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МАРИНА МОНО

Мартіна Моно —  французька журналістка, очо
лює відділ міжнародного життя тижневика ФКП 
«Юманіте-діманш». Автор репортажів та нарисів 
про Радянський Союз. Книга «Дві-три речі, які 
я знаю про Радянський Союз» опублікована ви
давництвом «Едісьйон сосіаль» 1973 року. За неї 
профспілка журналістів та письменників Франції 
присудила Мартіні Моно свою премію.

ДВІ-ТРИ РЕЧІ,

ЯКІ Я ЗНАЮ ПРО РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ

Цю книгу написано від першої особи. Коли маєш справу з чимось дуже 
важливим, обов’язково народжується і міцніє глибоко особисте ставлення до 
баченого. Придивляючись до того, як живе перша соціалістична країна, я 
зрозуміла принаймні дві чи три речі. Саме їх мені й хочеться переповісти.

Це не репортаж, не наукова праця, не огляд — а книга, що грунтується 
на враженнях.

Позачасові судження про СРСР абсурдні. Вони відбивають живу дійс
ність приблизно так само, як окремий нерухомий кадр — ідею та художні 
особливості кінострічки. Правда миті, вихоплена з контексту життя... При
клад? Туристи, які вперше приїздять до Москви, дивуються,— а інколи 
сміються або обурюються,— коли бачать черги в крамницях. Дійсно, факт 
малоприємний. Але я пригадую 1960-ий, коли черги були вдесятеро довші 
і — коли їх не було зовсім, бо не було товарів. Отож сьогоднішні юрми народу 
в ГУМ’і чи на проспекті Калініна — то добра ознака, свідчення змін на 
краще.

Інший приклад, більш давній. Взимку 1954 року я їхала з Мінська до 
Іркутська. Як були тоді взуті городяни! Мені впали в око москвички в кир
зових чоботях... Взимку 1973 року в око впадали москвички в туфлях! Ця 
історія з чоботами здається тепер анахронізмом. Тим часом, коли я роз
повідала про свою подорож 1954 року товаришам, які знали СРСР трид
цятих років, — про нові аеропорти, московські хмарочоси, університет на 
Ленінських горах, про людей,— вони були вражені і вже сприймали як ана
хронізм власну подорож і власні враження.

Добробут радянських людей зростає Як ставляться до цього на Заході? 
Вороги СРСР іронізують: погляньте, мовляв, на цих «революціонерів», котрі 
домагаються тих самих благ, що й «буржуа», яких вони ненавидять! Ворогів
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страшенно дратує все, що відбувається в Радянському Союзі, їхніми діями 
керує патологічна ненависть, класова ненависть, котру живить навіть сам 
факт існування радянської влади. Тут немає нічого несподіваного. Проте 
«ідею обуржуазнювання» поділяють і деякі друзі СРСР, люди, які щиро за
непокоєні долею розпочатої в Жовтні сімнадцятого року справи: їм варто 
відповісти.

Відтоді як більшовики взяли владу до своїх рук, минуло понад півсто
річчя. Одні вважають, що це багато, інші — мало, але річ не в тім. Найваж
ливіше те, що Жовтнева революція була першого переможного пролетар
ською революцією в історії. І державний лад, який вона покликала до жит
тя, серед інших, досі невідомих і ніким не вирішуваних проблем, зустрівся 
віч-на-віч і з проблемою тривалості революції. Очевидно: чим більше від
даляється радянське суспільство від свого початку, тим більше різниться 
його досвід від усього пережитого раніше народами, котрі знали тільки не
вдалі, зраджені революції.

Трудящі штурмують палац, дворяни тікають, червоні проти білих, іно
земна зброя й іноземні солдати, викликані для підтримки вмираючого ре
жиму, емігрантські заколоти, страчений монарх — усе це було і в нас, і 
не тільки в нас. Народна влада, яка законодавствує і воює водночас, нам 
теж знайома: це Комуна. Але тут порівняння уриваються. В Радянському 
Союзі революція триває. Ми живемо в різних вимірах, у нас різні системи 
відліку.

Вперше влада, народжена у вогні пролетарської революції, реально, на 
практиці мала справу з наслідками глибоких перетворень, нею викликаних. 
Влада тепер — то не лише штурми і рейди, а насамперед повсякденне жит
тя. Життя, поліпшення якого,— матеріальне, культурне, соціальне,— при
родна першочергова вимога тих, хто виробляє і творить.

Отож — вимагати споживацьких цінностей та «обуржуазитися» — хіба 
це одне і те ж? Дати народу можливість збирати плоди з дерева, яке він, 
народ, вирощуючи, полив своїм потом і кров’ю, тілом захистив од бур, хіба це 
означає відмовитися від «революційного» духу? Відповідь, мені здається, 
слід шукати в багатоплановому контексті радянського життя. Зазначені цін
ності мають належати всім, а не привілейованим — перша умова револю
ції. По-друге, дуже важливо знати, як людина використає час, заощаджений 
для неї пральною машиною. Або куди поїде власним авто. Що побачить по 
телевізору. Тобто суспільний лад відіграє тут вирішальну роль. Соціалізм 
становить собою чудовий інструмент визволення людської істоти. Те, що 
відбувається сьогодні в Радянському Союзі, є новим етапом соціалістичного 
перетворення суспільства. Йдеться зовсім не про те, щоб «поміняти Братськ 
на пральну машину». «Ключ» інший: завдяки Братську на певному відрізку 
шляху став можливим ще один крок уперед — Братськ та пральна маши
на. Творча праця, яку символізує Братськ, і поліпшення побуту, втілене в 
пральній машині.

...Суспільний лад, який вимагає постійного аскетизму та самопожертви, — 
штука дуже ненадійна! Цей різновид ідеологічної утопії чужий робітничому 
класові, всьому трудовому світу, політичним кістяком якого є СРСР. Для 
мене Країна Рад — руйнівник утопій, носій найсміливіших мрій.

У Баку, старовинній нафтовій столиці, я зустріла азербайджанських спе
ціалістів, які виїжджали до Тюмені на нове родовище. В Тюмені суворий 
клімат, а родовищ в країні вистачає, для фахівця-нафтовика вибір чималий. 
Що ж тоді приваблює їх, жителів півдня, у Сибіру? Гропїі? Безумовно, зар
плата має значення. Але ж врешті-решт і в Баку вони добре заробляли.
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Відповідаючи на моє запитання, жоден не бив себе в груди і не прого
лошував гучних промов. До речі, переважна більшість з них не були кому
ністами. «Попрацюємо,— говорили вони,т— в Баку й без нас розуміються на 
нафті».

Тюменське родовище, відкрите кілька років тому, одне з найбільших у 
світі. Будували нафтопровід узимку — мороз досягав 60 градусів. Наша 
зустріч припала на той час, коли СРСР розпочинав дев’яту п’ятирічку. 
П’ятирічку, що висунула на перший план питання добробуту.

Є на Україні музей Аркадія Гайдара. Гайдар писав для молоді — де
які з його книг перекладені в нас і здобули великий успіх. Для радянської 
молоді ця людина значить багато. Музей став справжнім центром школярів 
і старших юнаків. Сюди приходять організовано, цілими класами, і поодинці.

Травневого ранку я зустріла тут молоде подружжя. Вони щойно побра
лися, відсвяткували весілля, а тепер вирішили принести весільний букет 
письменникові. їх було тільки двоє, ніщо не нагадувало офіційної церемо
нії, жодного фотографа чи журналіста, щоб надіслати інформацію до га
зети. Ні промов, ні свідків. Це була їхня особиста справа, «жест», який 
вони робили виключно для себе, на порозі свого спільного життя. Він мав 
двадцять два роки, вона — двадцять.

Я запцтала їх, чому вони прийшли сюди? Який смисл вкладали вони в 
цей ритуал? Які приховані «пружини» вчинку, що спонукало їх? Спочатку 
вони відповідали плутано. Як завжди, радянська цнотливість стримувала без
посередній вияв почуттів. Важко говорити про найголовніше. А втім, слово, 
за словом вималювалася «лінія». Гайдар — то їхнє дитинство. Гайдар пи
сав про них. Гайдар допоміг їм краще зрозуміти себе, визначитися. Гайдар 
був великий письменник. Вони могли б напам’ять читати цілі абзаци з тво
рів Гайдара... А потім він загинув за радянську батьківщину.

Всі ці думки, свою живу пам’ять про Аркадія Гайдара вони принесли 
сюди — в найважливіші години свого життя. Це йшло з найглибших глибин 
їхніх сердець...

Букет був дуже скромний, дещо зів’ялий після святкового цілодення. 
Стебла перев’язані білою стрічкою. Коли вони пішли, я затрималася ще на 
хвильку. На Україні стояв травень. Пригадую, було дуже тепло і жінки 
обмахувалися виламаними з дерев гілками, відганяючи комарів. Пригадую 
піонерів, які, в свою чергу, зайшли до музею — червоні галстуки, розгорну
тий стяг. Пригадую жінку в білій хустинці, яка лузала насіння. Вся ця мить, 
по вінця сповнена життям, закарбувалася в моїй пам’яті. Щось на зразок 
миттєвого фото.

...І цього разу теж Радянський Союз вручив мені один із своїх ключів.

Коли мені говорять про свободу в Радянському Союзі — або точніше 
про «відсутність свободи», я запитую: а що ви, власне, знаєте про СРСР? Тому 
що перш, ніж беззастережно проголошувати, хто вільний, а хто ні, слід 
придивитися, як живуть люди. Свобода, омріяна свобода!.. Коли треба по
мерти за неї, тут все більш-менш просто і зрозуміло. Значно складніше 
витлумачити це поняття, коли для свободи треба жити. А тим часом без неї 
існування втрачає смак і сенс. Що ж вона таке, свобода? Де шукати її? 
Навіть Елюар, сам Елюар, провидець, який до Гагаріна знав, що земля

5



«синя, як помаранча», Елюар, який давав своє ймення всьому сущому, не 
визначив її.

Свобода — завжди проблема особиста. Це слово не вимовиш байдуже, 
щоб не стислося серце, не збурилася кров. Але це також проблема “ су-* 
спільна. Свобода залежить від свобод. Вона народжується в поєднанні пев
ної атмосфери, душевного стану і певної кількості законодавчих та вико
навчих актів. Вона позначена рисами граничної конкретності та граничної 
невловимості. Вона в кожному з нас і поза нами. ,

То як же стоять справи із свободою у Радянському Союзі? У країні, яка 
протягом півсторіччя будує нове суспільство? Цеглина за цеглиною, обди
раючи руки в кров, у найкритичніших ситуаціях не зрадивши основополож
ного принципу: скасувати експлуатацію праці капіталом... Смерть тирану! — 
в усі часи вимагали революціонери. Більшовики викрили, зробили очевид
ною для всіх неспроможність тирана. Цар, той чи інший царський міністр, 
той чи інший великий власник, генерали білої армії, змовники-емігранти — 
за кожним з привидів вимальовувалася постать реального ворога, багато
ликого та всюдисущого капіталізму. Нарешті були осушені джерела влади 
капіталу — це запорука дійсних змін.

Міркуючи про свободу в Радянському Союзі, треба починати саме з цьо
го. Система, заснована на експлуатації більшості меншістю, валиться. Це 
не жакерія, не заколот, словом — нічого спільного із спорадичним потря
сінням. Це тривале глибинне перетворення. Народ сповнений гніву й рішу
чості. Добре організована революційна партія озброєна теорією, чіткою пер
спективою. Визволення від гніту капіталу — ось підвалини нового суспіль
ства. Радянського суспільства. Саме це перший критерій, коли йдеться про 
свободу, яку це суспільство принесло з собою.

Проста істина, що її подекуди схильні забувати. Тим часом без неї не
можливий і сам соціалізм. І коли ця свобода — економічна — не єдина, 
то вона — перша. Без неї всі інші набувають відтінку ілюзорності... Чи 
багато радості від свободи слова безробітному?!

Було б очевидною утопією розраховувати на спокійний, рівний — за 
ідеальною схемою — плин подій. Радянський Союз — не лубочна картинка, 
а люди є люди. Недоліків вистачає... Однак, нагадую знову, це країна, яка 
живе змінами, де все розворушено, все трансформується. Розвивається, 
удосконалюється соціалістична демократія. Чого вимагає вона від громадян 
сьогодні? Значно більшого, ніж участь у виборах на тому чи іншому рівні. 
Вона грунтується на реальній участі трудящих в управлінні народним гос
подарством, яке щодалі ускладнюється і вимагає все вищої кваліфікації. 
Середній культурний рівень народних мас і вимоги сучасного управління — 
як привести їх у відповідність? XXIV з ’їзд КПРС накреслив конкретні за
ходи в галузі народної освіти. Той факт, що більше половини робітничого 
класу вже тепер має середню освіту, — серйозний успіх у загальній бо
ротьбі за оволодіння знаннями.

...Ще одна пам’ятна сторінка моєї подорожі. Депутат міськради Сверд- 
ловська, жінка, зустрічалася зі своїми виборцями — на їхнє прохання. 
Зустріч відбувалася в якомусь з нових робітничих кварталів, що виросли 
довкола «Уралмаша». Знаючи, що будівництво шкіл становить її особливу 
турботу, вони зажадали від депутата пояснень відносно уповільнення темпів 
будівництва, які вважали ненормальними. Сидячи в глибині залу, я слухала. 
Серйозна ділова атмосфера, аргументовані, дуже точні виступи. Відчувалося, 
що школи — то їхня спільна справа, депутата та виборців. Запит виборців
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підкріплений документами. Відповіді депутата позбавлені й тіні демагогії 
чи відмовок. Взаємини, які можуть існувати між громадянами, що незалеж
но від місця в суспільстві мають спільну мету й однакові інтереси.

Увечері, повертаючись до міста, ми говорили про її життя. Воца стра
шенно жалкувала за тим, що не мала змоги одержати освіту. Можливо, 
саме тому вона, літня робітниця, ветеран заводу, взялася за школи. Щоб 
сьогоднішні діти не відчули в майбутньому такої самої гіркоти. Вона нама
галася надолужити прогаяне і — читала, читала, читала. Знати, вчитися — 
ця думка переслідувала її. «Чим більше знаєш, — говорить вона, — тим 
вільнішим почуваєшся». А я відразу згадала Ланжевена і його слова: 
«Чим більше я знаю, тим більше роблюсь комуністом».

Робітниця і вчений, француз і радянська громадянка, хіба не висловили 
вони врешті-решт ту саму думку?

1931 року у Франції вийшла книжка Горького з передмовою Ромена 
Роллана, яка звалася «Вони й Ми». Я люблю перечитувати( цю книжку іі 
посилатися на неї в дискусіях. Написана в двадцять дев’ятому та тридця
тому роках, вона,. зрозуміло, відбиває свою епоху. І водночас діалог, який 
Горький веде з супротивником — Вони та братами — Ми, напрочуд сучас
ний. «Ми живемо на початку бурі», пише він, сповнений гніву проти тих, 
хто не обтяжує себе серйозними чесними роздумами про історичне значення 
процесу, що розгортається в СРСР. Письменник різко звертається до молоді, 
яка опинилася в тенетах дрібнобуржуазного самозамилування: «Якщо ви, 
молоді люди, насправді прагнете прожити «велике і красиве життя», робіть 
його! Працюючи пліч-о-пліч з тими, хто героїчними зусиллями зводить не
бачену споруду». Пліч-о-пліч! Горький не дає інших рецептів, крім цього: 
битися в лавах робітничого класу, «воля якого спрямована на створення 
нової дійсності». Бо саме тут проходить вододіл. Між тими, хто творить цю 
дійсність, і тими, хто більш чи менш переконано намагається перешкодити 
об’єктивному процесові, повернути Історію назад.

Сьогоднішні «дисиденти» стоять ще далі від народних мас, ніж вчо
рашні «невикінчені вороги», як точно визначив їх Горький... А їм не зава
дило б знати, що відбувається в серцях їхніх співвітчизників.

Шукаючи необхідні для розуміння поведінки людей корені, знову звер
таюся подумки до виняткової природи справи, спадкоємцями і продовжу
вачами якої вони є. За півсторіччя, всупереч сподіванням декого, ця, спра
ва зміцніла і аж ніяк не втратила своєї ж и т тє б о ї с и л и . 1 дві осі, довкола 
яких розвивається нинішнє суспільство, лишаються ті самі, що й у часи, 
коли це суспільство формувалося. Перша — встановлення влади трудящих. 
Друга — створення Радянського Союзу. Це підвалини, опори, і для радян
ських людей вони невіддільні Усе, що загрожує одній з них, розглядається 
як загроза обом. Усе, що ослаблює одну з них, ослаблює й іншу. І вони 
готові битися проти будь-якого ворога, щоб захистити підвалини свого ладу.

...Не вперше в історії революційний вибір пов’язаний з ідеєю батьків
щини. Для санкюлотів Франція і Республіка були невіддільні. Але вперше 
такий вибір став вибором мас, охопив увесь народ. Уперше став могутнім 
фактором згуртованості і сили.

Між цими двома полюсами радянського життя — відданості соціаліз
мові та непорушності Союзу — є досить місця для пошуку, найгострішої 
критики, невдоволення собою — але не для систематичного паплюження. 
Невдоволення з того чи іншого конкретного приводу — можливе — але не 
глобальна ворожість. Внутрішня дискусія — але не апеляції за кордон
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Інтернаціоналізм радянських і.людей — не балаканина і не святковий 
салют. Це * .и*- . почуття, і гвоно стало невід’ємною складовою особи. Радян
ські діти в школі дізнаються,, що не слід, ототожнювати народи й уряди, 
їх вчать, іЦо 'всі трудящі — брати, що імперіалізм їхній єдиний ворог, що 
теорія расової нерівності .брехлива й злочинна, що патріотизм не супере
чить інтернаціоналізмові.,. .Вже з дитинства вони відчувають себе причетни
ми до великої боротьби -народів, за своє визволення. Радянські, люди одно
стайно висловилися за допомогу, яку уряд СРСР надав свого, часу Демо
кратичній Республіці В ’єтнам. Жодна жертва не видалася завеликою, жодні 
витрати — невиправданими. А тим часом це були. чималі кошти, безумовно, 
необхідні для підвищення життєвого, рівня в країні. Не слід думати, знову ж 
таки, що тут усе -просто й безхмарно — в кожному окремому випадку.. Віді
грають певну роль особисті симпатії, нахили й відмінності. Але як би. там 
не було, пролетарський інтернаціоналізм у СРСР перетворився з ідеї на 
«дану величину», співзвучну народним прагненням і сподіванням.

Інтернацібйалізму вчаться. Оволодівши нелегкою цією наукою, людина вже 
оцінює навколишній світ з висоти набутих знань, а її повсякденні справи 
й вчинки забарвлені кольорами робітничої солідарності.

...Київський завод «Арсенал» має свій музей. Дуже цікавий музей, де 
зібрані подарунки друзів з усього світу. Чимало радянських підприємств 
мають подібні музеї — запорука і символ зв ’язків з трудящими інших кра
їн. «Арсенал» — давня червона робітнича фортеця, прапороносець соціа
лістичної революції на Україні, і зв ’язки його дуже широкі. В музеї я по- 
бачйла і цей прапор, вручений арсенальцям китайськими профспілковими 
діячами. Незважаючи ні на що, цей експонат залишається на своєму місці. 
Так вирішили робітники. Маоїзм мине, китайський робітничий клас зали
шиться. «Коли вони знову приїдуть до нас, то побачать свій прапор», — 
сказав мені секретар профспілки.

Це сказано не ради красного слівця. Це — точка зору, позиція.
Пізніше я часто думала про прапор з «Арсеналу». Дуже часто. Адже і 

для мене він теж означав позицію. Знаменував очевидність.

...Радянський Союз не був би тим, чим він є — точніше, його не бу
ло б — без КПРС. Загартованої ленінською думкою у вогні революційних 
битв. Ленін побачив тільки початок початку, але думки його, плани, на
черки втілені і надалі втілюються у життя. Така сила ленінізму.

Коли країна відзначала століття з дня народження свого вождя, я була 
в* Братську. В одному з дитячих садків зовсім молодого міста готувалися 
до свята. Малеча обмірковувала подарунки старшим: малюнки, аплікації, 
кумедні фігурки з пластиліну. Раптом п’ятирічний Альоша, круглоголовий, 
синьоокий, виріс переді мною, незнайомкою, що говорила дивною мовою, і 
запитав вимогливо:

— Ти його знаєш, Леніна?
Я знала.
— А ти за?
Я дивилася на нього, майбутнього громадянина Союзу РСР. Він був 

абсолютно серйозний. І я відповіла йому так само серйозно, звертаючись 
більше до дорослої людини, якою він стане завтра, ніж до сьогоднішньої 
дитини.

— Так! Я — за. Безумовно, за.
Фрагмент із книги М. Моно з французької переклала

Ярослава СОВКО
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ЕБЕРГАРД ПАНІЦ

х СІМ ПРИГОД 
і ДОНЬЇ-ЖУАНІТИ

4
В понеділок уранці, перед шостою, я, як завжди, сідав на вело

сипед. В жаркі дні ковтав куряву з-під машин і автобусів, що пролі
тали повз мене. Іноді мій робочий день починався вже в дорозі, коли 
мені доводилося злізати з велосипеда, щоб підкачати камеру, і 
якийсь виконроб чи бригадир, сигналячи, зупинявся й починав зі мною 
дискусію про громовідвід або електровводи. А недавно прив'язався 
до мене ще й дипломований психолог, що переслідував мене на 
своєму мотоциклі, намагаючись просто на узбіччі дороги обговорити 
зі мною свої висновки про те, що п'ють робітники.

—  Я ще й не снідав, —  сказав я і мерщій сів на велосипед. —  
Приходьте годині об одинадцятій!

Біля брами комбінату я проїхав між пішоходами та автомобіля
ми, вітаючись і відповідаючи на вітання, показав свою посвідку й на
ліг на педалі, бо побачив групу молодих робітників, що йшли 
по колії.

—  Хлопці, це ж нерозумно, небезпечно для життя! —  гукнув я 
їм, безперервно дзвонячи велосипедним дзвінком, і прочитав черго
ву проповідь, коли хтось недбало кинув:

—  Я ще ніколи не бачив тут поїзда.
У моїй конторі я не встиг втерти з обличчя піт, як задзвонив 

телефон. Я був готовий до сюрпризів і приємними сюрпризами вва
жав тієї весни дзвінки Аніти, коли вона домовлялася зі мною про

Закінчення. Початок див. «Всесвіт» № 10.

9



нову зустріч. При цьому я звичайно констатував своє неминуче збен
теження, коли вона називала ім'я якого-небудь ще невідомого мені 
чоловіка, з котрим була близько знайома. Цього разу виринув якийсь 
Ганс Шпан.

Але тепер мені було не до того, щоб думати про Ганса Шпана, 
не зовсім незнайомого мені, бо одна негайна справа йшла за другою: 
лекція з техніки безпеки для нових робітників, засідання в директора, 
прийняття насосної станції, засідання і ще одне засідання. Об оди
надцятій годині я запитав свою секретарку:
* —  Чи не можна спровадити психолога?

Проте настирливий молодик уже стояв біля дверей. Він говорив 
не вмовкаючи, потяг мене до кухні й запропонував свій чай з трав:

—  Містить багато вітамінів, випробуваний клінічно, дуже смач
ний, особливо рекомендую для працівників електростанції, бо там за 
день випивають п'ять з половиною літрів, переважно кави, чорного 
чаю, підсолоджених лимонадів, а то й пива, а це неприпустиме на
вантаження для серця.

Довелось мені покуштувати його трунку, слухаючи теревені про 
«добрий смак» цієї мішанини, утриматися від оцінки й пообіцяти, 
що в наступні тижні я випробовуватиму цей чай, тобто питиму його 
до того, як він піде в продаж на розлив по всьому будівельному 
майданчику.

Пиво, яке я пив за обідом, смакувало мені, але з думок не йшло 
кляте ім'я: Ганс Шпан, машиніст електростанції, котрий уплутався в 
пригоду з Анітою, пригоду, що кілька років тому мала великий резо
нанс і навіть знайшла відгук на шпальтах нашої комбінатської газети. 
Під час апробації чаю, коли психолог говорив про те, що п'ють ро
бітники, я згадав, що ті хлопці ходили тоді без захисних шоломів, бо 
їм, мовляв, жарко. В будь-який час дня і ночі вони стрибають у по
жежне водоймище, а зроби їм зауваження, то ще й нахабніють: 
«Подбайте про те, щоб ми мали душову!» Та про це вже, здається, 
подбала Аніта.

Моя секретарка, якій я назвав ім'я Ганс Шпан, дала мені довідку:
—  Колега Шпан —  змінний інженер на новій електростанції, 

цього тижня він на ранковій зміні, якщо хочете, я йому зараз 
подзвоню.

—  Ні, ні, —  зупинив я її, —  це не таке негайне діло!
Мені було нелегко сидіти за своїм письмовим столом і кінчати 

всякі дрібні справи. Нарешті я подзвонив в редакцію нашої комбінат
ської газети —  довелося вимовляти ім'я Ганса Шпана поруч з Аніти- 
ним.

—  Розшукайте, будь ласка, відповідну статтю. Там, здається, 
також ішлося про інтимну історію, —  сказав я редакторці, а та була 
новою тут людиною і попросила, щоб я повторив прізвище Шпан по
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літерах. —  Ш-п-а-н! —  крикнув я в телефон і значно тихіше додав 
Анітине прізвище.

Після цього мене повідомили про легку виробничу травму, що 
сталася в нашому новому клубі. Я сів на велосипед і зараз же по
їхав туди, хоч можна було й не їхати, бо офіціантка, що впала з 
підносом на крутих зовнішніх сходах, вийшла мені назустріч усміхаю
чись і сказала:

—  Це я сама винна, роззява.
Тим часом директор готелю звелів постелити нові червоні доріж

ки, і мені не залишалося нічого іншого, як прийняти запрошення на 
чашку кави й чарку горілки і трохи посидіти тут, бо так не хотілося 
знову думати про Шпана чи про ще когось із чоловіків, яких Аніта 
знала до того, як на вікнах цього будинку написали: «Вілла Доньї- 
Жуаніти».

Прийшовши ввечері додому, я попросив свою хазяйку, фрау 
Шікеданц, заварити того чаю з трав, що його дав мені на пробу 
психолог.

—  Випийте чашечку за компанію, —  припросив я її необачно. 
Скуштувавши напою, ми обоє скривилися, і я сказав: —  Тисяча таких 
облич на підприємстві —  не таке приємне видовище, коли це пійло 
заварюватиметься гектолітрами.

Я відчув, що повинен мерщій дістати пляшку горілки, і хазяй
ка мужньо пішла за моїм прикладом: пила то ковток чаю, то ковток 
горілки, поки не спорожніли і чайник і пляшка.

Кінець був гіркий: я звалився не роздягаючись на своє ліжко й 
заснув. Біля мене стояла Аніта й казала: «Признайся, хто тобі сни
ться, і я відгадаю, кого тобі треба!» Я відповів: «Рано в постелю і 
рано на ноги —  будуть легкими життєві дороги!» Вона підсунула сті
лець до мого ліжка, стала на нього й прошепотіла: «Коли ліжко 
вузьке, і до гріха недалеко». Я здивувався, що це вона робить коло 
плафона, й зауважив: «Не ті жінки завдають клопоту, що близько, а 
ті, що далеко». Вона показала мені викручену лампочку і мовила: 
«Хто любить спати, той і любов проспить». Я трохи підвівся, а вона 
стояла наді мною, усміхаючись і підморгуючи, й запевняла мене: 
«Для спокійного сну не досить спокійного сумління». — « «Ні, не до
сить!» —  тільки й сказав я, знов упав на ліжко й поринув у глибокий 
сон без сновидінь.

Надворі був уже день, коли я прокинувся, мокрий від поту. На 
дверях стояла моя хазяйка з лампочкою в руках.

—  Ваш чай зашкодив мені, —  докірливо сказала вона. —  Та ще й 
горілка. Я не могла заснути, хотіла читати, але у мене перегоріла 
лампочка. —  Ставши на стілець, вона поворожила коло моєї лампи, 
а коли помітила моє кисле обличчя, додала, вибачаючись: —  Я хо
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тіла спитати вас, чи не могли б ви позичити мені лампочку, але ви 
так міцно спали, що я не могла вас добудитися.

Я лише кивнув головою, потім устав, кленучи психолога та його 
чай, викинув у відро з сміттям порожню горілчану пляшку й гля
нув на годинник: мені зоставалося якихось двадцять хвилин, щоб 
дістатися на роботу, і дванадцять годин до зустрічі з Анітою.

ГАНС ШПАН

Якийсь час в Анітиному житті панував спокій. Вона стояла біля 
креслярської дошки поруч з двадцятьма одягненими в білі халати 
чоловіками й жінками, заглиблювалася в колонки цифр, циклограми 
й плани клубів, заводських їдалень, громадських будівель та готелів, 
креслила і перевіряла креслення, не відриваючись від них годинами. 
Тільки коли їй потрібні були нові дані чи пояснення, вона зверталася 
до когось або дзвонила по телефону, запитувала й нотувала, зде
більшого не задумуючись, з яким чоловіком чи з жінкою вона роз
мовляє. Балачки про спорт, кіно, родинні справи, телебачення та 
премії, що точилися під час перерв і нерідко обертались на пліт- 
карство, її мало цікавили; охочіше йшла вона гуляти, як правило 
з Рітою, вродливою, трохи молодшою за неї дівчиною з дипломом 
інженера-електрика, яка була навіть мовчазніша за Аніту. Службові 
відрядження, наради й конференції принаймні вносили якусь різно
манітність: там вона іноді включалася в темпераментні дискусії, а 
ввечері сиділа в ресторані готелю, і, мабуть, їй хотілося, щоб хтось 
підсів до її столика і щирим словом поклав край її роздумам.

Сумні були добертінські вечори, коли вона приходила з будів
ництва і, увійшовши в квартиру, бачила порожні кімнати, порожнє ди
тяче ліжко, бо Ев від понеділка до суботи залишалася в цілодобо
вих яслах. Поряд з канапою виростала купа книжок, за які вона ха
палася, щоб принаймні на кілька годин утекти від мовчання і при
лучитися до багатоголосого, розмаїтого світу, хоч після цього ще бо
лісніше усвідомлювала, що вона сама хотіла бачити, чути й робити.

А потім бувало, що, вже неспроможна й читати, вона сідала біля 
телефону і з нетерпінням чекала дзвінка, знаку, що комусь вона по
трібна чи хтось думає про неї. Проте дзвонили рідко, переважно 
колеги з роботи, що хотіли залагодити якусь службозу справу, чи 
мати з Дрездена, котра давно розгадала, як її дочка почуває себе в 
Добертіні після райдужного попервах настрою. Материні слова ті
шили її, поки не проривалися в них жалощі, а якось вирвалося в неї 
визнання:

—  Я вже не можу тут витримати, мамо, пошукаю собі роботи 
десь в іншому місці, адже будують скрізь.

Одного вечора вона пішла в єдиний у місті ресторан, де танцю
вали, сіла за столик і одразу відчула, що привернула до себе погляди 
багатьох чоловіків. Підійшов офіціант.

—  Будь ласка, чого ви бажаєте?
—  Пляшку шампанського, —  сказала вона швидко, —  і... чотири 

келихи. Будь ласка.
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Офіціант здивувався, глянув на три порожні стільці і кивнув ус
міхаючись. Заграв оркестр, і до Аніти підійшов якийсь молодик, 
щоб запросити її до танцю, проте вона відмовила йому. Коли на 
столі з'явилася пляшка шампанського і чотири келихи, якийсь час 
її ніхто не турбував. Вона пила, оглядалася й почувала себе майже 
добре. А потім підійшов якийсь п'яний, і коли вона сказала: «Я не 
танцюю, чекаю своїх друзів», —  сів на один з порожніх стільців і 
почав умовляти її, жестикулюючи:

—  Це ж комедія, чотири келихи, не треба так робити. Ходімо, 
я теж сам!

