі
тератори змальовували людину пере
важно міську (герої Каравелова жи
вуть у Копривштиці, герої Друме- 
ва — в Тирнові, а Базова, навіть у 
80-і роки, — в Сопоті), то письмен
ники наступного десятиріччя вже ді
сталися до села. Першими відкрили 
його Т. Влайков та М. Георгієв, а 
за ними — Яворов, Страшимиров, 
Елин-Пелин і ціла генерація молодших 
письменників. Вони глибоко проник
ли в інтимне й соціальне життя лю
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дини, віч-на-віч опинившись перед 
загадкою її психології, що корени
лась у злиднях села, в світі потьма
рених ідилій, у середовищі, де панує 
брутальний визиск. І «прокляті» мо
ральні проблеми, які споконвіку бен
тежили письменників, раптом схви
лювали їх іще дужче.

Нагадую про все це, бо лише так 
усвідомлюєш значення нашої літера
тури в розвитку національного само
пізнання, в нагромадженні ідейного, 
морального й естетичного потенціа
лу. Болгарський письменник здобув 
авторитет народного борця, захисни
ка й прибічника скривджених. Він не 
ширяв у піднебессі, не захлинався 
в порожнечі марення й споглядань, і 
за все це, й за бойову сміливість, і 
за гордість митця, й за незалежну 
вдачу суспільство філістерів не лю
било його.

В такій атмосфері, мавши під но
гами міцний духовний грунт, купка 
літераторів поклала 1913 року поча
ток своїй професійній організації —  
Спілці болгарських письменників. То 
були тривожні й гіркі роки, бо за 
все, що зробила вона для духовного 
відродження нації, література здобу
ла зневагу, а письменник — злидні. 
В невтримній гонитві за орденами та 
грішми, при прямому потуранні зго
ри, буржуазна верхівка гальмувала 
розвиток мистецтва. Тому літератори 
мусили згуртуватися.

Це був якісно новий крок, хоча й 
типовий для болгарина з його праг
неннями до колективізму. Навіть у 
багатьох значно розвиненіших краї
нах Заходу письменники ше не мали 
своїх творчих об’єднань.

Слід відзначити, що Спілка бол
гарських письменників не заплямува
ла себе пристосовництвом, Хто б не 
стояв при владі, Спілка лишалась не
залежною. Та не була вона й настіль
ки вільною й могутньою, щоб вплива
ти на суспільне життя. Поза нею в 
20-і й 30-і роки лишались найвидат- 
ніші представники революційної літе
ратури. Десь поза нею точилася бо
ротьба за таку творчість, яка здатна

була б переоцінювати суспільні цін
ності, революціонізувати маси, під
тримувати високі традиції минулого. 
На тлі цієї ізольованості роль і ав
торитет Спілки болгарських письмен
ників утрачали вагу, вона часом не 
могла протистояти казенщині. Тим-то 
на початку 30-х років і виникла кла
сово-революційна організація прогре
сивних письменників, котра хоча й 
існувала не довго, змогла показати 
всім, якою мусить бути творча плат
форма й практична діяльність болгар
ського літератора.

Новий період, що почавсь у верес
ні 1944 року, був і продовженням, і 
водночас кінцем минулого. Зникла 
ізоляція й утверджувана десятиріччя
ми безпорадність СБП. Спілка посі
ла те місце в громадському житті, що 
відповідало вазі й суспільному зна
ченню болгарської літератури. Пи
сьменницька організація заснувала 
газету, журнали й власне видавницт
во, створила літературний фонд, бе
ручи активну участь у культурному 
й політичному житті країни, ставши 
провідницею партійної точки зору 
серед найширших мас. Бурхливі ро
ки виводили письменника на арену 
справжньої боротьби, й коли він ви
казував безпорадність, на його місце 
приходив творець нового гарту, здат
ний розуміти народ і висловлювати 
його сподівання.

Ми глибоко вдячні нашій рідній 
партії та її керівникам Георгію Ди
митрову й Тодорові Живкову. Вони 
завжди чуйно ставилися до болгар
ського художнього слова, болгар 
ських письменників і їхньої творчої 
спілки. Георгій Димитров ще з-за 
кордону, з Країни Рад звернувся до 
літераторів зі щирим листом, закли
кавши їх об’єднатися навколо програ
ми створення справді народної літе
ратури, яка б активізувала суспільні 
рухи, спрямовані в майбуття, допома
гала б здійсненню прагнень трудово
го народу. Атмосфера в країні була 
дуже напружена й вимагала від пи
сьменників одгукнутися на заклик 
дня, а Димитров допомагав їм усві
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домити свій обов’язок і відповідальну 
роль у житті.

Квітневий пленум нашої партії 
(1956 р.), що зробив неоціненний вне
сок у весь суспільний розвиток Бол
гарії, влив нові соки і в нашу ду
ховну культуру, не тільки розсунув
ши обрії творчого мислення, а й ство
ривши необхідну атмосферу для напи
сання великих художніх полотен. Пле
нум закликав письменників сміливо 
поринати в життя, в героїзм соціа
лістичного будівництва й вир мораль
них конфліктів. Тов. Живков висунув 
гасло, яке стало тепер творчою про
грамою: «Ближче до народу, ближче 
до життя!» Це гасло надихає нас і по
нині. В нього далекий приціл, і ми 
•намагаємося перетворювати його в 
конкретні справи, вишукуємо най
ефективніші форми органічного зв’яз
ку письменника з життям, із будів
никами соціалістичного суспільства.

В атмосфері скутості й дріб’язко
вої опіки література й мистецтво в’я
нуть. Квітневий пленум вивільнив 
творця від усіляких непотрібних пе
репон, давши йому крила й допоміг
ши лишатися вірним самому собі, 
своєму покликанню. Після пленуму 
втілено в життя найкращі задуми на
ших письменників: тетралогію Димит- 
ра Талева, роман Еміліана Станева 
«Іван Кондарев», п’єси Димитра Ди
мова, багатотомну епопею, справжню 
панораму революційної боротьби в 
нашій країні — низку творів Георгія 
Караславова «Звичайні люди». Роз
квітла й драматургія Камена Зида- 
рова. Революційна тематика ввійшла 
в твори найталановитіших літерато
рів, які збагатили письменство не 
тільки вмінням історично мислити, а 
•й піддавати події соціально-психоло
гічному аналізові. Образи, які їм 
пощастило створити, ввійдуть до зо
лотого фонду нашого мистецтва слова.

Квітневий пленум додав нових сил 
1 письменникам старшого покоління 
— Єлисаветі Багряній, Ламарові, До- 
рі Габе, Младенові Ісаєву, Венку 
Марковському, Божидарові Божилову, 
Димитрові Пантелееву, Атанасу

Далчеву, надихнув і письменників но
вих поколінь. Адже саме за остан
ніх півтора десятка років утвердила
ся й вийшла в авангард нова і вель
ми численна когорта літераторів, 
яка працює в галузі прози, поезії, 
драматургії й критики. Згадаймо лі
рику Веселина Ханчева й Александ
ра Герова, поеми Валерія Петрова, 
громадянські й інтимні вірші Димит
ра Методієва, Павла Матева, Геор
гія Джагарова, Пеньо Пенева, Влади
мира Башева, Любомира Левчева, 
Владимира Голева, а також Петра 
Караангова, Андрея Германова, Сла
ва Хр. Караславова, Івана Давидко- 
ва, Первана Стефанова та інших. У 
цей час громадянська тема набула 
нового змісту, нових тонів, зазвучала 
значно переконливіше, інтимна ж 
поезія освоїла нові, глибші мотиви. 
Наша література, набувши яскравішо
го національного забарвлення, погли
била свій загально-гуманістичний 
зміст і бойову наступальність, збага
тила мистецьку палітру й стиль.

У прозі після Квітневого пленуму 
з’явились нові імена: Івайло Петров 
і Иордан Радичков, Николай Хайтов 
і Драгомир Асенов, Антон Дончев і 
Петер Незнакомое, Генчо Стоєв і 
Коста Странджев, Атанас Наков- 
ський, Добрі Жотев і Басил Попов, 
а також молодші письменники, які 
принесли з собою свіжі барви, нові 
думки й новий погляд на сучасність 
і вміння художньо й по-філософсько
му розтлумачити її. В творах цих 
літераторів знаходимо й продовжен
ня реалістичних традицій, і цілком 
свою, характерну для нашого часу 
інтерпретацію людської душі. З’я
вилася сконцентрована філософська 
проза, викристалізувалося чуття єд
ності регіонального й загальнолюд
ського.

Час іще визначить вагу творів 
цих літераторів, покликаних розв’я
зати проблеми своєї доби, й занесе 
їх до фондів найновішої болгарської 
літератури. Не можна не відзначити 
дозрілої оригінальності таких белет
ристів, як Камен Калчев і Андрей
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Гуляшки, Богомил Райнов і Павел 
Вежинов, Стоян Ц. Даскалов і Л і ляна 
Стефанова, Блага Димитрова й ціла 
низка інших талановитих митців.

У галузі драматургії поквітневий 
період є одним з найплідніших в 
історії болгарської літератури. Ство
рено цілі нові жанри, такі, як, ска
жімо, психологічна драма; подальшо
го розквіту набула драма історична. 
Такого активного поступу наше 
письменство ще не знало. Ніколи за 
такий короткий час не з’являлося 
стількох творів, особливо про сучас
ника, творів, що збагачують нашу лі
тературу. Імена драматургів теж 
давно відомі, починаючи з Димитра 
Димова, Камена Зидарова. Георгія 
Караславова, Орлина Василева й До
гана Стрелкова — аж до Георгія 
Джагарова, Івана Пейчева, Драгомира 
Асенова, Івана Радоєва, Еміла Ма- 
нова, Николи Русева, Кольо Геор- 
гієва.

1 в жанрах дитячої літератури, 
сценарію, нарису, художньої публі
цистики, мемуарів і дорожніх нота 
ток маємо безсумнівні досягнення.

Наша критика теж помітно зросла, 
глибше занурившись у вир сучаснос
ті, в проблеми літературного роз
витку. Глибше й ефективніше засто
совує вона й метод класово-партійно
го підходу, сприймаючи його в єд
ності ідейних і художніх вимог. У 
розмаїтті критичних жанрів помітний 
потяг до великих панорамних дослі
джень. («Болгари» Є. Каранфілова, 
критико-історична трилогія Г. Цанева, 
деякі дослідження Т. Жечева й ін
ших.)

Нині в нашій спілці панує атмо
сфера впевненості в тому, що вдало 
почата справа зближення письменни
ків із життям принесе незаперечні 
плоди.

І тепер, усіма силами прагнучи 
опанувати сучасну тематику, змальо
вуючи образ людини-творця, будівни
ка нашого суспільства, ми маємо пов
не право сказати: «Вперед і ближче 
до сучасності!»

Ми небезпідставно пишаємося, що 
стали продовжувачами багатої літера
тури, мистецтва, яке є неподільною 
часткою духовного буття нації. Не
безпідставно стверджуємо, що жодна 
серйозна політична чи соціальна бит
ва, яку веде болгарський народ, не 
минає без активної участі письменни
ка та його книжок, які ще довго ли
шатимуться актуальними. Без пись
менника не було б книжок для дітей 
і дорослих, не було б і п’єс для теат
ру, сценаріїв для кіно, матеріалів для 
преси, радіо й телебачення.

Так, болгарська література є сут
тєвим чинником загального культур
ного життя нації, й це надає їй особ
ливої, виключної ваги.

Демократична й глибоко народна 
за своїм духом, болгарська літерату
ра є й була насамперед літературою 
реалізму. Зрушення, які сталися 
після 1944 року, озброїли її ідейно, 
її демократичність і реалізм стали 
соціалістичними, не втративши при 
цьому й зернятка національної само
бутності й специфіки.

Та були б з нас погані спадкоємці 
й господарі цієї літератури, коли б 
ми заспокоїлись на досягнутому, ко
ли б не дивилися вперед і вперед, го
тові розв’язати всі завдання, які по
стануть перед нами. То завдання 
історичні за своїм значенням і гран
діозні за масштабами. Варто сказа
ти: їх не вигадано, це не плід чиєїсь 
фантазії, вони народилися не в рито
ричних диспутах, або в плині само
достатніх абстракцій. Як скрізь, так 
і в літературі, великі цілі ставить 
життя, вони «витають» у повітрі, мов 
загальне передчуття й веління часу.

Нашим головним обов’язком і ме
тою є великий твір про сучасність. 
Він буде внеском у побудову соціа
лізму. Такий наказ дня, й виконати 
його — це означає прилучитися до 
духовного життя народу й до його 
майбутнього, стати носіями правди 
нашого часу, носіями своїх сміливих 
творчих задумів, нашої філософії й 
моралі. Духовні скарби можна оціни
ти й тим ефектом, який вони справ
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ляють сьогодні, й неминущою вагою, 
й класичною повноцінністю. А кла
сику творено тільки на сучасних зраз
ках.

Наш пошук перспективи значно 
полегшують документи, прийняті X 
з’їздом БКП. В них чітко, з гранич
ною ясністю накреслено завдання, які 
соціалістичне суспільство ставить пе
ред мистецтвом і літературою. В цих 
документах, як і в низці промов та 
висловлювань тов. Т. Живкова, ро
з’яснено важливі, принципові поло
ження щодо розвитку мистецької дум
ки. Творчо й конструктивно розгля
нув кардинальні завдання й Другий 
з’їзд Спілки болгарських письменни
ків (жовтень 1972 р. — Ред.). Час, 
який відтоді минув, поступово дово
дить правильність головної вимоги: 
відображати сучасність і прагнути до 
мистецьких висот.

Ми переконані, що тільки сильні, 
яскраві й хвилюючі твори про нашу 
добу можуть сягнути серця мільйон
ного читача, реально й результатив
но вплинувши на думку й почуття 
болгарина, перетворивши його спо
конвічні моральні якості на систему 
передових ідей будівника соціалістич
ного суспільства.

Лише яскраві, високохудожні тво
ри стануть внеском у скарбницю — 
національну й світову — соціалістич
ної цивілізації, яка твориться в наші 
дні й за нашою участю.

Хочу підкреслити, що йдеться про 
нові імпульси в літературній твор
чості, про її пізнавальну, партійну 
й ідеологічну платформу на етапі 
побудови розвиненого соціалістично
го суспільства.

І ще одне. Розрядку міжнародної 
напруженості намагаються використа
ти чужі нам естетичні школи, й ми 
віч-на-віч опиняємося перед фактами, 
котрі нам тільки шкодять. Як ми 
з усім цим боротимемось і як поши
римо сферу свого впливу на інозем
ного читача, коли не матимемо тво
рів, які своєю високою культурою, 
чуттям доби, глибиною проникливості, 
переконаністю й новаторством форми

викликали б повагу й серед найупе- 
редженіших? Як розв’яжемо пробле
му виховання в молоді комуністичних 
рис, коли не привернемо її уваги хви
люючими книжками, блискучими ви
ставами, захоплюючими творами кі
но? Звичайно, ніхто не відкидає 
всього того доробку, що день у день 
виходить з-під письменницького пера. 
Але вимоги й до окремого майстра 
слова, й до літератури загалом по
винні бути високі. Наша партія деся
тиріччями боролася проти самодос
татнього естетизму. Цієї позиції до
тримується вона й тепер. Але партія 
вимагає глибинного вивчення життя, 
партійної сили в мистецтві та його 
естетичної повноцінності.

Через це ми не маємо права оми
нати увагою й нікому не потрібних 
творів, які й досі з’являються на по
лицях книгарень, ковтаючи кошти й 
папір видавництв і гальмуючи есте
тичне виховання трудящих, підрива
ють авторитет письменника й став
лять перепони на його шляху до чи
тача.

Боротьбу не можна вести самими 
лише констатаціями, заклинанням, 
формулами та словесними кліше. 
Захистити гарну книжку, допомогти 
їй у суспільному змаганні за смаки 
— це найефективніший спосіб обме
ження «сірого потоку».

Хочу звернути увагу на явище, яке 
вже кілька років існує серед нас. 
Ідеться про самозаспокоєння, про зми- 
рення з фактами, вдоволення досягну
тим. Такі риси властиві деяким пред
ставникам нашої спілки. Заклик бо
ротися за найвищі досягнення ні в 
якому разі не стосується тільки мо
лодих талантів, незміцнілих і ще не 
сформованих майстрів. Таке адресу
вання заклику означало б одхилен- 
ня від усенародних завдань сучасної 
літератури, недооцінку її головле го 
ядра. Від найвідоміших, від найтала- 
новитіших письменників ми сподіває
мося великого прикладу в розробці 
сучасних тем, чекаємо глибинних ана
лізів і новаторства форми. Саме в 
улюблених талановитих авторів ми
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хочемо бачити сувору непримирен
ність до ремісництва й меркантиліз
му, до низькопробної дешевинки й 
плазування перед снобами.

Ми цінуємо доробок кожного мит
ця, нас тішать і великі, й малі здо
бутки, хоча великі, звичайно, дужче, 
бо в естетичному вихованні трудящих 
вони приносять більший ефект. І ціл
ком природно, що ми боремося за 
створення книжок високого морально
го заряду, за чистоту комуністичних 
ідей, за глибоке, яскраве втілення 
характеру нашого сучасника, шукаю
чи ці риси в робітників і селян, у 
митців і будівничих.

Щоб не спинитися в зростанні, ми 
й далі обговорюватимемо кожну проб
лему, яку поставить перед нами твор
чість. Разом з цим прагнутимемо до 
дальшого духовного зближення з Ра
дянським Союзом, радянською куль
турою й письменством.

Кожен погляд на нашу літерату
ру й аналіз її визначних явищ були б 
неповними, якби ми при цьому оми
нали постійний вплив російської і 
радянської мистецької думки. Він 
здійснювався різними шляхами в різ
ні періоди новітньої історії наших 
країн. Чи варто докладно пояснюва
ти, що саме породжувало променисту 
силу російської і радянської літера
тури, чому саме вони виявлялися 
найсприятливішими для розвитку бол
гарського таланту й визначення його 
громадянських шляхів?

«Месіанське візіонерство», про яке 
говорять деякі західні «фахівці» з 
російської літератури, мало що пояс
нює. тим більше, що його звичайно 
присмачують антирадянщиною. В 
цьому «месіанстві» вони насамперед 
вишукують релігійні і консервативні 
елементи, псевдослов’янський орна
мент і застиглу стилістику, «єдино- 
народний», а нє* класовий і соціаль
ний характер культури. Ні, росій
ська література не може впливати 
на болгарських письменників тими 
творами, що повернені назад і вели
чають «православну» традиційність і 
монархічні інституції.

Болгарський інтелігент упивавсь 
іншими творами, його надихав росій
ський потяг до правди, схиляння пе
ред силою й духом народу, який не 
змирявся з кайданами та нещирістю, 
хвилювало синівське співчуття зне
доленим, безмежний інтерес до лю
дини упослідженої й особливо бунтів 
ника й революціонера. Революційна 
Росія була маяком для всіх уярмле
них народів.

Зайве казати, що болгарська літе
ратура ніколи не цуралася вчитись і 
в інших літератур, надто ж францу
зької, німецької й англійської. Ко
роткозорий герметизм і націоналіс
тична обмеженість були їй не тільки 
чужі, а й просто огидні. Але мозки 
наші, як зазначав іще Пенчо Славей- 
ков, прояснювала насамперед Росія.

Коли знялися могутні вітри Жовт
невої революції, коли над обрієм зі
йшла немеркнуча зоря ленінського 
генія, болгарська література поверну
лась обличчям у той бік, мов спраг
ла нива, що розкривається напровес
ні назустріч сонцю. Вже багато писа
но й писатиметься про вплив радян
ської літератури і на наше письмен
ство й на розвиток пролетарського 
художнього мислення взагалі.

Але ті впливи не були тільки мис
тецькими. Колись поліція й жандар
мерія дуже добре розуміла, що йдеть
ся про значно глибший, потаємніший 
і більш рішучий вплив — ширення 
революції, пропаганду соціалізму й 
комуністичного способу життя, яке 
вже дивилося на нас вікнами ново
будов країни Леніна. Радянська 
книжка й радянська письменницька 
думка стали неподільним чинником 
життя нашого інтелігента, гартуючи 
й сьогодні серце й розум наших спів
вітчизників, вивіряючи їх як фахів
ців своєї справи та як громадян.

І коли ми говоримо про ще тісні
ше зближення болгарських і радян
ських письменників, про новий етап 
наших творчих взаємин, то це викли
кано новою фазою стосунків між дво
ма народами, їхнім співробітництвом 
і взаємодопомогою на шляху до вер-
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шин соціалістичного способу життя. 
Наша власна соціалістична літерату
ра, створена після Визволення 1944 
року, достатньо виросла й дозріла, 
щоб бути партнером великої літера
тури Країни Рад у спільному будів
ництві світової цивілізації соціалізму.

Ми йдемо вперед, не боючись на
клепів і лицемірних співчувань. Ми, 
болгарські письменники, впевнені, що 
кожна болгарська книжка, перекладе
на мовами народів СРСР, відкриває 
нам шлях на світову арену, дає змо
гу й нам, болгарам, впливати на чи
тачів інших країн.

Не цураючись національної своє
рідності, болгарська література йти
ме пліч-о-пліч з літературами радян
ських народів, вони допомагатимуть 
одна одній, узгоджуючи й складаючи 
зусилля для збагачення світового со

ціалістичного мистецтва слова новими 
досягненнями, при повній єдності дій 
на ідеологічному фронті.

Складний і довгий шлях подолала 
болгарська література. Попереду 
в нас іще дуже багато роботи, спря
мованої на тісніше зближення літе
ратури з життям, на підвищення її 
ідейної й художньої наснаги, на пе
ретворення її у фактор, що сприяє 
дальшому вдосконаленню нашого со
ціалістичного характеру. Ми завжди 
відчували й відчуваємо щире піклу
вання з боку Болгарської комуністич
ної партії та її першого секретаря 
товариша Тодора Живкова. Ми втіли
мо в життя всі свої задуми, напи
шемо твори неперехідної ваги, твори, 
які будуть адресовані не лише нашим 
сучасникам, а й поколінням прийдеш
ніх часів.

Александр С е р т  в •. Село Банково.

187



ВІКТОРІЯ ЗАХАРЖЕВСЬКА

ОБРАЗ КОМУНІСТА 
В СУЧАСНІЙ 
БОЛГАРСЬКІЙ ПРОЗІ

Революційна традиція визначає та
кі характерні риси сучасної болгар
ської літератури як народність, пар
тійність, гуманізм. Ці основоположні 
принципи яскраво виявляють себе в 
доборі теми, сюжету, героя, який 
уособлює естетичний ідеал митця.

Гуманістичний пафос літератури 
соціалістичного реалізму втілився на
самперед у створеному нею образі 
людини-борця. Прагнучи збагнути но
ву людину, народжену революційни
ми подіями, письменники, природно, 
звертаються до носія передового сві
тогляду — комуніста.

Болгарський письменник-публіцист 
Л. Стрелков пише: «Питання про со
ціалістичну дійсність, яке нині стало 
першорядним питанням літератури, 
не може бути вирішене повністю без 
глибокого, всебічного і яскравого зма
лювання головного героя сучасності 
— комуніста» 1.

Створюючи образ комуніста, нашо
го сучасника, болгарські письменни
ки використовують досвід літератури 
20— 30-х років XX ст., спадщину 
Д. Полянова, X. Смирненського, 
К. Кюлявкова, М. Ісаєва, X. Радевсь-

кого, Н. Вапцарова, К. Велкова, 
Г. Караславова.

Люди нової Болгарії формувались 
у роки великих битв за свободу. Са
ме вони стали головними героями 
художньої літератури молодої народ
ної республіки. «Характерною особ
ливістю літератури і передусім белет
ристики першого десятиліття після 9 
вересня було прагнення художньо 
осмислити історичний шлях народу, 
який привів до перемоги соціалістич
ної революції, осмислити сутність но
вого життя. Звідси і перевага типово
го в характерах героїв і подій, уза
гальнення рис цілих класів і станів, 
відображення через їхні взаємовід
носини сутності класових конфлік
тів» Досить згадати побудовану на 
контрастах двох світів «оптимі
стичну трагедію» Г. Караславова —  
повість «Танго» (1948), роман Д. Ди
мова «Тютюн» (1951— 1953), публі
цистичний роман Д. Ангелова «На 
життя й на смерть» (1953).

Героїня роману Д. Димова «Тю
тюн» Ліла — рельєфний образ бол
гарської революціонерки 30-х років. 
Ліла, робітниця-комуністка, дочка ве- 
ресневця Шишка, пов’язала свою до
лю з визвольною боротьбою пролета
ріату. Участь у революційних подіях 
сприяє формуванню її характеру. Лі
ла глибоко вірить у визвольну місію 
робітничого класу, самовіддано бо
реться за його справу й у цьому зна
ходить щастя і сенс життя. Цим обра
зом Д. Димов підкреслює невідділь
ність революційності від гуманізму, 
від людської краси, від гармонійності 
душі.

Простежуючи «діалектику душі» 
героїні, письменник показує, що їй 
чужа «крихка» роздвоєність. Певну 
сухість у характері героїні можна по
яснити самою дійсністю 30-х років, 
специфічними умовами життя жінки- 
революціонерки, за якою «щодня 
крокувала смерть».

1 В. Колевски. Проблеми на социалистичес
кий реализъм в българската литература след 
Девети септември 1944. — У зб.: «Формиране и 
развитие на социалистическата култура в 
България». София, БАН, 1971, стор. 109.«Септември», 1959, № 9, стор. 204.
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Приваблюють читача й образи мо
лодих революціонерів — Варвари і 
Динно. Це романтичні натури, які са
мовіддано борються за соціалізм і ги
нуть у цій боротьбі. .

Переконливо змальовані й персона
жі, що репрезентують старше поко
ління комуністів — Шишко, Спасу- 
на, Лукан, Блаже, Павел. Читач зу
стрічається з ними в кульмінаційні 
моменти боротьби, коли найяскраві
ше виявляються типові риси їхнього 
характеру: «Настала остання мить 
життя. І тоді Шишкові здалось, що 
партія йому говорить: «Браво, ста 
рий, ти вистояв до кінця!.. Ти висто 
яв, як в тісняцькі дні, коли деякі ре
чі не були для тебе ясними, але ко
ли ти ходив на мітинги і позбувся 
ока... Ти вистояв, як і в ті дні вели
кого страйку, коли тютюнові хазяї 
загравали з страйковим комітетом і 
намагались тебе підкупити. Ти ви
стояв, як і в роки свого нелегального 
партизанського життя, коли в години 
смертельної небезпеки, голоду і хо 
лодних ночей все ж не занепадав ду
хом... І тепер, в останньому бою, ти 
все ж вистояв...» 1

Яскравими, складними характера 
ми наділяє своїх героїв — революцій
ну молодь, комуністів — А. Гуляш- 
ки в романах «Любов» (1955), «Зо
лоте руно» (1958), «Ведрово» (1959).

А. Гуляшки майстерно поєднує ре
алістичне зображення життєвих буд
нів з романтикою високих суспільних 
ідеалів. Головний герой «Золотого 
руна» Ісай Дамов — голова коопера
тиву села Ведрово — з комуністич
ною принциповістю виступає проти 
міщанства й сектантської обмеженос
ті окремих членів партії. Проте іно
ді в нього об’єктивний класовий ана
ліз підмінюється інтуїцією, а сувора 
дисципліна — анархічними вчинками.

Змальовуючи суперечливість ха
рактеру Ісая — людини із залізною 
волею й лагідним серцем — А. Гу 
ляшки підкреслює його самовід 
даність, прагнення боротися за щас
тя інших. Ніякі життєві розчаруван
1 Димитър Днмов. Тютюн, стор. 833.

ня не можуть зламати його віру в 
людину, в справедливість.

З кожним роком розширювалася 
тематика художньої літератури нової 
Болгарії, урізноманітнювались проб
леми, поповнювалась галерея образів 
будівників нового життя, збагачував
ся арсенал художніх засобів. Пись
менники прагнули розповісти правду 
про соціалістичну дійсність з її ба
гатоплановістю, змалювати будівни
ка нового суспільства, людину склад
ного характеру й великих можливос
тей. На зміну пізнавальному, ілюст
ративному прийшло ідейно-філософсь
ке, морально-політичне трактування 
явищ.

Зображуючи процес формування 
світогляду інтелігента-комуніста в 
романі «Іван Кондарев» (1950— 
1964), Е. Станев філософськи ос
мислює атмосферу героїчного мину
лого з позицій нашого сучасника. 
Шлях Івана Кондарева до пізнання 
революційної ідеології був не прос
тий. В юнацькі роки Кондарев пере
бував у полоні індивідуалізму, за
хоплювався Ніцше, зневажливо ста
вився до народу, не вірив у його ре
волюційні можливості. Молодий Кон
дарев розумів шлях історичного про 
гресу як море крові і сліз, а рево 
люцію — як насильство. Та поступо
во постулати індивідуалізму втра
чають для Кондарева свою принад
ність. Він доходить висновку, що 
джерело сили для людини — в її 
злитті з народом. Емоційно збага
чується характер Кондарева. Він 
сповнюється натхненної любові до 
рідної природи, до людей, його раці 
оналізм отримує романтичні крила. 
І не випадково письменник дедалі 
частіше звертається до баладних ін 
тонацій ритмізованої прози «Хто 
йде в хащах вночі? Це один із синів 
народу, його трагічний син, частка 
його віками пораненого серця, його 
багатостраждальної, бунтівничої ду
ші... Він іде серед чорної тиші гір, 
як ходили гайдуки, як ходив Левсь- 
кий, готує бунт, в якому може сам 
перетворитися в попіл... Де джерело
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цієї бунтівничої сили і куди вона 
веде?»

Знайшовши «джерело бунтівничої 
сили» в народі, Кондарев опиняється 
в центрі революційних подій. І на
віть перед смертю він морально пе
ремагає в суперечці з ідейним про
тивником — слідчим Христакієвим. У 
зображенні еволюції героя, станов
лення комуніста й полягає сила ро
ману.

Епохальні події часу змальовує 
Г. Караславов у романі «Прості лю
ди» (1951 — 1966). Особливого зна
чення письменник надає духовному 
світу людини, її психології. Перекон
ливо виписані в романі образи соці
ал-демократів Спаса Ілкова, Викрила 
Воденича, Костадина Пиронева. Зок
рема, в образі молодого інтелігента, 
студента Пиронева письменник пока
зав процес формування партійного 
керівника нового типу. Г. Карасла
вов підкреслює напруженість інтелек
туального життя героя, його прагнен
ня глибоко, по-філософському осмис
лити досвід історії. Гуманізм —  
характерна риса Пиронева. Проте 
увага до людини, терпимість до 
її помилок поєднуються у героя з 
непримиренністю до ідейних против
ників, до класових ворогів.

Характерною рисою сучасної бол
гарської літератури є широта проб
лематики; в світогляді нового героя 
цієї літератури відбиваються карди
нальні зрушення в політичному, еко
номічному й культурному житті сус
пільства.

Ідеї та досвід попереднього по
коління революціонерів — основа сві
тогляду нового покоління болгар. Це 
стверджує роман А. Карасимеонова 
«Любов» (1969), написаний у формі 
щоденника юної Марії. В підході до 
життя, до вирішення його актуальних 
проблем відчувається гармонія обох 
поколінь. Із сповіді Марії ми дізна
ймося, що найвищим взірцем людини 
для неї є її тітка Ірина — учасниця 
революційної боротьби.

Цікавий образ Мандрівника у по
вісті І. Давидкова «Кусень хліба для

Мандрівника» (1971). Змальований у 
романтичному ключі, цей образ ге- 
роя-революціонера має реалістичну 
основу. Пекар Мандрівник — людина- 
творець. його паляниці були витво
ром мистецтва. «Він робив їх вели
кими, круглими, вимальовував на 
хлібині дерева, пташині крила й шля
хи. Ніби десять Сонць лежали одне 
біля одного». У його спадкоємця, 
юного революціонера Веселина, та
кож поетична натура. Його ліричний 
щоденник-сповідь передає думки й 
почуття духовно багатої людини — 
борця за свободу.

Революційній спадкоємності по
колінь присвячена й «Романтична 
повість» А. Гуляшки (1970), і роман- 
есе К. Калчева «Як я шукав майбут
нє» (1970).

Увагу болгарських письменників 
дедалі більше привертає морально- 
етична проблематика.

Якщо погляди Марина Масларсь- 
кого — героя роману К. Калчева 
«Двоє в одному місті» (1964) збіга
ються з поглядами автора, то в ро
мані А. Гуляшки «Сім днів одного 
життя» (1964), навпаки, письменник 
полемізує зі своїм героєм. Про го
ловного героя — геолога Кирова — 
ми дізнаємось з різних джерел: роз
повідей художника, лікаря Іванаки, 
щоденника самого героя. Киров — 
людина зі складним характером. Бай
дужість до людських радощів і 
страждань, різке, навіть жорстоке 
ставлення до інших і до самого себе 
поєднуються в нього із сміливістю, 
з творчою самостійністю. Сповнений 
амбіції, він ніяк не може відмови
тися від свого «маршальського жез
ла» — і в цьому його трагедія.

Прагнення осмислити кардинальні 
проблеми часу, розкрити інтелекту
альний світ нової людини наштовху
вало письменників на глибокі розду
ми про уроки історії, про героїв-бу- 
дівників нового суспільства, про їхні 
духовні потреби.

Це насамперед стосується повістей 
Діко Фучеджієва, герої яких, за 
влучним висловом болгарського лі-
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тературного критика С. Каролева, 
«позитивні своею духовною суттю».

На печатку повісті Д. Фучеджіє 
ва «Небо над Велекою» (1963) ми 
знайомимось з. випробуваним, загар
тованим партійним працівником Мар
тином Томовим, який переосмислює 
своє минуле з позицій сьогоднішньо 
го дня.

На формування характеру Мартина 
великий вплив справили зустрічі з 
комуністом Манолчо, який згодом 
загинув далеко від берегів Велеки, в 
Іспанії; з головою кооперативу Пир- 
ваном, який не уявляє свого життя 
поза партією; з колишнім помічником 
коваля Цветаном, що, незважаючи на 
свою хворобу, знаходить у собі сили 
повернутися на трудовий фронт.

Активний учасник руху Опору, 
письменник Емил Манов у трилогії 
«Кінець Деліїв» (1954), «День народ 
жується» (1959), «Кручі» (1965) 
прагнув показати партію та її най 
кращих синів на широкому полотні, 
яке охопило б і минуле, і сучасне, 
показати духовну красу людей на тлі 
титанічної боротьби з ворогом і в 
процесі побудови нового світу.

У художніх творах Е. Манова ге
роїзм борців-революціонерів є міри
лом діяльності наших сучасників. 
Про це свідчить і останній його ро
ман «Син директора» (1973), в яко
му юнак прагне бути в усьому схожим 
на свого діда, колишнього борця-ан 
тифашиста, вересневця. Письменник 
приводить свого молодого героя на 
завод, де той у робітничому середо
вищі знаходить сенс життя.

Помітним явищем у художньому 
відображенні дійсності стали твори 
С. Ц. Даскалова, приезячені новому 
селу. В романах «Село біля заводу» 
(1963) і «Республіка дощів» (1968) 
письменник показує глибокі зміни на 
селі. Боротьба зі стихією в «Респуб
ліці дощів» символізує боротьбу за 
перемогу передових ідей. У критич
ний момент перевіряється сумління 
кожного, викристалізовуються люд
ські характери. Найяскравіший образ 
роману Ангел Черновеждовський —

голова кооперативу, комуніст, який 
у вирішальний час виправдовує дові
ру своїх односельчан, виявляє справж
ній героїзм.

Зображуючи сувору правду життя, 
болгарські письменники створюють 
цілісні, багатогранні характери. Ці 
характери — одна з особливостей ми
стецтва соціалістичного реалізму, 
один з головних його здобутків.

Головним образом у романі К. Ца- 
чева «Благословенне життя» (1971) 
є парторг ЦК на нафторозробках 
Герман Картальов. Автор простежує 
еволюцію цього героя, вихідця із за 
можних селян, який з юнацьких ро
ків захоплювався комуністичними 
ідеями, захищав їх у боротьбі проти 
фашистів у Югославії, а згодом, піс
ля визволення Болгарії, став партій
ним діячем. Так і не здійснивши сво
єї заповітної мрії — стати інженером- 
винахідником, Герман став «докто
ром комуністичних справ».

У документальній повісті Кости 
Странджева «Сміливість жити» 
(1974) в зовні спокійній традиційній 
манері показане незвичайне життя 
мужньої людини — героя трудового 
фронту, шахтаря Спаса Дончева, 
болгарського Павки Корчагіна. Ми 
бачимо звичайного селянського хлоп
чину, якого робітничий гарт, ідейна 
переконаність комуніста роблять не
зламним навіть перед лицем немину
чої смерті.

На противагу теоріям «антигероїз 
му», поширеним на Заході, людина- 
борець повноправно посідає чільне 
місце в сучасній літературі Болгарії.

Одним із її головних героїв є 
вождь народних мас — Георгій Ди
митров. Поряд з мемуарами й беле
тризованою біографією з’являються 
есе, книги-роздуми, психологічні по
вісті, публіцистичні романи про вож
дя болгарського пролетаріату. З-по
між творів мемуарної літератури ви 
різняється книжка П. Ігнатова «Сер
це для всіх» — надзвичайно цікаво 
написані розповіді про зустрічі авто
ра з Димитровим.

Дедалі більше з’являється книг, що
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поєднують у собі риси мемуарної й 
художньої літератури. До них нале
жить і твір Т. Генова «Щоденник із 
зворотною датою» (1972), названий 
самим автором «оповіданнями з фак
тами, документами, роздумами». Це 
спогади про ті, часи, коли Генов —  
головний редактор газети «Вік» —  
очолював Національний комітет бо
ротьби проти фашизму.

Образові Г. Димитрова присвячені

прозові твори К. Калчева «Розми
нулись» (1969), П. Цонева «Замкне
не коло» (1970), Д. Габе «Мати Па- 
рашкева» (1971), Л. Станева «Зале
денілий міст» (1972).

Розкриваючи велич і красу люди
ни, що будує соціалістичне суспіль
ство, письменники братньої Болгарії 
створюють монументальний узагаль
нюючий образ людини-комуніста. пе
редової людини нашого часу.