Та все це забулось, коли наступного дня її заполонили невід
кладні справи, білі плями на планах, пришпилених до креслярської 
дошки, атакували добертінські будівельники зі своїми вимогами й 
запитаннями. Тут вона часом жадала найнімішої тиші й цілковитої 
самоти, щоб ніщо не заважало думати, мудрувати й вираховувати. 
Аніта проклинала шум будівництва, що проникав крізь тонкі стіни 
барака, затикала вуха ватою і на звертання й жарти тільки знизувала 
плечима, за що її дражнили совою і відлюдницею. А коли виходила 
з барака, їй був приємний шум і гуркіт будівельного майданчика, 
навіть крик робітників біля екскаваторів, кранів та бетономішалок, 
голосна лайка в тій колотнечі жаркого, нескінченно довгого дня. 
Тоді вона з радістю тиснула кожну руку, що простягалась їй назуст
річ, жалкувала, що здебільшого все обмежувалось вітанням чи кіль
кома сухими словами про роботу. Вона вперто відмовлялася взяти 
велосипед чи мопед, щоб поїхати на далеку ділянку будівництва, во
ліла десять чи двадцять хвилин іти пішки, щоразу відкриваючи щось 
нове і, принаймні для неї, цікавіше за балаканину на нарадах, куди 
не дуже поспішала.

Одного сонячного березневого дня Аніта прийшла на електро
станцію, бо там планували прибудувати їдальню з душем та кімна
тою відпочинку. Вона знала машинний зал, котельну і диспетчерський 
пункт, але ще ніколи не спускалася нижче, до допоміжних примі
щень. Пішовши, як указувала стрілка, до млинового підвалу, вона 
вперлася в залізні двері, відчула сильний протяг і здригнулась, коли 
двері за нею з грюкотом зачинилися. Зробивши над собою зусилля, 
вона ступила з дня в непроглядну ніч, у довге приміщення без вікон, 
сповнене гуркотом, спекою і запахом вологого бурого вугілля та по
пелу. Перед нею здіймалися високі, як будинок, сушильні печі, ото
чені молотковими дробарками, які, невпинно гуркочучи, перетирали 
вугілля на пил. Цей пил був скрізь: на колись білих стінах, на трубах, 
містках, сходах і поручнях. Крізь нещільний вентиль вибивалася пара, 
вода збиралася на кам'яній підлозі брудними калюжами, довкола 
яких повзали великі і якісь безбарвні таргани. Кілька запорошених 
лампочок кидали тьмяне світло в це підземелля, що, хоч було й на 
поверхні, здавалося опущеним безмежно глибоко в землю. Тіль
ки де-не-де на залізних штабах, поручнях та на підлозі виднілися 
сліди людини, стертий ногами й руками пил, відбитки черевиків і 
навіть чисто підметений чотирикутник навколо стола з кількома по
пільницями. На стінах можна було розглядіти не зовсім пристойні 
малюнки, а поміж ними вздовж і впоперек іншомовні слова: «апо
гей», «галактика», «Маре Траіжвілітатіс» 1, «перигей» і літерами май
же в людський зріст, крейдою написано: «ЛАЗУР =  небесна синява».
1 Море Спокою (лат ).
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Аніта зупинилась і, спершись на поручні залізних сходів, подума
ла: «Навіщо сходи, коли кожній людині має бути заборонено спуска
тися сюди? І навіщо ті лампочки, коли вони дають тільки уявлення 
про світло, а цей куток краще б хай лишався захованим від людсь
кого ока? Як можуть дихати люди цим повітрям, густо насиченим 
вугільним пилом? Які вуха спроможні витримувати цей гуркіт і не ог
лухнути? Хто вигадав цю прірву, викреслив її на папері, збудував з 
бетону, мов навіки, й досі не дав зупинитись машинам? І хто розма
лював ці стіни?»

Раптом вона почула голос, кілька обривків фраз, спів, що, заглу
шаючи гул машин, полився чистими, дзвінкими звуками, словами про 
небо, зорі, дим і хмари, з рефреном: «О  небо, осяйна лазур!» Виво- 
дячи буйну мелодію, голос чоловіка, який не переставав співати, ра
ював у цих словах, то ніжний і замріяний, то натхненний, то силь
ний і зухвалий, перериваний глузливим сміхом.

Аніта ступила кілька кроків, і раптом спів урвався. Звівши очі, 
вона побачила в тьмяному світлі чоловіка, що пролітав над її голо
вою туди й сюди. За мить він уже стояв перед нею, спритний і впев
нений, але з ніяковою усмішкою, бо запізно помітив, що був тут не 
сам. Його гойдалка ще гойдалася— два ланцюги кранового візка, 
з'єднані сталевою трубкою. Чоловік підстрибнув і зупинив її, потім 
промовив до Аніти:

—  Якщо хочете випробувати мій винахід, будь ласка.
Аніта збентежено подивилася на його обличчя: вкрите пилом, 

залите потом, воно нагадувало маску. Кутики очей, ніздрі, вуха і 
зморшки на лобі були чорні, немов викарбувані, світлий, попелястий 
чуб припав вугільним пилом; навіть губи, між які він засунув цигар
ку, але не припалив її, були чорні.

—  Я шукаю майстра Цімдарса, —  сказала Аніта. —  У справі при
будови.

—  Тут унизу ви навряд чи знайдете його, —  відповів чоловік, 
знизавши плечима, підійшов до термометрів на вугільних млинах 
і торкнувся їх рукою; він уже не усміхався, дивився майже знуджено. 
Глянувши на цього ще молодого чоловіка з темними очима, що їх 
майже прикривали чорні повіки, ніхто б не сказав, що він недавно 
таким сильним голосом співав пісню про осяйну лазур.

—  Ви наша нова працівниця?
—  Ні, я проектувальниця, —  відповіла Аніта. —  А ви тут пра

цюєте?
її співрозмовник засунув руки в кишені свого халата, подивився 

на гойдалку і кивнув головою.
—  Якщо ви називаєте це працею, хай буде так. Я це називаю 

тривалою відпусткою!
—  Ви тут один?
—  Коли б нас було троє, ви б нас застали за розкішним скатом.
—  Великої розкоші тут унизу я не бачу.—  Вона огледілася на

вкруги.
Недбало махнувши рукою, він хотів іти, проте Аніта затримала 

його, показала на прилади й запитала, чи не можна було б згори, з 
диспетчерського пульта, контролювати температуру підшипників, рі
вень мастила, рух транспортерів та напругу струму.

—  Навіщо? —  байдуже відказав він, і тоді вона сердито промо
вила:
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—  Ви ще довго збираєтесь сидіти в цій норі, замість подумати, 
як ліквідувати цю посаду?

Він пересунув цигарку з одного кутика рота в другий і пильно 
глянув на не?.

—  А вам що до того?
—  Я тут уперше, —  відповіла Аніта. —  Я не знала, навіть не при

пускала, що таке ще існує.
—  Слухайте, що ж тут поганого? —  засміявся він. —  Ну, трошеч

ки попелу! Я, коли прийшов сюди, вирішив, що це чи не ідеальна 
для мене служба. .

—  Дуже дотепно!
—  Які там дотепи! —  Він кинув цигарку і показав на металеву 

обшивку, з-під якої точився чорний пил. —  Щоб налагодити оце  ̂ мені 
досить однієї години, потім у мене велика перерва, і—  сказав він. —  
Це вугільні млини, якщо вам це слово щось говорить, а я мельник. 
Без мельника немає хліба, а без мене струму.

—  Видно по вас, як ви тут завантажені, —  кинула вона іронічно 
й пішла до сходів.

—  Ви маєте рацію, —  гукнув він їй услід, —  тут я живу, як за 
комунізму. —  А коли вона зупинилась і озирнулася, додав усміхаю
чись:—  Приблизно година праці за всю зміну, а решту часу читаю 
і співаю, тобто живу цілком за своїми потребами.

Вона кивнула на гойдалку;
—  Авжеж, і вправляєтесь в оцьому виді спорту, просто розкіш!
На якихось залізних сходах, вже далеко від казанів і млинів,

вона почула швидкі кроки і потім його слова:
—  Заходьте у вільний час!
Але це здалося їй таким же безглуздим і нереальним, як і все, 

що вона тут побачила, почула і сказала молодикові, отож їй не ли
шалось нічого іншого, як, похитавши головою та кинувши погляд на 
гойдалку, що й досі не спинилась, поспішити на якусь нараду.

Проте пісня про осяйну лазур не йшла їй з думки, вона пробува
ла стиха наспівувати мелодію, а ввечері, відсунула книжки й заспівала, 
але розгублено зупинилась, бр забула слова, оті дифірамби небу, 
зорям і світлу, що потонули в гуркоті машин і задихнулись у кіптяві, 
їй пересохло в горлі, коли вона подумала про похмурий підвал, про 
молодика з попелястим чубом. Вона кинулась до вікна, розчинила 
його і втупила очі в електростанцію, в димар з чорною хмарою, 
оточений сяйвом вогнів нового заводу, який досі означав для неї 
майбутнє і щастя —  щось світле, добре, в кожному разі без жодного 
темного закутка, жодного залишку минулого.

Тепер під час обідніх прогулянок, а також працюючи біля крес
лярської дошки, Аніта засипала Ріту, яка добре знала електростанцію, 
запитаннями та докорами.

—  Ганьба, —  лаялася вона, —  що люди й досі змушені працюва
ти в таких умовах. Там навіть таргани живуть, отакі здоровенні тва
рюки!

—  Ну то й що? —  відповідала Ріта, яку нелегко було зворушити. —  
Кому ж той тарган заважає?

—  Ти б, мабуть, і тоді не здивувалась, якби там повзали гримучі
змії?

—  Та не тягни, мерщій розповідай, що тебе так збентежило в 
тому підвалі!
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—  Про мене, хай би там був цілий зоопарк, —  відказала Аніта 
сердито, —  але молодому хлопцеві там не місце!

—  Молодому хлопцеві? —  перепитала подруга усміхаючись. —  
Він ділився з тобою своїм горем?

—  Ба ні, він ще хвалився своєю службою, той вугільний мель
ник!

—  Без вугільних мельників не обійтись.
—  Ти подивилася б на ту брудну нору, —  розпалилась Аніта.—  

Стовбичити там унизу, ковтати пил і весь час запитувати себе: нащо, 
нащо, нащо? Йому ж тільки вряди-годи, мов на велике свято, дово
диться підняти руками грудку вугілля, що десь там застрягла, чи яку 
залізяку, а то весь час у нього перерва.

—  А він гарний із себе?
—  Мене це не цікавить, та й не видно під шаром бруду.
—  І що ж він робить у свою перерву?
—  Гойдається й співає, співав щось зовсім несусвітне.
Ріта голосно засміялася.
—  От бачиш. А ти з цього робиш трагедію.
Одного дня Аніта подалася до бібліотеки будівельного комбіна

ту і попросила щось про електростанції. Літній бібліотекар здивовано 
глянув на неї поверх окулярів і сказав усміхаючись:

—  Боюсь, що вам знадобиться чемодан, коли ви захочете взяти 
все, що я міг би запропонувати вам про атомні електростанції, ву
гільні, вітряні. Лише про геліоелектростанції є чимало капітальних 
праць, а крім того, численні збірники комітету «Вітряна енергія».

—  То чому ж ми не будуємо чогось на зразок вітряних електро
станцій —  елегантних і чистих? —  запитала Аніта здивовано.

Старий засміявся і, принісши кілька книжок, показав їй величез
ні крила вітряка, якими намагалися добувати електроенергію.

—  Але ж це тільки іграшка, навіть вітряні електростанції в Кри
му та в американському штаті Вермонт. Вони гарно вписуються в 
ландшафт, нікому не забруднюють рук, проте дають не набагато 
більше за один мегават —  у сто разів менше від наших брудних ву
гільних ящиків. —  Знизавши плечима, він записав вибрані Анітою 
книжки про вугільні електростанції і потім зауважив: —  Якби нам 
атомні!

її подруга Ріта, з якою вона також повела про це мову, лише 
кидала короткі іронічні репліки:

—  Не пнися в хмари, дівчино!— Потім: —  Нам треба радіти, що 
маємо миле, добре вугілля і милого, доброго вугільного мельника. —  
І ще по паузі: —  Ми тут проектуємо нову електростанцію, але вона 
так само буде вугільна. —  Вона принесла будівельну документацію, 
креслення і дані про технологію та найвищий економічний ефект но
вої споруди, її схематичне зображення на цупкому білому папері. —  
Вугілля брудне, —  діловито провадила Ріта, —  і де немає автоматів, 
там поки що повинні бути люди, навіть у бруді.

А через кілька гарячкових днів, коли майже не лишалося часу 
на звичайні перепочинки надворі, Ріта несподівано сказала:

—  Була я в млиновому підвалі, там усе без змін. Але білявий 
юнак питав про тебе.

Аніта все покинула й поспішила до дзеркала. Причесавшись та 
причепурившись, вона схопила під бараком перший велосипед, 
що трапив їй на очі, й навпростець через усе будівництво поїхала
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до електростанції, щоб застати молодика до кінця зміни. На мить 
зупинилася перед залізними дверима, що вели до млинового підвалу, 
і, затамувавши дух, прислухалася до гуркоту машин. Але цього 
разу не чути було людського голосу, пісні про осяйну лазур. Увійшов
ши, подивилася в той бік, де була гойдалка, але й там ніхто не сидів, 
самої гойдалки вже не було. Нерухомо висіли ланцюги кранового 
візка, не з'єднані сталевою трубкою. Вона злякано позадкувала від 
хмари куряви, побачила над собою труби, з котрих сіявся попіл, а 
коли крізь гуркіт почула, як зарипіли сходи, гукнула:

—  Агов, де ви?
—  Тут нема проходу! —  озвався якийсь чоловік. А коли він пі

дійшов до неї, з чорним обличчям, як і молодий вугільний мельник, 
то весело сказав: — Жаль білого халата!

Але його сміх і його очі були чужі. Вона одразу відчула, що 
він навряд чи здатний, сидячи на гойдалці, співати пісню —  саме ту 
пісню. Може, він зовсім не знав про неї, ніколи не чув її, взагалі був 
мало знайомий з тим другим і навіть не розумів, чому все це когось 
хвилює.

—  Мені потрібен ваш напарник, —  промовила вона,— білявий.
—  Ганса немає, у нього нічна зміна, —  відповів робітник.— Мо

же, йому щось переказати?
Аніта трохи збентежилась.
—  Я хотіла позичити в нього книжку, він, мабуть, завжди має тут 

що читати.
Чоловік кивнув головою, а потім підійшов до столу з попільни

цями, знайшов захований за ним ключ і відімкнув шухляду.
—  Його тайник, —  сказав він, діставши книжку. —  Це та, що ви 

хотіли?
—  Так. —  Вона схопила її. —  Це саме та.
—  Майстрові Цімдарсу не подобається, що він читає в робочий 

час, —  зауважив робітник. —  Шпан був на диспетчерському пункті, 
поки Цімдарс не застав його за читанням. Відтоді він тут, унизу, але 
це нічого його не навчило. Фантазер.

—  А то чому? —  запитала Аніта і, розгорнувши книжку, побачи
ла на титульній сторінці ракету з вогняним хвостом, що відривалася 
від землі.

Робітник махнув рукою.
—  У нього повна голова всяких божевільних ідей. Балакає про 

все, що він хотів би робити, хапається за одне, за друге, тоді кидає. 
Тепер бігає на якісь курси. —  Повернувши голову, він прислухався 
до гуркоту в підвалі. —  Просто навіжений! Але книжку принесіть 
назад, бо він сердитиметься!

Робітник зник за млинами, а Аніта побігла з книжкою нагору.
—  Передайте йому вітання від мене! —  гукнула вона весело. —  

До побачення!
Тепер вона мала в руках щось від нього, а також привід прийти 

сюди знову, і навіть знала його ім'я —  Ганс Шпан. Вийшовши на под
вір'я, вона одразу ж розгорнула книжку. З відчинених залізних две
рей долинав гуркіт млинів, проте земля довкола була зелена, вкрита 
травою та бур'янами, без вугілля й попелу. Аніта прихилилась до 
залізних дверей і прочитала те, що знайшла на сторінці з багатьма 
чорними відбитками пальців, прочитала дуже голосно, бо мимоволі 
хотіла своїм голосом заглушити гуркіт, як він тоді піснею: «Земля
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ясна. Вона кружляє в зовсім чорному небі, на якому виразно й чітко 
видно зірки.5 Між небом і землею окреслене тонюсіньке, багате на 
відтінки коло, яке починається з жовтогарячої смужки, потім пере
ходить в осяйну лазур і нарешті зливається з смолистою чорнотою».

Вона засунула книжку в кишеню халата, сіла на велосипед і пої
хала назад, не звертаючи уваги на дорогу. їй було приємно мчати 
так, що аж вітер свистів у вухах. Вона отямилася тільки тоді, коли 
мало не звалилася в кабельну траншею. Далі вона вела велосипед 
однією рукою, а в другій тримала книжку і, йдучи, гортала її. Роз
дивлялася зображення ракет, що стартували, астрофізичні таблиці 
й діаграми, фотознімки Місяця й різних планет, портрети космонав
тів Гагаріна, Тйтова та їхні космічні кораблі. Нарешті знайшла кілька 
рядків тексту, аж надто густо облямованих чорними відбитками паль
ців. «Моє бажання —  присвятити своє життя новій науці, яка постави
ла собі за мету завоювання космосу. Я хотів би полетіти на Венеру й 
побачити, що ховається за її хмарами. Охоче відвідав би й Марс, щоб 
самому переконатися, чи й справді є на цій планеті канали. Місяць —  
не такий далекий сусід, і я думаю, що не так довго доведеться че
кати, поки ми зможемо ступити на нього». Вона натрапила на слово, 
яке прочитала на стіні млинового підвалу: «апогей» —  точка навколо
земної орбіти, найбільш віддалена від Землі.

Почувши неподалік голоси, Аніта підвела очі. Був кінець робо
чого дня, будівельники йшли звідусіль до автобусів, що стояли напо
готові перед цементним заводом. Вона швидко заховала книжку і 
решту дороги їхала велосипедом, відповідаючи на вітання й оклики. 
Ріта, що зустрілася їй, сказала, похитуючи головою:

—  Пропав халат, уже другий!
Аніта махнула рукою:
—  Це ще не останній.
їй довелося перепрошувати розгніваного колегу, власника ве

лосипеда:
—  Була страшенно важлива справа, —  запевнила вона.
А згодом, коли сиділа з Рітою в автобусі, таємниче прошепо

тіла їй:
—  Він ходить на курси, вивчає космонавтику, зі свого темного 

підвалу рветься в небо. Як же нам допомогти йому на старті?
Лише вдома, на самоті з книжкою, другого й третього вечора, 

прийшли сумніви: «Він читає і відвідує курси, мабуть, для того, щоб 
стати ще кращим вугільним мельником, назавжди чи поки існуватиме 
цей фах. Або вчиться водити автомобіль, заробляє на нього гроші, 
а тому не хоче змінювати цю роботу на іншу. Або вивчає французь
ку чи латинську мову, щоб краще розуміти іншомовні слова й пра
вильно писати їх на стіні підвалу. Або він такий, що йде, куди по
шлють, на курси й на будь-яку роботу, бо йому до всього байдуже, 
окремий день і година вже нічого не варті для нього. Або ж боїться 
зробити зусилля, боїться змін і ризику й задовольняється тим, що 
має, а розраду знаходить у читанні, співі та гойданні; потирає собі 
руки, які майже не знають діла, сміється з тих, хто працює на повну 
силу, і дозволяє собі пофантазувати про космос, апогей і осяйну 
лазур.

У неї наростало дивне почуття, якась суміш неприязні й зневаги 
з подивом, а також цікавість, що спонукала її знову й знову читати 
книжку, яку вона привласнила, і книжки з бібліотеки, де млиновий
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підвал здебільшого згадувався тільки побіжно —  ніякої проблеми, 
нічого надзвичайного, наче це застарілий придаток, що міг бути усу
нений кількома технічними нововведеннями й прийомами. Аніта вже 
хотіла змиритися з усіма цими фактами й відіслати молодикові його 
книжку про космонавтів, як одного вечора він подзвонив біля две
рей її квартири й сказав:

—  Пробачте, моє прізвище Шпан.
Його обличчя було серйозне, тонке, світле. І все в нього було 

світле— здавалось, він ніколи не стикався з брудом. Тільки в його 
очах, широко розплющених, виднілися карі цятки —  єдиний темний 
слід на блідому обличчі з світлими бровами і з білявим чубом, що 
спадав йому на чоло. На ньому був ясно-сірий костюм, біла сорочка, 
ясно-сірий галстук, а його жовті черевики аж вилискували, наче він 
прилетів сюди на крилах, бо в цьому новому кварталі ще не було ас
фальтованих вулиць, а тільки стежки через щебінь, шлак та буді
вельне сміття.

—  Ви, певно, хочете забрати свою книжку, —  промовила вона, 
змірявши його пиленим поглядом. —  Заходьте, будь ласка.

Він кивнув, пішов за нею до вітальні й поклав на стіл сірникову 
коробку.

—  Квітів неможливо дістати, —  сказав він.
Потім уважним поглядом обвів кімнату, помітив книжку про 

космонавтів, що лежала розгорнута на канапі, поряд неї бібліотечні 
книжки про електростанції, романи й томики віршів на полиці, дитячі 
іграшки у відчиненій скриньці. На стіні висіла гравюра з зображен
ням Страсбурзького собору, і її він розглядав пильніше, ніж усе 
інше.

—  У вас цікавий фах, маєте гарні зразки, —  зауважив він і сів 
так, щоб бачити гравюру. —  Ми ще не придумали, що нам тепер бу
дувати замість таких церков. Хіба хмарочоси?

—  Ні, млинові підвали, —  відповіла вона, щоб швидше перейти 
до справи, бо зовсім не знала, про що з ним говорити.

—  Мій фах вам не подобається, я це одразу помітив. —  Він по
клав ногу на ногу, відхилився назад і пояснив спокійно й діловито:—  
Є ще чимало брудної роботи, яку, проте, треба виконувати. Візьміть 
хоч би й сміттярів, асенізаторів, замітальників вулиць чи працівників 
каналізації. Хтось мусить це робити, навіть за найкращого соціалізму, 
інакше не виходить. Ну й платять за брудну роботу добре, мабуть, 
мучить сумління, бо сьогодні більшість людей сидять у білих ха
латах.

—  Суть же не в білому халаті, —  палко заперечила Аніта, зупи
нившись перед ним. —  Ми недаремно проповідуємо, що лише праця 
робить людину людиною, тобто що вона не є неприємним обов'яз
ком. Коли ми думаємо, то насамперед думаємо про свою роботу, 
запитуємо себе, що вона нам дає і що ми їй даємо. І розмірковуємо, 
де ми зі своїми здібностями справді на місці, де можемо зробити 
найбільше і найкраще, не тільки для себе, а й для інших. Ви читаєте 
книжки, ходите на курси і самі сказали, що внизу майже не маєте 
роботи. Отже, вам треба піти звідти!

Він знизав плечима й усміхнувся, як тоді, у млиновому підвалі.
—  Я маю багато часу, щоб читати, це правда.
—  А що то за курси у вас?
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—  Екскаватор, складаю іспит на екскаваторника, для розваги.
Глянувши на нього з подивом, вона запитала збентежено, чим

його почастувати: соком, пивом, вином чи коньяком.
—  Коньяк, —  сказав він.
Вона пішла до кухні й одразу ж повернулася з порожньою 

пляшкою.
—  Що ж робити?
—  Я піду принесу, —  схопився він, —  а потім поговоримо про 

Страсбурзький собор.
Подивившись йому вслід, вона лише тепер помітила, що він на 

голову вищий за неї, а коли він ще раз обернувся й, очевидно, на 
знак цілковитої згоди, кивнув їй, звернула увагу, що в нього бліда 
і шия, і рука, якою він узявся за ручку дверей.

Але вона подумала: чого це про Страсбурзький собор? її погляд 
блукав по гравюрі, по порталах, в які могли вільно проходити ве
летні, по вікнах, більших за багатоквартирні будинки, по вежі, вдвічі 
чи й утричі вищій за Добертінський театр, і по всій оцій горі каменю, 
з якого збудували б тепер ціле місто. Над вежею, витав надрукований 
закрутистими літерами вислів Гете, що ця споруда урізноманітнює 
чотири стіни кожної оселі й велично підносить їх, як дерево тисячу 
своїх гілок, мільйони гілочок і безліч листків на славу богові і людям. 
«А  що ми будуємо на славу собі? —  запитала вона сама себе. —  Хто 
ще шукає притулку під таким кам'яним склепінням, щоб тут упасти 
на коліна і, трепетно здригаючись від дзвону, гудіння органа та сяй
ва свічок, чогось сподіватися на тому світі, в якійсь безвісті? А що 
можемо ми запропонувати тут на землі замість цього, і не лише 
кільком сотням чи тисячам, а всім і назавжди, в тому числі й сміт
тярам, замітальникам вулиць, робітникам каналізації, носіям вугілля, 
асенізаторам, асфальтувальникам і чоловікові в млиновому підвалі? 
Чи їм чекати тих далеких часів, коли й вони зможуть ходити в білих 
халатах, а поки що відвідувати курси й читати книжки про космонав
тів —  це і є той наш собор із сталі, бетону й асфальту, який ми з 
вірою будуємо?»

Вона сіла, взяла сірникову коробку і знайшла в ній грудочку 
вугілля, що дивно блищала в її руці. Почувши кроки на сходах, 
швидко засунула вуглинку назад у коробку і поспішила до дверей. 
Він простяг їй щось сріблясто-блискуче —  загорнене у станіоль сма
жене курча.

—  У мене розгулявся апетит, —  сказав Ганс, —  від запаху в рес
торані! —  Він стояв на дверях кухні, де вона краяла хліб і готувала 
салат з помідорів. —  Але там страшенно накурено і такий гамір, що 
нічого не почуєш. —  Його очі примружились і зробилися темні, як 
у млиновому підвалі. —  Це не для мене, я там не витримую. Тут 
можна принаймні поговорити, не підвищуючи голосу і не ковтаючи 
тютюнового диму. Ви також не курите, правда ж?

—  Ні, —  мовила Аніта і раптом побачила його перед собою з 
чорним обличчям, з неприпаленою цигаркою між губами, що пе
ресувалася з одного кутика в другий. —  А ви кинули курити?

—  Це найлегше, я ніколи не курю, коли мені добре, —  пожарту
вав він. А коли вони сиділи у вітальні перед шматками смаженого 
курчат, він їй признався, що йому ще ніколи не було так добре, 
як зараз. —  Через десять хвилин після того, як ви пішли з підвалу, 
я вже знав ваше ім'я, а все інше розповіла мені ваша колега, з якої
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довелося витягати кожне слово. Потім ви взяли книжку, і кращого 
приводу завітати до вас я б не знайшов.

—  Он як! —  Аніта наморщила лоба. —  Книжка —  тільки привід!
Обгризаючи куряче стегенце, він похвалив салат, потім запитав:
—  Ви прочитали книжку?
—  Переглянула, —  відповіла вона. —  Це ваше хобі?
—  Я вважаю обмеженими тих, хто цікавиться тільки своїм фа

хом. Б'юся об заклад, що колись і ми там політаємо.
Вона підвела очі й подумала: «Він все ж таки будує свій Страс

бурзький собор! Розмелює вугілля в підвалі, а хоче рити екскавато
ром землю і кінець кінцем полетіти на космічному кораблі! Він 
поривається вгору, цей мрійник, і вище, ніж я собі уявляла!»

—  Чи не тому у вас таке ангельське терпіння? —  запитала вона.
Він ще щось запхнув у рот, похитав головою і відповів усміха

ючись:
—  Яке там терпіння! Хіба ви не помітили, який я прудкий? Мені 

хочеться ще цього року під час відпустки зробити з вами подорож 
літаком —  до Криму, Москви чи Ленінграда. Що вам більше до впо
доби?

—  Це справді несподівано, —  промовила вона, встала й увімкну
ла лампу, бо почало сутеніти. Тепер ще більше впадало в око його 
ясне вбрання, бліда шкіра, білі руки з тонкими пальцями. —  В Ленін
граді опівнічне сонце, білі ночі... Та чи було б це для вас справжнє 
лікування? Вам потрібен Крим, сонце й море.

Ганс випустив з рук виделку й перехилився через стіл.
—  Яке лікування? Мені не треба ніякого лікування!— скипів він, 

5 його обличчя ще більше зблідло. —  Я не потребую нічиєї допомо
ги, ніякого порятунку, почуваю себе з біса добре, здається, ясно 
сказав! Я мельник і поки що лишуся ним. Ну й що? Це недосить 
шикарно для вас, буде соромно десь показатися зі мною? Ви вдаєте, 
наче впали з неба одразу в білому халаті, й не маєте ніякого уяв
лення про те, яка буває брудна робота! Хіба то таке вже лихо ковт
нути трохи пилу, попелу, стерильнішого за все, майже такого ж ко
рисного, як ліки! Чи аварії, коли при п'ятдесяти й більше градусах 
залазимо в котел, і не з термометром у руці, як за інструкцією, а 
часом і без азбестових рукавиць, бо так швидше й краще працюєть- 
ся? Чи вас бентежить відпочинок, який я маю, поки, слава богу, все 
йде справно і мені можна зайнятися чимось іншим? Не потрібне 
мені ніяке лікування, ніякі дурні балачки. Не потрібне, і квит!

Він відсунув стілець і церемонно встав. Білявий чуб звисав йому 
на чоло, і він відгорнув його назад. Потім запитав, чи може взяти 
свою книжку, й подивився, на якій сторінці вона розгорнена. Його 
обличчя враз змінилося, майже втратило суворість і одержимість, 
яку Аніта відзначила тоді в підвалі.

—  Не йдіть, —  попросила вона і, відкривши сірникову коробку, 
простягла йому вуглинку, яка тепер, при світлі лампи, заблищала ще 
дужче.

—  Ви це даруєте мені?
Він хвильку збентежено дивився на Аніту, потім сказав:
—  Та я ж маю діло тільки з вугіллям, а букета троянд ніде не 

знайшов. —  Узявши з Анітиних рук вуглинку, він підкинув її вгору, 
спіймав і поклав на стіл. —  Іноді я беру таку грудочку перед тим, 
як вона розмелеться. Це ж був ліс, що буяв десь п'ятдесят мільйон
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нів років тому, гевеї, кипариси, магнолії, ліквідамбари чи ліріоден- 
дрони. Це могла бути й квітка олеандра або щось інше, про що ми 
й уявлення не маємо, квіти й барви, яких ми зовсім не знаємо. За 
п'ятдесят мільйонів років з усім тим нічого не сталося, воно лише 
почорніло й зробилося вугіллям.

Він ще раз кивнув їй, усміхаючись, і швидко пішов до дверей, не 
бажаючи тут залишатися; так поспішав, що навіть забув книжку про 
космонавтів, ракети і космічні станції, за яку Аніта схопилася, коли 
двері вже зачинились. Вона кинулася до вікна і замахала книжкою, 
проте він не обернувся. Тоді вона сіла до столу розглядати вуглинку 
і аж тепер побачила в ній безліч тонюсіньких сріблястих жилочок.

Знову в її житті настало затишшя. Вона вже не хотіла й дивитися 
на всі ті книжки і відсунула їх на полиці аж геть назад. А сама себе 
запитувала: хочу я витягти з підвалу цього Ганса Шпана з його вугіл
лям —  чи плутану романтику, чи галактику та осяйну лазур? Вже 
зникла зухвала самовпевненість, з якою вона кинулася штурмувати 
його похмурі млини. Майже не наважуючись атакувати Ріту, вона 
задовольнялася скупими відомостями, що самі доходили до неї під 
час планування нової електростанції: мельник там не буде потрібен, 
скорочуються й деякі інші штатні одиниці —  автоматизація і вдоско
налена техніка регулювання звільняли багато робочої сили, яка досі 
використовувалася в найтяжчих, а часом і шкідливих для здоров'я 
умовах.

—  Коли? —  запитала Аніта.
—  Через два з половиною роки нова електростанція матиме по

тужність двісті мегават, —  відповіла Ріта.
їдальня прибудовувалась до старої електростанції повільно, бо  

бракувало робочої сили. Але все ж таки, принаймні за кілька місяців, 
становище Шпана та ще деяких робітників напевне поліпшиться. Не 
раз підходила Аніта після огляду будівництва до дверей млинового 
підвалу і, відчинивши їх, бачила вкритий пилом стіл, заставлений 
пляшками, чашками й тарілками; за ним Шпан снідав і знову курив 
цигарку за цигаркою. Вона не могла примусити себе спуститися 
сходами і сказати йому щось банальне, ну хоча б: «Цього брудного 
стола ви скоро зможете вкинути в топку, тут унизу вже не їстимуть!» 
Або: «Напевне, цю стару халабуду через два роки знесуть разом э 
моєю прибудовою». Або: «Ви чули, що, крім курсів екскаваторників, 
є програма перекваліфікації для всього зайвого персоналу?»