Маргарита Д е н е в а. Ранок на суднобудівному заводі.
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ПОЕТЕСА
Єлисавета

БАГРЯНА

Перший успіх Єлисавети Багряної 
був пов’язаний з виходом у світ 
першої ж збірки її поезій «Вічна 
і свята» (1927 р.). Критики були 
одностайні у своїх висновках щодо 
самобутності таланту молодої поете
си. Це тим більш знаменно, що те
мою творів Є. Багряної було кохан
ня, а це — пробний камінь поетич
ного обдарування, бо тут чи не най
важче знайти свій голос, що виріз
нявся б серед голосів численних по
передників. До того ж творча манера 
поетеси формувалась у той період, 
коли в болгарській літературі саме 
розквітнув символізм, який мав особ
ливий вплив на любовну поезію.

Проте Є. Багряна перемогла цей 
вплив і вже в першій своїй збірці 
протиставила символістським аб 
стракціям живі людські почуття, 
земну образність, поетичну мову, 
близьку до розмовної і забарвлену 
народним колоритом. Не випадково, 
відповідаючи згодом на запитання, 
що найбільше допомогло їй досягти 
високої поетичної майстерності, 
Є. Багряна, не вагаючись, сказала: 
«Народна творчість.— І додала: — У 
чотирнадцять років я прочитала всі 
видані в Болгарії збірники народної

творчості —  і не тільки прочитала, 
а дослідила ритм, теми, цезуру, май
стерність народних митців. Моя ос
новна підготовка в поезії — вивчен
ня народної творчості, бо в ній зо
середжено все найпрекрасніше, най- 
правдивіше».

З народною творчістю поетеса не 
тільки увібрала в себе художню май 
стерність багатої поетичної культури 
Болгарії —- в ній вона знайшла об
раз своєї ліричної героїні, болгар
ської жінки.

Як писав болгарський літературо
знавець академік Петр Динеков, 
Є. Багряна «увійшла в поезію як 
амазонка, з усією чарівливістю і сві
жістю ранку, з п’янким запалом мо
лодості: «Я молода, молода, молода, 
в мене вогненне серце у грудях».

Основна тема першої збірки 
Є. Багряної — кохання, але це аж 
ніяк не означає, що її книжка є 
якимсь «жіночим любовним альбо
мом», бо в тому, як поетеса оспівує 
кохання, немає ні солодкомовності, ні 
надуманості, ні літературщини — ко
хання в неї завжди дійове, джерело 
його — саме життя. Розмаїті грані 
кохання в зображенні поетеси: воно 
і тривожне, і споглядальне, і скор
ботне, і світле, і спокійне, і трепет
не, і самовіддане, і п’янке... І зав
жди воно — всепоглинаюче, всесиль
не, всеперемагаюче. Не випадково 
поетеса порівнює себе із стихією 
(вірш «Стихії»).

Про кохання, про благородні по
рухи й таємниці жіночого серця пое
теса говорить з граничною щирістю, 
з глибоким саморозкриттям, хвилю
юче й сміливо, даючи повний простір 
своїй жіночій вдачі, у якій, за лако
нічною характеристикою болгарської 
поетеси Невени Стефанової, «поєд
нуються романтична чарівливість 
східної жінки з гордою емансипова 
ністю європейки».

Читаючи ці слова, радянські шану
вальники поезії, звичайно, пригада
ють Анну Ахматову. Та й справді, 
у творчості Є. Багряної і А. Ахмато- 
вої багато спільного. Це відзначали
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і критики, це відчували й самі поете
си — вони охоче і вдало перекладали 
одна одну. І все ж таки відміннос
тей у них було більше, ніж подібних 
рис. На одну з таких відмінностей 
вказувала Є. Багряна, наголошуючи, 
що її поезія «динамічніша», ніж ах- 
матовська. Та не менше різняться 
самі підвалини творчості цих поетес: 
фольклорна, народна — в однієї і 
книжна, міська — у другої. Ці фак
тори істотно впливали на особливості 
їхньої поезії.

Ми бачимо, що розповісти про ко
хання жінки та її душу так, як це 
зробила Є. Багряна, означало стати 
новатором у болгарській поезії. Але 
поезія Є. Багряної була не тільки 
новаторською, вона була й бунтар
ською, бо її провідна тема — тема 
кохання — була виявом прагнення 
жінки позбутися пут міщанських 
умовностей, зруйнувати будь-які пе
репони на шляху до щастя, виявом її 
боротьби за право на щастя та ко
хання. Таким чином, незважаючи на 
те, що в ранній поезії Є. Багряної 
ще немає прямого соціального про
тесту, її твори, хоч у них і перева
жає любовна тематика, об’єктивно 
набували яскраво вираженого громад
ського і бунтарського характеру.

Новаторська за своїм змістом пое
зія Є. Багряної не могла не стати 
новаторською і за формою. Це зна
йшло свій прояв у всіх її елементах, 
а особливо в специфічно віршових: 
поетеса вийшла за межі класичної 
строфіки, класичних коротких ряд
ків, класичних силабо-тонічних рит
мів.

Хоча в болгарській поезії і до 
Є. Багряної (відразу ж після першої 
світової війни) були спроби подола
ти інерцію класичного віршування, 
проте її заслуги у реформі болгар
ського вірша досить суттєві — і тому, 
що як новатор вона була в 30-і роки 
однією з перших, і тому, що її фор
мальні пошуки були тісно пов’язані 
з пошуками ідейними, і тому, що ці 
пошуки були незвичайно сміливими й 
послідовними. На наш погляд, успіхи

Є. Багряної у створенні сучасного 
вільного вірша були насамперед на
слідком глибокого проникнення у 
життя своєї епохи, що допомогло пое
тесі відійти від символізму, від його 
псфебільшеної формальної артистич
ності, яка так часто перетворювала 
вірш у пишномовну нісенітницю.

Коли у першій збірці новаторство 
Є. Багряної у віршованій формі було 
ще досить обмеженим, то у подаль
ших двох — «Зірка моряка» (1932) і 
«Серце людське» (1936)— воно визна
чає і форму, і зміст (хоча цілковито 
від класичного вірша поетеса ніколи 
не відмовлялася).

Основна тема поезії Є. Багряної 
в цих збірках залишилась тією са
мою, а проте їх зміст сприймається 
читачем як щось нове: авторка по-но
вому осмислює відомі теми. Поетеса 
вже пізнала різницю між прекрас
ним ідеалом і жорстокою дійсністю, 
побачила потворне обличчя буржуаз
ного суспільства. Саме тому, хоч ідеї 
волелюбності й протесту в «Зірці мо
ряка» та «Серці людському» не 
тільки не зникають, а й навіть поси
люються, тут з’являються водночас 
мотиви тривоги і навіть розпачу.

Юність, розбита на друзки
об скелю життя мойого, 

сни, промайнулі, мов кінострічка, 
на білім полотні мого чола! 

Сміюся і ридаю, лиш досить 
на хвильку згадати, чого я 
чекала і чого дочекалась 1.
(«Життя, що хотіло бути поемою»).

Як і раніше, поетеса «мріє яро 
широкий світ», прагне «під нове не
бо», до «незнайомої фауни й флори». 
Але тепер у віршах Є. Багряної про 
далекі мандри — а це одна з най
улюбленіших її тем — усе частіше, 
крім бажання «поїхати до», з’являє
ться бажання «поїхати від», тобто 
разом із прагненням спізнати нове 
народжується прагнення забути ста 
ре, відійти від свого минулого.

1 Тут і далі підрядковий переклад.
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Одним стрибком нестямним
у безмежність

всі пута розірвати, щоб побачить 
себе самотньою і вільною —

себе — своє обличчя— 
без днів минулих, без життєпису 

і без імені.
(«Пенелопа XX століття»).

Таким чином, і в цій темі поетич
ної творчості Є. Багряної з’являю
ться негативні мотиви, мотиви неза
доволення й розпачу. Криза, якої за
знала поетеса у 30-ті роки, була 
викликана її особистими життєвими 
невдачами. Та ці мотиви були наслід
ком і суспільних причин. Незважа
ючи на демократичну основу, гума
нізм і широке суспільне звучання 
поезії Є. Багряної, її ідейно-художні 
можливості були від самого початку 
потенційно обмежені внаслідок аб
страктності позитивного ідеалу пое
теси та її відірваності не тільки від 
болгарського революційного руху, а 
навіть від болгарської революційної 
літератури. Та досить було поширша
ти світові поетеси, досить було їй 
пильніше придивитись до життя й 
турбот людей, які її оточували, до 
подій, що відбувалися довкола,— і 
до особистих конфліктів долучилися 
й громадські. А пригадаймо, що в 
30-ті роки людство жило під знаком 
неминучості другої світової війни.

Поетесі здавалося, що світ стоїть 
на грані непоправної катастрофи. І 
все ж таки її не здолали смуток, 
розпач і песимізм: вистояти допомог
ли природжене життєлюбство, гума
нізм, повага і внутрішня близькість 
до трудового народу. Прогресивні за
сади її поезії, що проявились у ви
ступах проти потворностей буржуаз
ного світу, проти лицемірних звичаїв 
та фальшивої моралі, закономірно 
привели поетесу до лав борців за 
інтереси народу.

Тому навряд чи може здивувати 
те, що у 1937 — 1943 рр. поетеса 
створила віршовану книгу «Міст», у 
якій загальногуманістичні настрої 
вперше забарвились у соціальні, по
літичні, а в якійсь мірі й антиімпе

ріалістичні тони. Найяскравіше ці 
настрої виражені в циклі «Великий 
цирк», де клоун, в якому легко впіз
нати фашистського фюрера, з крово
жерною посмішкою проголошує поча
ток війни; де гіпнотизери спрямову
ють у вогонь мільйонні юрби людей, 
де фокусник випускає із свого капе
люха птахів, які крилами затьмарю
ють сонце; де «ще багато є небаче
них і нечутих» див, які «майже нічого 
не варті, крім хіба життя».

Проте, визначивши, що «земля до 
глибин сколихнулась», поетеса дій
шла висновку, що її місце саме на 
цій «сколихнутій землі». Це нестрим
не прагнення «вниз, на землю» (про 
нього вона пише, зокрема, у вірші 
«Поверни мене») значною мірою зу
мовлене тим висновком, якого вона 
дійшла після болісних шукань. Тепер 
вона вірила, що хоч «мости в мину
ле геть поруйнувались», та «зростав 
міст новий у майбуття».

У ті роки в Є. Багряної не було 
чіткого уявлення ні про те, який цей 
міст, ні про те, в яке майбуття він 
веде, але з позицій, досягнутих нею 
на початок 40-х років, їй легко було 
беззастережно прийняти Дев’яте ве
ресня й одразу ж активно включи
тись у вируюче життя республіки.

Вже немолода жінка, Є. Багряна 
невтомно їздить по військових части
нах, на заводи, на будови, у сільські 
кооперативи, прагнучи на власні очі 
побачити, глибше зрозуміти й зма
лювати будівників нового життя, за
карбувати в пам’яті пейзажі перетво
рюваної країни, пройнятися поезією 
соціалістичної праці. Поетеса розу
міє вимоги часу, приймає їх як обо
в’язкове й почесне соціальне замов
лення свого народу, сподівання та 
веління якого завжди були їй близь
кі. Тому лірична героїня першої ж 
повоєнної збірки Є. Багряної («П’ять 
зірок», 1953) постає перед читачем 
зовсім новою, а зміст збірки, прой
нятий оптимізмом і громадянським 
пафосом великих суспільних проблем, 
відбиває піднесення болгарського 
народу, який будує соціалізм.
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Свіжого звучання набула в збірці 
тема миру, ввійшли до неї і вірші 
на цілком нові для поетеси теми: 
Вітчизняна війна, бригадний рух, 
дружба з Радянським Союзом, захоп
лення красою та могутністю епохи. 
У збірці багато яскравих образів з 
життя народної Болгарії, в ній є 
прекрасні вірші, що стали широко ві
домі,— «Сонце», «Весна — 1945»,
«Моєму синові на фронт». І хоч 
дещо в ній звучить декларативно, 
умоглядно, хоч багато чого поетесі не 
вдалося, проте ця збірка знамену за 
ла важливу віху в її творчій біогра 
фії. Це стало очевидним у 1963 році, 
коли вийшла поетична книжка 
Є. Багряної — «Від берега до бере
га»,— в якій поетеса зуміла пов’яза
ти воєдино індивідуальне й соціаль 
но-суспільне.

Вірші цієї збірки згруповано в 
трьох циклах, чітко розмежованих ос
новними ідеями, закладеними в кож 
ному з них. Саме ідеями, а не тема
ми, бо тематика навіть у рамках 
кожного циклу досить розмаїта. 
Особливо впадає в око ця розмаї
тість у другому циклі, названому 
поетесою «Присвяти». В ньому 
Є. Багряна говорить про величезне 
значення поезії в її житті, про видат
ного болгарського поета Пенчо Сла- 
вейкова, про його подругу поетесу 
Мару Белчеву, про партизанку Стан
ку Філібинову, що загинула як ге
роїня, про Валентину Терешкову, 
про будівників Кремиковського ком
бінату.

На тлі цього тематичного розмаїт 
тя надзвичайно виразно лунає те 
спільне, що об’єднує ці десять поезій 
у єдиний цикл,— приналежність до 
світу, що особливо дорогий для пое 
теси, світу, якому вона присвячує 
свої роздуми.

Два інші цикли збірки тематично 
цілісніші, ніж «Присвяти». Один з 
них — «Боянський цикл» -— це дум
ки й почуття, якими переймається 
поетеса, живучи в своєму будинку 
біля підніжжя Вітоші, на софійській 
околиці Бояні. Єдність з природою,

роздуми про життя, яке вирує за 
стінами будинку і з яким поетеса тіс
но пов’язана, спогади про минуле —  
ось зміст цієї лірики. Літа лишили 
свій слід, минули буйні поривання 
молодості, їх змінили глибокі розду
ми й спокійніші почуття. Є у віршах 
циклу природна елегійність, але тузі 
й смутку в ній уже немає місця.

Світ «Боннського циклу» найглиб
ше відображений у вірші «Криниця», 
що вирізняється особливою зрілістю 
думки, силою почуття, витонченістю 
форми. За висловом болгарського 
літературознавця академіка Пантелея 
Зарева, ця перлина в творчому до
робку Є. Багряної, один з рідкісних 
за своєю красою творів болгарської 
лірики — «вірш неминущої поетич 
ної цінності, бо він нагадує про віч 
не й незмінне — про день при заході 
сонця, про красу, якою сповнене 
життя, про бурі, що хвилюють серце 
людини, поки воно не досягне мудро 
го спокою прозріння».

Глибоке почуття патріотизму, при 
страсної любові до своєї вітчизни 
звучить у всіх поезіях «Боянського 
циклу». Та не тільки «Боянського»: 
патріотизм — одна з провідних тем і 
«Бразільського циклу» — третього в 
збірці. Поетеса вдивляється в «таєм
ничі очі Бразілії», милується вели
чезними кущами азалії, яскравими 
метеликами, рибами й птахами, вона 
тішиться цим барвистим і прекрас
ним світом, але ні на мить не забу
ває про свою Болгарію, про свою 
Софію, про свою брянську домівку. 
З юних літ звикла до подорожей 
вона щаслива, що їй випало побачи 
ти цю екзотичну країну, але в серці 
не згасає щемливе почуття носталь 
гії: помисли її звернені до батьків 
щини. Особливо яскраво ця тема зву 
чить у поезіях «Жменя снігу», «Віс
кі з льодом та слізьми», «Ностальгіч
на любов». З великим драматизмом 
поетеса порушує в цих віршах питан
ня про людське щастя. Можна бути 
багатієм, жити в комфорті й розко 
шах, та коли людина втратила бать
ківщину, втратила живий, кревний
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зв’язок з рідною землею, вона втра
чає все, що надає принадності жит
тю,— втрачає щастя.

Минулого року Є. Багряна опублі
кувала збірку «Контрапункти». Сво
їм настроєм, своєю мудрою стри
маністю і спокійною роздумливістю 
вірші цієї книжки перегукуються з 
віршами попереднього десятиліття; 
багато що тут істотно різниться від 
ранньої поезії Є. Багряної, проте 
«Контрапункти» споріднені й з 
нею — невичерпним життєлюбством, 
оптимістичним сприйняттям навко
лишнього світу, фізично відчутною 
близькістю до всього живого, жадо
бою пізнання. Саме ці якості поезії 
Є. Багряної, що лишилися незмін
ні протягом довгих років, і станов
лять для нас найбільшу цінність.

Якості ці закладені в самій вдачі 
поетеси, в її творчій індивідуальнос
ті. Але, природні в неї як у людини, 
в її творчості вони свідомо підсилені. 
Вміючи ще з юних літ дивитися на 
свою поезію очима критика, поетеса 
розуміє, що в її творчості найбільше 
хвилює читачів, і знов і знов вона 
шліфує і відточує свої вірші.

Є. Багряна створила цілу поетич
ну школу, до якої можна віднести 
таких талановитих майстрів, як Бла
га Димитрова, Станка Пенчева, Баня 
Петкова, якоюсь мірою — Ліляна 
Стефанова. Вона збагатила болгар
ську поезію. Як слушно зауважив 
П. Динеков, «від її присутності наша 
поезія стала не тільки багатшою, а й 
яснішою, чистішою, яскравішою».

Альберт ОПУЛЬСЬКИЙ
Москва.

Георги П а в л о в . Міський пейзаж.
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П о р т р е т и
д р у з і в

подвижницький
ТРУД

Вручення 
Димитру Методієву 

премії
імені М. Рильського

Димитр Методієв — перший із 
зарубіжних літераторів •— лауреат 
премії імені М. Рильського. Син бол
гарського народу, поет, воїн, кому
ніст, перекладач Шевченкового «Коб
заря» удостоєний високої нагороди.

Вся творчість Д. Методієва на
скрізь інтернаціональна, як і його 
прекрасний мистецький труд пере
кладача.

Так сказав поет-академік М. Бажан 
при врученні премії імені М. Риль
ського болгарському поетові, яке пе
ретворилось на справжнє свято укра
їнської літератури. Здійснено творчий 
подвиг. Духовний світ українського 
поета-революціонера достеменно від
творено всім багатством болгарської 
мови.

Ще 1939 року, коли відзначалося 
125-річчя з дня народження Шевчен
ка, болгарські діячі культури надіс
лали лист до Спілки письменників 
СРСР: «Частина вогню, що бушував 
у поезії Шевченка... перейшла у 
кров і плоть болгарського народу в 
епоху його національно-визвольної

боротьби». Вогонь поезії, на якому 
гартувались чесні мечі болгар, щоб 
розрубати п’ятивікову чорну османсь
ку ніч, — то і є частка Шевченково
го гніву до всіх поневолювачів. 
Більш як століття тому твори Шев
ченка знаходили живий відгомін в 
серцях гайдуків — болгарських мес
ників. Полум’яну поезію Ботева і 
Шевченка брали в похід, як зброю.

Не один з прогресивних болгарсь
ких митців минулого прагнув донес
ти Кобзареве слово до серця свого 
народу. Твори Шевченка переклада
ли Райко Жинзифов, Любен Караве- 
лов, Петко Славейков. Болгарська 
Шевченкіана продовжувалась і пізні
ше: окремі вірші перекладали Л. 
Стоянов, К. Зидаров, А. Тодоров, 
Б. Райнов, М. Грубешлієва.

Та нині болгари мають повний пе
реклад «Кобзаря». Поетична спад
щина Шевченка історично дуже бли
зька болгарському народові — разом 
з поезією Ботева, Смирненського, Ба
зова, Вапцарова.

До 150-річчя з дня народження
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Шевченка Д. Методієв завершив 
свою десятирічну самовіддану пра
цю — повний переклад «Кобзаря». 
На сторінках «Літературної України» 
поет ділився творчою радістю з ук
раїнськими читачами. «Я здав до 
друку рукопис «Кобзаря» в болгар
ському перекладі. Він уже вийшов у 
світ. Підростуть наші діти, будуть 
онуки. І всі вони читатимуть Шев
ченка, співатимуть його пісні. І десь 
під Києвом, і тут, у моїй Болгарії.

Хвала тобі, Україно, за Тараса 
Шевченка!»

Літературознавці, критики Болга
рії неодноразово розглядали творчість 
Шевченка, відзначаючи його важливе 
місце в розвитку нової болгарської 
літератури.

Високої оцінки заслуговує цікава 
праця відомого болгарського шев
ченкознавця С. Русакієва «Тарас 
Шевченко і болгарська література».

Чимало сторінок цієї монографії 
відведено майстерним перекладам 
Д. Методієва — золотому внескові 
поета-перекладача в скарбницю друж
би двох братніх народів.

Досвід попередників, багаті мож
ливості власної творчості, талант про
никнення в поетичні глибини Шев
ченка, ювелірна праця над кожним 
рядком оригіналу — все це сприяло 
блискучому успіхові Д. Методієва.

Що надихало перекладача?
Любов до України, зокрема до 

творчості геніального Шевченка, за
глиблення в духовний та емоційний 
світ Кобзаря, в історію народу. (Про 
це свідчить змістовна й цікава пе
редмова Д. Методієва до болгарсько
го видання «Кобзаря».) Такі, на наш 
погляд, джерела і витоки подвижни
цької праці, джерела цього героїч
ного натхнення.

У слові-відповіді при врученні на
городи Д. Методієв сказав: «Зв’язки 
між слов’янськими народами тисячо
літні. Ботев, Шевченко, Пушкін... 
Ми, болгари, здається, народжуємося 
з цими іменами. Ми ще не знаємо, 
що це таке, але знаємо, що без цьо
го жити не можна... Коли саме я по

чув ім’я «Шевченко», — не пам'ятаю. 
Та добре пам’ятаю, коли вперше по
чув поезії Тараса українською мо
вою. Було це в 1949 році в Літера
турному інституті в Москві. їх чи
тав мені мій друг і побратим Платон 
Воронько.

Треба пам’ятати, що, крім нас*, до 
нас і після нас жили й житимуть 
творці, що працювали й працювати
муть в галузі перекладу. І нам тре
ба робити все, щоб наші народи бли
жче знали один одного з літератури. 
Збагачувались цим високим мисте
цтвом. Глибше проникали в духовне, 
цілюще багатство слова».

Д. Методієв читав безсмертний 
Шевченків «Заповіт» болгарською мо
вою. Зізнався, що був щасливий, ко
ли знайшов співзвучність: «реве ре
вучий» — «реве реката».

Д. Методієв присвятив чимало ро
ків свого життя не тільки Т. Шев
ченкові. Він автор перекладів таких 
епічних полотен, як «Володимир Іл
ліч Ленін» В. Маяковського, «За дал
лю — даль» О. Твардовського, цілої 
низки творів І. Франка.

Щороку, щоднини зводяться мости 
єднання братніх літератур, мости 
зближення слов’янських народів. 
І наш друг Д. Методієв — один з 
визначних майстрів-будівничих.

Як сказав перший секретар Прав
ління Спілки письменників України 
В. Козаченко, на врученні премії 
імені М. Рильського Д. Мето дієву,—  
важко переоцінити творчий подвиг 
нашого болгарського побратима'— пе
реклад геніальної творчості Шевчен
ка. Життя визначає його безсмертя. 
Переклад «Кобзаря» болгарською 
мовою — подвижницький труд, за 
який письменники Радянської Украї
ни, весь наш народ складають по
дяку...

Вінком до цих слів були троянди 
й півонії із саду М. Рильського. Кві
ти вдячності. В незабутній червневий 
день їх підносили в Києві синові 
Болгарії, славному поету Димитру 
Методієву.

Микола СИНГАІВСЬКИИ
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в. Л ю б ч и и. Ми знову на Шипці. Олір. 1947.

У К Р А ЇН С Ь К А  
М И С Т Е Ц Ь К А  
BO A T A P I  А Н  A

Українські художники зробили 
вагомий внесок у радянську ми
стецьку болгаріану. З  їхніх творів 
постає величний образ відродже
ної народної Болгарії.

Учасником визволення Болгарії 
у вересні 1944 року був україн
ський живописець і графік Василь 
Любчик. Воїн Третього Україн
ського фронту, він пішов на війну 
прямо з аудиторій Київського ху
дожнього інституту, і в Болгарії 
виконав свої останні військові 
етюди до майбутньої серії «Шля
хами війни». Художник завершив 
цей цикл 1947 року у Львові. 
Малюнки на тему визволення Бол
гарії («Героям Шипки», «Софія

зустрічає переможців», «Гарна 
країна Болгарія») посідають у цик
лі чільне місце й сприймаються як 
конкретні, життєво переконливі 
сцени. Але в них звучать також 
і публіцистично-пафосні інтонації, 
навіяні величчю тогочасних подій.

Подібними рисами позначена й 
картина В. Любчика «Ми знову 
на Шипці», створена 1947 року 
під свіжими враженнями баченого. 
Тут виразно звучить думка про 
глибоке коріння радянсько-болгар
ського єднання. Сцена вшануван
ня полеглих героїв війни 1877— 
1878 років зображена В. Любчи
ком урочисто, зворушливо.

Український живописець Іван



Лось, працюючи в Болгарії в 
1944—1946 роках головним худож
ником при штабі 37-ї армії Тре
тього Українського фронту, вста
новлював перші творчі контакти з 
болгарськими митцями, читав лек
ції з питань радянського образо
творчого мистецтва, організаційної 
структури всесоюзної та республі
канської Спілок художників. Ра
зом з армійськими художниками 
М. Бєльським, В. Безземельним та 
болгарськими колегами А. Попо
вим і П. Киршовським він брав 
участь в оформленні музею радян
сько-болгарського бойового єднан
ня.

Багато наснаги вклав І. Лось у 
сценічне оформлення в Софії спек
таклів та концертів. За його про
ектом болгарські скульптори ство
рили меморіальну мармурову дош
ку, встановлену на честь героїв 
Визвольної війни 1877—1878 років 
на Шипці, неподалік мавзолея-па- 
м’ятника. І. Лось виконав ряд ма
люнків та живописних етюдів на 
теми болгаро-радянської дружби. 
Найкращі з них — «Зустріч на 
Шипці», «Провадія», «У Пловди- 
ві» — художник подарував музеям 
Болгарії.

Услід за В. Любчиком та І. Ло
сем до болгарської тематики звер
нулися інші українські митці. Як 
правило, особисті враження, зафік
совані в етюдах, альбомних шкі
цах, лягали в основу викінчених 
творів — образно осмислених і ти
пізованих.

У цьому аспекті характерною є 
серія гравюр «По Болгарії» хар
ківського графіка народного ху
дожника УРСР Василя Миронен- 
ка, виконана в 50-х роках.

Видатний представник так зва
ного «промислового пейзажу» в 
українській графіці, В. Мироненко 
побачив Болгарію в процесі соціа
лістичного будівництва, в ришту
ванні новобудов. Типові ландшаф
ти центру Балканського півостро
ва (м’які обриси пагорбів, схожі

на чаші долини, буйна рослин
ність, кам’янисті шляхи) не втра
тили на офортах В. Мироненка 
своєї чарівності, навпаки, вони зі
гріті поетичним почуттям.

Болгарські краєвиди В. Миро
ненка були виставлені 1959 р. в 
Софії (разом з творами В. Касія- 
на, М. Дерегуса, О. Пащенка), їх 
високо оцінила болгарська крити
ка. Молоді болгарські графіки Ве
селии Стайков, Георгій Богданов, 
Жанна Костуркова в 60-х роках 
розвивали концепцію харківського 
майстра — бачити в промислових 
об’єктах справжню красу й поезію.

Незабутні спогади від поїздки 
по Болгарії в 1956 році залиши
лися в іншого харківського графі
ка — Леоніда Чернова. Дорожні 
шкіци Л. Чернова стали основою 
для створення невеликої серії стан
кових гравюр «Болгарія», викона
них у техніках акватинти, сухої 
голки й монотипії. Застосовуючи 
ці техніки офорту, художник до-

Я. Ч е р н о в .  Болгарія. Містечко Стара 
Загора. Офорт, акватинта. 1956.
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мігся цікавих світлотіньових і ко
лористичних ефектів.

Ось знайома вежа на Шипці — 
пам’ятник визволителям Болгарії. 
Л. Чернов зобразив монумент 
зблизька, відтворив простоту й 
пластичну виразність його архітек
турних форм. Жвавість великого 
міста в передвечірню годину бачи
мо на естампі «Орлиний міст». 
Затишком віє від інших краєвидів 
Болгарії. На гравюрі «Стара Заго- 
ра» вдало знайдено образний мо
тив, співзвучний назві міста: тиха 
вуличка із старовинними будинка
ми під червоною черепицею, міна
рет мечеті, самотній візник на під
воді...

Київський графік Павло Куцен
ко відвідав Болгарію взимку 
1960—1961 років. Як пейзажиста, 
його зацікавила природа Болгарії, 
контрасти освітлення в горах, ди
вовижна народна архітектура, no -

п. К у ц е н н о .

вернувшись до Києва, П. Куценко 
створив шість графічних аркушів, 
об’єднаних спільною назвою «По 
Болгарії». Художник ставив перед 
собою завдання не тільки суто 
пейзажного плану, а й надавав 
зображеному жанрового відтінку, 
прагнув показати позитивні на
слідки взаємодії людини й приро
ди. Графік передав деталі архітек
тури, побуту, ландшафтів в естам
пах «Будинок над морем у Созо- 
полі», «Морозяний ранок у Вели
кому Тирнові», «Велике Тирново. 
Передмістя», «Вуличка у Пловди- 
ві».

Плідними були поїздки до Бол
гарії 1964 року художників Вален
тина Сизикова й Тетяни Голем- 
бієвської. В. Сизиков виконав 
близько сотні етюдів, найкращі з 
яких були представлені на вистав
ці митця в Харкові та на всесо
юзній виставці в Москві «Болгарія

Морозяний ранок у Великому Тирнові. Офорт. 1961,
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очима друзів». Знайомство з бол
гарською культурою дало В. Си- 
зикову, за його ж визнанням, 
важливі творчі імпульси. «Я не 
намагався, щоб ці шкіци стали 
матеріалом для моїх майбутніх тво
рів, — писав В. Сизиков авторові 
цих рядків. — Я прагнув лише 
зберегти в пам’яті все найцікавіше, 
знайомився з країною, з її істо
рією, культурою, мистецтвом. Це 
знайомство дозволило мені глибше 
зрозуміти історію і нашого наро
ду, проблеми, що стоять перед ра
дянським мистецтвом, побачити 
багато спільного в творчості бол
гарських і радянських художників, 
у мистецтві наших країн взагалі. 
Після поїздки я створив пастель 
«Болгарські дівчата», в якій праг
нув висловити враження про кра
су народу й природи Болгарії».

Пастель, про яку йде мова,.— 
один з найкращих творів В. Сизи- 
кова болгарського циклу. Дві

В. С и з и к о в.

вродливі болгарки в національно
му вбранні зображені на тлі ши
рокого лану, залитого щедрим 
сонцем. Удалині видніє гірський 
масив. Співзвучність краси при
роди й дівочої вродливості сприй
мається як глибоке художнє уза
гальнення. Світлий колорит твору, 
ніжна тональність окремих нюан
сів надають пастелі легкої й ба
дьорої, мовби музичної, ритмічно
сті. І коли В. Сизиков говорить 
про спільне в творчості болгар
ських і радянських художників, то 
його твір, безперечно, має чимало 
спільних рис з картинами відомо
го болгарського живописця Воло
димира Димитрова-Майстори, для 
якого зображення болгарських тру
дівників завжди було приводом 
для філософських роздумів про 
велич людини.

Цікаві й інші твори В. Сизико- 
ва. Він з любов’ю відтворив са
мобутні звичаї братнього народу,

Болгарські дівчата. Пастель. 1965.
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сонячну красу природи, мальовни
чі села й міста. Деякі живописні 
етюди митця сприймаються як за
вершені образи.

Багатий матеріал для спостере
жень дає кожному художникові 
літо в Болгарії, а особливо мит- 
цеві-колористу, який висловлює 
своє ставлення до дійсності пере
важно гармонією фарб. Підтвер
дженням цього є «болгарські» 
твори Тетяни Голембієвської — та
кі етюди, як «Старий Пловдив», 
«Созополь», «Несебир», «Дім ри
балки».

Знайомлячись з творчістю кла
сиків і сучасних майстрів Болгарії 
в картинних галереях Софії й 
Пловдива, Т. Голембієвська особ
ливо уподобала, зокрема, відоме 
полотно Цанка Лавренова «Ста
рий Пловдив», в якому мовби уза
гальнені найкращі риси болгар
ського образотворчого фольклору. 
Тож і українська художниця зма
лювала затишний старий Пловдив, 
і на її картині будівлі на крутих 
схилах заграли барвами приємних 
теплих відтінків.

Київський графік Олександр 
Губарев побував у Болгарії як 
учасник виставки «Радянська ак
варель» (1973 р.). Його малюнок 
«Жінки Міжгір'я» мав великий 
успіх і був репродукований у бол
гарських газетах. Акварелі й ма
люнки О. Губарева значною мірою 
відображають процес естетизації 
побуту, всього життя країни, про
цес, який став можливим лише 
при народній владі.

Цікаві етюди й шкіци привезли 
з Болгарії за останні роки україн
ські митці Г. Польовий, Г. Нелед- 
ва, В. Рижих, А. Німенко, П. Ша- 
гимака, В. Зелинський, П. Ганжа.

За  творами української мистець
кої болгаріани останніх десятиліть 
можна простежити етапи соціалі
стичних перетворень у народній 
Болгарії, і розширення та зміцнен
ня радянсько-болгарської дружби, 
і цікаві творчі здобутки на ниві 
українського радянського образо
творчого мистецтва.

Дмитро СТЕПОВИК
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слово
БОЛГАРСЬКОГО
ДОСЛІДНИКА

Симеон Русакіев. Платон 
Воронько. Літературно-кри
тичний нарис. Переклад з 
болгарської О. Кеткова. 
Київ, «Радянський письмен
ник», 1973.

Болгарський літературознавець, ви
датний знавець української літератури, 
професор Софійського державного уні
верситету Симеон Русакіев написав мо
нографію про Платона Воронька, в якій 
знайомить читача із творчою біографією 
українського поета, з ідейно-художнім 
змістом його творів.

Особливу увагу в монографії привер
тає розділ «Особистість і творчий про
цес», який вводить читача в творчу ла
бораторію митця, розкриває процес на
родження поезії П. Воронька.

Цікаво досліджено історію появи 
«Партизанської балади», «Пістоля Васила 
Левського», «Поєдинку» та інших творів.

Джерела натхнення українського мит
ця С. Русакієв бачить «у житті, дійснос
ті, об’єктивних явищах». Дослідник пише, 
що П. Воронька «надихає рух подій, не
вичерпна краса буття».

Автор звертає увагу на внесок П. Во
ронька в розвиток жанрів сучасної укра
їнської поезії — балади, поеми, мініатю
ри.

Ліричний герой П. Воронька «наділе
ний високими духовними якостями, в 
ньому втілюються суттєві риси характе
ру радянської людини: палке життєлюб
ство, велика віра в сили народу, в тор
жество комуністичних ідеалів... Під час 
війни — сміливий воїн, згодом — свідо
мий і натхненний будівник життя, підко
рювач космосу».

С. Русакієв досить широко знайомить

читача з болгарською темою у творчос
ті українського поета, розглядаючи його 
поетичну збірку «Драгі другарі» (1959), 
як знаменну подію в історії українсько- 
болгарських літературних зв’язків. У 
його відгуку на цю книжку, надруковано
му в газеті «Отечествен фронт» від 24.Х. 
1959 р., зазначалося: «Болгарський чи
тач сприймає збірку «Драгі другарі», як 
свіжий весняний букет, у який вплетено 
найкращі квіти нашої чистої, світлої і 
захоплюючої дружби. Приймаючи цей 
букет, ми говоримо улюбленому поето
ві П. Вороньку: «Сердечно дякуємо,
драгі другарю!»

П. Воронько романтизує постаті муж
ніх борців —  болгарських антифашистів 
(«Пам’ятник партизану», «Хмарка», «Бол
гарка»), оспівує мирну працю нової Бол
гарії, її трударів, з якими він зустрічав
ся, яких «полюбив на віки вічні» («Ти
хо в Софії», «На Шипці все спокійно», 
«Димитровград», «Гребля язовира», «На 
Дунаї» та ін.).

Перебування в Хісарі надихнуло П. Во
ронька на створення поетичного циклу 
—  «Хісарського зошита». «У творчості 
П. Воронька болгарська тема не випад
кова, не епізодична, —  зазначає болгар
ський дослідник. — Це один з проявів 
великої історичної радянсько-болгарсь
кої дружби, традицій культурних відно
син між нашими народами, які тепер, в 
нових умовах, в умовах соціалістично
го співробітництва, сягнули небаченого 
розквіту».

Книжка завершується розділом «Пла
тон Воронько в Болгарії». В ньому С. Ру
сакієв розповідає про болгарські видан
ня творів українського митця (вірш «Я 
той, що греблі рвав...» був перекладе
ний ще 1948 р. Б. Димитровою).

Творчість П. Воронька в Болгарії по
пуляризували поети-перекладачі П. Ма
теє, Д. Методієв, Б. Димитрова, В. Хан- 
чев, О. Геров, М. Ісаєв, А. Германов, 
І. Давидков, Н. Зидаров, Н. Антонов.

Монографія С. Русакієва є цінним 
внеском у справу зміцнення літератур
них зв'язків між радянським і болгар
ським народами.

3. ВІКТОРІЯ
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НА ЗЕМЛІ 
КАРАСТОЯНОВИХ

Відомо, що перше враження найсильніше, та про Болгарію я цього 
сказати не можу: за кожним новим приїздом вона розкривалася переді 
мною щораз яскравіше. Ця країна по-справжньому багата й своїм ма
льовничим рельєфом, і кліматом, і цілющими джерелами, й грунтами.

Історія Болгарії — тернистий шлях! Спади й піднесення, розквіт і 
руїни. На гомінкому перехресті між Сходом і Заходом, Північчю й Пів
днем Болгарія ніколи не знала спокою, й це не могло не відбитись на 
її розвитку, на характері народу.

Елліни свідчать про розквіт фракійської культури на теперішніх 
болгарських землях у VI— V сторіччях до нашої ери. Фракія була ко
лискою пісень і розкошів. Та не таке-то й безтурботне було життя фра
кійців. До них звідусіль вдиралися завойовники, нищили міста, які з 
часом відроджувались і знову обертались на руїни. Тільки Балканські 
гори, Стара Планина, служили надійним захистом народові, й коли в 
родючих долинах на цілі століття осідали римляни й візантійці, нес
корені аборигени чатували в горах.

Болгарська держава заснована тринадцять сторіч тому, й сім з них 
вона гибіла в чужоземному ярмі. Та страшне лихоліття не зламало на
род, не знищило його культуру.

Чому ж така рідна мені ця чудова балканська країна? Чому що
разу тьохкає серце, коли ступаю на її землю?