Вона уявляла, що він їй відповість. І це ЇЇ дратувало, відбирало 
мову, коли вона тільки здалеку бачила Шпана, його тінь у насиченій 
пилом півтемряві, як він орудував віником, жестикулював з якоюсь 
іншою тінню, очевидно, із старшим напарником чи з лисим майстром 
Цімдарсом, котрий одного разу раптом постав у дверях і запитав ЇТ 
здивовано:

—  Хочете знову ризикнути своїм гарним халатом?
—  Ні, —  сказала вона й відвернулася, почервонівши. Проте, сту

пивши кілька кроків, зупинилась, гукнула:— Вибачте, на одну хви
линку! —  і повернулася. Насилу поборовши хвилювання, вона спершу 
плутано заговорила до старого, з яким часто стикалася у справі при
будовуваної їдальні, потім запитала:

—  Чи всі робітники на електростанції повністю, завантажені?
—  Авжеж, донечко, —  відповів Цімдарс. —  Ми першорядна ді

лянка.
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—  Але ж ви знаєте, що на будівництві дуже потрібні люди, а 
тут на електростанції є дуже затишні куточки —  я сама бачила.

—  Де?— запитав він, насторожившись. —  Це ви поясніть мені! —  
Він дістав цигарку, що наполовину розклеїлась, квапливо послинив 
і, покрутивши в пучках, припалив. —  Мені потрібен кожний чоловік, 
б'юсь,як лев, за кожного, не визнаю ні свата, ні брата, —  пояснював 
він, пахкаючи димом. Потім узяв Аніту під руку і повів її до сходів, 
що вели до контрольно-вимірювального пункту.

—  Герді, принеси нам дві чашки кави,—  попросив він молоду 
машиністку, що сиділа перед щитом з приладами.

Коли вони прийшли до контори, майстер лукаво ґіідморгнув Аніті 
й сказав:

—  Ви не дуже квапитеся з їдальнею, то я тут тримаю свій влас
ний буфетик.

—  Виходить, ви маєте зайвих людей, —  відповіла вона швидко 
і знову відчула впевненість. —  Хіба не можна при бажанні щось 
трохи раціоналізувати, як це робиться скрізь?

Він звів брови, потім узяв з брудного стільця папку з паперами, 
щоб вона могла сісти, а сам сперся на стіл, на якому стояв акваріум.

‘ —  Це не макаронна фабрика, —  сказав він нарешті. —  Тут кож
ний орудує мільйонами, чи він від ранку до вечора надсаджується, чи 
тільки стоїть і дивиться з руками в кишенях. І якби я раціоналізував 
з електростанції одну людину, а потім тут би щось полетіло шкере
берть, то раціоналізував би на вітер і мільйончик. Ви це розумієте?

—  А ваш буфетик? —  запитала Аніта, коли машиністка принесла 
каву.

—  О  боже, Герді, ти ж це робиш лівою рукою, правда? —  мовив 
він усміхаючись, і машиністка, сміючись, підтвердила.

—  Але ж у млиновому підвалі напевне не тільки дві зайві ліві 
руки, —  сказала Аніта прямо.

Майстер присвиснув, вийняв з рота цигарку і зачекав, поки ма
шиністка пішла.

—  Он воно що ! —  пробурмотів він, ковтнувши кави.— Шпан?
—  А хоч би й так!
—  Це мій найкращий працівник, він буде моїм наступником. 

На жаль, мені довелось посадовити його в підвал.
—  Як покарання?
—  Він міг би давно бути вгорі, але не хоче, трохи впертий. —  

Майстер затягнувся цигаркою, весело моргнув крізь дим і, коротко 
засміявшись, пояснив. —  Про мене, хай собі й книжки читає, аби тіль
ки чув, коли де-небудь щось не так. Та якщо я дивитимусь на це 
крізь пальці, то вони почнуть грати в скат або й кунятимуть десь у 
кутку. Шпан має слух, який тут потрібен, і цього досить, а крім 
того, він уже по димові, йдучи на зміну, бачить, як працює електро
станція. Цей хлопець незамінний!

Швидко допивши каву, Аніта підвелася.
—  В тому підвалі він не бачить диму, лише чує гуркіт. Там можна 

тільки отупіти.
Майстер похитав головою, погасив цигарку й пішов за Анітою до 

дверей, провів її аж до сходів, умовляючи стишеним голосом:
—  Я можу зрозуміти вас, бруд, спека стомлюють чоловіків, до 

того ж на різних змінах. Прийшовши додому, падаєш у ліжко, часом, 
як є, брудний, замурзаний. —  Тримаючи Аніту за лікоть, він говорив
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тепер дружньо, майже по-батьківському: —  Але не турбуйтесь, мій 
Шпан, зрештою, знає, чого він хоче. І я його нікому не віддам, заради 
нього ж, ні, ні! Ми повинні давати струм. Коли ви хочете зробити 
добре діло, переконайте його, щоб він скоріше вилазив до мене 
нагору, давно час!

Приязно попрощавшись із нею, він ще сказав:
—  Пробачте, будь ласка!
Коли залізні двері грюкнули за нею, вона відчула себе осором

леною, спійманою на думці, в якій вона й сама собі не признавалась.
Біля неї зупинився самоскид.
—  Може, підвезти вас? —  запитав водій.
Аніта кивнула й сіла в кабіну, та коли він запитав, чи їй до ба

рака дирекції, бо вона ж, певно, фрау Вагнер, дружина технічного 
директора, вона гостро засміялась і гримнула на нього:

—  Зупиніться! Я хочу тут вийти!
Коли розвіялася хмара куряви, знятої самоскидом, вона побачи

ла круг себе білу околицю цементного заводу та проектного бюро. 
Відчуваючи втому, зупинилася, сіла на неприродно білу траву і, гля
нувши вгору, на припудрені гілки сосни, подумала: «Торішній сніг!» 
І раптом у неї вирвався сміх, веселий, непокірний і впевнений, і роз
віяв спогад про сніг, мороз і тишу, як і про все, що було зовсім не
давно, навіть про слова лисого старигана з електростанції:

—  Нікому не віддам Шпана!
Схопившись, вона побігла до барака й голосно вигукнула:
—  Ні, ні!
Ще в коридорі вона почула спокійний, упевнений голос, що го

ворив про математичну модель, варіанти розв'язання та міру ефек
тивності. Трохи послухала біля дверей приміщення для занять, потім 
зайшла і, побачивши в першому ряду Ріту, сіла на перший-ліпший 
стілець. Написала записку: «Подзвони, будь ласка, Вагнерові, щоб 
він зробив неефективного мельника ефективним екскаваторником. 
Всі інші варіанти розв'язання відпадають. Ходімо!»

Ріта оглянулася з серйозним виразом, коли прочитала записку, 
яку їй передали. Проте незабаром вона вийшла з Анітою за двері ї 
там сказала:

—  Ти ж знаєш, що так не годиться.
—  Майстер Цімдарс не відпускає його, ніякі аргументи на нього 

не впливають, —  відповіла вона і штовхнула подругу в порожню 
креслярню. —  Будь ласка, подзвони!

—  Спершу поговори сама із Шпаном —  він може звільнитися 
і працювати, де захоче.

—  Ти що, його треба підштовхнути, інакше він ніколи не виб'єть
ся з своєї протоптаної колії.

—  Але те, що ти задумала, швидше штурхан під ребра, просто 
обман.

—  І все ж таки я прошу тебе, —  відповіла Аніта, витримуючи 
докірливий погляд подруги. —  Вагнерові весь час потрібні люди, 
ще й дуже потрібні.—  Вона сама швидко набрала директорів номер, 
проте тицьнула трубку подрузі в руку, коли Вагнер обізвався. Зро
зуміла лише дві чи три фрази, що їх Ріта вимовила, як завжди, хо
лодно й діловито, а потім усе, що її оточувало, потонуло в гуркоті, 
у звичному гаморі будівництва, в кошмарному спогаді, який раптом 
оволодів нею —  спогаді про млиновий підвал.
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Лише через кілька тижнів, на день ТТ народження, все те, що 
мучило ЇТ і непокоїло, відійшло в минуле. Вона саме взялася витирати 
цементовий пил з віконної шибки біля свого робочого місця, як поба
чила на склі віддзеркалення Ганса Шпана, і то так близько від її 
руки, що здавалось, досить простягнути руку, щоб затримати його 
назавжди.

—  Агов! —  гукнув він. —  Я вітаю вас, і ось вам книжка.
Кілька секунд вони були самі між креслярськими дошками, по

тім задзвонив телефон, і Шпан узяв трубку, але одразу ж поклав її. 
Він хотів ще щось сказати, та вона, нарешті опам'ятавшись, оберну
лася і промовила:

—  Дякую, щиро дякую!
В цю мить убігли її колеги, поздоровляли її, сунули в руки пиш

ні букети квітів, коробки цукерок та товсті книжки з мистецтва. Сек
ретарка внесла піднос із кавою та тістечками, а Ріта витягла з ки
шені халата пляшку коньяку і запитала:

—  Зараз?
Але за веселою балачкою та кавою, хоч телефонні дзвінки раз 

у раз нагадували про службові обов'язки, компанія вирішила випити 
за Анітине здоров'я ввечері.

— О, за ваше здоров'я неодмінно! —  сказав Шпан, який за кож
ним дзвінком уперто піднімав телефонну трубку й одразу ж клав її, 
•наче це був його само собою зрозумілий обов'язок. —  А якщо од
нієї пляшки не вистачить, то всіх запрошую до себе, в поштовий бу
динок за старим поштовим стовпом, що його тут кожен знає!

Коли всі порозходились, Аніта взяла книжку, яку подарував їй 
Шпан, —  книжку про Ленінград та його білі ночі. Глянувши у вікно, 
зона побачила, як він у ясно-синьому комбінезоні пройшов подвір'ям 
і піднявся на екскаватор. Ківш розвертався над горою вапна і здій
мав хмари білого пилу, а Ганс Шпан сидів високо вгорі, сміявся і же
стикулював, пропливаючи повз вікно, і, мабуть, одним рухом важеля 
підняв би конторський барак, якби цього захотіла Аніта. Він зупинив 
екскаватор, задоволено кивнув їй, а потім загримів гусеницями, під
няв стрілу з ковшем, мов стиснутий кулак, і зник у вихорі куряви.

Ріта тим часом поставила квіти у вази і склянки, склала подарун
ки й вітальні листівки на письмовий стіл і, показавши на особливо 
розкішний букет троянд, запитала:

—  Від нього?
1—  Я бачу тільки екскаватор, —  призналася Аніта, відірвавшись 

од вікна. —  Щось не виходить у нього.
—  Ну що ти, —  заспокоювала подруга, —  він сидить на своїй 

техніці, наче там народився.
—  Авжеж, хоч його налигачем затягли туди, як ти тоді слушно 

зауважила.
—  Ти після того не розмовляла з ним?
Аніта похитала головою.
—  Ні, він думає, що сам цього домігся; думає, заради мене дра- 

яонув із свого підвалу.
—  То хоч тепер скажи йому, як ми допомогли!
—  Ні, про це він ніколи не повинен довідатися, ніколи!
Ріта знизала плечима і промовила замислено:
—  Головне, що майстер Цімдарс не галасує і не дає Ватерові й 

усім шкварки.
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—г Ти так гадаєш?— запитала Аніта пригнічено і знову взялася 
за свою роботу. —  Щр це я надумала? <

День тягнувся страшенно повільно. Увечері вона зібрала квіт» 
й подарунки, всунула Ріті в руку троянди.

—  Бери, вони не від Шпана. —  А сама з рештою квітів та пода
рунками побігла до замовленого таксі, ще гукнувши назад: —  Ріто, 
приходь сьогодні ввечері неодмінно! Чекаю тебе біля поштового- 
стовпа!

Вдома вона виймала з шафи сукню за сукнею, проте жодна не 
сподобалась їй у дзеркалі, а тому, поки не зачинились крамниці, 
подалась до найближчої і там, перебравши всі вішалки, знайшла яс
но-блакитний брючний костюм на якому одразу зупинилась, коли- 
продавщиця сказала:

—  Лазурово-синій!
Вона враз відчула себе щасливою, навіть не скинула костюма 

після примірки й забігла на квартиру, тільки щоб ще раз подивитися 
на себе в дзеркало й причесатися.

—  Це має навіть екскаваторному королю імпонувати! —  пере
конувала вона своє зображення в дзеркалі----- 1 навіть у найдаль
шому закутку. мозку не повинна лишитися чорна, як вугілляг думка?

Ріта вже давно чекала біля поштового стовпа, перед каркасним 
будиночком, що колись був поштовою станцією. Аніта спробувала 
при тьмяному світлі ліхтарів розібрати напівстерті слова на старому 
кам'яному стовпі: назви багатьох міст, тривалість дороги туди чи> 
туди, заїзди й визначні пам'ятки.-

—  Тільки Ленінграда немає, а то помчали б нас від Шпановога 
будинку в усі кінці світу! Навіть до Пенкуна 1 —  ти знаєш ПенкунГ

Проте подруга похитала головою і потягла її до вхідних дверей* 
сказавши:

—  Ходімо, тебе всі давно чекають!
І справді, багато знайомих облич оточили її вже в передпокої, 

а серед них була схожа на мадонну дівчина, що стояла поруч із 
Шпаном. Тепер Аніта дивилася на нього зовсім не так, як у млино
вому підвалі чи у себе вдома, де вона говорила й говорила і надто» 
пізно ввімкнула світло; порівняла і зрозуміла, що не лишилося ні
чого від її захопленого уявлення про цього чоловіка: він був цілком 
звичайний, трохи худий, маслакуватий, біляве волосся вже починає 
випадати, дивиться так буденно на світ —  на моє лазурово-синє вбран
ня, о боже!

Веселий гомін, дзенькіт келихів, сміх і метушня захопили її, 
штовхнули в довгий вузький коридор, потім у вузеньку низьку кім
нату, далі в іншу комірчину, де в кутку стояла скачана доріжка, а 
поряд складені один на один стільці та канапа, на яку одразу ж сіла 
мадонна, потягнувши за собою Шпана.

—  Тут можна навіть танцювати, —  сказав один з інженерів. Він 
наповнив Анітин келих, цокнувся з нею і, намагаючись зав'язати з 
нею ближче знайомство, зашепотів їй: —  Чого ж бажають собі з 
такий день? І чия це ідея зібратися саме тут? Ну, хай там як, а оте- 
гарненьке малятко, здається, добре розважається з господарем, то, 
видно, людина діла!
1 Невеличке містечко в НДР, недалеко від кордону з Польщею.
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Але Аніта примусила себе не дивитися в той бік і, втікши від 
інженера, допомогла ввімкнути програвач, ■ якого хтось розшукав. 
Вона здригнулася, коли Шпан раптом підійшов до неї і запитав:

—  Потанцюємо? .
На пластинці, яку* вона витягла навмання, була модна пісенька, під 

мелодію якої було важко танцювати, а тому три-чотири пари, що, 
як і вони, вийшли в коло, невдовзі здалися. Тож вони танцювали тіль
ки вдвох, під загальні оплески, знайшли власний такт і якийсь час 
кружляли навіть після того, як музика стихла.

Аніта взяла келих, випила й почула, як мадонна сказала:
—  А ваше блакитне —  шик!
Потім мова пішла про вбрання, квартири, килими,. автомобілі, 

відпустку, і в цьому потонула мелодія, його пісня про осяйну лазур, 
що'беззвучно бриніла над модною пісенькою, оплесками і всіма 
роздумами останніх тижнів і годин. Хтось поставив нову пластинку, 
і веселий ритм повів тепер усіх у танець.

—  Ходімо, —  сказав Шпан, відводячи її вбік, —  нам треба ще 
поговорити про Ленінград.

Двері зачинилися за ними. З-за стіни було чути музику, човган
ня ніг, голоси і сміх. Очам треба було звикнути до сутіні, що пану
вала в цій кімнаті, і Шпан, поклавши руку Аніті на плече, пригортав 
Тї до себе.

—  Колись тут ночували візники, —  сказав він і ввімкнув світиль
ник. —  Інші кімнати були для мандрівників, а сам поштмейстер, мож
ливо, мій предок, задовольнявся курячим сідалом на горищі. Але 
від нього я успадкував заздрісний погляд на все, що від'їжджає, по
тяг до мандрівок. То як, пролетимо півтора мільйона метрів у пів
нічно-західному напрямі?

—  Так, —  згодилась Аніта, не роздумуючи. Старі меблі, карти
ни з бурхливим морем, птахами в леті, вітряками, фотографії туман
ностей і комет, годинники, що монотонно цокали, ліжко з книжками 
й зошитами на ньому —  все закружляло навколо неї. Трохи напідпит
ку, вона знайшла опору в руці, що тепер міцніше обнімала її за 
плечі, і їй подобалось, що Шпан несподівано заговорив про свою 
роботу, про екскаватор, на якому сидів, про будівельний майдан
чик, радіючи, що тепер працює там.

—  Нарешті видно, що зробиш за день, у кубометрах!
—  А ти чіплявся за свій підвал, —  промовила вона й махнула 

рукою. —  Не варто й згадувати!
—  А які в тебе були здивовані очі, коли сьогодні вранці ти по

бачила мене на екскаваторі! —  вигукнув він радісно. —  Такого сюр
призу на день народження ти, мабуть, не сподівалась?

Вона похитала головою і, уникаючи його погляду, промовила:
—  Ти ж не хотів цього.
—  Я це зробив заради тебе, —  запевнив він, ще міцніше при

гортаючи її. —  Щоб ти нарешті дала мені спокій, пішов до Цімдарса 
і сказав: «Я потрібен на будівництві, і я начхав на твої цифербла
ти!»

—  Які циферблати?
—  Я мав повернутись на диспетчерський пункт, але й там сидів 

би без діла, тільки дивився б на циферблати. Це й справді нудно, 
ти мала рацію.

—  І Цімдарс одразу відпустив тебе?
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—  О, він кричав, навіть на Вагнера, коли той спеціально прийшов 
на електростанцію, бо йому негайно потрібен був екскаваторник.

Перед вікном можна було розпізнати старий поштовий стовп, 
і Аніта уявила себе в екіпажі, запряженому чотирма, ба ні, вісьмома 
кіньми, яких Шпан гнав гладеньким, асфальтованим шляхом, по той 
бік річки, звідки було видно новий завод, а також електростанцію в 
гірляндах ламп денного світла. Та коли б це була й колісниця з кри
латими кіньми, яка відірвалась би від землі, чи літак, що летів би 
над заводом і містом на північний схід, вона не відчула б більшої 
радості, як від Шпанових слів, сказаних у ту хвилину:

—  Ти дала мені останній поштовх, вибила мене з уторовано» 
колії, перевернула все моє життя! '

Аж коли прочинилися двері, Аніта звільнилася з його обіймів. 
Вона поцілувала його чи він її? Мадонна, хихикнувши, поставила на 
порозі два келихи й одразу зникла. За стіною чувся сміх, якась соло
денька музика —  крутилася грамофонна пластинка. Протверезіла 
Аніта глянула на картини, що висіли на стіні, на пустельні місячні 
ландшафти та маленькі хмарки пилу на фотографіях, які лише для 
фантаста могли означати «інший світ» чи «далекі галактики», йа віт
ряки в золочених рамках, що крутилися від легенького вітерця, на 
десятки застиглих у польоті чайок, що ризикували розбитися об 
застиглі морські хвилі, потім на бруковану дорогу перед вікном, 
якою не проходила жодна людина і не проїжджала жодна машина, 
відколи асфальтоване шосе описало широку дугу навколо залишків 
старого міста.

Вона взяла з порога келихи, дала один у руку Шпановг, 
цокнулася з ним і подумала: «Чи я хотіла тільки галактику витягти з 
підвалу? Місячний ландшафт, на який я не хочу й не можу ступити? 
Чи пісню, після якої тільки танцюють у тиші? Чи обличчя, що відда
ляється в міру того, як я наближаю його до себе з пилюки, темряви 
та гуркоту?»

—  За твоє здоров'я! —  сказав він. —  За нашу дружбу.
Вона поставила порожній келих і відповіла:
—  У мене було запаморочилось у голові, тепер уже краще. Не 

знаю, що й говорила.
Він поцілував її і запитав знову:
—  Але з Ленінградом вирішено?
—  Так, —  відповіла вона, —  мені здається, я сказала «так».
—  Коли? Ти можеш тепер узяти відпустку?
—  Що, ми повинні зараз це вирішувати? —  Вона взяла його під 

руку, відчинила двері до сусідньої кімнати і шепнула йому: —  Добудь 
мені, будь ласка, таксі!

Вона попрощалася тільки з Рітою, а інші у веремії й не поміти
ли, що вона з Шпаном залишила квартиру. її черевички на високих 
каблуках вистукували по бруківці, якій було понад сто років. Від сві
жого повітря їй зробилося легко, і в неї на мить з'явилося бажан
ня сісти на поштовий стовп і вигукнути: «Но-о, чвалом!» Проте
Шпан, що мав би підсадити її, зник у темряві, бігав довкола, щось 
гукав їй, чого вона не розуміла, нарешті повернувся й знизав пле
чима.

—  Немає? —  запитала вона. —  Біля старої пошти нема жодного 
телефону?

—  Нема.
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—  Значить, ми остаточно повернулись до реального життя. Хо
дімо пішки!

І пішли, взявшись попідруч, через міст до нових кварталів. Аніта 
чимраз прискорювала ходу. їй хотілось утекти від цих годин, та, оче
видно, й від Шпана, і вона поцілувала його лише мимохідь, коли дій
шла до свого під'їзду. Не вмикаючи в квартирі світла, побігла до 
вікна, розчинила його, проте одразу відсахнулась, бо їй здалося, 
що він ще раз оглянувся.

Тоді вона квапливо витягла з полиці книжку про космонавтів і 
прочитала те, що облямовували численні чорні сліди пальців: «Я ви
сунув голову з люка і подивився на землю, що пливла перед моїми 
очима, —  плескатий світний диск. Не поспішаючи виліз назовні, м'яко 
відштовхнувся і легко поплив у безповітряному просторі. Не відчува
ючи ніякого страху, знову подивився на землю, кривину якої видно 
було тільки на обрії. Навколо було чорне як смола небо, всіяне зір
ками, які, проте, не мерехтіли. Сонце не сяяло, а здавалося гладень
ким диском без ніякого ореолу, пришитим без ниток до чорно-окса
митового тла. Фізичні відчуття в світовому просторі не можна ні з 
чим порівняти —  вас просто несе навколо корабля...»

Кілька днів Аніта не зустрічала на будівельному майданчику 
екскаваторника. Вона не запитала його, де він працює, уникаючи 
про щось домовлятися з ним, хоч як він наполягав. Тільки несподі
вано дізнавшись про заплановану службову поїздку до Ленінграда, 
в якій і вона мала взяти участь, розвідала про нього в штабі будів
ництва й негайно розшукала. Знайшла його між піщаними горами зав
вишки з будинок і вже здалеку побачила, як він, вітаючи її, махає 
стрілою екскаватора. Потім він вискочив з кабіни й гукнув їй:

—  Обережно, може обвалитися!
—  І тобі подобається така небезпечна робота? —  запитала вона 

й подала йому руку.
—  Це мої гори, я вивершую на свій розсуд Монблан, і льодови

кове озеро скоро буде готове. Хочеш подивитися?
Аніта кивнула й пішла з ним, грузнучи в піску. Коли побачила 

вириту яму, в якій зібралась грунтова вода, несподівано сказала:
—  На тому тижні лечу до Ленінграда.
—  Сама? —  запитав він, дивлячись у землю.
—  Ні, головний архітектор, три технологи і я від проектувальни

ків, —  відповіла Аніта. —  Обмін досвідом з ленінградськими архі
текторами.

—  Он воно що.
—  Я тільки зараз довідалась, що посилають і мене, але це не 

змінює того, про що ми домовлялися, —  запевнила вона. А тому що 
він нічого не сказав на це, не підвів очей і все притоптував чоботом 
пісок, швидко додала: — До від'їзду ми ще про все поговоримо.

Тоді він підвів голову і запитав:
—  Сьогодні?
—  Сьогодні ввечері я забираю дочку.
—  Я прийду, —  сказав він, і його обличчя проясніло. —  Заспіваю 

їй колискову пісню, я вмію! Послухала б ти мене тут, на моєму місяч
ному ландшафті!

Він одразу зробився таким бадьорим і веселим, що Аніта охоче 
лишилась би з ним, сіла б на пісок і ще цілі години слухала б, як він 
мріє про свої гори, долини й озера, що їх створив, наче бог, для
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якого навряд чи щось важила подорож до міста, розташованого на 
північному сході за півтора мільйона метрів. Вона хотіла спитати його 
за пісню про осяйну лазур, але, гуркочучи, підійшов другий екскава
тор і своїм ковшем безцеремонно гребнув найвищу вершину. Тоді 
вона тільки й сказала йому:

—  Не дозволяй руйнувати твій світ, —  подала руку й попросила: 
—  Приходь не дуже пізно!

Увечері вона привела з ясел Ев, довго не вкладала її спати й 
розповідала їй про екскаваторного короля, який сьогодні прийде 
і який одним рухом міг би підняти таку вагу, як піднімають сто чо
ловік.

—  Він велетень? —  запитала мала.
—  Ні, —  відповіла Аніта, —  велетнів насправді не буває, але його 

екскаватор має таку силу, як велетень.
—  Він принесе екскаватор?
—  Ні, екскаватор не влізе ні в яку квартиру, та, мабуть, і в цю 

вузеньку вулицю. Він працює на великій ділянці, де будуються нові 
будинки й фабрики.

—  А ти його королева?
—  Ну що ти! —  Аніта засміялася і погладила малу по голівці. —  

Спи тепер, доню!
Коли нарешті прийшов Шпан, Ев уже спала. Тому він попросив 

дозволу хоч подивитися на неї і прошепотів, схилившись над ліжком 
у темній дитячій кімнаті:

—  Завтра вранці я розбуджу тебе співом.
Аніта зрозуміла, що він мав на думці, коли Шпан, повернувшись 

.до вітальні, одразу схопив її в обійми, палко поцілував і почав закли
нати не їхати без нього, бо він тепер не витримає розлуки.

—  А крім того, там білі ночі,— сказав він.—  В Ленінграді ти не 
зімкнеш очей, стоятимеш на котромусь із невських мостів і все ди
витимешся на відсвіт сонця, що ніколи не згасає. Тоді я міг би тобі 
розповісти про свої чорні ночі, про дні в підвалі, де я завжди уявляв 
собі таке: сонце, що не заходить, ночі, які стають днем, і ти..і

Він залишився, і десь перед світанком вона заснула в нього 
в обіймах, а коли прокинулась, почула його голос. У кімнаті було 
вже видно, і він сидів біля дитячого ліжка й співав пісню:

Широке небо, серцю миле,
Заповива в серпанок зорі.
І хмари вітер легкокрилий 
Жене в ясну прозорінь.
О небо, осяйна лазур...

Через кілька днів і ночей, що минули, наче в сп'янінні, Аніта 
дивилася з вікна літака на отари білих хмар, що кидали рухомі тіні 
на річки, села, залізничні колії, поля і ліси. Бачила також обриси лі
така, що пропливали над шляхами, полями, луками, озерами, над ве
ликими й малими містами, і, відкинувшись на сидіння, думала: «Хочу 
все це ще раз пережити, і потім знову й знову —  разом з ним!»

Перед тим як приземлитись, літак пірнув у хмари, білі клуби за
вирували за вікном, раптом розірвались, і їх мов відмело, коли за
кружляло перед Анітою велике місто, його нахилені вежі й бані, 
заводські димарі зі стягами диму, канали, рукави річки, розгойдані 
хвилями кораблі і крани в гавані, будинки, дерева, телеграфні стовпи 
та ліхтарі, що випросталися лише в останню мить, коли літак призем
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лився за півтора мільйона метрів на північний схід від Добертіна. \ 
в сум'ятті зустрічі, коли Аніта затиналася на майже забутих російсь
ких словах, а чужі чоловіки обнімали й цілували її, і проїжджаючи 
містом з його численними мостами, шпилями та парками, і на Невсь- 
кому проспекті, де майже кожний куточок описаний Пушкіним, Го
голем чи Тургенєвим, і перед башточками Петропавлівської фортеці, 
і коли дивилася на крейсер «Аврора», Зимовий палац та Смольний,—  
скрізь потрапляла вона у вир слів, думок та мрій останніх добертін- 
ських годин, наче була тут не вперше і не одна.

Вночі стояла на якомусь невському мосту, пригадувала недавні 
дискусії про великоблочне будівництво, сталеві конструкції та типові 
проекти і знала, що надворі й досі видно і що сонце не випускає з-під 
своєї влади небо —  червоне біля обрію, а вище жовте й осяйно-біле.
І скрізь, на набережних, вулицях та майданах, юрмилися люди, що 
хотіли натішитися тріумфом світла над темрявою і своїм неспанням 
відривали від ночі годину за годиною. Вони гомоніли й співали, круж
ляли в танці на мостах і намагалися кожного втягти в це коло ра
дості.

—  Я гадаю, наше місто побудоване між болотом і морем заради 
білих ночей, —  сказав наступного ранку один ленінградський архітек
тор, показуючи Аніті та іншим гостям макети планованих нових квар
талів міста. —  Лише під час війни, в блокаду, ми проклинали ці ночі.

Вони виїхали на будівельний майданчик біля Фінської затоки, і 
там Аніта почула знайоме гуркотання гусениць екскаватора й поба
чила, що його велетенська рука, наче граючись, висипала пісок і 
гальку в застояну воду, відвойовуючи в моря метр за метром, щоб 
створити простір для селищ, плани і гіпсові макети яких ще кілька 
годин тому здавалися їй мрією.

Вона сіла на пісок, сиділа нерухомо й думала: «Це тобі сподоба
лося б, екскаваторний королю! Це твій світ і мій світ! Це важливіша 
мета, ніж кратер в «Маре Транквілітатіс» чи якась туманність най
дальшої галактики!»

Той тиждень минув майже без відпочинку і сну, і вона поверну
лася до Добертіна зовсім знесилена. Хотіла одразу ж податися до 
свого екскаваторного короля, але була ніч, і коли водій, який віз 
делегацію від аеропорту «Шенефельд», зупинив машину перед її 
під'їздом, вона майже спала. В квартирі напівроздягнена впала на ка
напу й заснула. Прокинулась аж опівдні, стала під холодний душ і 
потім атакувала* дзвінками штаб будівництва, аж поки не покликали 
до телефону Шпана.

—  Я привезла тобі цілу купу білих ночей, —  сказала Аніта. —  
Скоріше приходь!

А тим часом пішла до перукарні, забрала з ясел дочку й, одяг
нувши барвистий козакин, який їй подарували в Ленінграді, приготу
вала святкову вечерю з самих російських страв. Потім поставила на 
стіл грузинське вино й коньяк, розклала на килимі галерею листівок, 
фотографій та фотоальбомів і наділа на нову зачіску хутряну шапку, 
призначену для Шпана.

—  Так приймають короля! —  вигукнула вона, звертаючись до 
Ев. —  А ти тільки скажеш «страствутьє» і «солнце св'єтіт», коли він 
зайде у двері, і він подумає, що ми разом вирушили у велику по
дорож!
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Та мала не хотіла нічого іншого, тільки б він знову заспівав, на- 
стирливо просила його про це, коли він прийшов, і коли вечеряли, і 
коли розглядали альбоми й подарунки, не давала йому розмовляти з 
матір'ю, набридала й тоді, коли вони разом гуляли біля річки, де 
цього червневого дня загоряло багато добертінців.

І раптом Шпан відбіг від них, скочив у прибережні кущі, де сидів 
якийсь рибалка.

—  Сиди тут! —  гримнула Аніта на дочку, що хотіла побігти за 
ним. —  І замовкни нарешті! Не можна ж весь час співати, а там, де 
хтось ловить рибу, навіть розмовляти не можна. Тс!

В цю мить рибалка обернувся, і Аніта впізнала, незважаючи на 
парусиновий картуз, якого він торкався двома пальцями, лисого чо
ловіка з електростанції —  колишнього Шпанового майстра Цімдарса.