Нас поріднила війна.
йшов буремний 1943 рік. Партизанське з’єднання О. Ф. Федорова з 

Клітнянських лісів рушило в рейд по Україні. Після чергового бою, 
надрукувавши свіжий номер підпільної газети «Радянська Україна», 
ми відпочивали в землянці. Лежали на нарах і слухали пісню «Шумить 
Маріца закривавлена».

Співала Лілія Карастоянова — молода болгарка з карими очима, в 
яких зачаївся смуток. Вона прилетіла до нас із Москви як спеціаль
ний кореспондент «Комсомольской правды».
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Лілія Карастоянова.

То була людина цікавої біографії: батько — революціонер, розстрі
ляний за активну участь у Вересневому повстанні 1923 року, мати 
Георгіца — працівник Комінтерну. Брат Олександр воював лейтенан
том на Сталінградському фронті. Чоловік загинув на війні. Чотири
літній син Льоня лишився в друзів у Москві. Приймаючи присягу, Лі
лія заявила: «Не повернусь на Велику Землю, поки сама не вб’ю фрі- 
ца». Наш командир Олексій Федорович сказав тоді, всміхаючись у ву
са: «Робіть своє діло, Лілю, пишіть. Слово буває сильніше від кулі...»

В лютому 1943 року партизанка Лілія Карастоянова загинула в бою. 
її поховано в Чечерську, в Гомельській області, біля братської могили 
радянських воїнів.

Ім’ям мужньої болгарки названо школи й вулиці в Радянському Со
юзі. її  прізвище викарбуване в Артеку, відзначене в меморіалі редак
ції «Комсомольской правды».

Минулого літа на могилу сестри приїздив із Софії її брат Олек 
сандр* а з ним група кіномитців, які знімали фільм «Родина Карастоя- 
нових». Тоді Любен Иончев та його товариші Васил Панчев і Владо 
Петров були моїми гістьми в Києві, й восени я відвідав Болгарію на 
їхнє запрошення.

Швидко минає час над білими хмарами.
В Софійському аеропорту мене зустріли Олександр Карастоянов і 

Любен Иончев і відвезли до готелю «Севастополь» на вулиці Ра- 
ковського. Це прізвище одного з апостолів болгарської свободи. Взага
лі, вулиці й площі Софії — справжній літопис: своїх героїв болгари 
знають ще з дитинства.
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Населення столиці незабаром сягне за мільйон, і в центрі стало 
тіснувато. Заважають трамваї: на вузьких тротуарах вони мало не 
торкають пішоходів за поли плащів. Бічні вулички густо запруджені 
індивідуальними машинами, що ночують просто неба. Та що далі від 
центру, то ширшають магістралі, обабіч яких шикуються комплекси 
сучасних багатоповерхових будинків і цілі нові райони.

На кожному кроці гостинні кафе й сладкарниці, де можна замови
ти каву по-турецькому, по-індійському, й навіть по-в’єтнамському. 
Сяють вітрини з сувенірами, ряхтить уночі неон.

В Болгарії сучасне дуже природно вживається з старовиною. Зов
сім недавно в центрі Софії будівельники натрапили на сліди римського 
міста І сторіччя. Тепер, щоб пройти до ЦУМ’у, треба спуститись до 
просторого тунелю, що нагадує справжній археологічний музей. Під 
землею відкриваються давні вулиці й площі, бруковані тесаним каме
нем, храми, форуми, мозаїка, барельєфи, водогін, «збудований раба
ми Риму».

Центральну вулицю в Пловдиві тимчасово закрито для транспорту, 
бо тут, на глибині кількох метрів, виявлено римський стадіон з мар
муровими лавами. Археологи дбайливо обмітають щіточками черепки, 
а землю просіюють.

З глибокою повагою входжу до мавзолею Георгія Димитрова. Мов 
живий, лежить великий болгарин між квітів, лиш очі стулив, а вуса 
приховали добру людяну усмішку. І тиша, й особливе освітлення ство
рюють урочистий настрій. Подібне я відчував у мавзолеї Леніна. Два 
великих імені. Вчитель і його вірний учень, засновник Народної Рес
публіки Болгарії, який 1946 року сказав: «Для болгарського народу 
дружба з Радянським Союзом так само життєво необхідна, як сонце й 
повітря для кожного живого єства».

Болгари прекрасно пам'ятають, що 200 тисяч різномовних солда
тів Росії віддали своє життя під Шипкою та Плевеном, щоб визволити 
братів з турецької неволі.

При зустрічах з болгарином завжди відчуваєш його повагу до ра
дянського другаря; мало таких, хто б не розумів російської мови, і 
тому справжнім святом бувають Дні радянської культури в Болгарії, 
започатковані ще 1949 року. Торік вони почалися 1 листопада й три
вали три тижні. Вісімсот посланців од усіх радянських республік де
монстрували братньому народові досягнення своєї культури та мис
тецтва.

До Софії прибули колектив М ХАТ’у, балет ленінградського театру 
ім. Кірова, Центральний театр ляльок, білоруський вокально-інструмен
тальний ансамбль «Пісняри», відомі композитори, художники, письмен
ники.

Цола Драгойчева відзначила, що в багатій історії наших зв’язків 
такої культурної події за рівнем і широтою (охоплено майже всі міста 
країни) досі не знано. Це був справжній тріумф радянського соціаліс
тичного мистецтва.

Сидячи за низеньким столиком у гостинних господарів Панчевих 1 
пригощаючись пахучою кавою, ми розговорилися про кіно.

— В Радянському Союзі я бачив багато нових фільмів. Чудові 
сценарії, досконала операторська робота, гра артистів. Ми, болгари, 
охоче вчимось у вас, — сказав Басил.

Натомість я почав перелічувати йому здобутки болгарського кіне
матографа останніх років: «І настав день», «Іван Кондарев», «Любов»...
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Він заперечив:
— Є, але мало. Я людина діла й не можу простоювати, ждучи 

сценарія, а через те охоче працюю в галузі документального кіно. Зні
маю рекламу болгарської промисловості, яка зараз широко представ
лена на міжнародному ринку. Днями їду в Каїр.

Радка, його привітна й щира дружина, працює в торговельній 
мережі. Синок, їхній первісток Бойко, ходить до школи. Вдень їхня 
квартира стоїть на замку, й родина сходиться тільки ввечері. Того 
разу на вогник зайшла сусідка, жінки заспівали, й я пересвідчився, 
який чудовий голос у Радки. Вона співала арії з «Ріголетто» й «Тос
ки. Мені мимоволі пригадалося, як любив Павло Тичина цю мову: «Ах, 
болгарське чисте слово, я тобі душею рад, ти прекрасне, як водиця, 
білий хліб і виноград...»

Українця, людину з м’якою вимовою, спершу вражає тверда арти
куляція болгарина, несподівані наголоси знайомих слів, і тилі більше 
зачаровують мелодійність, чистота в співі.

Я заходився вивчати болгарську мову, жадібно всотуючи нові й 
нові слова. «Сладкарниця, книжарниця»...— це й так зрозулііло. Але 
багато й дивного, як на наше вухо: садок — «градина», поїзд — «влак», 
погода — «време», ліс — «гора», харчові продукти — «хранителни 
стоки»... Хоча мій словник день у день збагачувався, розмовляти було 
важко.

Радянська книга тут у пошані. Одна з найкращих софійських кни- 
жарниць — та, де продається наша художня, економічна й технічна 
література. Болгарською мовою вже давно перекладені Пушкін і Шев
ченко, Горький, Островський, Блок, Маяковський, Ахматова, Єсенін, 
Межелайтіс... Готуються до друку видання «50 років радянського ро
ману» й «Вершини радянської поезії».

У 1967 році нашу групу колишніх радянських партизанів супро
воджувала по Болгарії працівниця ЦК Димитровського комсомолу 
Кунка Кесякова. То була худенька, чорнява дівчина, яка добре воло
діла російською мовою. На наше приємне здивування — чи не вчилась 
вона в Радянському Союзі — Кунка відповіла:

— Ні, не вчилась, але кілька разів бувала в Москві, Києві, Криму 
— возила туди піонерські групи. Багато читаю. Та й у вас, наших ра
дянських гостей, вчуся мови.

Тепер Кесякова працівник столичного міськкому партії. Робота за
бирає в неї багато часу, та все ж вона знайшла часинку для дружньої 
зустрічі з нами.

Приїхати в Болгарію й не оглянути Рильський монастир — перли
ну давньої архітектури — було б шкода. Тим більше, що минулого 
разу я ліав щастя бачити Бачковський монастир.

Дістати машину й супроводити мене викликався Любен Иончев.
— Послуга за послугу, — всміхнувся він. — Ви в Києві й у Чер

нігові були нашим екскурсоводом. Завтра вранці заїду по вас у готель, 
будьте напоготові.

Прокидалась трудова Софія. Майже по-літньому тепле жовтневе 
сонце пофарбувало в рожевий колір засніжені верхи Вітоші. Ми їхали
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спершу на південний захід магістральним шосе, потім звернули в бік 
села Кочериново в перших відрогах Рили. Шлях в’юнився через 
мальовничі букові та хвойні ліси. Внизу серед буйної рослинності 
зблискували гірські потоки, де-не-де утворюючи озера, і найвище серед 
них — водоймище Калин.

Ми наближались до серця Рильських гір, де в улоговині, на висоті 
1100 метрів над рівцем моря, сховавсь монастир. Він був свідком ба
гатьох історичних подій. У його музеї зберігаються цінні пам’ятки: 
перший болгарський глобус роботи монаха Неофіта Рильського, гра
моти болгарських царів, фірмани турецьких султанів, унікальні старо
друки, ікони, стінопис.

Монастир за часів османського рабства був осередком національної 
культури, й хоч яничари тричі спалювали його, він знову відрод
жувавсь. Кілька годин ми ходили стрімкими сходами й галереями, ми
лувались різьбленим вівтарем великої церкви, славетною баштою Хре- 
ля — пам’ятником XIV століття. Раніше тут було 170 келій, кілька 
залів, церков і службових приміщень.

З’їхавши в долину, ми висіли з машини й озирнулися. Любен Йон- 
чев довго дививсь на гострі верхи, над якими кружляв орел, і з гордіс
тю мовив:

—  У роки війни Рила була нам партизанською фортецею. Гори ч 
ліси, круті потаємні стежки захищали нас, але були негостинні для 
гітлерівців. «Партизанську полонину» тут не забувають — народ ство
рив легенди про своїх месників.

Любен тепер споважнів. Срібні ниточки вплелись у його густе во
лосся, зачесане назад, йому вже під п’ятдесят, а в роки Опору він був. 
ремсистом-комсомольцем, зазнав і переслідування і в’язниці.

— Звичайно, болгарського партизанського руху з вашим не порів
няєш, але й наш народ уписав славну сторінку в історію боротьби з 
фашизмом. Зважте, нам довелось діяти у виключно важких умовах. 
Ми боролись не тільки проти окупантів, але й проти власної фашистсь
кої буржуазії.

Проти партизанів і підпільників було кинуто численні каральні за
гони, співчуваючих розстрілювали разом із сім’ями, палили хати.

64 тисячі кинуто в тюрми, 15 тисяч — у концтабори. 200 тисяч 
допомагали народно-визвольній армії та бойовим групам.

Машина мчала далі, я не відводив очей од багряного листя століт
ніх дерев та бурих бескидів, на яких уже зачепився перший сніг. Оба
біч траплялись обеліски й невеликі пам’ятники тим, хто загинув у 
боротьбі за свободу Болгарії.

—  А  як, другарю, підпілля та партизанська війна відображені у 
вашій літературі?

— Щороку з’являються нові й нові книжки, їх жадібно читає 
молодь. Вийшли спогади генерала Джурова «Мургаш». Потім книжки 
Т. Кондова «Передає «Бойовий», І. Зурлова «Вони були не самі», 
Т. Валканського «Наші партизанські дороги»... Багато учасників Опору 
пишуть бойові спомини.

—  І ви теж?
— Я хочу зробити свій скромний внесок у кіно. Військова студія 

запропонувала мені поставити документальний фільм «Родина Карасто- 
янових» — про це вже знаєте. Зараз закінчую збирати матеріал й 
компоную його, пропускаю через власну память. Білоруси поставили
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фільм «Лілія — донька Георгіци», я хочу розповісти про Карастеяне* 
вих глибше й повніше...

До Софії ми повернулися поночі.

Спілка болгарських письменників має добру традицію — гостей з 
братніх країн ласкаво запрошують відпочити в Будинку творчості в 
Хісарі. Це бальнеологічний курорт за 20 кілометрів од Пловдива.

Тут, на південних схилах Средньої Гори, з глибин землі б’ють га
рячі джерела, якими люди здавна лікуються. Ще римські імператори 
приїздили сюди попити цілющої водиці. Тоді ж, для захисту від вар
варів, поселення було оточене високими кам’яними мурами, які добре 
збереглися до нашого часу.

«Хісар» турецькою мовою означає — фортеця.
Фортеця має форму неправильного чотирикутника площею 35 гек

тарів. З чотирьох брам збереглися дві. Мури, завтовшки в кілька 
метрів, дають уявлення про високе інженерне мистецтво тогочасних 
мешканців цього мальовничого куточка Болгарії, де зараз санаторії, 
великий парк, три водолікарні, готель, ресторан. В Хісарі багато сад
ків і виноградників.

Зранку до пізнього вечора попід старовинними мурами простують 
юрби людей, і в руці кожного термос «живої води» з мінеральних 
джерел «Момина баня» чи «Момина сльоза».

Хісарський будинок творчості — це невелика споруда з мансардою. 
Колись тут жив і працював видатний поет Пею Яворов. Тепер кімнати 
перебудували, підлогу вслали безшумним пластиком, зручно вмеблю
вали. Я застав у будинку Серафима Северняка з дружиною, Атанаса 
Наковського, Віктора Баруха та ще кількох молодих поетів. Тихими 
осінніми вечорами ми сходились у холі й починалися розмови: про лі
тературні зв’язки наших республік, про нові книжки й творчі плани.

Поміж добрих друзів увагу мою привернув Серафим Северняк —  
белетрист, есеїст, заступник редактора газети «Лнтературен фронт», 
лауреат Димитровської премії, кремезний, зарослий сивуватою боро
дою, він зовні чимсь нагадував Хемінгуея з останніх портретів.

Приємно було познайомитись із Йорданом Милезим — автором 
восьми книжок мужньої й ніжної лірики. Він перший з-поміж болгарсь
ких поетів переклав Омара Хаяма, Хафіза, Гафура Гуляма, Зульфію. 
Перекладає й з української. Працює головним редактором видавництва 
«Народна младеж».

За останнє десятиріччя болгарська література зросла й змужніла. 
Широко відомі серед читачів імена старших майстрів Г. Караславова, 
Г. Джагарова, П. Матева, В. Ханчева. Давньою любов’ю читача корис
туються поетеси Єлисавета Багряна, Дора Габе, Блага Димитрова.

Голова Спілки письменників академік Пантелей Зарев закінчує ба
гатотомну «Панораму болгарської літератури» від XVIII століття до 
наших днів. За перші два томи він удостоєний звання лауреата Димит
ровської премії.

— А які взаємини у вас з українськими письменниками? Кого 
знаєте, перекладаєте? — ставлю питання Вікторові Баруху, редактору 
видавництва «Български писател».
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— Наші старші Л. Стоянов, Г. Караславов, А. Тодоров особисто 
знали і любили П. Тичину, М. Рильського, О. Корнійчука. Зараз болгар
ською мовою перекладено О. Гончара, М. Стельмаха, П. Воронька та 
інших. Дмитро Білоус приїздив до нас вивчати мову і тепер представляє 
нашу літературу на Україні так само, як Ніл Гілевич у Білорусії. Цього 
року в Софії почали готувати антологію української радянської поезії, 
а в Києві заходжуються біля антології болгарських поетів. Чи вірно 
ми інформовані?

— Так,— підтвердив я.— А ще ми, українці, щиро вдячні Димитро- 
ві Методієву за переклад Шевченкового «Кобзаря». Болгарське видання 
творів великого Тараса належить до найкращих перекладів, здійснених 
слов’янськими мовами.

Так повелося, що гості, які вперше приїздять у Болгарію, затриму
ються здебільшого на півдні республіки, у фракійській долині, чи на 
узбережжі Чорного моря. Мало хто обирає північ.

На північ від Софії місто Лом.
Ще в II столітті римляни побудували тут невелику фортецю й на

звали її Альмус. У міському краєзнавчому музеї зберігаються марму
рові голови Селена та Венери, скульптури амазонок, сатира, римські 
надгробки.

Та не тільки старовиною славиться це придунайське місто. За своїм 
значенням Лом — другий дунайський порт країни після Русе. Героїчна 
боротьба ломських повстанців складає одну з хвилюючих сторінок 
Вересневого повстання 1923 року — генеральної репетиції переможного 
вересня 1944 року в Болгарії. Босі й голодні пролетарі, озброєні гні
вом до буржуазії, кинулись у бій проти кулеметів і гармат регулярного 
війська. Три дні й три ночі лилася кров, три дні й три ночі майоріли 
червоні й оранжеві прапори — символ робітничо-селянського єднання. 
Цікаво, ще в 1922 році існувала Ломська комуна, а села Добридол, Яр- 
ловиця й Головиця оголосили себе Радянською Республікою... Втопивши 
в крові Вересневе повстання, ломська поліція доносила по начальству, 
що вона «вистріляла» ЗО тисяч патронів, а в селі Горна Гноєниця 70 
душ розстріляно в один день...

Проминаючи гірський перевал Петрохан, ми спинились перед па
м’ятником Басилу Коларову й Георгію Димитрову — керівникам Верес
невого повстання 1923 року. Далі шосе збігає вниз, виписуючи карко
ломні вісімки, а ще через кілька кілометрів одкривається гірське містеч
ко Берковиця, де жив народний поет Іван Вазов.

Розташований на березі Дунаю Лом зустрів нас гуркотом портових 
кранів, які скидали руду й вугілля, а вантажили ломські електрокари, 
знані в багатьох країнах світу.

Навпроти відкривався розлогий румунський берег. Ми пропливли ка
тером по Дунаю й зайшли в гирло річки Лому — в затишну бухту, за
ставлену суднами. Лунали гудки, кричали білокрилі чайки. Чорнявий 
річковик у бушлаті, він же й секретар портового парткому Н. Ненов 
розповів, як працюють робітники на кранах:

—  Екіпажі за шість місяців виконали річний план і вже відкрили 
рахунок наступної п’ятирічки.

Обвіяні свіжим дунайським вітром, ми ступили на піщані доріжки на
бережного парку. Група туристів ланцюжком сходила на велику залізну 
баржу (по-болгарському — «шлеп»), витягнуту на берег.
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На баржі напис: «Шлеп — музей Вересневого повстання 1923 р. у 
Ломі».

Ми приїхали сюди разом з Олександром Карастояновим, із яким 
устигли потоваришувати і якого я називав Сашо. Де треба, він уступав 
у роль екскурсовода, але тут яскраві експозиції промовляли самі.

Після жорстокої поразки карателі кинули понад дві тисячі повстанців 
у трюми чотирьох барж, вивезли на середину Дунаю й там учинили роз
праву над ними. Мало хто вирвався живим із залізної пащеки шлепу...