—  Ну й здорово ви це зробили! —  гукнув він їй дуже серйозно 
і висмикнув свою вудку, на якій теліпався дощовий черв'як. —  Таке 
ще нікому не вдавалось, а ви зі своїми зв'язками все любенько об
лагодили. Браво! Тепер у підвалі сидить чоловік, що був уже на 
пенсії, і він там надсаджується. Хто робить брудну роботу, білоруч
кам байдуже, аби той бруд прибирали! Наш братчик висить на гачку, 
мов черв'як, а ви тільки натискуєте на кнопочку та хвалитесь, мовляв, 
світ гігієнічний, зручний і чистий...

Шпан стояв біля нього немов закам'янілий, руки тримав у кише
нях і мовчав. Очі його втупилися у черв'яка, якого старий відірвав 
від гачка, кинув додолу і розтоптав. Коли свиснув у повітрі гачок з 
новою наживкою, Цімдарс сказав, зиркнувши на Шпана:

—  Не дивися так кисло! Можеш не виправдовуватися переді 
мною, ніби не знав, хто тут використовує свої зв'язки! Нашого брата 
можна й не питати, аби у вас усе йшло гладенько! Але знайте, що 
останнього слова ще не сказано! Де ж ми живемо?

У Шпана очі зробилися вузенькі, мов щілини, і раптом він по
дерся крутим берегом, мовчки пройшов повз Аніту й Ев і майже бі
гом кинувся геть.

—  Облиш його, Ев! —  гукнула Аніта дочці, що хотіла бігти за 
ним. —  Ходімо, нам пора додому. —  І вона схопила малу за руку й 
потягла за собою, більше не зважаючи на прохання й опір. Вдома 
тремтячими руками роздягла Ев і поклала її в ліжко, хоч було ще 
рано спати. Позбиравши з килима фотокартки й листівки, віддала їй, 
потім, беручи по одній, розповідала, що там зображено.

—  Це такий міст, його можна зводити, щоб великі кораблі не 
зачепилися за нього, —  звідний міст. Це завод, де виготовляють тур
біни —  ті машини, що з вугілля виробляють електричний струм, світ
ло, усе...

Коли задзвонив телефон, Аніта здригнулася, підбігла, вхопила 
трубку, але ніхто не озвався.

—  Жарт, —  промовила вона і прибрала з столу посуд, залишки 
їжі та невідкорковані пляшки, потім скинула барвистий козакин, але 
одразу знов надягла його, ще раз вернулася до Ев, намагаючись 
якомога веселіше відповідати на запитання дівчинки, яку цікавили 
зображення музеїв, пам'ятників, картин, станцій метро, парків та па
лаців, з якими Аніта знайомилася під час подорожі.

—  А чого він утік? —  запитала Ев і підвелася в ліжку.
—  Ой, донечко, зараз мені ляж! —  звеліла Аніта і, швидко від

вернувшись, вийшла до вітальні. Дивилась у вікно і на дальші запи-
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тання дочки відповідала неуважно. Згодом почула, як та співає, спо
творюючи мелодію аж надто знайомої пісні. —  Ну, спи вже! —  нака
зала їй, увімкнула радіо й зачинила двері до дитячої кімнати. —  На 
добраніч! Он як пізно!

Але було ще видно, й Аніті довелося з годину зачекати, поки 
стемніло і мала нарешті заснула. Тоді вона тихенько вийшла з дому й 
попрямувала до старого будинку біля поштового стовпа. Вона не зди
вувалася, коли літня жінка, Шпанова мати, відчинила їй і сказала, що 
сина немає вдома, та якщо вона хоче, може почекати в його кімнаті.

Аніта пішла за жінкою тісним коридором, через низьку кімнату, 
з похилими стінами, де стояла канапа з вигнутою спинкою, чотири 
чи п'ять стільців та круглий стіл, який винесли, коли справляли Анітин 
день народження. В суміжній мансардній кімнаті, з вітряками, чайка
ми та морем на картинах і зірками та Місяцем на фотографіях, з 
двома старими годинниками і ліжком, закиданим книжками, жінка 
сказала:

—  Будь ласка, можете взяти собі щось почитати чи подивитися.
Але Аніта ні до чого не доторкнулася, сіла в крісло біля вікна

і була рада, що Шпанова мати не лишилася в кімнаті. Лише цокання 
годинників порушувало тишу, болем відлунювало з мозку, і вона 
ладна була схопитися й бігти звідси, бо в її голові все так переплу
талося, що вона вже зовсім не знала, що хотіла сказати й пояснити 
Шпанові, коли він з'явиться, і чому взагалі прийшла сюди.

Почувши на брукові його кроки, кинулася до вікна. Він ішов по
вільно, важко, хитаючись, похиливши голову й засунувши руки в ки
шені штанів. Перед вхідними дверима на мить завагався, повільно 
дістав ключі й перемовився кількома словами з матір'ю в передпо
кої, перше ніж ривком відчинив двері до кімнати.

—  Добривечір, —  сказав він і, схиливши голову ще нижче, підій
шов до неї, увімкнув світильник і простяг їй руку. —  Я п'яний. —  Він 
важко сів на ліжко, глибоко зітхнув і заговорив, притиснувши кулаки 
до скронь, наче сам до себе:— Мене роздавлено, я йолоп, тварюка, 
дурень несосвітенний. Пробач.

Проте вона перебила його:
—  Ні, то була моя помилка, це я втовкмачила собі в голову ви

тягти тебе з того підвалу.
Він подивився на неї вражено.
—  То ти й справді це облагодила?
Вона кивнула.
—  Коли ти сів на екскаватор, уже пізно було, тоді я не могла 

тобі пояснювати.
—  Розумію, обман, усе обман! —  І він знову почав терти голо

ву. —  Я також обманював, бо хотів імпонувати тобі. Зовсім не хотів 
іти з підвалу, а твердив, ніби хочу звідти вирватись.

—  Годі тобі про той підвал, —  відказала вона сердито. —  Краще 
признайся, що на екскаваторі ти почуваєш себе багато краще!

—  Ні, мені не треба лікування, не треба твоїх хитрощів, —  бур
мотів він затято. —  А в підвал пішов той, кому й справді треба ліку
ватися.

Вона взяла його за руку й заговорила, переконуючи:
—  Господи, яке ж на екскаваторі лікування! Не казися через 

того лисого, він сидить на своїх людях, як квочка на курчатах.
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—  Я не курча! —  вигукнув він люто і висмикнув руку. —  Ти не 
маєш права так поводитися зі мною! Коли я щось роблю, я це роб
лю з власної волі, і з власної волі я повертаюсь на електростанцію!

Аніта встала і промовила:
—  Ти спершу проспись після горілки, все добре обміркуй. Завт

ра поговоримо про це спокійно, гаразд?
—  Ні, завтра ні! —  заперечив він уперто і знову відштовхнув її 

руку. Та коли вона хотіла пройти повз нього, він затримав її і по
просив:—  Залишся в мене, Аніто!

Якийсь час вона опиралася його обіймам, але здалася, коли він 
примирливо сказав:

—  Все це нас аж ніяк не обходить, хай залишається між нами як 
було, гаразд? —  І навіть пожартував: —  Можна й без білих ночей, 
правда ж? —  Тоді зняв з неї козакин і кинув його на абажур. —  Між 
нами завжди буде злагода! —  вигукнув він грайливо, роздягаючи її 
далі. —  Я кохаю тебе і вже давно забув, що було, —  запевнив він 
і своїм одягом зовсім закрив лампу. —  Темно, темніше, найтемніше!

Коли Аніта впала з ним на ліжко, трохи осторонь від неї щось 
блимнуло, гойднулося і, загрюкотівши, зникло з її очей. Запахло 
паленим, вихопилося полум'я. Вона вирвалася з його обіймів, він схо
пив перину й кинув її на перекинуту лампу, що палала разом з усім 
одягом.

—  Оце то так!— промовив Ганс, коли полум'я задихнулося, і 
відчинив вікно, щоб вийшов дим. —  Тепер тобі доведеться лишитися 
в мене.

Він підняв перину й кинув їй клапоть рукава від барвистого ко
закина. її спідниця і його сорочка були присмалені, решта речей по- 
прогоряли в багатьох місцях.

—  Абажур був пластмасовий, —  пояснив він, показуючи їй роз
топлені рештки. —  Як бачиш, світло з моєї електростанції перемогло.

Сівши поруч неї, він почав майже захоплено розповідати про 
свою працю у млиновому підвалі:

—  На початку зміни я спершу йду в котельну. Там душно й су
тінь, коли сонце не світить просто в вікна. Шум там ще можна стер
піти, голова болить лише від спеки, ну й звичайно заважає свист 
кожного вентиля. Вітаюся з колегами біля пультів управління, а потім 
спускаюсь у свій підвал, де маю вчасно змінити чоловіка з другої 
зміни. Переглядаю записи в протоколі, це такий аркуш, як рушник, 
дивлюся, чи справні прилади, чи все йде, як належить. Про всяк ви
падок, натискуючи кнопку, перевіряю, чи всі запобіжні лампи в поряд
ку. Все це триває п'ять-шість хвилин. Тепер мій змінник може йти, 
і я маю час для себе. Здебільшого читаю, а на гойдалку сідаю тільки 
тоді, коли вже не повертається шия. Іноді йду нагору до пульта уп
равління або до Цімдарсової контори, де біля вікна стоїть акваріум. 
Проте риби наганяють на мене нудьгу, а кроликів, що їх хтось був 
приніс сюди, я випустив. Цікавіше з мітлищем —  ми його застром
люємо в колосник і кидаємо на нього прокладні кільця. В цьому я 
змагаюся з вигрібачем золи, бо внизу більше нікого немає, коли не 
приходить сам Цімдарс. Тоді ми вдаємо, що зайняті ділом, вислухо
вуємо його нотації, і він має рацію, коли каже: «Хай там хоч що, 
а ми мусимо тут бути, треба, щоб завжди хтось міг кинутись на ви
ручку. Це наша робота, поки її не скасовано».
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—  Авжеж, і мені здається, що я тільки зараз познайомилася з 
тобою, —  промовила вона гірко, відсунувшись від нього, зібрала 
свою обпалену білизну й попросила його, щоб він приніс їй плащ чи 
якусь материну сукню. —  Іди в свій підвал, удавай, що зайнятий ді
лом. А пенсіонер, що там тепер сидить, ладний буде видряпати тобі 
очі, бо ти віднімаєш у нього таку спокійну посаду, екскаваторний 
королю!

В старій сукні його матері вона пройшла через кімнату з похили
ми стінами. Жінка, яка там сиділа, з серйозною міною подала їй па 
прощання руку.

Наступного дня була неділя, й Аніта довго лежала в ліжку, а 
коли прийшла до неї дочка і знову стала набридати їй запитаннями 
про екскаваторного короля, вона сказала:

—  Годі тобі! Екскаваторного короля більше немає! Хіба що в 
казці!

Через кілька місяців вона перестріла Шпана по дорозі до елект
ростанції і віддала йому сукню його матері та хутряну шапку, яку 
привезла з Ленінграда для нього.

—  Тепер вона пригодиться тобі —  надходить зима, —  сказала 
Аніта. —  А чуприна в тебе все рідшає, хоч твоя голова мало чим 
клопочеться.

—  Аніто, зрозумій мене!
—  Ні, я не розумію тебе, —  відповіла вона різко, —  я, очевид

но, завжди неправильно розуміла тебе.
А коли відійшла від нього, подумала: «Пісня про осяйну лазур 

все-таки лишається зі мною, та й з ним, і навіть з Ев». Випадково 
натрапивши на пластинку з цією піснею, вона слухала її раз по раз —  
той чужий, суворий, хвилюючий голос, що, як вона сподівалась, дійде 
колись і до Шпана. А в книжці про космонавтів, якої вона йому не 
повернула, на заяложеній сторінці було написано: «Коли я знову став 
ногами на твердий грунт, то відчув себе немовби трохи п'яним. Я 
похитувався, наче був на човні, що м'яко погойдується, проте ступив 
я на пісок і каміння, і пахло травою, землею, лісом».

Цю історію Аніта розповіла похапцем, майже самими натяками/ 
знаючи, що з Шпаном, старою та новою електростанцією і пробле
мою млинового підвалу я добре обізнаний і що я вже перечитав у 
нашій комбінатській газеті статтю, написану старим майстром Цім- 
дарсом. В ній говорилося: «Я рішуче виступаю проти незаконних ме
тодів деяких співробітниць проектного бюро, які інтригами відбирають 
в електростанції конче потрібні кадри і цим ставлять під загрозу ви
робничий процес, що може якнайсерйозніше позначитися на забез
печенні нашого населення електроенергією. Абсолютно неприпусти
ме те, що це втручання в інтереси нашої першорядної ділянки ви
кликане чисто егоїстичними, якщо не цілком інтимними причинами, 
а виробнича частина не дала заміни і, незважаючи на мої застережен
ня і протести, не вжила ніяких заходів, щоб перешкодити плинності 
кадрів».
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Ця стаття з'явилася з запізненням, лише через два тижні після 
того, як Шпан повернувся на електростанцію, а тому, коли про це 
зайшла мова, я сказав Аніті:

—  Це ж удар у порожнечу, спалах гніву, що його міг би й при
берегти добряга Цімдарс. Він бачить тільки свої котли.

—  Ні, —  рішуче заперечила Аніта, —  цього удару я цілком за
служила! Бо доти не зрозуміла, що Шпан повернувся на електро
станцію не просто з ображеного честолюбства: він просто не стер
пів, що хтось наважився радити йому, що для нього краще. Кажуть, 
що тепер Шпан один з найздібніших інженерів на новій електростан
ції, і перед початком зміни ми іноді зустрічаємося біля брами, де він 
справді по самій хмарці диму з димаря бачить, як працюють його 
машини.

В один з найближчих днів я мав справу на новій електростанції 
і не втерпів, щоб не перекинутися з Гансом Шпаном кількома слова
ми.

—  Чи є ще тут мельники? —  запитав я його, коли ми перевірили 
кілька новозмонтованих схем.

Він подивився на мене великими карими очима, провів рукою по 
чуприні і щось сам до себе пробурмотів, а потім рішуче сказав:

—  Господи, та в нас усі прилади нагорі, ми тільки задля контро
лю туди заходимо, і нічого пенсіонерам марнувати там свій час! Як 
ви взагалі могли таке подумати?

5
Як мені описати картину? Коли б я сказав, що на ній зображено 

голу жінку, то цим було б сказано майже все і разом з тим зовсім 
нічого. Мушу визнати, що йдеться про спокусливо гарну молоду жін
ку, чорняву, пишногруду, з широкими стегнами й дуже тонкою та
лією. А про очі при всьому бажанні не повідомиш нічого: вони за
плющені, повіки вигнуті вгору, а брови вниз, і через це створюється 
дивовижне враження, наче ця жінка усміхається, бо вона бачить при
ємний сон. Підклавши руки під голову і вільно підібгавши ноги, вона 
лежить на неприродно червоній землі, подекуди зім'ятій, немов сук
но, яке покриває весь краєвид аж до обрію, не рахуючи гайка олив
кового кольору та краєчка озера, яке здається каламутно-ліловим і 
немовби витікає з картини. Небо наче захмарене, хоч яснішого неба 
не можна собі уявити: кольору лимонаду, але просочене блакиттю, 
безхмарне і без найменшого сліду сонячного світла.

Ця картина, безперечно шедевр живопису, викликала палкі супе
речки, коли її разом з іншими картинами та графічними творами ху
дожника Герда Леверенца виставили в фойє нового клубу. Врешті
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«Романтичну натурщицю» —  це назва картини —  соромливо повісили 
в закутку, в погано освітленому коридорі, не подумавши, що це тіль
ки приверне загальну увагу, розпалить цікавість; і саме там юрмили
ся відвідувачі. Тьмяне світло приглушувало яскраві барви, підкреслю
вало спокусливе і мрійне в цій картині, й залежно від напряму думок 
відвідувача присуд коливався між «класично» і «безсоромно». І не 
було кінця балачкам та здогадам, що то за жінка позувала худож
никові.

Кілька разів відвідавши виставку, де завжди називалося й ім'я 
Доньї-Жуаніти (пошепки чи й уголос), я пішов до художника Герда 
Леверенца, який влаштував собі майстерню на старому селянському 
подвір'ї. Він був дуже заклопотаний і спершу зовсім не хотів мене 
слухати, та коли я заговорив з ним про картину, якої саме торкнувся 
його пензель, він став трохи ласкавіший.

—  Ви малюєте своє власне вікно? —  запитав я здивовано, бо 
крім столика з малярським причандаллям, віконної рами та яблуні в 
садку, яку хтось погано обрізав, на полотні нічого не було.

—  А малюють завжди щось власне, —  відказав він, мазнувши 
сірою фарбою по блакитному небу вище дерева.

—  Хмара?
—  Авжеж, хмари беру такі, як мені треба. Привласнюю те, що 

подобається, додаючи фарби, —  це моя робота.
—  А коли ви малюєте людей, тобто тих осіб, котрих кожен знає, 

тоді, мабуть, не так просто буває з цим привласненням?
Знизавши плечима, він і далі збільшував хмару на своїй картині.
—  Не сприймайте цього так буквально, —  пояснив він спокійно, 

—  те, що привласнив, я потім роздаровую. Хто хоче, може дивитися 
на картину і брати з неї, що йому подобається.

—  Але ж намальована людина, коли вона жива, може заперечи
ти: «Стривайте, тут і мене треба спитати: чи хочу я на полотно?» Чи 
не так?

—  Пробачте. —  Він відклав пензель і подивився на мене, намор
щивши лоба. —  Чи не могли б ви ясніше сформулювати свою думку?

—  Я прийшов з вашої виставки, —  відповів я нерішуче. —  Був 
там не раз.

—  Ну й що? Вам не подобаються картини?
—  Більшість, майже всі дуже подобаються, —  запевнив я швид

ко. —  Лише одна, ота натурщиця...
—  Я так і знав, голе тіло! —  перебив він мене. —  Знову почи

нається комедія? Ви ще ніколи не бачили голої жінки? В кожній кар
тинній галереї висять десятки таких картин, і не тільки десь у закут
ках! —  Повернувшись до свого малювання, він зауважив ущипливо: 
—  Знайшли чим клопотатись, невігласи!
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—  Але ж ви повинні визнати, —  заперечив я, —  що то зовсім- 
інше, коли десь висить картина Рубенса, жінка, та й годі, якої ніхто * 
не знає.

—  Яка вже померла, —  кинув він і взяв на пензель трохи чорної 
фарби.

—  Так, вона вже померла й нікому невідома.
Він додав у хмару на полотні соковитої чорноти і, зиркнувши на 

мене через плече, запитав насмішкувато:
—  То що, і мені малювати мертвих?
Тепер я вже не знав, як викласти йому свою справу чемно й дип

ломатично, і сказав прямо:
—  Я хочу попросити вас забрати з виставки ту картину, принай

мні на деякий час.
—  Ні. І не розумію, навіщо це робити, —  сердито відповів він, —  

картина залишиться там, де вона є.
—  Але ж подумайте, буває, що людина в тяжкому становищі й 

потребує захисту, трохи уваги, такту.
—  А до чого тут моя картина?
—  Та й упертий же ви, хай вам чорт! —  Мені справді урвався 

терпець. —  Ви ж повинні знати, кого і що ви намалювали! Про неї 
аж забагато говорять і без отієї вашої картини!

Художник Леверенц, здавалось, нарешті щось зрозумів і, знову 
перервавши свою роботу, запросив мене випити по чарці. Коли ми 
перехилили й по другій, він сказав:

—  Тепер я мушу випровадити вас, бо ще сьогодні хмара має бу
ти готова* А щодо картини, то в цьому я допомогти, на жаль, не мо
жу —  вона вже не належить мені, я подарував її натурі.

Я взяв це до відома з великою полегкістю, попрощався з худож
ником й одразу побачив прямий і простий спосіб добратися до кар
тини, яка викликала стільки хвилювання й обурення. Ще того щ 
дня я знову пішов на виставку, в присутності завідувача клубу зняв, 
із стіни картину і пояснив йому, коли той заговорив про скандал, який 
тут учинить художник: г

—  Пусте, ця картина йому не належить. —  Я попросив пакуваль
ного паперу, не слухаючи завідувача. —  Як хочеш, дам тобі розпис
ку в тому, що віднесу картину власниці, —  сказав я. Та він тільки пов
торював стурбовано:

—  Ой, буде морока, буде, кажу тобі, морока.
Дорогою я купив букет білого бузку, і з ним, тримаючи під пах

вою запаковану картину, поспішив до Аніти, яка, правда, не сподіва
лася, що я завітаю, але дуже зраділа бузкові і спершу зовсім не по
мітила мого другого подарунка.

—  Трошки зачекайте, будь ласка, я тільки розвішу білизну, —  
сказала вона і лишила мене у вітальні самого. ,
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Дочка вже слала, і я мав змогу роздивитись Анітину квартиру й 
подивуватися доброму смаку, з яким були вибрані й об'єднані в за
тишний, самобутній світ меблі, килим, гардини, усіляке скло, порцеля
на, фігурки та інші дрібнички на старому комоді. Мій погляд зупи
нився на гравюрі, що зображувала Страсбурзький собор, і мені зда
лося, що я почув звуки церковного дзвона, гудіння органа, а потім 
поринув у приємний сон.

...Ось відчиняється брама, й Аніта, під руку зі мною, у вінчаль
ному вбранні, спускається сходами, навколо нас миготять знайомі 
обличчя, щебечуть діти, серед яких я впізнав маленьку Ев, що ста
ранно розсипала квіти перед нашими ногами. Але в цю мить я з 
жахом помітив кількох знайомих чоловіків, які тримали Аніту за дов
гу фату й хотіли відтягти ЇЇ від мене.

«Пане Кошек, облиште це! —  гримнув я на того, хто найдужче й 
найбезсоромніше смикав за фату. А потім звернувся також до ху
дожника Леверенца, доктора Арндта, Ганса Шпана, директора Ваг
нера, заклинаючи їх: —  Майте розум і примиріться з неминучим!»

Але вони тільки сміялися, і я, ризикуючи всім, рвонув фату, за 
яку так уперто чіплялося її минуле. Чоловіки попадали один на од
ного, а ми з Анітою під звуки дзвона й гудіння органа пішли назуст
річ нашому спільному майбутньому.

—  Ви дуже цікавитесь картинами? —  запитала Аніта, нечутно 
вступивши до кімнати.

Мені треба було кілька секунд, щоб повернутися зі свого сну до 
дійсності.

—  Так, —  промовив я і показав на запаковану картину, яку по
клав на стіл. —  Навіть вам одну приніс.

Вона здивувалася й сіла навпроти мене.
—  Що за картина?
—  Про неї скрізь балакають, —  вгдповів я збентежено, кахикнув 

і втупився в пакувальний папір. —  Вона викликала велику сенсацію.
—  Хіба цього не можна побажати кожному творові мистецтва?
—  Воно так, але тут ідеться не стільки про мистецтво...
—  А про що ж? —  Вона запитливо глянула на мене й торкнулась 

пакунка. —  Чому ви принесли її сюди?
—  Мені сказали, що вона належить вам.
—  Що ж мені робити з нею? —  відповіла Аніта усміхаючись. —  

Вона має бути на виставці.
Я взяв картину й рішуче заявив:
—  Ні, я туди її не віднесу, краще зберігатиму в себе.
—  Ви справді гадаєте, —  вигукнула вона, похитуючи головою, —  

що аркуш обгорткового паперу може щось приховати від світу?
—  Так, я все добре продумав, —  заявив я серйозно і з цілкови

тою певністю. —  Ще днів зо три точитимуться плітки про зниклу кар
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тину, а потім заспокояться, остаточно заспокояться. Тоді й вам, Аніто, 
дадуть нарешті спокій.

Вона здивовано глянула на мене й раптом голосно засміялася, 
а потім принесла пляшку коньяку і дві чарочки. Помітивши, що мене 
прикро вразили її веселощі, вона попросила вибачення, потім налила 
чарки, цокнулася зі мною і промовила:

—  Я й гадки не мала, що ви так ризикуєте заради мене. —  Вона 
похлинулася коньяком, знову попросила вибачення і сказала усміха
ючись: —  А знаєте, в цю історію з картиною втягла мене моя дочка 
Ев, так-так, маленька Ев!

ГЕРД ЛЕВЕРЕНЦ

Одного гарного, з прохолодним вітерцем, травневого ранку 
Герд Леверенц сидів на пеньку й малював. Він і сам являв собою 
картину, яку можна було б намалювати: його кругле обличчя з ру
дуватою бородою, хвацько насунений на вухо берет, яскрава картата 
сорочка, шкіряна куртка, вельветові штани, смугасті шкарпетки і зно
шені тапки аж просилися на полотно. Він, здавалося, забув про все 
на світі, не помічав тих, хто проходив повз нього, так заглибився у 
свою роботу, гру барв на папері, знайомі контури знайомого оточен
ня, які під його рукою перетворювалися на щось свавільне й разюче. 
Тут, поблизу Добертінського будівництва, природа мала убогий ви
гляд.

Сосна стала рідкістю, квіти і трава таїлися лише по закутках, ку
ди ще не прийшли будівельні бригади з екскаваторами. Натомість 
перед очима поставала лише сумна піщана пустеля, що простягалась 
аж до річки, якщо, звичайно, не помічати трубопроводів, бараків, ре
зервуарів з водою та газгольдерів. Леверенц мав такий хист. Він ви
брав предметом своєї картини самотню сосну, що стояла осторонь, 
мізерний, покручений вітром екземпляр. Довкола пісок, угорі якнай- 
буденніше небо, і більш нічого, ані найменшого натяку на те, ради 
чого люди так нещадно змінили цей ландшафт.

Того недільного ранку, гуляючи зі своєю семирічною донькою 
біля річки, Аніта тільки кинула миттєвий погляд на художника і по
прямувала до мосту, бо за річкою краєвид був не такий пустельний. 
Ступивши на міст, вона здивувалася, що мала не йде за нею, озирну
лася й побачила, як Ев поспішає по піску до художника. Нарешті вона 
зупинилася за його спиною, розглядаючи напівзавершену картину.

Аніта покликала її, та марно. Художник розмовляв з дівчинкою, 
показував їй свої фарби, пензлі, пояснював і запитував і зовсім не-̂  
уважливо відповів на Анітине вітання, коли вона підійшла до них.

—  Мамо, мамо,—  лопотіла Ев схвильовано,—  дивись, яке гарне 
дерево.

—  Так, останнє,—  зауважив весело художник.—  Я взявся за ньо
го, поки його не спиляли.

Аніта підійшла ближче, схилилася над картиною й іронічно за
уважила:
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—  Коли б я побачила цю картину на якійсь виставці, то подума
ла б, що художник малював її в пустелі Сахарі.

—  Метелика, —  вигукнула Ев, —  метелика нема!
Художник кивнув головою і торкнувся пензлем напнутого на під

рамник полотна.
—  Ваша дочка вже переконала мене, що тут мусить бути мете

лик, —  і він на мить підвів очі. —  Вона спіймає мені одного, бо тут 
їх немає.

—  Коли моя Ев щось малює, то насамперед метеликів, —  по
яснила Аніта й засміялася. —  Навіть коли йде сніг і діти катаються на 
саночках, на кожному її малюнку літають метелики.

—  А якими ти їх малюєш? —  запитав художник малу.
—  Білими і жовтими, і брунатними, і червоними, —  такими, як 

вони є!
—  Ти покажи мені свої малюнки, Ев.
—  Принести їх зараз?
Аніта взяла дочку за руку.
—  Ходімо, тут працюють, а ми заважаємо!

• Відтягаючи Ев силоміць, вона перехопила художників погляд, ки
нутий на неї, а не на дочку, хоч він гукнув:

—  Не забудь про метелика, Ев, мені він дуже потрібний!
Він махнув пензлем, сам собі весело засвистів і знову повернув

ся до самотньої сосни, безлюдних пісків і безхмарного неба.
На тому березі річки була дорога з глибокими коліями, що оги

нала пагорб, на якому серед чагарників буйно росли бур'яни. За 
пагорбом починалися луки й поля, а за кілометр лежало село, де 
був спортивний майданчик, але воно зовсім не цікавило Ев, хоч туди 
прямувало багато людей, їхали легкові машини й мотоцикли.

—  Метелик! —  вигукнула дівчинка й побігла через кропиву та 
кущі. Спіткнувшись, вона посунулася з пагорба, але затрималася в 
заростях, схопилася й побігла через картопляне поле до луки, де 
над волошками справді літало щось біле.

А потім вона сіла в траву й заплакала. Аніта підбігла до неї й 
поклала їй руку на плече.

—  Він полетів, —  хлипала мала, —  до тебе полетів, а ти його 
не спіймала.

І раптом схопилася, показала схвильовано на луку й одразу по
бігла туди, гукаючи:

—  Мамо, лимонниця, он там! Не бачиш? Поможи мені! Он ле
тить до тебе, мамо!

Але й цього разу їй не пощастило; Аніта не бачила ніякого 
метелика й бігла з дитиною через поле, майже до спортивного май
данчика, де кілька любителів футбола почали здивовано оглядатися, 
коли Ев знову заплакала.

—  Ходімо додому, —  сказала Аніта. —  Я збожеволію від твоїх 
метеликів.

—  Я ж пообіцяла художникові, —  вперто відповіла Ев, чіпляю
чись за материну руку, і раптом запитала: —  А чого в мене немає 
татка?

Такого запитання Аніта не сподівалася.
—  Та ж у тебе є татко, —  сказала вона швидко й стиснула ру

ку дитини. —  І я з тобою.
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—  Мамо, і я б хотіла малювати таке гарне дерево, як отой ху
дожник.

—  Так малювати ти зможеш тоді, коли багато вправлятимешся. 
Художник також багато років учився і вправлявся, це його фах.

—  А який фах у мого татка?
—  Він фізик, —  відповіла Аніта і, помітивши, з яким серйозним 

обличчям запитувала про це донька, пояснила:— Твій батько дослід
жує кристали, наприклад, сіль —  вона складається з самих криста
ликів.

—  Сіль?
—  Усе це ти вивчатимеш у школі, на уроках фізики.
—  Тоді татко допомагатиме мені робити уроки?
—  Я тобі допомагатиму, я ж завжди з тобою.
Мала похнюпилася й пробурмотіла:
—  Ні, ти вмієш малювати тільки будинки, а не дерева.
—  Ев, ти стомилася, —  сказала Аніта й поклала руку їй на пле

че. —  Я куплю тобі нову скриньку з фарбами, гарну, велику, і тоді 
ти зможеш малювати.

—  Не треба мейі нової скриньки з фарбами, я все одно не на
малюю справжнього дерева.

—  Але ж метелики ти вже малюєш дуже добре!
Обличчя дитини одразу проясніло.
—  Справді? Мої метелики гарні?
Аніті довелося знову і знову запевняти її в цьому, а потім по

обіцяти, що вони підуть до художника й покажуть йому всіх намальо
ваних метеликів, і то завтра ж.

Наступного ранку йшов дощ, і, розкривши парасольку, Аніта по
вела ЕВ'ДО школи, а разом з ними йшли й сусідка та її син Йорг. Ді
ти, обоє в плащиках поверх ранців, трохи віддалились і спочатку 
стрибали через калюжі, а потім навмисно побрели по воді у чере
виках.

—  Йоргу, облиш! —  гримнула сусідка.
—  Важкий вік, —  промовила Аніта, кинувши на Ев докірливий 

погляд.
—  Надто багато вимагають у школі, —  зауважила сусідка. —  

Ми самі сушимо голову над задачами, навіть мій чоловік.
—  Йорг же ходить у групу подовженого дня, а там їм допома

гають.
—  Чоловік однаково щовечора перевіряє уроки і ще раз усе 

пояснює йому.
Аніта кивнула.
—  Так, уроки потребують часу, надто багато задають.
—  Чоловіка син боїться, —  сказала сусідка і, побачивши Йорга 

в калюжі, схопила за руку. —  Як ще раз полізеш, скажу ввечері та
тові!

Почувши це, Ев зробила великі очі, забігла в глибоку калюжу і 
стала в ній, зухвало поглядаючи, аж поки мати не схопила її за руку 
й не потягла за собою.

—  Ев, —  сказала вона перед шкільними воротами, —  не завда
вай мені прикрості. І в класі зразу взуй свої тапочки!

Так Аніта несподівано зіткнулася з проблемою, від якої вже не 
могла відбутися кількома влучними відповідями. Проте вона спро
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бувала глянути на смішний бік цієї проблеми і, працюючи біля крес
лярської дошки, розповіла своїм колегам:

—  Уявіть собі, моя донька Ев хоче мерщій мати батька! —  
Вона посміялася з жартівливих докорів та натяків, хто б їй підійшов, 
і незворушно пояснила: —  Ні, ні, дівчинка має цілком певні плани, 
чоловіка мені вона вже твердо вибрала —  це художник. —  І вона 
розповіла про зустріч біля самотньої сосни, про обіцяного метелика, 
невдалу гонитву за ним на луці, сльози й дивні бажання малої. —  
Доведеться сходити з нею до цього художника, вона тільки про ньо
го й говорить.

Хто ж той щасливець? —  запитала одна молода проектуваль
ниця.

—  Цього я й сама не знаю, —  відповіла Аніта, —  але мушу роз
шукати його, інакше не матиму спокою.

г —  В Добертіні є два художники, —  зауважила Ріта, її подруга, 
не відриваючись від креслярського столу; —  Старший без бороди, 
а молодший —  з бородою.

—  Мій з бородою, —  сказала Аніта.
—  О, цього я знаю, то Леверенц! —  радісно вигукнула молода 

проектувальниця. —  Недалечко від нас він обладнав у старій стайні 
чудову майстерню! Я часто зустрічаю його в городництві, де він бе
ре в дівчат помідори, коли їх ще ніде немає.

—  Хто знає, яких він шукає метеликів, кинула одна колега, —  
щоб обірвати їм крильця!

—  О  боже, як ви любите побазікати, —  простогнала Ріта, відсу
нула свою роботу і звернулася до Аніти: —  Ходімо, вже скоро обід
ня перерва. Хочу подихати свіжим повітрям.

А надворі, під дощем, по дорозі до їдальні, запитала ЇЇ:
—  Ти й справді підеш до художника?
—  Мені більш нічого не залишається, —  відповіла Аніта. —  Ев 

не можна вгамувати. Ти уявляєш собі, вона просто схибнулася на 
цьому чоловікові, хоч лише перекинулася з ним кількома словами.

—  Кумедна історія, —  сказала Ріта і оком не змигнула, коли за 
обідом колеги підхопили її жарт:

—  Добре пильнуй маленьку Ев, коли вона так рано починає 
фліртувати!

—  Яблуко від яблуньки далеко не відкотиться! '
—  Авжеж! Леверенца кожний собака знає!
Прийшовши надвечір додому, Аніта побачила на подвір'ї Ев. Дощ 

уже перестав, і дівчинка разом з іншими дітьми знову і знову ви
лазила на кам'яного слона і на животі, на спині чи сидячи спуска
лася по товстому хоботу. Аніта вже хотіла відійти од вікна, як по
мітила, що Ев раптом дуже заквапилась, попхалася від слонячих вух 
до хобота, відштовхуючи інших дітей; і, з'їхавши вниз, кинулася до 
живоплоту, що оточував дитячий майданчик/Бігаючи навколо клум
би, вона хапала квітучі кущі, крутилася на всі боки, простягала впе
ред рбидві руки і сплескувала ними. Ще раз лапнула внизу —  і рап
том піднесла складені долоні, схилила до них обличчя і довго так 
стояла, щаслива, в самозабутті, а потім, немов щось згадавши, побіг
ла додому, вилетіла сходами нагору і ще з порога вигукнула:

—  Мамо, я спіймала метелика, найкращого, адмірала! —  І, вле
тівши до вітальні, попросила: —  Дай мені коробочку з кришкою
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і з дірочками, щоб віь міг дихати. Будь ласка, поможи мені, мамо?
—  Ану покажи, —  сказала Аніта, —  мені дуже цікаво, який він.
І вона зазирнула в долоньки малої, що трошки розтулились. Ве

ликий метелик з барвистими крилами, червоно-брунатно-чорно-біли- 
ми, поліз по вказівному пальцю, знявся вгору і, облетівши ще стулені 
долоні, знову сів на них.

—  Вікно! —  крикнула Ев.
І в ту саму мить метелик уже пурхнув знову, полетів повз від

сунуту гардину, біля якої щойно стояла Аніта, вдарився об шибку й, 
піднявшись вище, опинився на волі.

Ев стояла приголомшена посеред кімнати. Вона відштовхнула 
матір, що запізно кинулась до вікна, не давалась обняти себе, твер
дячи, що мати зумисне відчинила вікно й випустила метелика.

—  Ти не хочеш іти зі мною до художника, —  пхикала вона, —  
зовсім не хочеш.

—  Хочу, —  сказала Аніта й, обнявши дівчинку за плечі, тримала 
її з усієї сили, бо вона знову хотіла вирватися. —  Ми підемо до нього, 
навіть зараз, якщо ти хочеш. Я тепер знаю, де він живе.

—  Ні, я не можу йти до нього без метелика, —  відповіла Ев 
похмуро, але втерла сльози і вже не так завзято опиралась обіймам. 
Мати нагадала їй, що вона намалювала багато гарних метеликів і 
свої малюнки могла б показати й подарувати художникові —  адже 
той, звичайно, цікавився цими намальованими метеликами, а не жи
вими.

■г— Справді? —  перепитала Ев і, охоче повіривши материним 
запевненням, побігла до своєї кімнати, принесла малюнки і, тримаю
чи в руці скриньку з фарбами, збуджено вигукнула: —  Мамо, я за
раз ще намалюю адмірала. Я добре роздивилась, який він.

Аніта з полегкістю кивнула головою і сказала:
Художник, напевно, буде дуже радий.

Вона здягнула іншу сукню, а коли чепурилась біля дзеркала, 
£в уже квапила її, бо адмірал був готовий і вийшов розкішний: чер- 
воно-брунатно-чррно-білий, велетенський, він весело пурхав на зе
леній луці, наче був живий і повернувся до дитини, на аркуш паперу, 
яким треба було махати, щоб швидше висохли фарби.

—  А де художник живе? —  спитала Ев, коли вони з матір'ю 
підходили до сільської околиці міста.

—  У своїй майстерні, доню, зараз побачиш.
—  А що таке майстерня?

’ ’ —  У ній художник малює, а раніше там була стайня.
—  Там він покаже мені, як і коней малювати?
—  У тебе метелики завбільшки як коні, —  засміялася Аніта. —  

Якими ж тоді мають бути твої коні?
Ев побігла вперед польовою дорогою, що йшла повз городи 

й теплиці, просунула руку крізь паркан і зірвала кілька квіток. Під
бігши до сарая, вона розчарувалася, бо побачила лише складені 
стосом мішки з цементом.

—  Ні, з того боку, отой червоний дім! — ’ гукнула їй Аніта і по
казала на цегляну будівлю між високими плодовими деревамй, всьо
го за кілька кроків від річки.

Насамперед впадали в око віконниці й двері, розмальовані; немов 
старовинні селянські меблі, зображеннями різних плодів, рослин 
та квітів, що облямовували маленькі пейзажі, які нагадували щось
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знайоме з тутешньої місцевості, однак, здавалося, належали до 
давноминулих часів.

Здивовано розглядаючи це малювання, Аніта чула в майстерні 
голос Ев і бачила крізь вікно, як дочка одразу взяла в полон моло
дого бородатого чоловіка, подарувала йому зірвані квіти та свої ма
люнки з метеликами і зовсім не помітила матері, коли вона ввійшла і, 
перепрошуючи, сказала:

—  Ви самі винні, пане Леверенц, коли дозволяєте цій ентузіастці 
мистецтва так завзято атакувати вас. Добрий вечір!

Художник на хвильку звільнився від малої, подав Аніті руку і 
сказав:

—  Ми ж домовилися, я цього чекав. —  Він закачав рукави сороч
ки, відсунув дошку з вазою, що, очевидно, якраз малював, і, по
казавши на крісло-гойдалку, де були розкладені малюнки Ев, заува
жив усміхаючись: —  Ев постаралась, її є за що похвалити!

І, знову повернувшись до малої, почав пильно роздивлятися 
кожний малюнок, хвалив і розпитував. З радістю відзначив, що 
скрізь, де пурхали метелики, було сонце, іноді лише краєчок від 
нього, два-три яскраві промені, навіть на зимових малюнках, які йо
му особливо подобались.

—  А от учителька іншої думки, —  кинула Аніта скептично, —  
вона має за ніщо такі зимові пейзажі з метеликами.

Художник махнув рукою.
—  Дитина повинна малювати те, що їй подобається. Вона бачить 

світ інакшим, ніж ми, —  очевидно, кращим.
—  Можна тепер мені помалювати? —  запитала Ев. —  Тільки 

я хочу малювати фарбами з тюбиків!
Художник кивнув головою, приготував для неї папір, пензель та 

акварельні фарби і змішав на палітрі ясно-оранжеву барву.
—  Це братимеш для сонця. А що ще хочеш малювати?
—  Дерево перед вікном., і вікно, і садок, і квіти, і метеликів!
—  Все на одному малюнку?
—  Так.
—  Ну, спробуй, фарб маємо досить.
Аніта зауважила, усміхаючись:
—  Ви розбещуєте мою доньку, пане Леверенц. Самі ви маєте 

дітей?
—  Ні, поки що не маю.
В душовій кабінці, влаштованій у кутку просторого приміщення, 

він позмивав фарбу з обличчя й рук. Там висіли два купальні хала
ти, а на поличці під дзеркалом стояли дві склянки для чищення зубів, 
флакончик парфумів, приладдя для гоління та баночка крему, яку 
Аніта помітила одразу.

—  Затишно у вас, —  промовила вона, усміхаючись. —  Самі тут 
мешкаєте?

—  Маю ще невеличку кімнату в місті, —  відповів він, —  але 
від весни до осені я на цій околиці, де будять мене кури.

—  Курей я не побачила.
—  Я завжди рано встаю, бо мені здається, що інакше я щось 

прогавив би.
Аніта зупинилася перед картинами, що висіли на побіленій стіні. 

Інші картини були притулені до шаф. з багатьма шухлядами та до
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двох різьблених селянських скринь, геть завалених аркушами ескізів. 
Велика олійна картина не сподобалась їй: ідилічний пейзаж, де між 
горбами звивалася дорога, що губилася за обрієм.

—  Дорога в небо? —  запитала вона художника, який сидів з 
альбомом поруч Ев.

—  Ні, скоріше з неба, —  відповів той.
—  Але ж мотоцикліст і жінка на задньому сидінні —  єдині люди, 

яких виразно видно.
—  А кілька автомашин, які, очевидно, їдуть не самі собою? А 

люди, що працюють у полі, не безлюдне ж седо, і терикони на зад
ньому плані, які вказують на те, що по той бік горба існує промис
ловість?

—  Чому ви не намалювали дорогу з другого боку долини?
—  А чому я маю лише дві руки? —  кинув він лукаво і почав 

щось рисувати олівцем на аркуші паперу. —  Якби я мав їх більше, то 
зобразив би вам усе народне господарство з усіма горами й до
линами.

—  Не смійтеся з мене, будь ласка, —  промовила вона і сіла в 
крісло-гойдалку. —  Може б, ви намалювали мене?

—  Я спробую зробити ваш портрет; адже не конче малювати 
вас страшенно серйозною.

Вони ще трохи побалакали про те, про се. та скоро Ев уже впо
ралася зі своїм малюнком і знову цілком заволоділа художником, 
їй хотілося лишитись тут, щоб малювати фарбами з тюбиків, і тіль
ки після довгого, терплячого умовляння пощастило втішити її тим, що 
вона візьме з собою кілька тюбиків і зможе прийти знову до май
стерні. Дорогою додому вона обняла матір і.сказала:

—  Я хочу подарувати йому багато гарних малюнків, найкращих!
Тієї ночі Аніті приснився дивний сон: наче вона прийшла з про

дірявленою картонною коробкою до стайні-майстерні, сіла в крісло- 
гойдалку і відкрила коробку, а художник підійшов до неї й здиво
вано запитав:

«Це метелики моєї маленької Ев?»
З коробки вилетів лише червоно-брунатно-чорно-білий адмірал, 

який трохи покружляв навколо них, а потім випурхнув у відчинене 
вікйо. В цю мить з душової кабіни вискочила Ев. У неї в обох руках 
було по купальному халату. Вимахуючи н и м и , наче невисохлими ма
люнками, вона гукнула:

«Я маю багато кращі для художника!»
І справді, в майстерні раптом з'явилась ціла хмара барвистих 

метелйків. Вони обсіли вікно, заповнили все приміщення, і художни
кові довелося, знизавши плечима, відкласти свій альбом і підняти 
Аніту з крісла, бо від гойдання у неї зовсім запаморочилась голова.

«Я малюю вас не як Метелика, —  сказав він, підводячи Аніту до 
свого мольберта. —  Я зробив з вас набагато кращий портрет. Хо
чете подивитися?»

«Так, покажіть!» —  попросила вона.
А коли Аніта розплющила очі, вона побачила свою доньку Ев, 

що При засвіченій лампі сйділа за столом з пензлем і фарбами.
—  Що ти малюєш? —  запитала Аніта здивовано.
—  Нічого, Мамо,—  відповіла Ев ї погасила світло. —  Тільки хо

тіла' ще раз подивитися н̂в ̂ фёрби, я вже стомилась.
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Тепер Аніта час від часу ходила з Ев до майстерні на околиці 
міста. Мала там старанно малювала, Леверенц давав їй поради і роз
мовляв з нею, а Аніта тим часом розглядала його картини і порпа
лася в шафах та папках з графічними роботами, ескізами й фото
графіями акварелей та олійних картин. Вона критикувала й кепкува
ла, а іноді в неї проривався й темперамент.

—  Ви романтик, сумний романтик віджилих речей! —  сказала 
вона про картину, на якій видно було частину газону, паркову лаву, 
альтанку.

—  Ні, —  спокійнісінько заперечив він, —  я реаліст, малюю, що 
бачу і що побачу незабаром.

—  Що ж є на цій картині з того, що прийде незабаром?
Він зиркнув на картину, за яку вона йому докоряла, і лаконічно 

відказав:
—  Ваші екскаватори.
—  Я бачу тут тільки лаву з трьома помідорами, трьома огірка

ми, двома яблуками, п'ятьма цвяхами, молотком та кліщами. Дачна 
ідилія!

—  На лаві ще лежить кривий шматок заліза —  хтось працював і 
прихопив його.

—  Хтось, кого не видно.
—  Ви його й справді не бачите?
—  Ви хотіли б, щоб кожен, хто дивиться на картину, щось дома

льовував за своїм настроєм?
—  А чом би й ні? —  Художник відклав альбом, також розпа

лившись. —  Адже настрій я даю, так би мовити, пам'ятку: лежить 
напоготові інструмент, гордо вишикувались плоди, наче перелічені, 
під лавою дощечки, уривки дроту —  відходи, що зовсім не цікавлять 
нашого героя. Він практичний, акуратний, але не дріб'язковий, а пра
ця в садку дає йому втіху, то його неділя. А протягом тижня він, оче
видно, сидить на екскаваторі. Це я намалював.

Аніті подобалося все більше й більше розворушувати його, роз
глядати картину за картиною, запитувати й дискутувати, спостерігати 
за ним і час від часу задумуватися, що ж спонукує її майже щодня 
поступатися перед бажанням доньки і йти сюди.

Незабаром колеги в проектному бюро почали кепкувати, дові
давшись від Аніти про флірт її дочки з художником.

—  Ну як, зварив він дитині каву?
—  Чи не схарапудились у стайні коні?
—  Кого він першого намалював олією —  дочку чи матір?
—  Хіба так зразу вже й інтимності, —  мовила Аніта і тільки 

посміялася з цього. А Ріті сказала, коли була на самоті з нею: —  
Справді славний хлопець той Леверенц, Ев просто марить ним.

—  Скажи, а тебе той художник не цікавить? —  запитала якось 
за обідом подруга.

—  Що з того, адже він у міцних руках.
—  Він так сказав?
—  Відчувається, —  відповіла Аніта, не помітивши, як у подрузі 

раптом прокинулась цікавість. А коли Ріта запалила цигарку, запитала 
здивовано: —  Ти знову куриш?

—  Уже третій день, і сплю погано.
—  Від куріння?

47



—  А від чого ж іще?
—  Слухай, я майже щовечора роблю з Ев прогулянку до се

лянського подвір'я, і це заспокоює, —  сказала Аніта весело. —  Чом 
би й тобі не піти з нами?

—  Мені? Чого б то?
—  Повір, він малює дуже оригінально, у нас з ним бувають 

справді цікаві суперечки.
—  То й сперечайтеся собі, а я тобі там навряд чи потрібна!
Аніта збентежено глянула на подругу і сказала, немов пере

прошуючи:
—  Та я ж ходжу туди тільки заради Ев, він так уміє поводити

ся з дітьми. І хоче малювати мене, а більше нічого. Чи ти щось по- 
думала?

—  Нічого, —  відповіла Ріта, погасила цигарку й підвелася. —  
Ходімо назад, до креслярської дошки, там принаймні панує ясна 
лінія.

—  Що ти маєш на увазі?
—  Хіба ти не сказала, що він у міцних руках?
Аніта кивнула, потім похитала головою і мовчки пішла за подру

гою до креслярського столу.
—  Не знаю, що й подумати, —  призналась вона там. —  Спершу 

я сміялася, що в його душовому кутку два купальні халати і дві 
склянки для чищення зубів, а тепер це починає дратувати мене. Що, 
це погано?

—  Так, погано, —  відповіла Ріта і знову запалила цигарку. —  
Курити тобі також не раджу, бо це ще більше збуджує. Погано!

Після цієї розмови Аніта кілька днів відраджувала доньку від 
звичних відвідин художникової майстерні. Але в суботу Ев була як 
не своя, прийшла додому пізніше, ніж звичайно, кинула ранець на 
канапу й схвильовано попросила:

—  Мамо, швидше, мій купальничок!
—  Спочатку віднеси ранець до своєї кімнати, —  рішуче наказа

ла Аніта, —  а після обіду робитимеш уроки.
Ев насуплена віднесла ранець і насуплена сіла за стіл.
—  Я ж завтра матиму досить часу на уроки, а сьогодні така 

гарна погода.
—  Де ти взагалі була так довго? —  запитала мати. —  Уроки за

кінчуються об одинадцятій, а тепер уже дванадцята.
Мала підвела очі від тарілки й гордо відповіла:
—  У пана Леверенца.
—  Ти пішла туди без мого дозволу?
—  Так, ми малювали, і він сказав, що ще підемо купатися, бо 

гарна погода.
Аніта більше не промовила й слова, похапцем, як і Ев, попоїла, 

запхнула в сумку купальні речі й для себе, а також пляшку лимонаду 
та кілька тістечок. О  пів на першу обидві були біля річки за селян
ською садибою, як домовилась донька з художником.

—  Он він плаває! —  вигукнула Ев і, блискавично натягши купаль
ничок, за мить опинилась біля нього у воді. Вони почали пірнати, 
сміятись, галасувати й бризкатись.

Коли Аніта побачила, що на прибережній траві лежить художни
ків купальний халат, вона була вже ладна повернутися й піти звідси,
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проте, перемігши недобре почуття, —  чи не ревнощі, —  скинула 
сукню і вмить натягла купальник. Ніжачись на сонці, вона спостері
гала за обома й дивувалася з Ев, яка плавала ще невпевнено, але 
разом з художником*спокійнісінько перепливла річку і радісно маха
ла їй рукою з того берега.

—  Сюди, мамо, тут краще! —  гукнула вона.
І Аніта кинулася в річку, слухняно перепливла на той бік, тоді 

змагалася з ними на воді, а потім вони повернулися на другий берег, 
їли тістечка і пили лимонад.

Ев сиділа на купальному халаті між Анітою і Леверенцом, во
дила очима то в один, то в другий бік, а потім сказала цілком сер
йозно:

—  Тепер я щаслива!
. Художник погладив малу по голівці, чогось трохи збентежився, 
а за хвильку запитав Аніту:

—  Чи ви не попозували б мені ще раз? Змогли б сьогодні або 
завтра?

—  Так, —  сказала вона, —  зможу.
Але ввечері, коли Ев уже заснула, вона не наважилась піти до 

нього. Сіла дивитися телевізор, але майже одразу вимкнула його, 
лягла на канапу й відчула, як сильно й швидко б'ється її серце. «Ко
ли б я пішла сьогодні до нього, —  думала вона, —  то викинула б у 
вікно один купальний халат і одну склянку для чищення зубів. Або 
принаймні запитала б, чиї то речі. Або дивилася б туди, аж поки він 
сам зміркував, що це заважає мені. Або всипала б у склянку тако
го, що фарбує зуби в чорний колір, і впізнала б її по чорних зубах. 
Або настромляла б голок у рукави купального халата й побачила б 
подряпини на чиїхось руках. Тоді я сказала б, як Ев: «Тепер я щас
лива!» А коли б він і мене ніжно погладив по голові, я б і далі си
діла нерухомо, як належить натурщиці, й наполягла б на тому, щоб 
він малював мене як Донью-Жуаніту».

Вона посміялася сама з себе, зовсім заспокоєна, потім лягла спа
ти і бачила лише недовгий радісний сон про метелика, якого вона 
знову несла в продірявленій коробці художникові. Той гордо пока
зував багато інших коробок, відкривав їх, і цього разу хмара ме
теликів не затемнила приміщення, а осяяла його барвистими крилами. 
Прокинувшись, вона побачила, що вже ранок, сонце світить у кімнату, 
а Ев тримає перед її очима ще не висохлий яскравий малюнок.

Після полудня несподівано завітала в гості Ріта. Вони втрьох піш
ли гуляти. їли морозиво, а згодом вечеряли в Аніти, теревенили на 
всі можливі теми і одразу ж переводили розмову на щось інше, коли 
мала починала вголос мріяти про своє малювання, фарби з тюбиків 
та Леверенца.

—  Ой, зараз не треба, —  попросила Аніта, коли вона захотіла 
принести свої останні малюнки. —  Тобі вже пора спати. —  А поклав
ши Ев у ліжко, промовила до Ріти: —  Я вже не знаю, що далі роби
ти, піди, будь ласка, до неї, відверни її думки на щось інше.

—  Що ж я повинна їй розповідати? —  запитала подруга. —  
Казку?

—  Так, але щоб не було в ній принца, бо вона знову думатиме 
й маритиме про те саме.
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Тим часом Аніта змішала коктейль і хотіла покуштувати, але в 
цю мить її погляд упав на ручний годинник, і вона злякалася.

—  Ріто, —  сказала вона, тримаючи в руках дві склянки, коли 
подруга прийшла з дитячої кімнати. —  Мені т|Ье6а ще піти до ху
дожника, я пообіцяла йому, бо він хоче закінчити картину. Але спо
чатку випиймо ось це.

Ріта кивнула головою й сіла.
—  Ев скоро засне. Вона в тебе трошечки ревнива.
—  Ревнива? Ні, не те, —  заперечила Аніта, поставивши склян

ки на стіл. —  Вона відчула, що їй не вистачає батька. —  Підсівши до 
подруги й відпивши великий ковток, вона почала розповідати, зати
наючись: —  Учора ми були з Леверенцом біля річки, і це була 
справжня сімейна ідилія. Такого Ев ще не знала. Вона зовсім зміни
лася і, мабуть, раптом зрозуміла, що таке родина і чого їй у мене не 
вистачає. А мені після того лізуть у голову божевільні думки, бо й* 
на мене це справило велике враження.

—  Зрозуміло, —  мовила Ріта і, надпивши, здригнулася. —  Ну й 
штуку ти змішала, аж дух забиває.

—  І мені також, —  сказала Аніта неуважливо й знову глянула на 
годинника. —  То йти мені тепер до нього чи ні? Як ти гадаєш?

—  Якщо він почав тебе малювати, то дай йому закінчити кар
тину.

—  Ввечері він зовсім не може малювати, фарбами не може. А 
ти ж знаєш, що мені в нього заважає.

—  Купальний халат, чи не так?
Аніта підійшла до дзеркала й почала причісуватись.
—  Біда в тому, що я б не сперечалася з ним, якби тепер пішла 

туди. А з часом, як моя дочка, вважала б гарним усе, що він каже, 
робить і малює.

—  Це й справді поганий знак, —  відповіла Ріта і випила свою 
склянку до дна, навіть не скривившись. —  В такому разі, краще не 
йди. Або я піду з тобою, якщо не заперечуєш.

Аніта обернулась і запитала здивовано:
—  Ти? Коли я тебе просила про це, ти досить рішуче відмови

лась. Було таке?
Подруга кивнула головою, а потім встала, швидко причесалась 

і сказала усміхаючись:
—  Я також знаю кілька його картин і поділяю твою думку про

них.
Вони вийшли з дому, швидко перетнули місто, і чим ближче 

підходили до селянської садиби, тим більше веселилися.
—  Наступай мені з усієї сили на ноги, коли мене потягне в той 

куток, щоб викинути у вікно зайвий купальний халат, —  пожартувала 
Аніта. А коли підійшла з Рітою до дверей і ніде не побачила світла, 
сказала. —  Може, зчинити зараз галас —  чи махнути рукою на оби
два купальні халати?

—  Ні те, ні те, —  відповіла Ріта, рішуче відчинила двері і ввімк
нула в передпокої світло. —  Заходь! Здається, пана Леверенца не
має вдома.

—  Що, можна так просто зайти?
—  Він запрошував тебе чи ні?
—  Запрошував, —  відповіла Аніта, увійшла за подругою в май-

50



•стерню і здивувалась, коли Ріта й там одразу ж знайшла вимикач* 
Проте вона подумала, що треба все показати й пояснити подрузіг 
рдночасно давши зрозуміти їй, як добре вона тут орієнтується. —  
Кухонна ніша, душ, внутрішні шафи —  все тут, —  показувала вона на 
всі боки. —  Аж не віриться, що тут була стайня. Що ти на це скажеш?

—  Тільки жаркувато в таких старих селянських оселях, —  за
уважила Ріта й відчинила вікна.

—  Невже? Мені здається, що тут швидше прохолодно.
—  Мені жарко, —  сказала Ріта; вона й справді була червона. —  

А що, як трохи освіжитися в його душі?
—  Будь ласка!
І подруга вмить опинилась за завісою, кинула поверх неї сукню 

й гукнула, пустивши воду:
—  Тобі, між іншим, не треба нічого викидати у вікно —  тут ви

сить лише один купальний халат. —  Вона щось проспівала, а потім 
весело кинула: —  А начебто жіночий, міг би й мені підійти.

—  Тобі?
—  Мабуть, Леверенц узяв свій халат і ще раз пішов покупатися> 

—  річка ж зовсім близько.
—  Так, —  промовила Аніта й сіла в крісло. їй також одразу ста

ло дуже жарко, і вона гойдалась і сміялася, коли подруга вийшла в 
купальному халаті. Сміялася й тоді, коли Ріта підійшла до неї з сер
йозним обличчям і призналася, що останні тижні були для неї пек
лом, бо, кохаючи Леверенца, вона випробовувала його з допомогою 
найкращої подруги, а через це потрапляла у чимраз більшу скруту...

І ще раз засміялася Аніта, коли Леверенц справді повернувся з 
річки, одразу ж підійшов до'Ріти й поцілував її.

—  Ви, здається, знайомі? —  спитав він розгублено, й тоді за
сміялась і Ріта.

А потім вона відчинила ляду в підлозі, дістала пляшку вина і* 
сказала:

—  Я гадаю, тепер треба випити. Але не чогось гіркого, не по
лину, Аніто! І

І ось тепер запакована, перев'язана шпагатом картина —  зобра
ження голої жінки —  лежала на столі в Анітиній вітальні. Я намагав
ся не дивитися на неї, усім єством жадав, щоб вона якимсь чудом 
зникла, найкраще —  щоб її ніде не знайшли, навіть у найдальшому 
закутку виставки.

—  Так я познайомилася з художником Леверенцом, —  промо
вила Аніта, посунувши до мене картину. —  Моя донька любить його 
до нестями, подруга Ріта хоче одружитися з ним, а про мене пішли 
пересуди.

—  А це? —  запитав я з полегкістю, схопив картину і встав з 
нею. —  Це ж зовсім не ви?
. г . —  Це картина, —  відповіла вона і глянула на. мене усміхаю
чись. —  А гарна картина —  це завжди дійсність, якою її побачив 
митець.
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Не знаючи, що на це сказати, я попрощався і ще того самого 
вечора, хоч була пізня година, поніс картину назад, на виставку. Там 
я повісив її не в найдальшому закутку, а в залі, майже навпроти вхо
ду, де її не можна було не помітити.

Як мені описати картину? Коли б я сказав, що на ній зображено 
голу жінку, то цим було б сказано майже все і разом з тим зовсім 
нічого. Мушу визнати, що йдеться про спокусливо гарну молоду 
жінку, чорняву, пишногруду, з широкими стегнами й дуже тонкою 
талією. А про очі при всьому бажанні не повідомиш нічого: вони за
плющені, повіки вигнуті вгору, а брови вниз, і через це створюється 
дивовижне враження, наче ця жінка усміхається, бо вона бачить при
ємний сон. Підклавши руки під голову і вільно підібгавши ноги, вона 
лежить на неприродно червоній землі, подекуди зім'ятій, немов сук
но, яке покриває весь краєвид аж до обрію, не рахуючи гайка олив
кового кольору та краєчка озера, яке здається каламутно-ліловим і 
немовби витікає з картини. Небо наче захмарене, хоч яснішого не
ба не можна собі уявити: кольору лимонаду, але просочене блакит
тю, безхмарне і без найменшого сліду сонячного світла.

Я не можу відділити одне від другого, жінку Аніту Н. від спра
ви Доньї-Жуаніти. Не можу вдавати, ніби Аніта для мене чужа 
проблема, діловий папір, який з тієї чи іншої причини повинен розгля
нути інспектор техніки безпеки. Не можу спокійно сидіти й чекати, 
поки Аніта виїде з міста Добертіна. Ні, мушу наперед, без доказів 
твердити: «Аніта не винна в смерті Завалліша». Але правдою є й те, 
що чоловік, якого знала Аніта, загинув, і то трагічно, а тому виникла 
підозра, що це самогубство, смерть із причин, про які могла дати 
свідчення лише одна особа —  Аніта Н.

АЛЬФ РЕД ЗАВАЛЛІШ

Це можна перевірити: вдень кілька градусів тепла, безвітряно, 
надвечір мороз, на дорогах ожеледь, температура до мінус п'ятнад
цяти градусів, часом сніг, хуртовина, метрові замети —  такий був 
останній день минулого року.

Завалліш зник і сліду не лишив. Вранці він не вийшов на робо
ту, монтаж на ділянці Віберов перебував, як здавалось, під загро
зою, і комусь із будівельного штабу треба було туди поїхати.

—  Я поїду, —  сказала Аніта Н., коли диспетчер близько сьомої 
години вечора подзвонив їй додому.

Дочку вона відвела до сусідів, з дітьми яких Ев часто бавилась.
—  Думаю, на Новий рік цокнемося келихами, але про всяк ви

падок залишаю вам ключа.
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Шофера вона не знала —  на комбінаті щодня з'являлись нові 
люди. Звався він Фріц Тімм. Завалліш був напівчужий, працював да
леко від телефону і, хлопець нестриманий, одразу починав кричати, 
коли його щось не влаштовувало. Якось вона крикнула йому у від
повідь: «Щастя твоє, грубіяне, що між нами п'ятдесят кілометрів!» А 
він відповів їй визивним сміхом: «Стривай-но, дівчино, я доберусь і 
до тебе!»

Вона квапила водія, та це нічого не допомагало.
—  Тайга, північний полюс! —  лаявся Тімм, безпорадно зупиняю

чись на кожному перехресті. Він виходив з машини, стирав сніг із 
дороговказів і запитував: —  Куди ж тепер?

Аніта так само ще ніколи не була у Віберові, на тому далекому 
будівельному комплексі С, де Завалліш із своїми людьми клав фун
даменти для трансформаторної підстанції. Така була його доля, що 
він із своєю бригадою здебільшого мусив працювати в глухих закут
ках, іноді далеко від телефону, біля якого він міг зігнати злість.

У Віберові була пошта, навіть залізнична станція, про це Аніта 
знала; отож, коли поряд із засніженою дорогою з'явився залізничний 
насип, вона порадила водієві:

—  Тримайтеся насипу, тоді, може, доберемось до Завалліша.
Ще з півгодини поблукали, все більше віддаляючись від насипу,

як раптом побачили у світлі фар табличку з написом «Віберов». На 
розчищеній від снігу вулиці шипів і тріщав фейерверк, ракети шугали 
над покрівлями низьких будівель, вогненне колесо, сиплячи барвисті 
іскри, крутилося серед бруківки, і дітлашня галасувала й верещала.