Тепер у трюмі музей революційної слави. Фото, документи, речі, са
моробна зброя. Привертає увагу картина художника Стояна Венева 
«Піп Андрій». Повстанський командир квапиться на допомогу ломським 
пролетарям. У нього могутня статура. Він у підряснику, з шаблюкою й 
наганом. На вітрі майорить грива волосся, піп Андрій залишився в па
м’яті народній легендарним героєм.

А ось активні учасники повстання Олександр і Георгіца Карастояно- 
ви — батько й мати мого друга. Обоє — молоді, вродливі. їхньому сино
ві. що носить ім'я батька, незабаром сповниться п’ятдесят...

Сашо мовчки відійшов до другого стенду — боляче. Чи ж йому 
розповідати про своїх батьків, що стали гордістю Болгарії! Про Вересень 
1923 року написано безліч книжок. Старший Олександр Карастоянов 
(кличка Пурко) був лікарем. Замолоду вчився в Одесі. За участь у 
подіях 1905 року мав бути висланий до Сибіру, але врятував його Лео
нід Собінов — болгарин мав гарний голос і співав в оперному театрі. 
Висланий за місцем мешкання до Лому, лікар дбав про хворих, голодних 
і бездомних. У вересні 1923-го командував повстанським загоном і був 
розстріляний. Георгіца Карастоянова — спільниця свого чоловіка й теж 
активна учасниця боїв у Ломі. Суд виніс смертний вирок, але через ва
гітність жінки мусив змінити його на ув’язнення.

. —  Ваша мати, Сашо, теж сиділа в цьому шлепі?

Георгіца Карастоянова.
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— Так,— відповів Сашо,— але і.ютім її перевели до Ломської в’яз
ниці. Кинули в камеру з двома дітьми. А я народився вже там. Старшій 
сестрі було сім, а меншій три роки. Мати була втратила мову й захво
ріла на туберкульоз. Урятувала нас МОДР (Міжнародна організація до
помоги революціонерам). Зростали ми й виховувались у Москві, як роди
на політемігрантів. У Великій Вітчизняній війні загинула моя старша 
сестра Лілія — партизанка, а через рік не стало й матері...

Наші кроки відлунювали по залізних сходах шлепу. Ми вийшли на 
набережну. Посивілий полковник тихо проказав:

— Як бачите, одна болгарська родина віддала три життя за волю 
народу! — Я міцно потис йому руку, й він по хвилі мовив: — Кара- 
стоянових достойно представив ще наш дід Гаврил. Збираючи матеріали 
для кінофільму, ми в архівах Одеси знайшли фото 1887 року й відо
мості про Гаврила Карастоянова. Дід був сподвижником Левського та 
Вотева. Під час російсько-турецької війни служив капітаном у росій
ській армії.

У Ломі, де проживає 40 тисяч чоловік, чимало промислових підпри
ємств, робітничої молоді й школярів у старій гімназичній уніформі. Се
кретар міськкому партії по пропаганді Лідія Парванова розповіла:

— А знаєте, стара форма зручна й не заважає новому змістові. Дів
чатам нашим личать темно-сині берети, хлопцям — кашкети з хвацько 
приплюснутими козирками. В нас є й гімназія з викладанням російською 
мовою. Батьки охоче посилають туди своїх дітей, щоб прилучились до 
культури братнього народу, вільно б читали і розмовляли по-російському.

Вивчення російської мови набрало тут характеру справжнього руху. 
Вже 1959 року він охопив понад півмільйона болгар. А почалося з ок
ремих гуртків і курсів, організованих Товариством болгаро-радянської 
дружби. .

Двері міськкому партії виходять до парку, вкритого сухим осіннім 
листям та ще зеленим газоном. Я тихо пішов алеєю до знайомого па
м’ятника з білого мармуру. Шість років тому, ми, група колишніх укра
їнських партизанів, урочисто відкривали його нашій бойовій другарці 
Лілії Карастояновій.

Мати тільки рік пережила її. Георгіці Карастояновій теж споруджено 
пам’ятник у цьому парку. Тепер вони поряд — мати і дочка.

Обнявшись, обидві стоять героїні,
В мармур одягнені замість шовків...

А ще в Ломі біля одного будинку під горою завжди багато дітлахів у 
червоних галстуках. То «Піонерський дім ім. Лілії Карастоянової». Сю
ди приходять гості з різних країн світу. В музеї зібрано історичні до
кументи, спогади, листи, сувеніри. Відбуваються зустрічі. Зближаються 
серця.

Молодше покоління болгар гідно несе далі естафету своїх батьків. У 
роки Великої Вітчизняної війни під керівництвом БКП патріотам дове
лося боротись не тільки проти окупантів, але й проти власної фашистсь
кої буржуазії, яка зв’язала себе з гітлерівською Німеччиною. Боячись 
народу, тодішній болгарський уряд не наважився послати на Східний 
фронт жодного солдата. День у день розгорталась * партизанська й під
пільна боротьба, в якій велику роль зіграли нелегальна радіостанція 
«Христо Ботев» й антифашистська організація «Отечествен фронт». 
Вони значною мірою підготували внутрішні умови для переможної на
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родно-демократичної революції в Болгарії 9 вересня 1944 року. Насе
лення захоплено вітало радянських воїнів, своїх визволителів. З того 
часу радянський другар — дорогий гість у кожній болгарській родині.

Болгарського партизана Євтима Матеєва колись приймали в себе в 
Києві керівники партизанського руху на Україні командир з’єднання 
О. Ф. Федоров і комісар В. М. Дружинін. Від них я привіз йому щире 
поздоровлення й на кілька днів став його гостем.

Євтимові за п’ятдесят. Він високого, мало не двометрового зросту, 
худорлявий, з чорною щіточкою вусів і веселою посмішкою.

— Я був прапороносцем у партизанському загоні «Христо Михай
лов». Діяли в 12-й оперативній зоні — побіля Михайловграда, Беркови- 
ці, Бєлоградчика...

Він показав мені книгу спогадів свого комісара Трифона Балкаись- 
кого, а в ній фото, на якому мій господар, обвішаний зброєю, гордо 
тримає прапор. Поруч шестеро друзів з автоматами.

Я сказав йому жартома:
— Та ви, Євтиме, через свій зріст були доброю мішенню для ворога!
— Прапор свободи завжди треба тримати високо! Я й не хилив го

лови перед ворогом. Маю нагороди.
На фотографії Євтим ще зовсім молодий, безвусий, а нині споважнів, 

хоч зросту свого й на сантиметр не збавив, його дружина, білява Іванка, 
інспектор міськради, раз у раз змішувала болгарські слова з російськи
ми. Донька Косимира закінчила російську гімназію й сама стала вчи
телькою. Син теж викладач, але у військовій школі, лейтенант.

Після війни Євтим Матеєв служив начальником міліції в Ломі, а за
раз керує Товариством рибалок і мисливців.

Він кохається в книжках, але його смаки особливі. Кілька полиць у 
шафі заповнені мемуарами Жукова, Малиновського, Рокоссовського, Бу
льонного, Чуйкова. На чільному місці Ковпак, Федоров, Сабуров, Вер- 
шигора.

Я розповів йому, що Олексій Федорович Федоров зараз закінчує 
«Підпільний обком діє» — нову книгу, де йдеться про бойових друзів- 
партизанів у мирній праці.

— То дуже добре,— відповів Євтим.— Прочитавши книгу, ціка
вишся подальшою долею героїв. Попросіть, будь ласка, генерала Федо
рова, коли вийде з друку нова книга, нехай обов’язково пришле мені 
з автографом.

— То, може ж, болгарського перекладу дочекаєтесь?
— Ні, для чого ж тоді моя донька вчилася в російській гімназії? 

Та тут я й сам розберусь.

Народна Республіка Болгарія — країна книги, країна студентів.
Ще в епоху свого Відродження болгарський народ створював школи, 

театри, видавав книги, не шкодуючи сил і коштів. Натхненно творять 
культурні цінності й сьогочасні болгари. В столиці зараз навчається 
понад 100 тисяч студентів, чимало вищих учбових закладів відкрито 
й у провінційних містах. Неписьменність давно ліквідовано, країна зай
має одне з перших у Європі місць за кількістю громадян з вищою осві
тою. В кожному окружному місті є велика бібліотека, драматичний 
театр, філармонія або й опера. Взірцем добре поставленої культурно- 
освітньої роботи є хоча б Народне читалище «Постоянство» в Ломі.



У 1956 році цей заклад відсвяткував своє сторіччя і нагороджений ор
деном Кирила й Мефодія І ступеня. В умовах підступного турецького 
рабства не бракувало патріотів, які будили національну свідомість наро
ду й вели значну культурно-політичну роботу в читалищах. Таким дія
чем у Ломі був Христи Пішурка — вчитель, поет, артист і режисер, на
тхненний пропагандист ідей 1848 року. Він і заснував читалище в рід
ному місті. Спочатку це була невеличка хата, куди ввечері сходились 
лцщи почитати й порозмовляти. Та згодом Пішурка організував співо
чий гурток, а тоді й театральну трупу. Він особисто переклав із серб
ської й 1856 року поставив на місцевій сцені дуже популярну тоді на
родну. п’єсу «Багатостраждальна Геновева». З цієї вистави й веде свій 
початок перший болгарський театр. Протягом ста років у Ломі силами, 
аматорів ставились п’єси Шекспіра й Шіллера, Мольєра й Гоголя, Ост- 
ровського й Горького.

Активістів читалища «Постоянство» переслідували і кидали до 
в'язниць, але вони не припиняли своєї діяльності.

Тоді ж у Ломі засновано й перше болгарське жіноче товариство, в 
якому пізніше помітну роль відіграла Георгіца Карастоянова. Під час 
Вересневого повстання 1923 року вона з жінками налагодила перев’я
зочний пункт для поранених, і в бій ішла з санітарною сумкою й пісто
летом у руках.

Після визволення Болгарії 1944 року ломське читалище активізу
вало свою роботу.

Директор читалища Румен Маринов ознайомив нас із планом до 
30-річчя визволення.

1973 року Чечерський район Гомельської області відзначав 30-річ
чя визволення від німецько-фашистських загарбників. На свято було 
запрошено учасників визволення району — ветеранів-фронтовиків, пар
тизанів і тих, хто відроджував Чечерщину після руїни, якої завдали їй 
фашисти за 835 днів окупації.

Серед дорогих гостей Чечерська був і болгарський гість Леонід 
Карастоянов — син Лілії.

Передусім він прийшов до братської могили на Замковій горі, щоб 
уклбнитись прахові своєї матері. Був кінець листопада, сіявся легкий 
сніжок на простоволосу голову молодого болгарина. Він довго вдивляв
ся у свіжі вінки на пам’ятнику матері.

Йому вже було за тридцять років. Половину з них він прожив у 
Москві. А потім батьківщиною йому стала Болгарія, земля-материзна.

Про все це Леонід розповідав на зустрічах із піонерами й комсо
мольцями, з працівниками райкому партії та ветеранами Вітчизняної 
війни, ровесниками матері. їй би тепер було 56 років...

Ще живі партизани Чечерського загону, які добре пам’ятають 
Лілію, вони уважно вдивлялися в обличчя її сина й кивали: так, схо
жий, особливо підборіддя, губи. Тільки очі в неї, здається, були карі... 
Головне, щоб характер матері перейняв.

Леонід тихо, але впевнено відповів:
— У Велику Вітчизняну війну я був ще малим, та коли доведеться 

зустрітись з ворогами Батьківщини, я не зганьблю честі Карастоя- 
нових...

Микола ШЕРЕМЕТ
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•ВСЕСВІТУ*д ш 7 Збирання винограду в аграрно-проми
словому комплексі «Видин». село Д^- 
навці.



Так виглядає центр села Стра- 
жица, Велико-Тирновського ок
ругу.

ІВАН ПРИМОВ,
секретар ЦК БКП

6/мготворним
ВП/1ИВОМ
дружби

Матеріали про сьогоднішній день болгарського села підго
товлені для журналу «Всесвіт» агентством «Софія-прес».

Багатий досвід Радянсь
кого Союзу в колгоспному 
будівництві й величезні ус
піхи, досягнут, соціалістич
ним ладом, завжди були 
прикладом для болгарських 
комуністів. Тепер ми з 
вдячністю відзначаємо пра
вильність рішень партії й 
прозорливість Георгія Ди
митрова, завдяки яким у 
болгарському сільському 
господарстві був творчо за
стосований ленінський ко
оперативний план, що спри
яв перебудові села на соці
алістичній основі.

Радянський Союз не ли
ше показав приклад кол
госпного будівництва, але й 
відразу виявив неоціненну 
матеріальну й моральну
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допомогу в створенні і 
зміцненні нових у Болгарії 
соціалістичних сільськогос
подарських підприємств --
трудових кооперативних 
хліборобських господарств 
(ТКЗГ).

Важко в одній статті роз
повісти про ту всебічну без
корисливу допомогу Радян
ського Союзу, яку він на
дав у справі розвитку бол
гарського господарства. Та 
й не все можна виразити 
кількісними показниками.

Вже при розробленні 
зразкового статуту ТКЗГ, під 
час пошуків найвідповідні- 
ших форм і методів орга
нізації та оплати праці в 
МТС і ТКЗГ були взяті до 
уваги останні досягнення ра
дянських колгоспів і ЛЛТС.

На прохання Болгарської 
комуністичної партії та уря
ду Болгарії Радянський Со
юз надіслав до нашої краї
ни своїх найкращих фахів
ців у галузі сільського гос
подарства, досвідчених кол
госпників і механізаторів, 
які виявили неоціненну до
помогу ТКЗГ, МТС і ДЗГ 
(державним хліборобським 
господарствам).

Багато болгарських фахів
ців з сільського господар
ства, кооператорів і механі
заторів знайшли гостинний 
прийом у Радянському Со
юзі. їм було надано широ
ку можливість на місці оз
найомитися й вивчити дос
від радянських колгоспів, 
МТС та радгоспів.

Сотні агрономів, зоотех
ніків, ветеринарних лікарів, 
інженерів, економістів та 
інших спеціалістів сільсько
го господарства вчилися і 
вчаться в радянських ви
щих учбових закладах, у 
тому числі в Тимірязівській 
академії, яка визнана од
ним з найавторитетніших на
укових центрів сільськогос
подарської науки в усьому 
світі.

Традиції творчої дружби 
склалися і в галузі науко
во-технічного співробітницт
ва обох країн: спільними
зусиллями провадяться на
укові дослідження, здійс

нюється взаємний обмін 
фахівцями для вивчення пе
редового досвіду, влашто
вуються постійні консульта
ції з питань нової техноло
гії хліборобства.

Внаслідок такого співро
бітництва в болгарському 
сільському господарстві за
проваджено й широко ви
користовуються нові мето
ди радянської агротехніки 
по вирощуванню рису, зер
нових культур, соняшника, 
цукрового буряка. Ці мето
ди застосовуються поряд з 
використанням комплексу 
сільськогосподарських ма
шин.

Зернова проблема діста
ла в Болгарії своє правиль
не розв’язання завдяки 
впровадженню у виробниц
тво високопродуктивних ра
дянських сортів пшениці 
Безоста-1, Аврора і Кав
каз, які вже протягом 
багатьох років займають 
від 70 до 90 процентів усіх 
посівних площ під цю куль- 
ТУРУ.

Вирощування високоолій- 
ного соняшника сорту Пе
редовик допомогло вирі
шити проблему, пов'язану
13 великими потребами в 
рослинній олії.

Без допомоги Радянсько
го Союзу Болгарія не змог
ла б у такий короткий 
строк механізувати своє 
сільське господарство, за
безпечити його найсучасні
шою технікою. Кооперуван
ня та механізація сільсько
го господарства почалася в 
той час, коли наша країна 
ще не випускала власних 
тракторів і необхідних ма
стил. Все це постачалося на
самперед з Радянського Со
юзу. При цьому більшу ча
стину сільськогосподарської 
техніки ми отримували в 
кредит на найвигідніших 
умовах.

За період від 1944 до 
1972 року болгарське сіль
ське господарство одержа
ло з СРСР 101 561 трактор 
(у 15-сильному обчисленні),
14 071 зернокомбайн, 5000 
силосокомбайнів, десятки 
тисяч вантажних машин, ме
ханізмів для пресування 
соломи.

В останні роки потік сіль
ськогосподарських машиц 
що надходять з Радянсько
го Союзу, невпинно зрос
тає. Поряд із збільшенням 
кількості потужних трак
торів та найдосконалі
ших комбайнів ми вже 
одержуємо й інші складні 
машини, що відповідають 
кращим світовим зразкам: 
бурякокомбайни, рисоком- 
байни, силосокомбайни. 
Крім того, радянські фахів
ці допомагають нам освою
вати цю складну техніку.

Можна з певністю сказа
ти, що співробітництво і 
дружба з Радянським Сою
зом мають вирішальне зна
чення у великих успіхах на 
шляху соціалістичного бу
дівництва в нашій країні.

Болгарське сільське гос
подарство сьогодні —  це 
потужна галузь з великими 
і всезростаючими потенці
альними можливостями, що 
вступає в «стадію машинної 
індустрії». За ступенем роз
витку виробничих сил, про
дуктивності землі, спеціалі
зації та концентрації ви
робництва і за суспільною 
організацією праці воно 
стоїть на одному з перших 
місць у світі. У порівнянні 
з дореволюційним періо
дом загальна сільськогос
подарська продукція збіль
шилася в два з половиною 
раза, а продуктивність пра
ці більше ніж у 5 разів. У 
1972 році були досягнуті 
по країні високі врожаї та
ких культур, як пшениця —  
37 центнерів з гектара, ку
курудза 43 центнера, яч
мінь —  31 центнер.

Істотно змінилася профе
сійна структура кооперато
рів і розподіл праці. З'яви
лися нові професії на селі. 
У сільському господарстві 
працює ціла армія майст
рів своєї справи —  близь
ко 100 тисяч механізаторів 
і приблизно 40 тисяч спе
ціалістів сільського госпо
дарства з вищою і спеціаль
ною середньою освітою.

Прогресивні зміни в умо
вах життя примножили й 
поглибили соціалістичні ри
си в психології, в складі ду
мок і моральному обличчі
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лаборантка Кюстендильського науко- 
во-дослідного інституту садівництва 
Станка Димитрова визначає вміст ме
талу в грунті.

трудівників села. Нині вони 
є активними носіями соціа
лістичних відносин, нових 
принципів і норм поведін
ки, нового ставлення до пра
ці, до суспільної власності, 
до порядку й інтересів со
ціалістичної держави.

Успіхи сільського госпо
дарства благотворно позна
чаються на життєвому рівні 
трудівників села. Значно

зросли доходи селян-коо- 
ператорів і працівників 
ДЗГ, підвищився їх куль
турний рівень.

Докорінно змінився ви
гляд болгарського села. 
Житловий фонд його май
же повністю оновлений су
часними гарними, електри
фікованими, радіофіковани
ми зручними будинками.

Увесь досвід Болгарії під

тверджує марксистсько-ле
нінське положення про те, 
що соціалістична перебудо
ва сільського господарства 
є обов'язковою умовою со
ціалістичного прогресу.

Сьогодні вирішальним 
фактором технічного про
гресу в сільському госпо
дарстві є його індустріалі
зація, запровадження про
мислової технопогії й но
вих методів управління на 
основі високої концентрації 
й спеціалізації виробницт
ва.

Успішне розв'язання зав
дань, поставлених перед 
нашим сільським господар
ством квітневим Пленумом 
ЦК БКП (1970 р.)( вимагало 
переходу на новий етап 
розвитку сільськогосподар
ського виробництва. Як го
ловну і найдоцільнішу фор
му економічної організації 
в нинішніх умовах ЦК пар
тії затвердив аграрно-про
мисловий комплекс.