Водій загальмував, опустив скло й запитав:
—  Завалліш, де тут мешкає Завалліш? —  Йому довелось кілька 

разів повторити, перекрикуючи гамір: —  Завалліш!
Якийсь хлопчак підбіг до машини з простягненими руками й ра

дісно вигукнув:
—  З Новим роком!
А дівчинка з білявими кучерями, проскочивши крізь дощ бар

вистих іскор, показала на селянську садибу неподалік.
—  Але його немає вдома, вам нема чого туди їхати.
Аніта втулилась у велику темну хату, обвиту диким виноградом і 

оточену голим гіллям старих плодових дерев. При світлі фейерверка 
червоніло посохле листя на напіврозваленій, заметеній снігом огоро
жі. Собака загавкав, заметався на ланцюгу, коли машина зупинилась 
перед вузькими дощаними воротами з важкими залізними засувами 
та замками.

—  Вигляд справді похмурий, —  промовив Тімм, —  аж моторош
но, наче всі вимерли.

—  Зачекайте тут, —  попросила Аніта, вийшла з машини і, шарп
нувши ворота, гукнула: —  Агов, Завалліш! —  Про Завалліша вона 
не знала нічого чи в кожному разі надто мало. Іноді він подавав по 
телефону свій денний звіт діловим, майже байдужим голосом, трохи 
стомленим, хоч він був молодий хлопець, надійний бригадир, двад
цяти восьми —  тридцяти років, здоровий, спортсмен, що часом їздив 
на якісь змагання. —  Агов, відчиніть, колего Завалліш!

—  Ну, чого б він сидів сьогодні вдома? —  зауважив Тімм, не 
глушачи мотора: —  1 я* б волів кудись податися цього вечора, кажу
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вам чесно. Він, певно, засів у якійсь пивниці, то краще я об'їжджу 
всі підряд.

Ніколи не бачивши Завалліша в обличчя, Аніта запитала розгуб
лено:

—  А ви знаєте, який він на вигляд? Як ви знайдете його в сьо
годнішній веремії?

Тімм махнув рукою і від'їхав, а вона лишилася сама біля воріт, 
за якими гавкав собака. Дітлашня посунула далі, за садки, і там пус
кала свої ракети в снігове роїння. Ще двічі чи тричі вони беззвучно 
злетіли в небо, а потім їй здалося, наче все село справді вимерло, 
спустіло.

Дивно, що вона думала лише про Завалліша, який не відповідав 
на її поклик. Вона ледве помічала освітлені вікна тут і там за завія
ними снігом парканами та кущами, не звернула уваги й на те, куди 
поїхала машина. їй треба було знайти Завалліша, запитати його про 
все, наставити на добру путь, якщо він збочив з неї, тобто допомог
ти йому чи твердо і ясно сказати: «Годі, передайте бригаду заступни
кові, бо п'ятдесяти кілометрів, що пролягли між Віберовом і Добер- 
тіном, очевидно, для вас забагато, вам явно бракує почуття відпові
дальності».

Аніта здригнулась, коли собака замовк. Крізь пролом у мурі 
вона побачила, що хтось відчинив надвірні двері, ні, зі скрипом, дря
панням потяг усередину, наче по піску й гальці, і кволе світло впало 
на подвір'я, де виднілися лише сліди собаки на снігу —  широке ви
топтане коло круг будки, до якої він був прикутий.

—  То ви, колего Завгалліш? —  запитала Аніта.
Але в цю хвилину вийшла з дверей маленька, зігнута постать, 

стара жінка, років сімдесяти —  вісімдесяти, запнута хусткою; проте по 
Снігу вона ступала жваво. Погладивши по голові собаку, який стрибав 
навколо неї, вона дзвінким, докірливим голосом відповіла:

—  Він пішов і вже не повернеться. —  Забряжчали ключі у во
ротах, відсунувся засув, і Аніта побачила худу, жилаву руку, що про- 
стяглась їй назустріч.

—  Заходьте, фрейлейн, —  сказала стара й одразу ж почимчи
кувала до хати. —  Я слухаю радіо сама, а ми домовились, що буде
мо слухати разом. Досі, що б там не сталюся, він завжди дотримував 
свого слова.

До Аніти почав доходити зміст слів: «Він пішов, як завжди, і 
вже не повернеться...» Вона втупилась у чисту кам'яну підлогу в сі
нях, на ній видно було вичовгане дверима півколо, бо двері, оче
видно, трохи осіли разом з хатою, і тепер стара вперлася в них 
згорбленою спиною, щоб подати їх назад; при цьому вони так рипіли 
й дерли, що Аніта злякалась.

—  Я не дозволю тут нічого змінювати. Двері тримають мене 
на світі —  поки можу відчиняти їх, знаю, що я ще жива. —  По цих 
словах стара поспішила вперед, показала ліворуч у темний куток 
і, видобувши хусточку та витерши нею очі й ніс, промовила: —  Отуї 
він мешкав і щоранку вистрибував у вікно. Надвірні двері він прок
линав і одного разу приніс нові. А я йому сказала: «Ні, цих дверей я 
не хочу, і ви не бійтеся трохи напружитися, вступаючи в новий, богом 

.дарований день, бо тоді хоч помічаєш, чогр ти вартий і чи досиць
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у тебе сили». Але він тільки засміявся, бо відчував себе таким ду
жим. Тепер же двері перед ним навічно зачинені.

В темній кімнаті, яку відчинила стара, світилася шкала радіоприй
мача. Линула симфонічна музика; як завжди в новорічний вечір, пе
редавали Дев'яту симфонію Бетховена. Стара начебто вдовольнялась 
тим, що давало їй існування всередині цих стін. Вона говорила тіль
ки про свою любов до музики і про Заваллішів радіоприймач, яким 
вона могла користуватись, немов своїм власним. Уже два роки, як 
Завалліш найняв тут кімнату. Вечорами він ніколи не йшов до пивниці, 
зате багато читав, щодня писав листи, охоче розповідав і вишукував 
найкращі музичні передачі.

—  Я знаю достеменно, —  сказала стара з непохитною впевненіс
тю, —  якби він міг, то був би зараз тут, сидів би ось біля цього вік
на, тихо, з заплющеними очима, і слухав би зі мною цю симфо
нію. —  Вона зітхнула і знову витягла свою хусточку. —  Я чекала, по
ки не зринув перший звук, а тоді зачинила вікно, яке завжди лишала 
відчиненим, бо він у нього влазив. А потім сіла на своє місце і слу
хала за нього. Мені хочеться дослухати до кінця, як, мабуть, і вам, 
хоч я зовсім не знаю, хто ви, та й не хочу цього знати.

—  Чи не могли б ви ввімкнути лампу? —  попросила Аніта збен
тежено. —  Я з  його роботи, мені доручено поговорити з ним.

—  Коли ви хочете, будь ласка, —  сказала вбрана в чорне жінка 
різкувато й натиснула вимикач, а потім сіла в крісло біля вікна і за
плющила очі; її тонке, загострене обличчя здавалось майже чолові
чим. —  Ну, поговоріть з ним, коли зможете!

Аніта зупинилась, її погляд упав на дзеркало, завішене темною 
хусткою. Вона чула про цей безглуздий забобон, що мертвий ще раз 
показується в дзеркалі, з застиглим обличчям, спотвореним від ус
відомлення, що життя прожито не до кінця. Перед Анітиними очима 
розпливлося багато речей, що нагадували про Завалліша: корінці 
книжок на двох полицях, костюм на плічках, чемодан на шафі, купа 
газет, поштовий папір, автоматична ручка, олівці та двадцятипфені- 
гові поштові марки на столі, шахи й радіоприймач, до якого стара 
схилила голову, цей радіоприймач з своїми глибоко зворушливими, 
безперервно наростаючими'звуками. Аніті захотілось зірвати з дзер
кала хустку й кинути жінці в обличчя: «Він не вмер!»

—  Прошу сідати, фрейлейн, —  і стара показала на стілець. —  Я 
рада, що ви тут, а коли передача закінчиться, можете забрати всі 
його речі, навіть радіо.

Стілець стояв навпроти дзеркала, і, сівши на нього. Аніта по
думала: «Якби я зірвала хустку, то могла б не зводити очей з вікна, 
в яке він завжди входив і входитиме. А якби була сама в кімнаті, 
так і зробила б, ще й прочинила б вікно».

—  Мені не доручали забирати його речі чи щось таке, —  про
мовила вона стиха, щоб не дуже заважати жінці слухати музику. —  
Я маю тільки з'ясувати, чому він не вийшов сьогодні на роботу і чи, 
бува, нема в нього якихось неприємностей. Ви розмовляли з ним 
сьогодні вранці?

Стара кивнула головою, проте минув якийсь час, перш ніж вона 
відповіла, неуважна, заполонена музикою, а до того ж зовсім бай
дужа, бо в її свідомості Заваллішеве життя згасло й, отже, було для 
неї незмірно дальшим, ніж теперішня музика, що, як їй здавалось,
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якимсь чином доходила й до нього. А потім усе ж сказала, що сьо
годні вранці вона, як завжди, принесла Заваллішеві сніданок: міцний 
чай, масло, Домашнє повидло та білий хліб. Потім він, як завжди, 
гукнув Тй, вистрибнувши у вікно: «Бувайте, мадам!» До полудня на 
снігу було видно сліди його черевиків, а тоді повіяв теплий вітер, і 
вони наповнились талою водою. Згодом вони взялися темною кригою, 
а ввечері їх задушила товста пухнаста снігова ковдра.

—  Задушила? —  перепитала Аніта і схопилася, бо вже не могла 
зносити цих балачок, і музики, й нерухомості. Підійшовши до вікна 
й відсунувши гардину, вона побачила надворі блискучий сніг, що ліг 
під хатою похилим заметом, трохи осторонь —  собачі сліди та час
тина огорожі, через яку звичайно перестрибував Завалліш, там, де 
пролом і де вільно гуляв вітер, ворушачи моторошно червоне листя 
дикого винограду. Десь удалині знову злетіли вгору крізь роїння- 
снігу барвисті ракети, й Аніта невідривно дивилась на них, аж поки 
у неї в голові запаморочилось і рука мимоволі потяглася до опори. 
Повернувшись до свого стільця, вона взяла на столі поштовий папір 
і під ним побачила списаний до половини аркуш —  розпочатий лист 
із звертанням: «Люба Хельго!», обірваний на середині речення, на 
словах: «Часом мені хочеться все кинути...»

«Це безумство, —  думала Аніта, —  безумство —  щось таке 
думати й писати, безумство —  просто втекти, кинути роботу й зали
шити такий аркуш паперу, шукати задушених слідів, лічити хвилини, 
побоюватися найгіршого і, замість припустити щось найзвичайніше, 
сподіватися якогось чуда, та ще й вигадувати підстави, причини, ви
правдання для всього цього безумства, втупившись у завішене дзер
кало і слухаючи цю музику, найніжніші, найекстатичніші звуки, ось 
цей хор:

Радість —  божий дар чудесний,
Радість кожна п’є істота,
Радість сповнює нам груди —
Побратаються всі люди.
Обніміться ж, о мільйони!

—  Ні! —  прошепотіла Аніта, впавши на стілець. —  Ні, він живий! 
Цього листа він не послав, але й не порвав його і цього дня

справді махнув рукою на роботу, а сніг замів його сліди. Проте на 
столі лежала книжка, розгорнута, не до кінця дочитана, відкладена, 
наче було найпевніше, що після повернення, після стрибка з вікна, піс
ля цього дня він візьме її й читатиме далі, будь-що читатиме!

Вона знов повернулась до вікна, бо їй здалося, що хтось іде. 
Майнула на снігу тінь, почулись швидкі, тверді кроки і скавучання 
собаки, що крутився на ланцюгу, а потім Аніта побачила перед вік
ном силует людини. Ні, це не сон, не витвір розпаленої фантазії —  
рука, що постукала в шибку, і слова:

—  Це я, відчини!
Стара байдуже підвела голову й сказала:
—  Його тут немає.
—  Це я, ну відчини ж! —  ще раз гукнув хтось надворі.
Голос був жіночий, молодий, бадьорий. Аніта, яка спершу подума

ла, що то Завалліш, заплющила очі. Неспроможна щось сказати чи 
зробити, вона за щось чіплялася думкою: за стіл, книжку чи лист. 
«Хтось прийшов до Завалліша», —  майнуло в її свідомості.
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—  Зараз не можу! —  сердито крикнула стара. —  Я слухаю сим
фонію!

Бриніли, як гімн, заключні акорди, голоси хору —  дифірамб ра
дості, сподіванням, створений у далекому сторіччі, виражений у сло
вах і звуках тріумф, що людина людині справді стане другом і бра
том і врешті жителем кращого світу.

—  Фреде! —  просив, улещував голос. —  Фреде, коханий мій!
—  Я відчиню, —  кивнула Аніта старій; але та не ворухнулася і 

нічого не відповіла.
Зарипіли двері, собака заскавучав, забігав і лише кілька разів 

гавкнув, коли дівчина на порозі оббивала з черевиків сніг: десь років 
двадцяти, невисока, тендітна; зачесане вгору темне волосся обвива
ла хустка, яку вона зняла і витрусила в сінях. Вона пішла до Завал- 
лішевої кімнати, ніби й не слухаючи Анітиних пояснень, а коли поба
чила, що тільки стара сидить біля приймача, сіла за стіл і промовила:

—  Он воно що.
Стара приклала пальця до губів і прошепотіла:
—  Тс, ще хвилинку!
Аніта сіла навпроти гості, і якийсь час вони мовчки дивилися од

на на одну оцінюючим, неспокійним, настороженим поглядом; нама
гаючись приховати свою цікавість, обидві начебто розглядали мертві 
предмети цієї кімнати, а тим часом перебирали можливі запитання й 
відповіді і нарешті помітили, що їхні погляди уникали один одного і 
раз у раз зупинялися на завішеному дзеркалі, його дзеркалі —  за
бобонній ознаці його смерті.

Коли музика замовкла, стара вимкнула приймач і сказала:
—  Тепер можете сперечатися, хто візьме радіо, а я вже свій 

вік прожила. —  Проте вона не встала з крісла і, не дивлячись на них, 
додала трохи приязніше: —  Тільки дзеркала не чіпайте, зробіть мені 
ласку, бо в ньому ж зостався його образ. Тому-то я й завісила його 
хусткою. Як стояв сьогодні вранці перед ним, так і зостався в 
ньому. —  По цих словах вона старанно поправила гардину й пішла 
з таким виглядом, наче все сказала і зробила, що мала тут зробити, 
але від дверей ще гукнула: —  На добраніч! Ви молоді й дужі, то две
рі легко відчините й зачините. Ідіть чи лишайтесь, як хочете!

Невідомо чому ці слова так глибоко зворушили Аніту. Не нава
жуючись зірвати з дзеркала хустку, хоч і мала намір це зробити, 
вона все сиділа нерухомо, збентежена присутністю цієї чужої дівчи
ни, що, очевидно, бувала тут не раз. Аніта навіть не знала, чи був 
Завалліш одружений, проте в її пам'яті зринуло звертання в листі, 
і вона запитала:

—  Фрейлейн Хельга?
Дівчина немов закам'яніла на стільці, втупивши очі в завішене 

дзеркало. Потім промовила тихо, так що ледве можна було зрозу
міти:

—  Так. Я передчувала, що скоїлося щось страшне.
—  Дурниця! Все це дурниця!
—  Я в  усьому винна. —  її обличчя застигло, почервонілі на мо

розі руки судорожно зціплювались, ковзали по стільниці, голова 
схилилася; схлипуючи вона шепотіла: —  Коли його вже нема живого, 
то винна я, тільки я, бо відштовхнула його.

—  Він не вмер, —  сказала Аніта, хоч сама не знала, що їй дума
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ти і чому вірити. В хаті ще було чути кроки старої, шарудіння, бряж
чання посуду, уривки слів і знову швидкі, цілеспрямовані кроки за 
стіною, аж поки стара не лягла, очевидно, спати, байдужа до того, 
що діялося ще в цих стінах, у цій старій селянській хаті, яка вціліла 
серед нових будинків селища, щоб до кінця життя прихищати її, а 
також Завалліша. Чи йому вона вже не потрібна?

—  Скажіть же що-нєбудь! Годі вам скиглити! Відповідайте мені!
—  Я... я нічого не знаю, —  промовила дівчина, затинаючись. Во

на підвела голову, відкинула пасмо волосся і тильним боком руки 
витерла обличчя. —  Я не знаю, що сталось. Я боюся за нього.

—  Чому? —  запитала Аніта. —  Чому ви взагалі прийшли сюди?
—  Тиждень тому я йому сказала, що нам треба розійтися. Хоті

ла примусити його зробити рішучий крок.
—  Розійтися —  це і є рішучий крок.
—  Ні, —  заперечила дівчина всупереч будь-якій логіці й, відки

нувшись назад та міцно стуливши губи, якусь хвилину вперто, зані
міло трималась за це «Ні!» Але потім, перемігши тривогу за Заваллі
ша, розповіла все, що думала й чого боялася, і схвильовано умов
ляла Аніту: —  Я зробила помилку, але ж помилку можна виправити 
і треба її виправити. Він не має права відштовхнути мене, подумати, 
що я й справді хотіла розійтися з ним. Ні, цього він не подумав, не 
мав права подумати. Я ж хотіла як краще, для нього... —  Вона за
мовкла, немовби щось пригадуючи, втупилася в Заваллішів поштовий 
папір, а потім схопила його і сказала: —  Він три дні тому написав 
мені, тому я й приїхала.

—  Написав? —  запитала Аніта. —  Що ж він написав?
—  Він хотів забрати сюди сина і напевно сподівався, що я од

разу ж приїду до нього, як бувало раніше, коли поїзд ходив прямо 
до Віберова. —  Вона заплющила очі, і поштовий папір вислизнув з 
її рук. —  Я надто пізно приїхала.

—  Він написав, що хоче все кинути?
—  Ні, —  відповіла дівчина й подивилась на вікно, на гардину, що 

трохи віддулася і тріпотіла краєчком. —  Нічого, тільки вітер, заві
рюха! Я не могла дістатися сюди раніше, треба було двічі пересіда
ти, тому й запізнилась. —  Вона глибоко зітхнула і раптом спрямува
ла на Аніту впертий, майже ворожий погляд. —  Він зустрів би мене 
на станції, ніс би по снігу, а тут підсадив би до вікна, авжеж. Я знаю, 
що він до останньої хвилини думав про мене і ні в чому не розча
рувався, бо він мене кохає і вірить, що я його завжди кохатиму —  
завжди!

—  Амінь! Тепер вам лишається згорнути руки і сказати амінь!
—  Як так?
—  Ви кохаєте його, мертвого чи живого, і тільки торочите: завж

ди, завжди, завжди! А якщо він лежить тепер у ліжку іншої або в 
сирій землі?

Дівчина підвела голову і запитала злякано:
—  Помер? Що сказала стара? Звідки вона взяла, що він померГ
—  Він обіцяв їй, що цей вечір буде вдома з нею, —  відповіла 

Аніта, знизавши плечима, —  ? більш нічого. А що він завжди дотри
мував слова, вона гадає, що з ним могло щось скоїтись.

—  Може, поїхав до хлопця, як ви гадаєте?
—  Якого хлопця?
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—  Свого, він тепер у його матері.
Аніта роззирнулась по низькій, незатишній кімнаті.
—  Забрати його сюди?
—  Він знає, що будь-коли може перебратися з хлопцем до ме

не —  я маю квартиру в Добертіні.
—  Ви ж сказали, що розійшлися з Фредом?
—  Але я кохаю його, а він мене, —  повторила дівчина і, відки

нувшись назад, заговорила квапливо, плутано, зі сльозами в очах. —  
Я знаю, що потрібна йому. Свого хлопця він забере неодмінно, дав
но вже забрав би, хоч Фредова мати не згоджується. У неї він п'ять 
років, відколи Фред розлучився з дружиною, а я з Фредом уже три 
роки. Влітку були ми з хлопцем на Балтійському морі, утрьох лежали 
на піску... То була наша найкраща відпустка, так і Фред сказав... Ле
жали на піску за дюною і з надувним матрацом гойдалися на хви
лях. Ми домовилися, що одружимось, як тільки хлопець буде в мене. 
В Добертіні він напевно знайде роботу, я вже розпитувала, адже тут 
скоро все закінчується. З Фредом я піду хоч на край світу, і хлопця 
його люблю. Фред хоче й ще мати дітей... І я хочу дітей... Хочу ді
тей від нього!

Тим часом Аніта думала: «Заваллішеві довелось би привести 
хлопця, та ще й цю дівчину нести по снігу, до цієї навіженої баби 
та цієї зворушливої музики. Довелось би вночі або завтра вранці 
йіи зі своїм хлопцем і цією дівчиною по снігу, хоч би й мороз об
пікав обличчя, навіть сковував сніг у хмарах, так що сліди не одразу 
замітались би сніговієм і задихалися під вагою снігу».

—  Так, він привезе хлопця, —  промовила вона і, прислухавшись 
до звуків за вікном, поглядом заохотила дівчину розповідати далі, 
бо вона сама зі своїми думками не могла витримувати тягар мов
чазного чекання.

—  Фредова мати залюбки сама вибрала б йому дружину, —  
розповідала дівчина вже трохи спокійніше. —  Тй хочеться золотої 
жінки, золотої матері для дитини, щоб була такою, як вона сама. Та 
боже мій, як би я старалася, хоч вона мене вважає надто молодою 
та недосвідченою. З нею аж припадок стався, коли я з Фредом і 
дитиною поїхала у відпустку, на якихось два-три тижні. Вона б не 
довірила нам і пальчика на руці дитини, передусім мені, може, тому, 
що я й сама охоче надягаю гарну сукню, коли гарно вберу хлопця 
і пов'яжу Фредові галстук. Ми, звичайно, дозволяємо собі більше, 
ніж люди давніш, але не якесь там марнотратство, чи навіть, щоб 
віднімати щось у дитини. Ні, я ніколи не хотіла, щоб Фред щось від
німав у дитини. Навпаки! —  Вона зітхнула, запитливо глянула на Ані- 
ту, підвівши брови і збентежено усміхаючись. —  Я й сама не знаю, 
навіщо все це розповідаю вам. Я ж не смію цього робити, це Фре
дова справа. Він мучиться, ховає це в собі. Йому здається, що його 
мати не переживе, коли дитину, що вона виховувала, як свою влас
ну, він справді забере до себе, а забрати треба, бо хлопцеві скоро 
йти до школи. Дитина повинна рости в справжній сім'ї, коля це тільки 
можливо, у батька й матері, в молодих людей. І я почуваю себе 
матір'ю цього хлопця, хоч майже не знаю його, бо надто рідко бува
ла з ним, але він любить Фреда й мене, і без нього ми вже не уяв
ляємо собі життя. Через це*я й приїхала сюди тиждень тому, така 
дурепа, і сказала йому: тепер, або ніколи. Але я зовсім не хочу того 
«ніколи», зрозумійте!
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Вдалині блимнуло райдужне світло, але без звуку. В хаті ніщо не 
ворушилося, вгамувався й собака, і вітер ущух. Аніта глянула на го
динника: була десята, час спливав, а Завалліша пропав і слід. Во
на підійшла до вікна, і їй захотілося лишитись тут самій, а коли під 
новорічний дзвін прийде Завалліш, гукнути йому: «Ні слова! Я все 
розумію! А та дівчина кохає привид, ідеал, пам'ятник людині —  за
будьте її!»

—  Хто ви? —  запитала дівчина.
—  Не турбуйтесь, —  усміхнулась Аніта, оглянувшись. —  Фредо- 

ва співробітниця.
—  А чого ви прийшли сюди?
—  Мені треба поговорити з ним у службовій справі.
—  Он воно що, пробачте, —  з полегкістю зітхнула дівчина, але 

зараз же розхвилювалася знову. —  Допоможіть мені, щоб він повер
нувся до мене. Якщо ви також його знаєте й шануєте, то вам відомо, 
що він не кине нікого в біді, для іншого готовий з шкури вилізти, 
а за мене г.ішов би у вогонь і в воду, якби було треба. Я ж розумію, 
що зробила помилку.

—  Ці балачки ні до чого, —  відповіла Аніта і знову відвернулась 
до вікна. Вулицю в цю мить осяяло світло фар. До огорожі під'їхав 
автомобіль, і вона кинулася до дверей, побігла через подвір'я, да
леко обминаючи собаку, що вискочив, заливаючись гавкотом. Це 
була та машина, якою вона сюди приїхала, і з неї, слідом за водієм, 
вийшов худорлявий літній чоловік. Ворота були замкнені, а тому 
Аніта показала на пролом, де легко було перелізти через купу цегли.

—  Довго їздили, —  сказала вена Тіммові, і той, знизавши плечи
ма, відповів:

—  Важко про щось довідатись, але я привіз чоловіка, що бачив 
сьогодні Завалліша.

Обидва чоловіки увійшли за Анітою в хату, привіталися до дів
чини, яка з надією зустріла їх біля дверей кімнати, і притулилися до 
груби, що й досі дихала теплом. Водій одразу ж розповів, як він їздив 
до ресторанів у Віберові та навколишніх селах, але Завалліша ніде 
не було і ніхто нічого не знав про нього, бо, як запевняли всі, він 
дуже рідко бував там.

—  Я ж одразу сказав, —  озвався старий чоловік, гріючи руки, і 
усміхнувся до Аніти й дівчини. —  Нема, кажу, рації їздити по се
лах, він там не буває, проте охота гірше неволі, і я показав цьому 
товаришеві всі довколишні пивниці. А Завалліш був у пивниці нав
проти станції, сидів як на голках, бо хотів неодмінно сьогодні вран
ці сісти на поїзд, а той поїзд прийшов з великим запізненням, здаєть
ся, аж ополудні, і з тієї причини Завалліш вихилив кілька кухлів пива, 
правда, без горілки чи чогось там іншого, але й не закушуючи, хоч 
я йому кілька разів радив. Він навряд чи слухав, що говорилося за 
столом, хотів докінчити якусь роботу і потім швидко повернутись до 
своєї халупи. Як сказав «халупи», то мені уявилось щось не зовсім за
тишне, чи не барак, подумав я, хоч він видався мені не робітником, 
а скоріше вчителем, бо біля школи він говорив достоту як учитель. 
А тепер я почув, що він будує за селом трансформаторну підстан
цію і сьогодні прогуляв. Але не був він п'яний, хоч і зовсім твере
зим не назвеш його, що ні то ні.

Аніта скептично подивилась на цього чоловіка, також не зовсім 
тверезого, й запитала:
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—  Куди ж він хетів їхати, яким поїздом?
—  Від Віберова всі поїзди йдуть через Добертін, —  озвалася 

дівчина, розгублено знизавши плечима. —  Мабуть, він хотів до ме
не. В пивницях він не висиджує, ніколи з ним такого не було, тільки 
раз був зі мною в добертінській винарні. Вино він п'є в компанії, а 
самому воно йому не смакує. Ви певні, що то був Завалліш?

—  Хтось назвав його так, —  відповів незнайомий, —  і я ще по
думав, яке чудне прізвище —  Завалліш. А потім та розмова з учи
телем біля школи, я її сам чув, ще перше ніж він пішов до пивниці. 
Там він розхвилювався, бо перед святковим виступом один учитель 
не хотів одразу впустити дітей у школу, а звелів їм стояти у сніговій 
кваші, обличчям до стіни, і бідний був той, хто повертав голову. За- 
валліша це розізлило, і він крикнув учителеві: «Поводьтеся з дітьми 
по-людському і запам'ятайте прізвище Завалліш!» А мені він сказав: 
«Ходімо, друже, за цей гвалт треба випити».

—  І вас не довелося просити вдруге? —  пожартувала Аніта, про
те подумала з полегкістю, що тепер видно слід чи принаймні натяк 
на слід, кілька кроків його дороги, рисочка характеру, що робила 
його ближчим їй. —  Він більш нічоґо не сказав про ту пригоду?

—  Сказав, аякже, —  відповів чоловік, —  збирався піти до ди
ректора школи, і думаю, що згодом таки пішов.

Проте дівчина, яка набагато краще знала Завалліша, стурбовано 
звела очі й захвилювалася:

—  Тоді він не забере хлопця, нізащо в світі, такому вчителеві не 
довірить його. Це його злякало.

—  А ви ж сказали, що він хотів привезти дитину до вас, у До
бертін? —  зауважила Аніта.

—  Ні, тоді він залишить хлопця в матері, —  пояснила дівчина 
схвильовано. —  Він убив собі в голову, що спершу має навести в 
школі такий порядок, який вважає правильним, бо почуває себе від
повідальним за все, а надто коли йдеться про дітей, про його хлоп
ця, —  він його не балує, але й не дозволяє нікому чіплятися до ньо
го чи поводитися з ним несправедливо. Ні, я не можу собі уявити, 
щоб він після цього кудись поїхав поїздом, це виключено!

—  Ну, я не можу поручитися, що він і справді поїхав, —  згодив
ся літній чоловік і трохи точніше змалював обставини своєї зустрічі 
із Заваллішем, а також суперечку перед школою, яку вчитель обірвав 
словами: «Я вас не знаю і не хочу вас слухати». —  А я, бачивши, що 
Завалліш розпалився, умовляв його краще випити по одній за Новий 
рік, ось як це було, слово честі. Він, правда, не бушував, щось казав 
про поїзд, проте моє запрошення прийняв, але невдовзі попрощався, 
а чому, я вже не второпав, бо здибав ще кількох приятелів. Ну, ви 
ж знаєте, як воно...

«Він таки добре під чаркою, —  думала Аніта, —  хтозна, чи мож
на покладатись на його слова». Проте сказала:

—  Дякую вам, це все-таки слід, —  і сама собі призналася, що й 
найнеймовірнішому повірила б, бо хотіла, щоб оголошений мертвим 
був живий.

Вона домовилася з Тіммом, що він одвезе чоловіка додому, по
тім вслухалася в кроки по снігу, в гудіння машини, і ось лишилася са
ма з дівчиною, яка тепер заплуталася в нових здогадах, знову розво
рушивши давні страхи, тривоги, невідомість, наче не було ніякісінького
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сліду, ознак життя, такого знайомого протесту цього чоловіка проти 
того, що його не влаштовувало.

—  Годі вам уже скиглити! —  сказала Аніта різко, бо тепер їй 
заважала присутність другої; вперше, відколи вона шукала Заваллі- 
ша, їй пощастило так ясно уявити його голос, гучний, щирий і вираз
ний, наче він був тут: «Поводьтеся з дітьми по-людському, поводьте
ся з людьми по-людському, чоловіче добрий!»

Та що тепер дівчина злякано мовчала, однак лишалася сидіти, 
втупивши в неї очі, наче чогось чекаючи, Аніта промовисто глянула 
на годинника й сказала:

—  Час уже пізній, а буде ж іще пізніше. Як ви виберетеся 
звідси?

—  Я чекатиму його, —  відповіла дівчина, —  він же знає, що я 
його чекаю.

—  Гаразд, тоді чекайте, згорніть руки й чекайте!
Дівчина знову мовчала якийсь час, потім промовила непевно, бо

язко:
—  Він мав би тут бути, чекати мене, саме сьогодні, в такий день, 

щоб ще раз поговорити зі мною, принаймні для цього. Мабуть, він 
поїхав до мене і сидить там. Інакше не може бути, коли з ним нічо
го не скоїлось.

—  А що могло з ним скоїтись? —  заперечила Аніта сердито і 
раптом схопилася, зірвала з дзеркала темну хустку й кинула її на 
те крісло, в якому сиділа стара. —  Зрозумійте ж нарешті, —  крикну
ла вона дівчині, —  що в крайньому разі покінчив він з вами, а не 
з собою!

—  Це неправда!
—  Вам, мабуть, було б легше, якби він задля вас загинув?
—  Як ви можете таке казати? —  заперечила дівчина й похитала 

головою. —  Чому ви взагалі втручаєтесь у це?
Аніта махнула рукою.
—  Робіть, що хочете! Чекайте тут чи в Добертіні! Ви тільки й 

здатні чекати та скиглити.
їхні погляди зустрілися в дзеркалі, що відбило розгублене об

личчя двадцятилітньої, серйозне, замкнуте Анітине обличчя, а за 
ними гардину, радіоприймач, крісло, на якому лежала чорна хустка.

—  Ви, може, хочете, щоб я пішла? —  запитала дівчина, і в її го
лосі звучали безпорадність і гіркота. —  Скажіть мені чесно, ви при
значили йому побачення? Ви знайомі з ним уже давно?

—  Ні, я зовсім не знайома з ним, —  відповіла Аніта.
—  Ви не кажете мені правди, —  захлипала дівчина. Борючись із 

сльозами, вона встала, постояла, ніби чогось чекаючи, і, не витримав
ши мовчання, сказала затинаючись: —  Я передчувала, що це станеть
ся. —  А що Аніта мовчала, взяла своє пальто і, йдучи до дверей, ще 
раз схлипнула, а коли виходила, здушеним голосом запевнила: —  
Але я все одно кохаю його, скажіть йому про це!

Почувши рипіння надвірних дверей, що відчинились і зачини
лись, а потім квапливу ходу по снігу, Аніта відчинила вікно й гукнула:

—  Агов, лишайтеся тут! Це все дурниці!
Та дівчина побігла, навіть не оглянувшись, і Аніта квапливо 

одягла пальто й хотіла бігти за нею, щоб завернути, але зупинилась 
перед дзеркалом і подумала: «Я її прогнала, я хотіла, щоб вона
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пішла». І в цю хвилину злякалася сама себе, зрозумівши, що вона 
тепер вся віддалася цій справі, Заваллішевій долі, в яку вона вже 
так грубо втрутилася. Пригладивши волосся, вона скинула пальто і 
здригнулась: зачеплений костюм, що висів на плічках, крутнувся, і їй 
здалося, наче в дзеркалі вона бачить, як хтось залазить у вікно —  
Завалліш.

Вона опустилась на стілець і засміялася в дзеркало.
—  Ну, я вже доберусь до тебе, Завалліш, як ти колись нахваляв

ся —  пригадуєш? Новий рік ще не розпочався, ніч ще не закінчи
лась, а твою дівчину я вже прогнала к бісовій матері, бо волію пого
ворити з тобою віч-на-віч, не по телефону. Пора тобі вже з'явитися, 
ти добре помучив мене і досить зацікавив собою. Приходь, хоч би де 
ти застряв, випивав чи розважався, тепер нам треба серйозно пого
ворити, з обов'язку служби і з симпатії. Повір мені, я розумію тебе 
дуже добре, дедалі краще, мені здається, що ми знайомі вже так 
давно.

Аніта знову засміялась, виразно почувши надворі ходу, —  вона 
навіть думки не припускала, що це може бути не Завагліш. Підійшла 
до вікна й гукнула:

—  Сюди! Вікно відчинене!
Але той, хто здивовано дивився на неї, підходячи до вікна, був 

не Завалліш, а чоловік десь п'ятдесяти років, добре одягнений, си
вий, кремезний і високий.

—  Чи тут мешкає Завалліш? —  запитав він і, коли Аніта кивну
ла, трохи церемонно заявив, що він новий директор школи. —  Я 
хотів би поговорити з вашим чоловіком. Він сьогодні був у мене й, 
очевидно, вам про це розповідав.

Розчарована, що це не Завалліш, Аніта опустила руку, яку вже 
була простягла, але її розвеселило те, що її вважали за Завалліше- 
ву дружину, і вона сказала з перебільшеною ввічливістю:

—  Заходьте, будь ласка, пане директор! Двері ліворуч, тільки 
важкувато відчиняються.

І вона поспішила до сіней, щоб зустріти його, завела до кімнати 
і поводилася так упевнено, наче була тут господиня, навіть пошу
кала очима, чим би почастувати гостя, а, не знайшовши нічого, 
викрутилась, сказавши цілком щиро, що не сподівалась на таких го
стей. Вона терпляче слухала велемовні пояснення директора, який по 
суті лише хотів повідомити, що він ще раз обміркував Заваллішеві 
сл< ^а, його критику поведінки вчителя, якої він спершу, коли Завал
ліш приходив до нього, не зрозумів належно, бо ця історія була для 
нього надто несподівана.

—  Адже якраз канікули, —  сказав він і попросив вибачення, що 
через інші обов'язки він не був на місці, коли стався той прикрий 
інцидент. —  Там ішлося про новорічний концерт для дорослих, в 
який діти мали зробити свій маленький внесок хоровими й танцю
вальними номерами та інсценізацією казки, а в таких випадках збуд
ження малечі часом передається вчителям, —  тільки так можна пояс
нити цей прикрий педагогічний промах, це виструнчування перед 
шкільними ворітьми, за яке несе відповідальність мій молодший коле
га, котрого я, між іншим, уже покарав. Можу запевнити вас, що та
кий промах більше не повториться, а тому прошу вас вважати цю 
справу залагодженою.

63



—  Залагодженою? —  Аніта з виразом сумніву звела плечі; їй 
довелося стримувати себе, щоб цілком не влізти в шкуру Заваллі- 
ша, який на це пишномовне прохання дав би досить круту відпо
відь. —  Я не знаю, чи можна таку справу залагодити кількома слова
ми, —  сказала вона холодно. —  Коли він у вас був?

—  Сьогодні опівдні, ми саме обідали, вся сім'я, і діти також, —  
відповів директор. Він глянув на свій наручний годинник, показуючи 
тим, що його чекають дома і що він тільки тому прийшов, щоб не 
брати з собою в новий рік незалагоджену справу, яка схвилювала і 
його сім'ю. —  Ваш чоловік був дуже роздратований, нездатний го
ворити по-діловому, а тому і я спочатку відповів не до діла, про що 
тепер жалкую, бо його докори по суті були цілком справедливі, а 
виховання —  справа не лише професіональних вихователів, а й усіх 
громадян і особливо тих, хто має власних дітей. Він якраз говорив, що 
ви також маєте дитину, яка незабаром прийде до нашої школи, і тому 
я цілком розумію його гнів, бо завжди серед інших бачать свою 
власну дитину, а отже, схильні робити різкі висновки... —  Він замовк 
і спробував визначити, яке враження справили його слова на цю 
жінку, але, не покладаючись на них, під кінець узяв благальний, 
запобігливий тон: —  Зрозумійте мене, я не хотів би розголосу і 
щоб мою першу реакцію, не зовсім неупереджену, ваш чоловік ви
тлумачив хибно. Це завдало б шкоди репутації нашої школи, а також 
успішному розвиткові молодого вчительського колективу, що вже 
має певні досягнення, незважаючи на певні невдачі і зриви, подібні 
до сьогоднішнього. Але їх слід розглядати і з такої точки зору: у 
всякій роботі неминучі помилки, не помиляється тільки той, хто си
дить склавши руки. Якби ви змогли це влаштувати, я був би щиро 
вдячний вам.

Він, здавалось, відчув полегкість, сказавши все це, і, звичайно, 
був радий, що не застав самого Завалліша. Сподіваючись, що жінка 
вмовить чоловіка, він на прощання довго тиснув їй руку і бажав 
«приємного, лагідного і безтурботного Нового року», чого, очевид
но, хотілось насамперед йому самому.

Проводжаючи директора, Аніта раптом жахнулась —  у погано 
освітлених сінях ішов їй назустріч високий чоловік. Вона не почула, 
як рипіли двері, але побачила, що вони відчинені, і запитала:

—  Хто ви?
Директор також зупинився і не рушив з місця, коли другий чо

ловік весело вигукнув:
—  Ви, певно, нове завоювання Фреда?
«Цей Завалліш над мої сили, —  подумала Аніта, —  я не роз

плутала справи, а ще більш заплутала, я не терплячий суддя, і гіршо
го за мене розрадника годі було вибрати. Жартую з серйозними ре
чами, а жарти сприймаю серйозно». А приголомшеному директорові 
сказала роздратовано:

—  Так, ви правильно почули, я не його жінка, але ваші ідилічні 
побажання передам!

Заваллішів друг, здавалось, знав директора і гукнув йому вслід 
сміючись:

—  Попри все —  щасливого Нового року! І здійснення всіх пла
нів! Щоб було вдвічі більше одиниць!1

1 В німецьких школах одиниця — найвища оцінка.
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Потім він зайшов З МНГ/ОЮ АО кімнати, роззирнувся.
—  На столі ні келихів, ні шампанського? —  запитав він, похитую

чи головою. —  Де ж подівся той негідник?
—  Я сподівалася довідатись про це від вас, —  промовила Аніта.
—  Він твердо пообіцяв, що зайде до мене, і всі з нетерпінням 

чекають його. —  Молодик підвів брови. —  Тепер ось бачу, хто його 
тут затримав.

—  Ви на це подивіться! —  І Аніта взяла з крісла чорну хустку. —  
Тут висів жалобний прапор, коли я вступила до хати.

—  Але на вас жалоби я не бачу, —  подивився він на неї усмі
хаючись і зручно вмостився в кріслі. —  Може, ви відкриєте таєм
ницю?

Аніта одразу відчула себе добре в товаристві цього молодика, 
його веселість заразила ЇЇ.

—  Я вже давно б'юся над його таємницями, —  відповіла вона і 
ще раз понишпорила в шафі та за книжками на полиці, шукаючи 
невеличкого новорічного запасу. —  Хіба він не знав, що сьогодні за
кінчується рік? Чи він не від світу сього?

—  Це ви мене питаєте?
—  Знаєте, за цей вечір тут перебрано всі можливі місця його 

перебування, включаючи небо й пекло, і то ще були найневинніші.
—  Що, ви хотіли б, щоб він опинився аж там?
—  Ні, я волію зустрітися з ним на землі, цього вимагають пере

дусім службові інтереси.
—  Цьому я охоче повірив би, коли б не знав, що для мого дру

га жінки, а надто гарненькі, становлять не лише службовий інтерес.
—  Ет, облиште жарти, —  відповіла Аніта й сіла. Тепер вона вирі

шила, що слід пояснити Заваллішевому другові свою місію, яка при
вела її сюди. —  Все це далеко не новорічний жарт,— сказала вона.—  
Допоможіть мені розшукати його. Ви його друг і повинні це зробити.

—  Так, я пережив з ним чимало всякого, —  замислився той, —  
але таких коників Фред не викидав ще ніколи.

—  Чи були в нього останнім часом якісь проблеми?
—  У кого їх не буває?
—  А історія з сином не могла вибити його з колії?
Молодик махнув рукою.
—  Він забере його сюди, це факт.
—  А Хельга? Вона тут була й жалкувала, що відштовхнула його, 

замучила себе й мене своїм скиглінням.
—  Вони вже кілька разів розходились, та якби Фред захотів, то 

завтра вони знову були б разом, щодо цього можете бути певні!
—  Але ж у роботі не бувало нічого такого, з чим би він не 

впорався?
—  Слушно, слушно, —  відповів Фредів друг, посерйознішавши, 

і розповів, що він певний час працював на трансформаторній під
станції, а тепер по механізації сільського господарства, і дуже добре 
знає, що таке клопоти про матеріали і всяке інше. —  Це нікого не ви
биває з колії, хоч і коштує нервів. Але чи не занадто це просто: роз
поділити людей по різних галузях з всілякими клопотами та пробле
мками і думати, що коли окремі моменти з’ясовано, то й з люди
ною як такою все ясно? Чесно кажучи, мені не подобається, як ви 
ставите питання —  так ви не докопаєтесь, що сталося насправді.
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—  Гаразд, —  згодилась Аніта, відчувши, що кров ударила їй у 
голову. —  Звичайно, я підійшла до діла хибно, що видно й з наслід
ків, але порадьте, як мені ставити питання і що я повинна робити в 
цих чотирьох стінах! Чи бродити надворі по снігу й шукати його? На 
ці полиці й стіни я досить надивилась. Чи, може, ритися в його шафі? 
Вивертати кишені його костюма? Я не комісар поліції і не розслідую 
кримінального злочину. Я нікого не вбила, навпаки: хочу бачити За- 
валліша живого і здорового! А коли хтось приходить і скиглить, я 
виставляю його за двері!

—  І мене також виставите?
—  Ви сприйняли це все надто легковажно, дивитесь на всіх 

зверхньо і вдаєте, начебто не розумієте, чому я турбуюсь.
Молодик усміхнувся, відкинувся в кріслі з схрещеними руками і 

хвацько відповів:
—  О, добре розумію! Фред такий хлопець, що може відібрати 

спокій і в Хельги, і в таких, як ви! Не подумайте, що я не уявляю со
бі, яка тут відбулася сцена з тією дівчиною. Знаю й те, чому Ф ред не 
прагнув бути присутнім.

—  Отже, він утік? Від неї? Від себе самого?
—  В кожному разі не від вас! —  Він дістав з кишені коробку ци

гарок. —  Ви курите? —  А коли Аніта заперечливо похитала головою, 
закурив сам і весело промовив: —  Ви не курите, не п'єте, не смієтесь 
і напевно не втікаєте, коли з чимось не можете впоратись, навіть не 
уявляєте собі цього.

—  Уявляю я вже багато чого,—  відповіла Аніта і насторожи
лась.—  Що ви маєте на увазі?

Молодик засміявся.
—  Ви цікава, як і всі жінки, а приховуєте це за своїм службовим 

дорученням.—  Він хвилинку помовчав, ніби задумався над чимсь, по
тім сказав: ■*— Він був одружений, це ви, певно, знаєте. Розлучитися 
було йому нелегко, а після того він познайомився з Хельгою, якої 
ще важче збутися, хоч він давно зрозумів, що вона не підходить ні 
для нього, ні для його хлопця. Очевидно, тому він сьогодні й зник.

—  Виходить, він знову втік від вирішення?
—  Ні,—  заперечив молодик і, вставши, відсунув гардину, бо на 

вулиці почулось гудіння мотора.—  Я гадаю, він уже вирішив,—  і по
казав на машину, що розвернулася на вулиці і стала перед воріть
ми.—  Це, мабуть, він приїхав, і я нітрохи не здивувався б, коли б пер
ший день року був для нього новим початком —  з вами!

—  Ну й фантазія у вас! —  Аніта підхопилась, підійшла до вікна і 
з надією виглянула, проте одразу ж відступила назад, побачивши, що 
то комбінатська машина.—  Тепер ніщо не перешкоджає мені сісти в 
цю машину і зникнути. Досить буде записки для Завалліша, щоб він 
якнайшвидше з’явився до будівельного штабу. Таке моє доручення.

Молодик усміхнувся і показав на аркуш поштового паперу, що 
лежав перед нею.

—  Пишіть! Ось вам папір. —  І, діставши з кишені ручку, про
стягнув їй.

—  Дякую,—  відповіла Аніта і прислухалася: надворі водій Тімм 
розмовляв з якимось чоловіком.—  Ще хтось приїхав.

—  Майте терпіння, це ще не Фред! —  Молодик попрощався з
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Анітою і рушив до дверей.—  Вітайте його від мене, він прийде. А вам 
бажаю багато щастя, бо це щастя мого друга.

—  Зостаньтесь! —  попросила Аніта.
Він одним ривком відчинив надвірні двері й весело сказав:
—  У мене вдома пів-Віберова чекає Фреда, то треба хоч дати 

їм знати, що тут його куди нетерплячіше чекають. Щасливого Нового 
року!

Вона стояла в сінях трохи збентежена й дивилась, як Заваллішів 
друг вибіг з двору, а відразу після цього перед нею постали водій та 
якийсь лисий чоловік, що, як вона довідалась, зупинив на вулиці ком
бінатську машину.

—  Ось моя посвідка, —  промовив лисий. —  Моє прізвище Бейєр, 
працюю в Заваллішевій бригаді. Я ще здалеку впізнав машину.

—  Хотів, щоб я підвіз його додому,—  пояснив Тімм.—  Коли я за
питав про Завалліша, він став запевняти, що Завалліш був сьогодні на 
будівництві.

Аніта насторожилась, запросила будівельника до кімнати і, сів
ши з ним за стіл, запитала з сумнівом:

—  Сьогодні ви бачили на будівництві Завалліша?
—  Ні,—  признався чоловік і, пошукавши в кишені піджака, дістав 

люльку й простяг Аніті.—  Я її забув на підстанції, коли сьогодні вран
ці йшов з роботи,—  усміхнувся він,—  біля свіжого фундаменту, а по
хопившись за нею після полудня, пішов туди ще раз, і зверху вже ле
жав брезент, тобто на фундаменті.

Люлька була тепла, очевидно, чоловік щойно курив, але він одра
зу ж узяв ЇЇ з Анітиних рук і знову натоптав тютюном.

—  Він гадає,— промовив водій,—  що Завалліш побував на будів
ництві й укрив фундамент брезентом, коли пішов сніг.

—  Так, це міг зробити лише Завалліш!—  запевнив лисий, запалив 
люльку й пустив дим у кімнату.—  Він шаленіє, як бачить, що фунда
менти вкривають у свинячий голос, а сьогодні вранці, коли його не 
було, про них забули в новорічній метушні, бо кожен дивився не на 
небо, а в пляшечку; дві-три маленькі білої —  це вже закон.

Ось знову слід, вірний, добрий і корисний слід. Виходить, Завал
ліш нічого не кинув, як написав у тому клятому листі, а вкрив фун
даменти, захистив від негоди, сніговію, морозу й теплої води. Він по
дивився на небо, лишився поблизу, думав про наступний день і новий 
рік, про план своєї бригади і про трансформаторну підстанцію, про 
електрику для десятків сіл. Відстань між Віберовом і Добертіном не 
стала для нього завеликою, він відчував відповідальність того дня, 
який вибрав собі, щоб вирватися з кола своїх обов’язків і звичок —  
байдуже, з якої причини.

—  Тепер додому? —  запитав Тімм.—  Якраз устигли б в Добертін 
до дванадцятої. Моя жінка сидить там і чекає.

—  Ні,—  сказала Аніта, поклавши на стіл п'ятдесят марок.—  Діс
таньте шампанського, вип’ємо з Заваллішем за Новий рік.

—  Гм, за фундаменти! —  кинув лисий.—  Я сподіваюсь, вони доб
ре затужавіють: вранці було тепло, і брезент їх врятував, можна не 
сумніватися.—  Він смоктав свою люльку і не хотів іти, навіть тоді, 
коли водій взяв гроші й рушив до дверей.

—  Ще хвилинку,—  попросив він,—  я тільки хотів би підкреслити,
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що в інший час у нас діло клеїться, коли наш бригадир чи хтось ін
ший не на роботі, грає в шахи на першість округи.

—  Сьогодні грають у шахи? —  здивувалась Аніта.
—  Ні, та й не так цікаво грати на першість округи.—  Він пустив 

над столом кілька густих хмарок диму і гордо промовив:—  На пе
рервах і після роботи ми граємо в будівельному бараці, а вечорами, 
буває, тут у нього, і хто виграє наш турнір, той виграє і першість ок
руги.—  Він пахкнув люлькою, підвівся і кивнув Аніті.—  Правда, остан
нім часом наш бригадир кілька партій програв, був якийсь неуважний, 
але вчора вже грав як колись і навіть трохи краще. У двох партіях 
з мене аж пір’я летіло, а це щось важить, коли врахувати, що остан
ній чемпіон округи не Завалліш, а Бейєр.

Було приємно вдихати морозяне повітря, стоячи біля воріт і див
лячись услід машині, що поволі від'їжджала по снігу.

Аніта вже звикла до собаки, який метався по колу, збитий з 
пантелику невпинною метушнею цієї ночі, часом гавкав і скавучав, 
підхоплював валування інших собак і здригався, коли спалахували і 
тріщали фейєрверки.

По всьому селу, перед хатами, під деревами й ліхтарями загомо
ніли люди, розчинялись вікна й двері, чути було галас, музику й спів, 
і раз у раз злітали в небо барвисті фонтани вогню й ракети. Тепер, 
перед опівнічною годиною, село, здавалось, покинуте, несподівано 
пробудилося до життя, прощалося з старим роком і завчасно тіши
лося новим, усіма надіями, які ніколи не здаються такими відчутно 
близькими і здійсненними, як тоді, коли збігають останні хвилини 
року.

Аніта все стояла біля воріт, чекала, поки вернеться водій, ні, За
валліш. Саме чекання Завалліша, оці незвичайні години перетворю
вали будь-який рік на незвичайний, незабутній, безприкладний. Вона 
давно прогнала думки про смерть Завалліша, найменший сумнів, 
зірвала хустку з дзеркала і навіть могла сміятися. І вона сміялася, 
спершись на огорожу, сміялася в морозяну ніч, спочатку тихо, несмі
ливо, а потім голосно, як навіжена, бо вона сама попервах відступила 
перед маловір’ям, чутками, забобонами, базіканням старої баби, 
перед скиглінням дівчини, яка тільки кохала і, мабуть, більш ні на що 
інше не була здатна, яка не розуміла, що кохання тихо вмирає, коли 
не вливає в нього силу нескінченна низка думок.

—  Тепер піднімемо келихи!— гукнула вона Тіммові, коли він зу
пинив машину біля огорожі і вийшов з двома пляшками шампансь
кого.

—  За Завалліша? —  запитав шофер.
—  Він прийде,—  відповіла вона твердо і впевнено.—  Коли виби

ватиме північ, не пізніш як перед останнім ударом, залізе у вікно.
—  У вікно?
—  У вікно!
І в кімнаті вона насамперед кинулась до вікна, відчинила його й 

відсунула гардину. Потім дістала з шафи три келихи, поставила їх на 
стіл і знову сіла на стілець навпроти дзеркала, щоб не спускати з ока 
вікно. Коли почало видзвонювати, промовила:

—  Ось і настав цей час.
Водій узяв пляшку з шампанським.
—  З Новим роком, Заваллішу! —  промовив він, наповнюючи ке

лихи.—  Одначе я маю підозру, що він святкує десь в іншому місці.
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Довго лунали удари дзвонів у Віберові та в довколишніх селах, 
нарешті десь далеко озвався маленький дзвін, а останні звуки буЛи 
такі тихі, що тільки уява допомагала сприйняти останній удар. Потім 
запала тиша, але Аніта сказала:

—  Поки що вип'ємо за здоров'я Завалліша, за його повернення!
—  Ви й досі вірите в це?
—  Хіба ви не чуєте, що ще дзвонять?
—  Головне, що він чує цей дзвін!
—  Чує і прийде!
Келихи дзенькнули, обоє випили до дна.
По кількох хвилинах мовчання водій запитав:
—  Що ж далі?
Тепер надворі було тихо, і навіть найбуйніша фантазія не могла 

уявити звуків дзвону; спливли перші півгодини Нового року.
—  Гаразд, повертайтеся в Добертін,—  вирішила вона, не довго 

думаючи, і навіть не ворухнулася, не відірвала очей од вікна.—  Я тут 
чекатиму, приїдете по мене завтра вранці.

В третьому келиху ще іскрилося шампанське —  малі, останні іс-? 
кри надії, що тихо згасали. Знизавши плечима, водій оглянувся по 
кімнаті, де поряд з кріслом стояло єдине ліжко —  вузька стале- 
ва рама з товстими пір’яними подушками.

—  Ну що ж,—  промовив він і подав їй руку.—  Як хочете, на вас 
відповідальність.

—  Так, на мені,—  відказала вона,—  тому й лишаюся.
—  Гаразд.
—  Отож і їдьте, Тімм! Розбудіть свою дружину, якщо вона за-* 

дрімала під Новий рік. І щасливої дороги!
Минув якийсь час, вона підвелась і сіла в крісло біля вікна. 

Змерзнувши, підійшла до столу й налила собі ще келих шампансько
го, потім увімкнула радіо й слухала музику, шалені, божевільні рит
ми, радість, радість, останні акорди незвичайного дня, чи не найне- 
звичайнішого в її житті.

—  Кінець! —  промовила вона й вимкнула радіо.
Коли відкинулася в кріслі, на неї найшла втома. Про Завалліша 

вона передумала все, що можна було думати, а про себе, про своє 
рішення лишитися тут їй не хотілось розмірковувати, поки прийде За- 
валліш. Вона відчувала, як втома все більше зборює її, повіки опуска
ються, хоч вона опиралась цьому, потім голова зсунулася набік, і 
дзеркало вислизнуло з-перед її очей, кудись попливло. Тільки крижа
не повітря, що заходило у вікно, час від часу будило її, аж поки вона 
взяла з ліжка ковдру й загорнулася в неї.

Ось вона почула, що перед вікном хтось іде по снігу. Не встигла 
вона схопитись, як у вікно просунулася голова з білявими кучерями й 
дівочий голос прошепотів:

—  Фреде, ти тепер сам? Я помітила, що в тебе щось сталося, і 
твоя Хельга голосить на вокзалі. Не журися тим, вона незабаром 
знову сюди прийде. А та, друга, що машиною, явно не для тебе. Ти ж 
нікуди не втечеш від Хельги, як і вона від тебе. Я в курсі справи, я це 
прокляла. Тепер я здатна тільки встромити сюди голову і сказати то
бі: «На добраніч! Щасливого Нового року!»

Сидячи нерухомо в кріслі, Аніта бачила, як край гардини заво
рушився і кучерява голова схилилася нижче над ліжком. Голос її зро
бився настирливим, прохальним:



—  Скажи,, ти мене чуєш? Де ти був? Мою листівку ти отримав? 
Що, ти вже спиш? —  голова подалася назад.—  Запізно, завжди при
ходжу запізно. Спи спокійно, Фреде.

Це було майже як сон, звернуло думки у світ мрій, неспокійних 
і повних надії, веселих і трохи пойнятих сумом. Аніта простягла руку, 
зачинила вікно і так з простягнутою рукою й заснула. Прокинулась, 
коли хтось торкнувся її пальців.

Перед нею стояв Завалліш.
—  Я бажаю вам щасливого Нового року! —  промовив він.
Третій келих на столі був випитий, вікно зачинене, гардина запну

та, шкала радіоприймача світилася, і рука, що торкалась її пальців, 
була крижана, тому вона й прокинулась.

Вона підвелась і глянула на нього, сприйняла лише обриси його 
обличчя, щось знайоме в голосі, коли він сказав:

-г— Я вже давно чекаю вас, ще з минулого року. Нарешті ви тут!
А вона тримала його руку і по кількох секундах вже не відчувала 

холоду й безпорадності, від якої досі не звільнилася, хоч давно зна
ла, що цей чоловік живий і візьме її за руку.

—  Я здогадуюсь, ви хочете запитати мене, де я тинявся сьогод
ні,—  сказав він і, випустивши її руку, присунув стільця й сів обіч неї.

Вона кивнула головою, пригладила волосся й відкинула ковдру, 
в яку була загорнулася.

—  Я мушу скласти протокол для керівництва комбінату.
—  Тоді пишіть, —  відповів він усміхаючись, —  що я, Альфред За

валліш, бригадир, багато разів відзначений, тридцяти трьох років, 
розлучений, батько шестирічного сина, ще не навчений досвідом, 
потребував цього дня, щоб подумати про себе й про своє життя, тоб- 
тр не тільки про бетонні фундаменти, на яких я почуваю себе досить 
упевнено, а й про те, куди ще ступити ногою.

—  І якого ж висновку дійшли ви після всіх роздумів? —  запитала 
Аніта і, глянувши у дзеркало, побачила обидва обличчя разом, схи
лені одне до одного, безтурботні, наче на них ніколи нічого не від
бивалося чи якась хусточка все стерла з них.

Підійшовши до столу, він простяг Аніті келих шампанського, на
лив і собі й цокнувся з нею.

—  Не знаю.—  Він випив і якийсь час мовчки дивився на неї.—  
Боюся, що мені доведеться ще раз подумати.

І ці слова, призначені не для протоколу, були початком великої 
розмови. А вранці, близько десятої години, не діждавшись машини з 
Добертіна, Аніта й Завалліш пішли до станції і, подзвонивши на комбі
нат, довідались, що Тімм дорогою назад застряв у заметі, а іншої ма
шини не було. Не ходили й поїзди, а тому Завалліш вирішив узяти 
вантажну машину з віберовського будівництва, відвезти Аніту додо
му, а потім забрати від матері свого сина —  до того села всього 
півгодини їзди.

Ополудні Аніта нетерпляче дожидала його, виглядала у вікно, а 
потім вирішила трохи пройти з Ев йому назустріч —  і від перехожих 
довідалась, що при в'їзді в Добертін занесло якусь вантажну машину 
і вона вдарилася об ліхтарний стовп.

Альфред Завалліш загинув, а син його не дістав навіть подря
пинки.
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Досить буде, гадаю, додати до цього, що пізнішим слідством (в 
ньому я брав участь, бо йшлося про машину нашого комбінату) 
встановлено: це була транспортна аварія на обледенілій, напівзавія- 
ній снігом дорозі. Всі інші пояснення, як-от самогубство, цілком су
перечили фактам, бо така людина, як Завалліш, ні в якому разі не 
наражала б сина на якусь небезпеку. Тим більше дратували мене чут
ки про вину Аніти, що їх розпустила, очевидно, та двадцятирічна 
Хельга А., яка схибнулася на тому, щоб забрати до себе Завалліше- 
вого сина, але через заперечення Аніти, а також матері Завалліша, 
яка одразу ж забрала хлопця до себе, не дістала права на виховання 
дитини.

7
У страсну п’ятницю я поїхав у Дрезден до матері. В кількох лис

тах вона нарікала, що я місяцями не провідую її і майже не пишу їй. 
Збирався приїхати і брат із своєю родиною. Я з нетерпінням чекав 
великодніх свят, маючи намір у ці дні не думати про Аніту, Заваллі
ша і все те, що непокоїло мене останнім часом.

Коли я сів за стіл, мати одразу заставила його стравами.
—  Ти схуд,—  промовила вона.
Я махнув рукою.
—  Робота, сама знаєш.
—  Чому ти не привіз своєї білизни або хоч сорочок?
—  Ти повинна відпочивати, коли я приїжджаю до тебе.
Вона підсіла до мене, дивилася, як я з апетитом їм, а потім 

мовила:
—  Я думала, що ти вже когось маєш, бо так довго не приїж

джав.
—  Ні,— ■ відповів я і запротестував, коли вона хотіла принести на 

стіл ще щось смачне.—  Дякую, вже досить!-— Відсунувши тарілку, я 
сів на канапу, закурив і запитав, коли приїде брат із жінкою та обома 
синами. Мені хотілось метушні, щоб уникнути стурбованих поглядів 
матері та запитань.

—  Інгрід почуває себе не зовсім добре,—  сказала вона.—  Хто- 
зна, чи взагалі зможе вона приїхати.

—  Вона хвора?
Мати усміхнулась.
—  Я ж тобі писала, вона знову чекає дитини.
Я кивнув головою і вдав, наче згадав про це. А насправді забув 

або пропустив, читаючи, бо всі мої думки, очевидно, були заполоне
ні тоді іншим.

—  Так,—  сказав я,—  Герд же неодмінно хоче мати ще й дочку.
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—  Він на п ’я т у  років молодший за тебе.—  І мати встала, забра
ла з столу посуд і вийшла з вітальні. Було чути, як вона бряжчала в 
кухні посудом. Я не зрозумів, що вона ще сказала, але знав, що ма
ла на увазі: а ти один, навіть неодружений, досі не маєш дітей, хоч 
почав уже сивіти; живеш одним днем, розпорошуєш себе на роман
чики, а справжнього щастя не зазнав, і якогось дня зрозумієш, що 
ти прогавив у житті.

—  Може, ще вип’єш пива? —  запитала вона і принесла пляшку, 
не чекаючи моєї відповіді.

—  Тепер я когось маю,—  сказав я.
Вона знову підсіла до мене, провела руками по скатерці, раз, 

другий, не дивлячись на мене, ще якийсь час схвильовано розглад
жувала скатерку, хоч на ній не було ані брижечки, і аж тоді промо
вила:

—  Я так і думала.
—  Вона працює на нашому комбінаті, з нею я вже давно зна

йомий.
Мати кивнула головою.
—  Я знала це, хоч ти й криєшся від мене.
Я налив собі пива й випив.
—  Мамо, я вже не дитина, я знаю, що роблю.
—  Так, знаєш, вірю,—  охоче згодилась вона.—  Досі ти ніколи не 

казав, що когось маєш, хоч завжди мав когось.
—  Ну, досить про це,—  попросив я, ще сподіваючись, що зможу 

спокійно сидіти тут і чекати, поки приїде мій брат з дітьми.
Ми давно не бачились і мали що розповісти один одному, си

діли б з ним до півночі й не нудили світом. Засинаючи, я ні про що 
інше не думав би, і мені не заважав би дзвін годинника. До нього я 
звик з дитинства і в те десятиріччя, яке провів у Добертіні, завжди 
спав на канапі біля нього, коли приїжджав додому, спершу 
майже щосуботи. Іноді я привозив подругу, завжди вражаючи матір, 
хоч вона не показувала цього, і, коли йшли спати, стурбовано запи
тувала: «Годинник заважає?» І я тоді швидко відказував:
«Ні, ні». Але сьогодні, цього вечора, після всіх вечорів, проведених 
з Анітою, цокання заважало мені, а дзвін злякав, бо я думав про 
розклад руху поїздів і замислився, чи повертатися мені до Доберті- 
на, чи тільки прогулятися до будиночка над Ельбою, де, як я знав, 
жили Анітині батько й мати. Бо хіба не могла Аніта також приїхати з 
дочкою до Дрездена? Я ще дорогою думав про це і обшукав поїзд, 
але не знайшов її.