Ця нова форма вже пов
ністю охоплює діяльність 
ТКЗГ і ДЗГ в країні. Ство
рено 170 аграрно-промис
лових комплексів. У серед
ньому на кожен комплекс 
припадає близько 26 000 
гектарів оброблюваної зем
лі, понад 18 мільйонів ле
вів основних виробничих 
фондів і 19 мільйонів левів 
загальної продукції. Ці да
ні характеризують аграрно- 
промислові комплекси як 
великі сільськогосподарські 
організації з добре розви
нутою матеріально-техніч
ною базою та великими 
економічними й фінансови
ми можливостями, що за
безпечують прискорені тем
пи соціалістичного розши
реного відтворення.

І на нинішньому етапі 
розвитку сільського госпо
дарства, коли вже удоско
налені форми управління 
та організації праці й ви
робництва. багатий радян
ський досвід глибоко вив
чається і застосовується да
лі.

Вимоги до сучасного сі
льськогосподарського ви
робництва постійно зроста
ють..- Великі й відповідальні



завдання були поставлені 
перед сільським господар
ством Болгарії X з’їздом 
партії (1971 р.), грудневим 
Пленумом ЦК БКП (1972 р.), 
листопадовим Пленумом 
ЦК БКП (1973 р.).

Які ж конкретні основні 
економічні показники, що 
характеризують розвиток 
сільського господарства за 
роки останньої п'ятирічки 
(1971— 1975 рр.)?

У 1975 році валова сіль
ськогосподарська продук
ція у порівнянні з 1970 ро
ком зросте на 26 процентів 
або більше, ніж на мільярд 
левів. Передбачається зрос
тання продуктивності праці 
на 51 процент.

Тракторний парк у 1975

році матиме 74 000 машин 
замість 53 618 у 1970.

Енергоозброєність сіль
ського господарства в 1975 
році зросте від 115 до 226 
кінських сил на 100 гекта
рів оброблювано.! землі.

Кількість хімічних добрив 
збільшиться від 134 кг на 
гектар у 1970 році до 212 кг 
у 1975 році. Збільшиться 
також застосування гербі
цидів та інших хімічних 
препаратів та засобів для 
боротьби з хворобами й 
шкідниками рослин.

Створюються умови для 
застосування нових високо
продуктивних видів техно
логії виробництва.

Ця грандіозна програма 
здійснюється в братерсько

му співробітництві з Радян
ським Союзом.

Сьогодні, як ніколи ра
ніше, між Болгарією і Ра
дянським Союзом здійсню
ються постійні й найтісніші 
ділові та доужні контакти 
на всіх рівнях — між ке
рівниками партій і держав, 
між окремими міністерст
вами і відомствами, між ра
дянськими областями і бол
гарськими округами, між на
уковими і культурними інс
титутами, між керівництвом 
суспільних і творчих спілок.

Увесь наш досвід щодня 
підтверджує правильність 
слів великого Георгія Ди
митрова про життєву необ
хідність «для болгарського 
народу нерозривної дружби 
з Радянським Союзом.

Новий будинок культури в селі Лозница. Раз- 
градського округу.
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Добруджа — це неозора 
рівнина, що розкинулася «а 
50 кілометрів вшир і 
вздовж, це — тисячі гекта
рів золотої пшениці, куку
рудзи, численні кооператив
ні ферми на десятки тисяч 
голів худоби. Люди її щирі,

працелюбні, вони вміють не 
тільки цінувати досягнуте, 
але й плекати сміливі пла
ни на майбутнє.

Жителі Добруджі перши
ми зустріли воїнів Радян
ської Армії-визволительки у 
вересневі дні незабутнього

Збирання зернових у Добруджі 
повністю механізовано.

1944 року. Іменем прослав
леного радянського марша
ла названий центр Добру
джі — місто Толбухін.

Добруджа— житниця Бол
гарії. Один лише Толбухін- 
ський округ дає країні п'яту 
частину всієї пшениці й ку
курудзи, соняшника і квасо
лі, що вирощуються в Бол
гарії, десяту частину м'яса, 
молока і яєць.

В окрузі створено де
в'ять аграрно-промислових
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комплексів. Найкрупніший з 
них «Толбухін-Схід», що має 
60 тисяч гектарів землі, з 
яких оброблюється 50 ти
сяч. Щорічна продукція 
комплексу обчислюється у 
48— 50 мільйонів левів. Ко
жен кооператор заробляє в 
середньому 1450— 1500 ле
вів на рік.

Про проблеми і завдання 
комплексу розповів його 
голова товариш Петко Ко- 
лев:

— Агрокомплекс як фор
ма організації сільськогос
подарського виробництва —  
більш високий порівняно з 
кооперативом щабель у 
розвитку сільського госпо
дарства. Було б помилкою 
розглядати створення агро
комплексу просто як укруп
нення, об'єднання кількох 
кооперативів: це ще й нові 
економічні механізми, но
вий масштаб. До нашого 
АПК увійшли шість великих 
кооперативних господарств. 
Чотири з них за видатні ви
робничі успіхи удостоєні

найвищої в країні нагороди 
— ордена Георгія Димит
рова. Але на сучасному рів
ні вимог кожний з них ок
ремо вже не може рухатись 
вперед.

З чого ми почали, об'єд
навшись у комплекс? Ми по
чали з реорганізації трак
торних бригад і відведення 
під сільськогосподарські 
культури великих масивів. 
До створення агрокомплек
су в серпні 1970 року 
бригад було близько 40. Те
пер їх 12, кожна обробляє в 
середньому 4 тисячі гекта
рів землі. У бригаді — по 
35— 40 механізаторів, що за
безпечують виробничі про
цеси в рослинництві, почи
наючи від попереднього об
робітку грунту і кінчаючи 
перевезенням зерна на 
склади. Наше село сьогодні 
— це село механізаторів. 
Бригадам, зайнятим у про
мисловому виробництві, ми 
забезпечили необхідну пло
щу і техніку. Тепер угіддя 
під зерновими у 7— 8 разів

перевищують площі колиш
ніх кооперативів. Так, під 
пшеницею зайнято 700— 800 
гектарів, під кукурудзою і 
соняшником —  400 гектарів. 
Агрокомплекс дозволив як
найкраще розташувати ок
ремі культури й сорти. Фак
тично усі наші 37 сіл з 24 
тисячами жителів —  об'єд
налися. Ліквідовано й межі 
між полями кооперативів. 
Великі земельні масиви доз
воляють ефективніше вико
ристовувати техніку, зокре
ма авіацію.

Та якщо у рослинництві 
розв'язано вже більшість 
проблем, у тому числі і про
блему механізованого зби
рання врожаю, то у тварин
ництві проблем ще багато—  
як у концентрації виробни
цтва, так і в його спеціалі
зації. На кінець п'ятирічки 
(1975 рік) молодняк буде 
утримуватись лише на двох 
фермах: в одній — для
відгодівлі і в другій — на 
розплід, замість теперішніх 
35. Корови — лише на 4— 5 
фермах замість 100. А кож
на ферма буде розрахована 
на 1000— 1200 голів. У сви
нарстві й птахівництві здійс
нюється концентрація в 
масштабах округу. Тепер 
АПК дає країні щороку 
20 тисяч тонн молока, 5 ти
сяч тонн м'яса і 10 міль
йонів штук яєць...

Об'їжджаємо з головою 
володіння агрокомплексу.

Наша перша зупинка в се
лі Стефаново. Довгі роки 
головою сільради тут була 
жінка, і це, треба сказати, 
якось позначилося на всьо
му. Вона прагнула краси, 
вимагала від будівельників 
не тільки вміння, а й душі. 
Часто вечорами збирала 
жінок, щоб переглянути

Сільський будинок на дві сім’ї. 
Для його придбання надається 
безвідплатно 2000 левів і 4000 
левів кредиту.
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Петко Колев — голова аграрно- 
промислового комплексу «Тол- 
бухін-Схід».

журнали з архітектури, з 
питань інтер'єру. За це їй 
тепер вдячні і старі, і мо
лоді.

Пишається Стефаново 
своєю молодіжною трактор
ною бригадою —  однією з 
найпередовіших в країні. 
Наводити тут цифри — 
справа зайва: звання пере
довика говорить само за се
бе. Наведемо лише слова 
ініціатора створення брига
ди Минка Великова — тоді, 
у 1964 р;, він був секрета
рем комсомольської орга
нізації, а тепер головний 
агроном кооперативу.

— Склад нашої бригади 
не змінився. Юнаки стали 
дорослими чоловіками, ком
сомольці —  комуністами. 8 
років тому ми обробляли 
1400 гектарів, тепер ті ж 
люди обробляють 3300 гек
тарів. Кожен член бригади

освоїв по три механізатор
ські професії.

У селі Овчарово ми огля
нули бригадний стан. Не
щодавно його відвідали 
члени Політбюро на чолі з 
першим секретарем ЦК 
БКП, Головою Державної 
Ради Тодором Живковим. 
Стан —  це справжнє завод
ське подвір'я з цехами й 
ангарами, сучасними побу
товими службами, клубом. 
Тут сільський трудівник має 
все нарівні з промисловим 
робітником: робоче місце, 
душові, їдальню, зони від
починку і розваг, спортивні 
майданчики. Не поступаєть
ся він перед промисловим 
робітником і розмірами 
зарплати, соціальними над
баннями. Село Овчарово — 
це зразок майбутнього доб- 
руджанського села. Вулиці 
— бульвари, що потопають

у зелені, двоповерхові бу
динки з усіма вигодами. В 
селі ведеться широке будів
ництво громадських закла
дів, зведено шкільне примі
щення, яке відповідає сучас
ним вимогам. Міцне еконо
мічне становище кооперати
ву виявляється і в тому, що 
бажаючим поставити влас
ний будинок надається без
відплатно до 2000 левів і 
ще до 4000 левів — у кре
дит, але без нарахування 
процентів.

У селі Паскалево Петко 
Колев показав нам дитячий 
садок — справжній палгц 
для малят. Тут виховуються 
діти тваринників і вчителів, 
механізаторів і агрономів.

— Щороку ми виділяємо 
до двох мільйонів левів на 
соціально-побутові і куль
турні заходи, —  розповідає 
Колев. —  У цю суму входять 
кошти на спорудження ди
тячих установ, читалень і 
стадіонів, виплати багатодіт
ним сім'ям, кошти на опла
ту відпусток і для допомо
ги кооператорам. Пенсіоне
рам, наприклад, щомісяця 
додатково виплачуємо по 
15 левів. Кооперативні гос
подарства мають піонерські 
табори на Чорноморському 
узбережжі.

Ми слухаємо, дивимося, 
записуємо цифри, не всти
гаючи поділитися вражен
нями.

Добруджа! У минулому 
безводний глухий край, він 
першим у країні став на 
шлях кооперування, і тепер 
добруджанці тримають пер
шість у переведенні сіль
ського господарства на про
мислову основу. В цьому їм 
допомагають знання і дос
від. Лише в АПК «Толбухін-
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Схід» працює 100 спеціалі
стів з вищою освітою, 180—  
з середньою, 800 механіза
торів. Високих трудових від
знак удостоєні 500 коопера
торів. Троє з них — Герої 
Соціалістичної Праці, 20 на
городжені орденом Георгія 
Димитрова. За останні п’ять 
років тут зібрано найвищі в 
країні врожаї пшениці — по 
40 ц з гектара, кукурудзи 
— по 50 ц і соняшника —  
по 25 ц. У середньому на
дої молока від однієї коро
ви (а їх 4600) становлять 
3400 літрів, настриг вовни 
від однієї вівці —  7 кілогра
мів, одна несучка дає по 
200 яєць на рік.

Петко Колев розповів про 
плани комплексу, поділився

своїми міркуваннями. Він 
пройшов усі сходинки спе
ціаліста і керівника: сту-
дент-відмінник, агроном не
великого кооперативу, потім 
головний агроном АПК, за
відуючий сільськогосподар
ським відділом в окружно
му комітеті партії, заступ
ник голови Окружної народ
ної ради з питань сільсько
го господарства і, нарешті, 
голова аграрно-промисло
вого комплексу. Він любить 
землю, як син любить свою 
матір. А для жителів Доб-
руджі ця любов до землі--
майже культ.

На дослідному полі, де 
проходили випробування но
ві сорти, керівник Петко 
Колев —  хазяїн великого

господарства, не поступає
ться місцем селекціонеру. 
Що ж, іноді доводиться іти 
з науки на практичну робо
ту. Адже це теж неабияка 
наука — запроваджувати на 
площі в 50 тисяч гектарів 
найперспективніші сорти й 
керувати колективом у 8 ти
сяч працівників. З тієї по
ваги, з якою ставляться ко
оператори до свого голови, 
неважко зрозуміти, як він 
їм потрібен, як добре він 
знає свою справу.

Цього року напередодні 
міжнародного свята 1 Трав
ня Петко Колев був удосто
єний високого звання Героя 
Соціалістичної Праці. Він — 
знатна людина Добруджі, 
один з її перетворювачів.

Одна з нових вулиць у селі Овчарово.
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Група молодих співробітників з Кюг- 
тендильського інституту садівництва.

Ф руктовий
СПІД

Так називають у респуб
ліці Кюстендильський край. 
Знайдені під час розкопок 
у Кюстендилі та на його 
околицях предмети старови
ни й рештки мозаТки містять 
зображення різних плодів 
— це свідчить, що садів
ництвом тут займалися з 
давніх-давен. Історичні до
кументи розповідають про 
знищення великої кількості

фруктових дерев під час 
битви з османськими заво
йовниками за фортецю Вел- 
бижд (стародавня назва 
Кюстендила). Після визво
лення з-під турецького гні
ту площа під садами тут по
стійно збільшувалася й нині 
становить майже третину 
всіх плодових насаджень 
країни. Тут вирощують най
кращі сливи, яблука, груші.

Значна частина продукції 
йде на експорт.

Дрібнотоварне в минуло
му сільське господарство не 
дозволяло садівництву ста
ти рентабельною галуззю. 
Стихійність його розвитку 
призводила до великої різ
номанітності сортів. За тих 
насів, наприклад, вирощу
вали 150 сортів яблук, 60 
сортів груш, 15 сортів че
решень, більшість з яких 
не мали промислового й 
економічного значення. Під 
час другої світової вій
ни становище ще погірши
лося. Чоловіки пішли на 
фронт, робочих рук не вис
тачало. Сади часто залиша
лися без належного догля
ду — що вродять і за те 
спасибі. Це був період рег
ресу в плодівництві. На по
рядку денному стояли ре
конструкція й оновлення са
дів. І зроблено це було го
ловним чином в останні 
десятиліття.

Про становище в плодів-
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ництві у Кюстендильському 
окрузі на нинішньому етапі 
розповідає перший секретар 
окружного комітету БКП 
Станко Димитров:

—  Саме в цій галузі ок
руг має багаті традиції —  
в цьому його основа. Однак 
відразу хочу підкреслити, 
що, незважаючи на великі 
досягнення й прискорений 
розвиток плодівництва, те
пер уже не сільське госпо
дарство, а промисловість —  
енергетика, машинобуду
вання, хімія, легка й харчо
ва промисловість є провід
ними в краї. У вартісному 
вираженні співвідношення 
промислової й сільськогос
подарської продукції стано
вить 83:17. Це значні про
гресивні зміни, досягнуті 
внаслідок високих темпів 
піднесення всієї економіки.

Але Кюстендильський 
край дійсно є фруктовим 
садом Болгарії, —  веде далі 
Станко Димитров. —  Він по
сідає перше місце в країні 
за співвідношенням плодо
вих насаджень до всієї об
роблюваної землі. Тут ви
рощують 10— 12 процентів 
загальної кількості яблук і 
15 процентів черешень.

Під фруктові сади відве
дено 12 тисяч гектарів зем
лі, з яких 62 проценти пло
доносять. Це означає, що 
значна частина насаджень —  
нові, які з'явилися внаслі
док реконструкції, здійсню
ваної в цій підгалузі протя
гом останніх років. Ми вва
жаємо, що відставання, яке 
спостерігалося в минулому, 
вже подолане і що нині пло
дівництво в змозі повернути 
й примножити свою колиш
ню славу.

Головним напрямком у

плодівництві залишаються 
яблука. Яке ж становище в 
цій підгалузі, які її най
ближчі перспективи? Нині 
головна увага приділяється 
створенню сучасних яблуне
вих садів. Складність поля
гає в тому, що нові сади 
повинні виникнути на площах 
із старими насадженнями, 
вік яких 35— 40 років.

Зараз створюються супер- 
інтенсивні яблуневі сади, в 
яких строк до плодоносіння 
скорочений на 4— 5 років.

Внаслідок запровадження 
нових технологій і сортів, а 
також використання вегета
тивних підщеп, яблуневі са
ди почнуть родити вже на 
другий-третій рік. Це дозво
лить значно збільшити кіль
кість продукції, давати краї
ні високоякісні сорти яблук, 
а також прискорити компен
сацію витрачених коштів. В 
останні роки в агрокомплек
сі «Струма» закладено 3100 
гектарів багаторічних насад
жень. Щороку засаджують

Станко Димитров — перший 
секретар Кюстендильського ок- 
ОУЖ НОГО комітету БКП.



ще по 200 гектарів, щоб на 
1980 рік загальна площа під 
садами становила 6600 гек
тарів. Але, зрозуміло, не це 
головне. Значна увага при
діляється використанню до
сягнень світової практики, 
зокрема, вегетативних під
щеп. Період повного плодо
носіння у нових насаджень 
настає вже на третій-четвер- 
тий рік. Минулого року в 
дво-трирічних садах було 
зібрано по 190 центнерів 
яблук з гектара. Великої по
пулярності набули сорти Зо
лота і Червона чудова, а та
кож інші перспективні зару
біжні сорти.

Формування основної час
тини яблуневих садів від
бувається за принципом ве

ретеноподібних кущів. Пе
реваги такого принципу оче
видні. Вони дають по ЗО'—  
35 тонн високоякісних пло
дів з гектара і дозволяють 
підвищити продуктивність 
праці під час збирання у 3—  
4 рази. Ми сподіваємося, що 
в 1980 році, коли старі сади 
будуть реконструйовані пов
ністю, виробництво яблук 
зросте з 24 тисяч тонн до 
60— 65 тисяч тонн, а череш
ні —  до 12 тисяч тонн з гек
тара.

Сучасне вирощування яб
лук ведеться зараз швидки
ми темпами в районі села 
Сапарева-Баня та в руслі 
Рильської річки.

Минулого року в Кюстен- 
дилі став до ладу холодиль

ник для зберігання 5,5 ти
сячі тонн яблук. Це дозво
лило забезпечити цього ро
ку ринок більш високоякіс
ними плодами.

Цінну допомогу садівни
кам надає Кюстендильський 
Інститут плодівництва. При 
його активній участі було 
підготовано й прийнято на 
бюро окружного комітету 
БКП програму, де викладено 
головні завдання, що стоя
тимуть перед плодівництвом 
у найближчі роки.

Мине небагато часу, і жи
телі Кюстендильського
краю зможуть з гордістю 
сказати, що вони є не лише 
спадкоємцями, але й гідни
ми продовжувачами вікових 
традицій у плодівництві.

Механізоване поливання садів 
полегшило працю садоводів і 
значно підвищило врожайність.
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сини
СУЛТАНИ
ДАЧЕВОЇ

Село Русокастро (Бур- 
гаський округ) згадується 
ще в літописах XII століття. 
Тут, на скелястому узвишші 
серед приморської рівнини, 
стояла фортеця, що захища
ла від наскоків візантійців. 
Неабияке значення для роз
витку Русокастро мало його 
розташування: селище ле
жало на шляху Константино
поль — Північна Болгарія.

Життя сучасного Русока
стро найкраще проілюструє 
розповідь про трьох братів, 
що народилися й працюють
*ут.

Батько їх помер, коли во
ни були ще малими дітьми, 
залишивши свою дружину 
Султанку молодою вдовою. 
Вірними помічницями й по
радницями в ті важкі дні 
були її подруги з ланки. Не 
давали їй поринати в тугу. 
«Дивися, скільки нас навко
ло, не залишимо ні тебе, ні 
дітей твоїх...» Голова коопе
ративу на зборах надавав 
їй слово — нехай поділить
ся досвідом, адже її ланка 
в кооперативі передова. 
Султанка розуміла —  голо
ва хоче відвернути її від го
ря, втягнути в роботу. І бу
ла 'вдячна за це. На його 
пропозицію правління прий
няло рішення надавати їй

<иX
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щомісячну допомогу, поки 
не виростуть діти. Після за
кінчення школи кооператив 
направив їх учитись на ме
ханізаторів, а сам голова не 
раз довідувався, як їхні 
справи, в чому відчувають 
потребу. Тепер брати Даче- 
ви перші його помічники.

Старші —  Янко і Христо 
—  одружені, а наймолод
ший Іван ще парубкує.

Янко і Христо живуть од
ним домом. Правда, дім у 
них на два поверхи, з ок
ремими ходами. На кожну 
сім'ю припадає по шість 
кімнат. У кожного з братів 
мотоцикл. Щодня у зведен
нях один брат згадується як 
передовик змагання.

Влітку братам не завжди 
щастить вирватися на н»*« 
додому. Особливо під час 
жнив — лише встигай по
вертатися. Зате взимку мож
на й відпочити.

Ось уже кілька років ко
оператив Русокастро один з 
перших за врожаями та 
прибутками. За високі ви
робничі успіхи він нагород
жений орденом Георгія 
Димитрова, а голові коопе
ративу Янку Станкову —  
присвоєне звання Героя Со
ціалістичної Праці.

Портрети синів Султани 
Дачевої —- на найпочеснішо- 
му місці. На звітних зборах 
всі три брати заслужили 
особливої похвали.
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СЕДО
ВИНОГРАДАРІВ

Звідки б ви не під’їхали 
до села Кортена —  чи від 
міста Нова Загора, чи з бо
ку сусідніх сіл, вам не об
минути виноградників, що 
оточили його широкою сму
гою. Невеликі виноградники 
є і при садибах. Важкі грона

достигають на лозах, що 
оповивають веранди, зви
сають з цементних стовпчи
ків у садках. Усе життя кор- 
тенців пов’язане з виногра

дом. Вино власного вироб
ництва тут п’ють і на хре
стинах, і на весіллях, і на 
поминках. Так ведеться з 
давніх-давен. Археологічні

Дитячий садок у селі Кортен.
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Златка Іванова з дочкою і онукою, яка приміряє бол
гарський національний костюм.

розкопки свідчать, що ви
ноград у цій місцевості ви
рощували ще за часів фра
кійців і римлян. Відтоді і ве
де свій початок село Кор- 
тен — назва його походить 
від слова «когорта» — рим
ського військового підроз
ділу, що охороняв страте
гічно важливий шлях на Ста
ру Планину. Про древність 
цього поселення свідчать 
знайдені рештки будов, а 
також статуя Геркулеса із 
шкурою Немейського лева 
— копія римської статуї.

Та повернімося до сучас
ності.

Під виноградом тут 700 
гектарів землі — шоста час
тина всіх угідь. За врожая
ми — понад 100 центнеріз 
винних сортів з гектара —

Кортенський кооператив 
уже кілька років підряд ви
ходить у першу трійку най
кращих господарств країни.

Кортенці — одні з ініціа
торів запровадження про
мислової технології у вино
градарство. Вони домоглися 
найкращих результатів в об- 
лагородженні посадкового 
матеріалу, 65— 70 процентів 
якого йдуть першим 
сортом. Тепер кооператив 
вирощує 13 мільйонів сад
жанців на рік, половина з 
них вивозиться в Радянський 
Союз.

Кортен —  невелике село, 
в ньому лише 780 дворів, 
2800 жителів. І, хоч воно 
стоїть не на головних магі
стралях, проте згадується в 
усіх путівниках.

Кооператив у Кортені за

снований 1945 року. Згодом, 
до нього увійшли угіддя ще 
чотирьох сіл. Землі коопе
ративу обробляють 84 трак
тори, 16 комбайнів і сотні 
інших сільськогосподарських 
машин. Кооператив має 12 
вантажних автомашин. Гос
подарські подвір'я —  
справжні заводські цехи. Ке
рівники рільничих бригад і 
тваринницьких ферм — аг
рономи і зоотехніки з ви
щою освітою. Три роки то
му кооператив став части
ною агрокомплексу Нова 
Загора, який є одним з най- 
передовіших в окрузі.

Кортенці — заможні люди. 
Старих будинків у селі май
же нема. Тут ведеться ши
роке будівництво громадсь
ких і культурних закладів. 
Цілком сучасні за архітек-
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-Лззповіль
ЧАбАНА

Т — і

турою споруди дитячого 
садка, клубу, сільради, прав
ління кооперативу. Нічим не 
поступаються перед міськи
ми сільські кафе, ресторан, 
магазин.

У Кортені створений само
діяльний жіночий ансамбль, 
який неодноразово завойо
вував перші місця на різних 
фестивалях. Кілька грамот 
на конкурсах здобула солі
стка хору Цонка Георгієва —  
виконавиця народних пісень. 
Ті мати Златка Іванова —  
одна з організаторів коопе
ративу і ланкова в перші, 
найважчі роки. Тепер вона 
на пенсі?, але ніколи не за
буде ця життєрадісна і муд
ра жінка той день, коли 7й 
пощастило розмовляти з 
Георгієм Димитровим на 
Першій національній конфе- 
ренці? ТКЗГ у 1947 році.

—  Як вам про це розпо
вісти? — говорить вона 
хвилюючись. — Це було 
для мене великим щастям. 
Адже зі мною, простою не
письменною селянкою, роз
мовляла така велика люди
на. Спочатку я дуже зніяко
віла. А він розпитував мене 
про село, про дітей, про те, 
як ми живемо, як харчуємо
ся, про кооперативні спра
ви. Потроху я посміливіша
ла і про все-все йому док
ладно розповіла. А він мені 
у відповідь: «Важливо, щоб 
ми всі дружно робили одну 
справу і вірили в неї».. Тоді 
у нас все піде на лад...» Так 
воно і сталося.

Я — чабан із Кнежі. Але 
і я маю що розповісти лю
дям про свою долю. Люди
на я проста, тому не дорі
кайте, коли скажу щось не 
так.

Я чабан з діда-прадіда. 
І скільки себе пам'ятаю, 
все пасу овечок. Батько мій 
був бідарем і помер серед 
чужих людей. Ми не мали 
навіть гектара землі, ось і 
доводилося пасти чужих 
овець. Від Юрія до Димит
ровой дня не заглядали з 
поля додому. Чабана тоді 
не вважали за людину, ни
ми ставали найбідніші й не
письменні люди.

А зараз я багатій, госпо
дар величезних володінь. 
Повноправний член коопе- 
ративу-мільйонера. І ове

чок тепер випасаю по-нау
ковому. У нас з дружиною, 
під опікою 300 голів. Про 
наслідки за цей рік ще ра
но говорити, але за мину
лий скажу. За шість місяців 
ми довели вагу кожного з 
210 двадцятикілограмових 
ягнят, яких узяли на відго
дівлю, до 73 кілограмів 
проти 45— 50 за планом. А 
вовни від однієї вівці на
стригли по п’ять кілограмів 
замість трьох. Наш заробі
ток за цей час становив 
1000 левів на місяць.

Хоча річ, звичайно, не в 
грошах. Мова йде про гор
дість за свою працю. Саме 
праця дала мені можливість 
і будинок побудувати з усі
ма вигодами, й машину 
придбати. Праця зробила
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мене повноцінною люди
ною. Роботу свою я люблю. 
Змагаюся лише з найсиль- 
нішими. Найбільше не мо
жу терпіти хитрощів і ко
ристолюбства. Якось навіть 
відмовився від гарної ота
ри і взяв слабку. 1 знову ви
йшов у передовики. Ще 
змалечку засвоїв: худоба
потребує піклування. Від 
батька успадкував звичку 
давати кожній вівці ім'я, на 
яке вона завжди відгукуєть
ся. І вівці віддячують мені 
за ласку сторицею. В селі 
кажуть: Цекова отара про
йде й там, де нога людини 
не ступала. І це вірно.

Чабаном я залишився за 
своїм бажанням. Міг би 
працювати і на будові в 
місті. Але не лежить душа 
до іншої роботи. Моє місце 
тут, на пасовиську, серед 
овець. І Н ІЯ К О Г О  іншого 
життя мені не треба! Трап
ляється, присядеш відпочи
ти, кинеш погляд вдалину: 
навкруги рівнина, з кінця в

кінець пшениця й кукуруд
за, і ніяких меж! Штучний 
дощ поливає ниви й сади. 
Літаки з неба удобрюють 
землю. Машини орють, сі
ють і жнуть. Квітне рідна 
земля, і на душі стає радіс
но, що й ти робиш внесок 
у все це.

Таке життя прийшло до 
нас після вересневої рево
люції 1944 року. Нині ми 
святкуватимемо її тридця
тий ювілей, а вона назав
жди залишиться молодою.

У мене багато друзів по 
всій Болгарії — з дитячих 
літ і по армії. Ангел і Ма
рин працюють лікарями в
Софії, Колю __  полковник
в Ямболі, Тошо в Русі го
тує інженерів-меліораторів, 
Борис став письменником. 
Є в мене приятель —  ра
дянський генерал Олек
сандр Степанович Дитчен- 
ко. Я з ним познайомився 
випадкове, коли їхав восе
ни 1969 року з Кишинева 
до Москви. Мене як удар

ника праці преміювали пу
тівкою до Радянського Со
юзу. А минулої осені Олек
сандр Степанович з дружи
ною Наталкою гостювали в 
нас. Це було свято для всієї 
Кнежі. Наш агрокомплекс 
відвідували й раніше різні 
гості та делегації —  зі Схо
ду і з Заходу. Але такого 
гостя ми приймали вперше. 
Приїхавши до Болгарії, він 
одразу ж захотів зустріти
ся з чабаном Цеко —  тоб
то зі мною. Олександр Сте
панович втратив під час вій
ни трьох своїх братів, піді
рвав здоров’я. Йому і всім 
радянським товаришам ми, 
болгари, зобов'язані своєю 
свободою. Яка це людина! 
Я його шаную, як рідного 
брата. Що ж може бути 
сильніше за дружбу між 
державами, між людьми, в 
яких одна мета і плани на 
майбутнє!

Цеко ПЛЮЧАРСЬКИЙ

БОЛГАРСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА В ЦИФРАХ
•  Територія — 111 тисяч квадратних кілометрів. Населення — 8 600 тисяч чоловік.
ф  Найбільші міста — Софія — 973 тис. чол. Пловдив — 247 тис. чол. Варна — 219 

тис. чол.г Русе — 150 тис. чол., Бургас — 132 тис. чол.. Стара Загора — 
109 тис. чол.

ф Промисловість — дає 51% національного доходу. Промислове виробництво за 
ЗО років збільшилось у 43 рази.

В країні виробляється 23 млрд. квт електроенергії, 1,5 млн. т. чавуну, 2 млн. т. 
сталі, 4 млн. т. цементу, добувається 33 млн. т. вугілля на рік.

Ф  Сільське господарство — дає 22% національного доходу. За ЗО років сільсько
господарське виробництво збільшилось у 2,5 раза при зменшенні робо
чої сили у 2,5 раза.

•  Експорт — 42% складають машини (електрокари, електромотори, трактори, ме-
талоріжучі станки), судна, хімікати. Широко експортуються тютюн, вина, 
фрукти, овочі. 80% обсягу зовнішньої торгівлі припадає на соціалістичні 
країни.

•  Охорона здоров'я — працює 198 лікарень, 3 507 — поліклінік, 187 сільських лі
карень, 1 783 сільських медичних пункти.

ф Народна освіта — в середніх школах навчається понад 1 мільйон учнів, у се
редніх професійних навчальних закладах — 100 000 учнів, у 27 вищих уч
бових закладах — понад 103 000 студентів.

ф Театри, кіно, музеї, бібліотеки, клуби — працює 51 професійний театр, 3 586 кі
нотеатрів (з них 2 800 у селах), 180 музеїв, 11 тисяч бібліотек, 4 500 клу
бів, 130 будинків культури.
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БОЛГАРСЬКИЙ 
ФІЛЬМ-«73»

Шістнадцять художніх кінофіль
мів та шість телевізійних, серед 
них кілька дво- та багатосерійних 
— така продукція болгарської кі
нематографії між XI та XII фести
валями у Варні. Саме ці твори об
говорювали в Софії болгарські кі
нематографісти.
Загальна думка звелась до того, 
що минулий рік збагатив болгарсь
ке кіномистецтво новими цікавими 
творами. Деякі з них уже дістали 
широке визнання в глядачів, схва
льні оцінки вітчизняної та інозем

ної критики. Цей інтенсивний роз
виток став можливим завдяки 
сприятливій творчій атмосфері, по
стійній увазі БКП до розвитку бол
гарського кіномистецтва.
Докладно говорилося про нові мо
менти в розробці антифашистської 
тлми в кінострічках «Іван Бонда
рев», «Останнє слово», «І настане 
день». Помітною стала тенденція 
до філософського осмислення дійс
ності, кінематографісти дедалі смі
ливіше вторгаються в сучасну про
блематику.

ХУДОЖНИКИ 

В ЮВІЛЕЙНОМУ 
РОЦІ

Ретроспективну виставку «ЗО років 
болгарського образотворчого мисте
цтва» розгорнуто в багатьох залах та 
галереях Софії.

Стоян В е н е в. Наш прапор. Олія.

234

Л
ІТ

ЕР
А

ТУ
Р

Н
О

-М
И

С
ТЕ

Ц
Ь

К
А

 
Х

РО
Н

ІК
А

 
■

 
Л

ІТ
 Е 

Р 
А 

Т У
 Р

 Н
 О

 - 
М

 И
 С

 Т 
Е Ц

 Ь
 К

 А
 

Х
РО

Н
ІК

А



< <
X L■в ■■
X X
О О
а а.
X X

< <
X L X
А л
=г =Г
ш ш
»- »-
U U
X X
г  . г

о о
X X
а. о.
X >1
►- ►-
< <
а. C L
ш ш
*- 1-шшс; с;

■ ■

< <
X X

яшш

X X
о о
а. о.
X X

< <
X X
JD А
ZT =Г
ш ш
»— н-
U и
X X

2

о О
X X
а. а.
>> >і
*- н»
< —  . <
о. Сюлейман С е ф е р о в. Свято. Олія. CL
ш Ш
f- Про здобутки болгарського образот митці дістали понад сто запрошень *-
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*• той факт, що цього року болгарські виставках.
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ЛІТЕРАТУРИ
Четвертий том «Панорами болгар
ської літератури» академіка Панте
лея Зарева, який нещодавно з’я
вився в книжкових крамницях кра
їни, охоплює час з 19 травня 1934 
року до Квітневого пленуму ЦК 
БКП 1956 року.
Як зазначає газета «Култура», 
Пантелей Зарев «детально розкри
ває утвердження позицій соціаліс
тичного реалізму в Болгарії, його 
дедалі зростаючий вплив на націо
нальну художню культуру й оста
точну перемогу після Дев’ятого 
вересня».
На думку рецензента, авторові вда
лися портрети Николи Вапцарова 
й Георгія Караславова, Людмила 
Стоянова й Димитра Димова, Ди- 
митра Талева й Еміліана Станева 
та інших видатних письменників 
того періоду.

ВИСТАВКА
КЕРАМІКИ

Газета «Култура» характеризує вось
му традиційну виставку кераміки в 
Софії як національну культурну по
дію.

Євгенія Р а ч е в а. Кераміка.

Газета пише про підвищений інтерес 
болгарських митців до цього пластич
ного мистецтва і про високе міжна
родне визнання, яке їхні твори здо
були на виставках і конкурсах у 
Польщі, Італії, Іспанії і Японії.
На останній традиційній виставці ке
раміки п’ятдесят вісім болгарських 
авторів представляють не тільки де
коративну пластику, а н твори, орга
нічно пов'язані з потребами промис
ловості.

НОВЕ
ВИДАННЯ

Обкладинка першого номера журналу 
«Хсризонт*.

В Болгарії почав виходити новий лі
тературний альманах «Хоризонт», в 
якому публікуватимуться художні 
твори, критичні матеріали та публі
цистика. Видають його Товариство 
письменників Старої Загори й видав, 
ництво «Български писател». Як заз
начає газета «Литературен фронт», 
метою нового видання є боротьба за 
дальший розвиток соціалістичного 
реалізму в болгарській літературі, 
активна участь у створенні образу 
сучасника — громадянина нової Бол. 
гарії.
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Кадр з фільму «Іван Кондарев».

«ІВАН КОНДАРЕВ» 
НА ЕКРАНІ

До 50-річчя вересневого повстання 
1923 року в Болгарії режисер Н. Ко- 
рабов екранізуваз роман Еміліана 
Станева «Іван Кондарев».
Схвально оцінюючи новий кінотеір, 
рецензенти пишуть про майстерну 
гру виконавців головних ролей Анто
на Горчева, Каті Паскалевої і Стефа
на Данаїлова.

АВТОР
ІСТОРИЧНИХ

РОМАНІВ
Історична тематика посідає чіль

не місце в доробку болгарської 
письменниці Віри Мутафчієвої, ав
торки романів «Літопис тривожних 
років», «Справа Джема», «Остан
ні з Шишманів». «Процес 1873» 
— новий твір Віри Мутафчієвої, — 
присвячений легендарному синові

болгарського народу Василу Левсь- 
кому.

Ім’я вождя національно-визволь
ної боротьби болгарського народу 
Басила Левського стало символом 
революційного подвигу й патріо
тизму. Левському присвятили свої 
твори його сучасники —- Хрис
то Ботев та Іван Вазов. Згодом 
болгарські письменники не раз 
звертались до цього героїчного 
образу.

В своєму творі Віра Мутафчієва 
зупиняється на останніх подіях з 
життя Левського — коли він, зрад
жений, потрапляє до рук турець
ких властей. Арештові Левського 
передує арешт його найближчого 
помічника й сподвижника Димитра 
Дякова (Общого). У Софії обидва 
керівники народно-революційного 
руху і двадцятеро їхніх соратників 
стали перед судом. Це було взим
ку 1873 року...

Працюючи над цим твором, Му
тафчієва широко використовувала 
архівні та документальні матеріа
ли. З-під пера письменниці вий
шов цікавий твір, високі художні 
якості якого поєднуються з яскра
вою публіцистичністю.
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Іван С т о й ч е  в. Піночет — чілійський
генерал

Борис Д и м о в с ь к и й  Співавтори.

Іван Т о д о р о в. Без слів.
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