—  Мамо, я трохи пройдуся по свіжому повітрю,—  сказав я після 
того, як ми добру годину розмовляли про всякі буденні справи, що 
відривали мене від дуМок.
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Вона кивнула головою.
—  Герд сьогодні вже не приїде.
—  То, може, повертатися мені до Добертіна?
—  Вже завтра?
—  Та ні, сьогодні.
Мати встала, метнулася до кухні без ніякої потреби і звідти оз

валась:
—  Мабуть, вона чекає тебе?
Знизавши плечима, я надяг піджак і взяв свою сумку. В сумці 

була книжка, в яку я й не заглянув, коли їхав сюди поїздом. Все, що 
стосувалося Аніти і мене, було непевне, хоч я твердо вирішив, зда
ється, лише тепер, у цю хвилину, коли сказав:

—  Так, я думаю, що вона чекає.
—  Тоді їдь, сину.
—  Вітай Інгрід, Герда й дітей і поясни їм, чому я не міг їх діж

датися.
Мати взяла мою сумку і швидко щось наклала в неї: шматок

великодньої печені, картопляного салату, кільце ліверної ковбаси, 
сирний торт і навіть банку консервованих вишень.

—  Хліб дома маєш? А масло?
—  Так, так,—  запевнив я, взяв сумку й квапливо попрощався —  

мені раптом стало дуже ніколи. Доїхавши трамваєм до вокзалу, я ще 
побіг до будиночка над Ельбою. Наслухавшись про нього, я думав, 
що легко впізнаю його, але не знайшов у сутінках і ледве встиг на 
вечірній поїзд, що йшов через Берлін прямісінько до Добертіна.

Сидячи біля вагонного вікна, я задивився на вогні міста, пасмо 
горбів, передмістя з тьмяними вуличними ліхтарями, що лишались 
позаду. Все це мені знайоме, тут я вдома, тут мешкає друг, там 
подруга, а в березовому гаю, що ледве вирізняється на темному 
небі, я вперше поцілував її. Якось вона запитала: «Ти мене завжди 
кохатимеш?» І я був цілком певний, що ми будуємо плани на все 
життя: спільне навчання, праця, багато радості і щастя» дитина, бага
то дітей. Через кілька років, коли ми обоє вже були студентами, 
якогось дня вона сказала мені: «Я не хочу дитини, не буду її народ
жувати. Ти й сам знаєш, що між нами все скінчено. А тому я хочу 
бути вільною, незв’язаною».

Можливо, ген там на обрії був зовсім не той березовий гай. 
Картини змінювалися надто швидко, і нетерпіння було надто велике, 
щоб чіплятися за спогади. Нащо взагалі думати про минуле, коли 
найближчі години і дні такі непевні? Чого я хотів, чого міг чекати, і 
що б я сказав, якби прийшов до Аніти?

Діставши з сумки книжку, я почав її читати, але невдовзі кинув. 
Поїзд зупинився на перегоні і простояв там цілу вічність, а лотім ме
ні здавалося, що до дальшої станції він повз, вибиваючись з останніх
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сил. Місцевість здалася мені незнайомою, хоч тут я проїжджав без
ліч разів. А коли я закурив і чоловік мого віку попросив у мене 
вогню, я здригнувся й запитав*:

—  Пробачте, що ви сказали?
Він нахилився вперед, прикурив і промовив:
—  Мені здається, ми знайомі.
Проте я похитав головою і неуважно заперечив, коли він спро>- 

бував розбудити мої спогади: про школу в районі Трахау, про стар
шого вчителя Вуланга, який бив нас лінійкою по пальцях, про про
фесорів технічного вузу, з яких дехто втік на захід, про наради та 
зустрічі на Лейпцігському ярмарку. Нарешті він заговорив про стале
ливарний завод «Фрайталь», де я всупереч законам і наказам вчасно 
не змінив спрацьованої кранової підвіски.

—  Ну, це вже ви повинні пригадати.—  І він назвав своє прізви
ще.':—  Я вас звільнив тоді як інженер по кранах.

—  Он воно що,—  відповів я збентежено,—  це було, мабуть, по
над десять років тому.

—  На ній висіли три тонни —  ківш з рідкою сталлю,—  сказав чо
ловік дуже серйозно.—  Могла б бути катастрофа.

Я похитав головою і раптом уявив цех з третьою та четвертою 
електропечами, ківш, що висів угорі, сталеварів із закуреними облич
чями й касками.

—  Ні, ми не могли чекати, поки дали б нову підвіску.
—  Вам треба було подивитися на рентгенівський знімок старої!
—  Дивився, перед кожним випуском дивився!
Він пустив мені в обличчя тютюновий дим і зміряв мене суворим 

поглядом.
• т—  Коли б що сталося, ви мали б на своєму сумлінні людей.

Я підвівся. Мені не сподобалось, як цей чоловік говорить про 
моє сумління. В коридорі вагона я оглянувся, мимоволі знову шука
ючи Аніту, хотів поговорити з нею про щось інше, принаймні спробу
вав би. Тоді ми не могли гасити сталеплавильні печі, була порахова
на кожна тонна, кожна виливниця, це я дуже добре знав. А рентге
нівський знімок я знову і знову якнайпильніше розглядав, порівню
вав його з іншими знімками, з' фотографіями в журналах, навіть з 
деякими спеціальними документами, що їх ми попросили негайно 
прислати з Магнітогорська; їх ми одержали швидко, а нової кранової 
підвіски з Геннігсдорфа нам довелося чекати п’ять тижнів, і ті п’ять 

' Т И Ж Н І В  я день і ніч проводив у цеху. Ось як було з моїм сумлінням. 
< v Я пройшов поїзд до останнього купе, потім назад, посидів у ва- 
гоні-ресторані, випив пляшку пива і тут також дивився у вікно. Вже не 
можна було нічого розглядіти, ліси й поля здавались нескінченними, 
інакше десь мало б бути світло, фара автомобіля на дорозі чи село 
з кількома освітленими вікнами. «Аніто,—  сказав би я, коли б вона
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зараз була тут, як я цього бажав,-^-сядьте; біля жене. : М а ю до  вас 
запитання». Вона, не вагаючись, сіла б і  Відповіла: «Щ о знаюпроЗа*1 
валліша, я все сказала». Я кивнув би головою. «Так, це давно з'ясова^ 
но, ви ні в чому не винні, вам взагалі нема в чому собі дорікати».! 
Мені здавалось, наче вона сидить переді мною в яскравому, часом 
мерехтливому світлі вагона, і її обличчя було трохи розгублене, як1 
під час нашої останньої зустрічі. «Є, —  причувся мені її тихий голос,—  
мені не треба було дозволяти Заваллішеві їхати вантажною маши
ною». і

Очевидно, це ще довго стоятиме між нами: ніч у Віберові, зане
сені снігом вулиці й залізнична колія, ота поїздка вантажною маши
ною, смерть на добертінському шосе і Анітині збентежені відповіді, 
коли я запитував її: «Скажіть, будь ласка, ви знали його добре?» Бо 
слідством було встановлено, що вона поїхала туди, на одну з бага*-1 
тьох околичних ділянок, маючи службове доручення, і що до того 
часу Завалліша вона ніколи не бачила. Чому ж вона знову і знову1 
поверталася до кожної подробиці, до  кожного слова, після того 
промовленого? Навіть до здогадів, до невисловленого, до цих беЗ-“ 
глуздих підозрінь, уже Давно забутих? Чому я досі не сказав їй: «Ви 
ж навіть не знаєте, чи й справді він їхав тією машиною до вас».

Я розплатився, встав і пішов через поїзд до свого купе. Ми 
під’їздили до Берліна, і чоловік, який прогнав мене своєю балакани
ною, взяв чемодан і запитав:

—  Ви тут не виходите? Отже, вас закинуло в якийсь глухий заку
ток, чи не так? , ;і

—  Я їду далі,—  відповів я.
Не варто було зважати на його слова. Тоді мене послали в глу

хий закуток тому, що ризик, пов язаний з краном, я взяв на свою1 
відповідальність. Цей чоловік звільнив мене, а тепер питає: «Зда
ється, ми знайомі?» Добертін тоді був справді глухим Закутком З 
кількома сотнями жителів і картонною вивіскою на складі з інстру
ментами: «Добертінське будівельне підприємство». Були тільки лопа-1 
ти та кирки, крани з'явились через два роки. Під час літніх канікул І 
студенти корчували ліс, і серед них Аніта, тепер я знав про це. Я звер-’ 
нув на неї увагу значно пізніше, а вона на мене, мабуть, лише кілька1 
місяців тому, коли мене послали до неї, щоб віддати їй заяву про! 
звільнення. Чи вона все ж таки хоче виїхати з Добертіна? Чи є рація в 
тому, що вона мені все розповіла, а я слухав її і умовляв?

Покидаючи купе, чоловік мого віку сказав ще:
—  Тепер я працюю в міністерстві.
Мені не запам’яталося його прізвище, хоч ми знали один одного 

з дитинства. Побачивши його на пероні, під руку з гарненькою ж їй-: 
кою, 4 пригадав, що коли він випроводжав мене з «Фрайталя», то об
няв і-сиазав: «Більшеже ризикуй, і ти знову піднімешся *іч>ру»і 5



' Над північ поїзд прибув до Добертіна. Сумка в мене була важка, 
проте від вокзалу я мало не біг через усе місто, до нового кварталу, 
де мешкала Аніта. Побачивши у неї світло, я вільно зітхнув і подзво
нив, проте в квартирі ніхто не ворухнувся. Може, вона заснула при 
засвіченій лампі? Щоб не розбудити її і доньки, по дорозі додому я 
обминав усі телефонні будки.

Ніч була коротка, я спав спокійно, і мені снилося, що наді мною 
нависає кран із старою підвіскою і розжареною сталлю, проте я не 
відчував ні каяття чи докорів сумління, ні страху, й гукнув Аніті, яка 
хотіла відтягти мене: «Не обірветься, витримає, немає ніякого ри
зику».

Наступного ранку я багато разів дзвонив їй, та вона не озивала
ся. Тоді я пішов до неї додому. Побачивши на вулиці її доньку, що 
гралася з дітьми, я хотів був розпитати малу, проте передумав і 
побіг сходами нагору. Подзвонив біля дверей раз, другий, третій —  
ніхто не відчиняв.

—  Аніто! —  гукнув я і голосно постукав у двері.—  Будь ласка, 
відчиніть!

За якусь хвилину я почув кроки і потім Анітин голос:
—  Хто там?
Я назвав своє ім'я.
—  Он воно що.—  В її голосі мені почулось розчарування чи 

байдужість.
—  Це не спішно, не хочу заважати,—  сказав я, обернувшись, 

щоб піти.
—  Зачекайте! —  гукнула Аніта і ледь прочинила двері. Стоячи в 

передпокої в купальному халаті, боса і з мокрим волоссям, вона по
казала на вітальню.—  Я зараз прийду.

І ось я був у неї, і все було так, наче нічого не сталося. Вночі 
світло горіло тому, що вона заснула за читанням —  розгорнена 
книжка лежала на столику біля канапи. А тепер вона купалася. Посуд 
після сніданку ще не прибрано, його прикривала розстелена газета. 
На спинці крісла висів дитячий одяг, лялька впала на підлогу. Я під
няв її і прикрутив звук у радіоприймачі; співав хор, передавали ве
ликодню музику. І тільки тепер я помітив на столі прихилену до по
рожньої квіткової вази фотокартку Альфреда Завалліша.

Аніта зайшла до кімнати одягнена, причесана й підфарбована.
—  Я думала, що ви на Великдень кудись поїхали.—  Вона вибачи

лася, що в квартирі таке безладдя, й прибрала з столу посуд, а та
кож фотокартку. Заклавши її в розгорнену книжку, вона глянула на 
мене й запитала:—  Ви ще щось хочете обговорити? Я саме збираюся 
в дорогу. Беру відпустку й від'їжджаю.

Тепер я помітив, що з частини полиць забрано книжки і що 
«Страсбурзького собору» вже немає на стіні. В коридорі стояло
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кілька картонних коробок, два чемодани та обгорнена папером гра
вюра. На креслярському столі лежали перев’язані шнурками підшив
ки журналів, папки та рулони паперу. Придивившись пильніше, мож
на було виявити й інші ознаки близького від’їзд'/. Але ж ще нічого 
не сталося і дуже легко було все покласти на своє місце.

—  Прошу вас,—  сказав я,—  ще раз добре подумайте.
В цей час пролунав дзвінок. За дверима стояла Ев. Коли Аніта 

відчинила їй, вона запитала:
—  їдемо зараз, мамо?
Влетівши до вітальні, дівчинка подала мені руку й поцікавилась, 

чи я поїду з ними. Погода була сонячна, і я, звичайно, тільки кивнув 
головою на Анітине запрошення, а Ев потягла мене до вікна.

—  Це наша машина,—  гордо повідомила мала й показала на бла
китного «Запорожця», що стояв перед під’їздом.

Аніта трохи збентежено пояснила, що машину вона одержала 
тільки позавчора.

—  Я зовсім забула про своє замовлення,— сказала вона.—  Згід
но з правилами, мені треба ще раз іти в школу шоферів, бо минуло 
багато часу.

Я розгубився. Мала умовляла мене їхати, вона хотіла кудись, де 
є морозиво. Аніта схопилася обома руками за голову:

—  Ще не висохло волосся, а фен я вже запакувала.
Але потім вона перерила коробки в коридорі, і невдовзі я почув 

з ванни гудіння, що приємно звучало в моїх вухах, а тим часом донь
ка атакувала мене запитаннями. Чи вмію я водити машину? Чи знаю, 
де є морозиво? Чи був коли-небудь у Сибіру? Чи міг би літак за один 
день облетіти навколо Землі? Чи можна їй сидіти в машині спереду, 
чи там, біля мами, неодмінно хочу сидіти я?

—  Не дозволяйте Ев затуркувати вас! —  гукнула Аніта.
—  Ні,—  відповів я,—  але я маю час і охоче поїхав би з вами.
Фен, на хвилинку вимкнений, загудів знову. Ев тепер було байду

же до розподілу місць, і вона радісно танцювала круг мене, а потім 
збігала до своєї кімнати і, повернувшись в іншій сукенці, показала 
мені срібний ланцюжок з янтарним підвіском.

—  Буває янтар з маленькими жучками всередині,—  сказала вона 
й почепила на шию ланцюжок.—  Жукам мільйони років. Вони жили 
у великому лісі, а його згодом затопило море.

Аніта стала в дверях і кивнула мені усміхаючись. Очевидно, це 
вона розповіла Ев про мільйони років, які міг пробути в янтарі жук —  
все, що зосталося від затоплених лісів. Пісок навколо Добертіна був 
залишком зниклих гір, річкових долин чи морів. А що ми залишимо 
на значно коротший час? Кілька будинків, подекуди напис на бетон
ному цоколі, кілька прізвищ, можливо й наші. А хіба те, що ми за
раз думали, жінка, дитина й чоловік, але не змогли висловити, не за
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слуговувало бути збереженим, як жук у закам’янілій смолі давно зіт
лілого дерева?

Ми зійшли вниз, де стояла машина. Аніта відчинила дверцята й 
сіла за кермо.

—  Сідайте! —  гукнула вона мені й показала на місце обіч се
бе.—  Я почуватиму себе певніше, коли ви будете поруч зі мною.

Коли ми від’їхали, Ев, підвівшись із заднього сидіння, схилилась 
над моїм плечем і крикнула мені у вухо:

—  Далеко-далеко! Ми поїдемо далеко! —  Ланцюжок з янтар
ним підвіском погойдувався, її рука показувала туди й сюди, вона 
весь час мала що розповідати, бо, здавалось, побувала вже скрізь: 
з матір'ю, з якоюсь подругою, зі своїм класом, з якимсь дядечком, 
чиє ім'я вона забула.—  Як його звуть, мамо? —  запитала вона.

Аніта, що зосереджено дивилася вперед, незворушно відповіла:
—  Не знаю, донечко, не пригадую.
Але я знав усі імена і не вірив, щоб Аніта могла хоч на хвилину 

забути їх: Райнер Арндт, Георг Кошек, Томас Вагнер, Ганс Шпан, 
Герд Леверенц, Альфред Завалліш. Декого з цих чоловіків я взагалі не 
знав чи знав лише побіжно, але мені здавалося, що я відчував їхню 
присутність, коли бував разом з Анітою: розказане раптом оживало 
у спогадах, збуджених якимсь словом, спостереженням чи, як тепер, 
щебетанням дитини.

—  Тут ми пускали змія,—  сказала Ев.
—  Ні, не тут, —  похитала головою Аніта, —  тільки не тут.
Ми давно поминули луки на північ від Добертіна, що межували з 

територією будівництва, і були якраз на повороті шосе, де потрапив у 
катастрофу Завалліш. Я не спостеріг на Анітиному обличчі ніякого 
хвилювання: вона нерухомо дивилася вперед, трохи пригальмувала, 
перемкнула швидкість і потім одразу дала газ.

—  Швидше, мамо, їдь швидше! —  благала Ев.
—  Та ми ж маємо час,—  відповіла Аніта й глянула на мене.—  

Чи ні?
—  А куди ми їдемо? —  запитав я, прочитавши на дорожньому 

щиті: «Віберов 23 км».
—  Віддаляємось від Добертіна,—  засміялась Аніта.—  Це моя 

мета.
Проте вона, здавалось, зовсім не помітила щита, вся віддавшись 

дорозі, що незабаром побігла горбастою рівниною. Для неї було вті
хою сидіти за кермом і визначати швидкість. Спустивши бокове скло, 
вона тримала руку на вітрі й нічого не сказала, коли Ев прочитала 
слово на дальшому дорожньому щиті —  «Віберов»; тепер до нього 
залишалось п’ять кілометрів. Незабаром за коліями залізниці пока
залось село —  кілька десятків осель між ланами й садками, а тро
хи далі майже добудована трансформаторна підстанція.
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Тут Аніта зменшила швидкість, раптом звернула до краю дороги 
й зупинилася.

—  Пробачте,—  сказала вона,—  я надто різко загальмувала.
—  Ми приїхали? —  запитала Ев, наміряючись вийти.
Я затримав малу, побачивши, що Анітині руки сповзли з керма, 

очі заплющились, а потім прикипіли до трансформаторної підстанції, 
навколо якої ще стояло кілька самоскидів, кранів та вантажних ма
шин з нашого комбінату.

—  Я б хотіла назад, до Добертіна,—  промовила вона.—  Тепер 
сідайте за кермо ви, будь ласка.

Ми помінялися місцями, і, намагаючись перебити її думки, я за
питував, де зчеплення, ручне гальмо, покажчик повороту, прикинув
ся недотепою. Розвертаючи на дорозі машину, попросив ще раз усе 
пояснити мені, тоді рвонув уперед і цим досяг того, що вона не по
дивилася на трансформаторну підстанцію, а потім почався ліс, за 
яким не видно було Віберова.

—  Добра машина,—  сказав я, аби щось сказати.—  Іде чудово!
Аніта кивнула головою.
—  А ви ведете її дуже добре, хоч спочатку у вас не клеїлось.
Ми подивились одне на одного. Я здогадувався, що вона мене

бачить наскрізь, і довгенько не озивався й словом, хоч саме тепер 
мовчання було мукою, сумним поверненням до спогадів, від яких 
я хотів відірвати Аніту й себе самого. Весь час думаючи про Заваллі- 
ша і всіх інших, я напружено шукав якогось шансу для нас обох ос
таточно звільнитися від цього, і пусте базікання, всякі жарти, розмо
ва про погоду і знову про автомобіль якраз влаштовували мене, але, 
я< на те, ніщо не спадало мені на думку.

—  Сиди спокійно, ти заважаєш! —  угамовувала Аніта доньку, 
що нахилилася вперед і руками показувала сюди й туди.

—  Мені це не заважає,—  сказав я.
—  Ні, заважає!— заперечила вона. А потім спитала мене, і я 

здивувався, як це спало їй на думку: —  Ви також з Дрездена? Довго 
там працювали? Але хочете залишитися в Добертіні?

—  Я багато довше працюю тут, звик до міста й до людей,—  від
повів я.

—  В Дрездені мені запропонували добру посаду,—  сказала вона 
й відкинулась назад, так що мені вже не видно було її обличчя.—  Я 
з радістю чекаю нової роботи, а все ж не хочеться виїжджати з Д о 
бертіна.

Ми попрощалися після далекої поїздки аж увечері. Я подав Аніті 
руку й сказав:

—  До побачення!
—  До побачення! —  гукнула й Ев.
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Тільки Аніта мовчала й дивилася на мене трохи стомлено, усміха
ючись, але навіть не кивнула головою, відвернулася й поїхала. Я по-і 
бачив, що, проїхавши кілька метрів, вона висунула з вікна руку, як 
робила це час від часу дорогою. її погляд був зосереджений на шля
ху, видному до недалекого перехрестя, де вона забрала руку назад 
і блакитний «Запорожець» звернув у бічну вулицю.

Моя хазяйка промовила до мене:
—  Сьогодні гарний день, а завтра має бути ще кращий.
—  Так, дуже гарний,—  відповів я.
У своїй кімнаті я відчинив вікно, та однаково вона здавалась 

мені тісною і задушною. Вихилившись надвір, я подумав: «Справді, 
прегарний день. А  завтра?»

Мене охопила тривога, прикріша за всі тривожні години і дні, 
пережиті останнім часом. Я дивився на будинки нового кварталу, ба
чив у сутінках їхні обриси, густі ряди вікон —  майже всі освітлені; 
десь серед них були й вікна Анітиної квартири, але так здалеку їх 
важко визначити. Приїхавши додому, вона вже, очевидно, приготува
ла вечерю, поклала спати доньку і тепер стоїть самотня, дивиться на 
спаковані чемодани в коридорі... Кінець, прощання, більше не буде 
побачення!

Я підійшов до телефону, подзвонив їй, але й цього разу вона не 
взяла трубки. А може, ще кудись поїхала, з кимось зустрілася; адже 
в Добертіні стільки знайомих. Мало що могло статися, коли вона 
їхала через це невеличке місто: пригода, про яку я не наважувався й 
думати, а може, тільки спостереження, що спонукало до скороспіш- 
них рішень, нерозважне слово людини, з котрою випадково зустрів
ся, чи спогад про те, що цього дня було сказано чи замовчано, зреш
тою нестерпне мовчання, з яким вона залишила мене самого —  і се
бе саму.

Ще двічі марно подзвонивши їй, я вибіг з дому. Навіть світло 
в її квартирі, яке я помітив ще здалеку, як і вчорашньої ночі, не роз
віяло моїх побоювань. Я стояв перед замкнутими вхідними дверима, 
дзвонив, вигукував її ім'я, просив когось на нижньому поверсі відчи
нити двері, запитував про Аніту, і мені спокійно відповідали:

—  Та вона вдома, адже її машина стоїть під будинком.
Я знав, що це ще нічого не означає, і, вибігши сходами нагору, 

дзвонив і стукав, аж поки повиходили сусіди.
—  Та певне ж, —  переконували вони мене, —  добру годину то

му вона приїхала з Ев.
—  Аніто, —  гукнув я, —  відчиніть-бо! —  Гукав знову і знову, 

прислухався, проте в квартирі не чути було ніякого руху.
—  Та вона вдома, —  заявили сусіди й покинули мене на сходо

вій площадці самого.
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Я був близький до того, щоб налягти на двері й висадити їх, 
проте стояв перед ними, мов паралізований, і думав: «Історія з За- 
валлішем вичерпала її сили, після Завалліша вона вже не може ви
тримати жодної людини і жодного спогаду в Добертіні, вона вже й 
себе не може витерпіти в цьому місті».

—  Аніто! —  гукав я. —  Аніто!
Нарешті вона відчинила, ще в тій самій сукні, в якій була вдень, 

і запитала холодно:
—  Чого вам ще треба від мене?
—  Я подумав, чи не сталось чогось?
—  Що ж могло статися?
Я глянув на спаковані чемодани та коробки в коридорі і, поба

чивши, що їх стало більше, гримнув на неї:
—  Це безумство, зараз же все розпакуйте!
—  Дайте мені, нарешті, спокій! —  Вона так і стояла в дверях. —  

Я їду звідси, мені все це набридло і передусім ви. Ідіть собі!
Я похитав головою, потім підійшов до неї, взяв її руку з ручки 

дверей і щільно причинив їх.
—  Ні, я тепер не піду!
Ми подивилися одне на одного. Вона намагалась здаватися 

спокійною.
—  Ви ж знаєте, що з цього нічого доброго не вийде.
Потім пішла до вітальні, сіла на канапу й виглянула у вікно:
—  Чому ви знов прийшли?
—  Чому ви хочете виїхати? —  запитав я.
—  Бо ви проганяєте мене звідси! Ви все випитали в мене, ви- 

тягли на світ божий, —  запалилась вона. —  Чому ви, нарешті, не дасте 
мені спокою, я взагалі не знаю, про що ми ще можемо говорити. 
Я не потребую вашого співчуття і ваших порад. Я знаю сама, що 
мені тепер лишається робити.

—  Ні, —  заперечив я і, так само втративши самовладання, піді
йшов до неї зовсім близько і крикнув: —  Не несіться так високо і не 
перекручуйте всього! Хто ж усе розповідав навіть без розпитів, роз
повідав і розповідав про те, чого я зовсім не хотів знати? Чи вас 
турбує, як я все це переживу? їдьте собі, підводьте свою риску, по
чинайте десь заново. Не конче вам саме в Добертіні вдавати, ніби 
нічого не було і ви нікому не казали: «Не знаю, що далі робити, до
поможіть мені!» Чи такого не було?

Вона не відповіла нічого, але, прощаючись з нею, я помітив у 77 
погляді ляк, якусь тінь безпорадності.

—  Було таке, —  промовила вона, нарешті, й затримала мою руку. 
—  Та краще б я розповідала все це комусь іншому, хоч мені здає
ться, що іншому я не могла б цього розповідати.

Лише в цю мить я зрозумів усе і насилу стримався, щоб не об-
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няти ТТ. Хотілося сказати їй: «Це добре, що я все знаю. Ми будемо 
щасливі, повинні бути щасливими, іншого вибору у нас немає. І зов
сім марна річ тікати чи стромляти голову в пісок —  це вже сьома 
пригода, чи називайте її як завгодно!»

Аніта глянула на двері й засміялася. Ев стояла в нічній сорочці 
між чемоданами та коробками, об які мало не спіткнулася, і терла 
очі.

—  Що сталося, мамо? —  запитала дівчинка. —  Ми зараз їдемо?
Аніта кинулась до неї, обняла і промовила:
—  Ні, спи спокійно, доню. Я ж тут, і не сама!

Я

Те, що лишилось розповісти, сталося наприкінці весни, у Вальпур- 
гієву ніч, коли, за стародавньою легендою, справляє шабаш усяка не
чисть: відьми летять на мітлах на гору Брокен, а вода перетворюєть
ся на вино. Коли я думаю про все, що сталося зі мною, то мені зда- 
ється, наче я наостанку справді перетворив воду на вино.

Тридцятого квітня я з найкращими намірами вдягнув темний кос
тюм, проте у Вальпургієву ніч хотів триматись якнайдалі від усіх спо
кус, насамперед від Аніти. Тепер я думав тільки про неї, про її щас
тя, тоді як моє щастя, мої бажання та уявлення, що так зухвало ви
пнулися наперед, раптом видались мені мізерними й нікчемними.

—  Ні, —  сказав я собі в вічі, стоячи перед дзеркалом, —  сьома 
пригода має бути її останньою пригодою, незрадливим, незгасним 
коханням, союзом навіки, без сумніву і вагання і без найменшого ри
зику. Бо людина не кран, з яким можна трохи ризикнути, маючи 
рентгенівський знімок ламких місць. Аніта ж повинна діяти з абсо
лютною певністю і вибрати тепер людину, що тільки й підходить їй, 
той листок з дерева, в існуванні якого сумніваються поети: один се
ред тисяч чи й мільйонів, що схожий кожною жилочкою і волокнин
кою, наче він половина від другого!

Розхвильований цими словами, я, проте, вбирався далі. Нахилив
шись, зашнурував черевики, зняв з колін кілька порошинок, потім 
випростався перед дзеркалом, глянув на себе критичним оком, ре
тельно причесався і, поправивши галстук, знову глянув на годинник. 
Без чогось шоста, мені вже пора було йти на наш першотравневий 
вечір —  і я пішов!

Зайшов за Анітою, і ми в таксі поїхали до клубу. Підійшовши до 
зачинених скляних дверей, ми побачили, що офіціанти ще тільки 
розставляють стільці та застеляють столи.

—  Пробачте, —  сказав я, —  я надто рано зайшов за вами.
—  Ой, я така вдячна вам, що не доводиться мені самій іти на 

цей святковий вечір, —  і вона несподівано взяла мене під руку. —  
Мене завжди дратує, коли на запрошенні зазначено: «З чоловіком» 
або «З дружиною». —  Ми глянули одне на одного скептично, проте 
досить довірливо і, не знаючи, куди піти, трохи відступили від ясно 
освітленого порталу, бо нами вже зацікавились офіціанти. А потім
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ми обійшли цю шестикутну будівлю з розкриленим дахом, розгля
даючи 7Т з усіх боків.

—  Як почуває себе архітектор, —  запитав я, —  коли споруда, яку 
він проектував, стоїть перед його очима цілком завершена?

Аніта знизала плечима й відвернулася від клубу.
—  Якби можна було почати заново, то багато що я зробила б 

інакше, —  відповіла вона. —  Але споруджені будинки такими вже й 
стоятимуть.

—  А не в будинку —  в своєму житті ви щось замінили б, якби 
могли?

Вона глянула на мене здивовано, потім промовила:
—  Життя, наша біографія, стоїть так само, як і будинок, в ньому 

можна хіба що оплакувати невдачі, щось поліпшувати, прибирати 
уламки. —  Вона раптом випустила мою руку, відступила вбік і пове
ла далі, затинаючись: —  Завалліш був би ще живий, якби я не дозво
лила йому сісти в ту вантажну машину. Тут вже нічого не зміниш, 
хоч скільки разів це повторюй.

—  Ви ще й досі думаєте про нього? —  запитав я, бо й мені він 
не сходив з думки.

—  Так.
—  І ви лишились би з ним?
—  Мабуть.
—  Хоч знали його лише побіжно, шість чи сім годин?
Вона зачекала, поки я підійшов до неї, а потім промовила:
—  Я гадаю, що час тут не має значення. Час ніколи не був моїм 

ворогом. Я ніколи не жалкувала за тим, що надто швидко вирішува
ла з кимось зійтися. А навпаки —  помалу чи раптом розходитись —  
для мене страшно. Не знаю, чи стало б у мене на це сили ще раз.

Стоячи на засадженому деревами узвишші над клубом, ми ди
вились на завод і місто, де тут і там засвічувалися в сутінках вікна, 
ліхтарі та фари автомобілів.

—  Добертін, —  промовив я, розпачливо намагаючись звернути 
розмову на щось інше. —  Коли я приїхав сюди вперше, тут не було 
ще нічого, просто нічийна земля.

—  Тепер ми милуємось цими вогнями, і нам хочеться бачити 
себе якомога яснішими, —  відповіла вона весело і взяла мене за ру
ку. —  А якою ви бачите мене?

Дорогою, що вела через парк до клубу, йшли тепер машини, ав
тобуси, пішоходи, їхала велосипедами група юнаків. До нас долина
ли голоси, сміх, навіть спів. На терасі засвітились лампи, люд ринув 
у відчинені двері, заповнював залу, а коли Аніта підійшла зі мною 
до святково накритого столу, хтось вигукнув:

—  Донья-Жуаніта дає прощальний балі
А після святкової вечері, святкових промов і святкової випивки 

сталося те, що, очевидно, ще раз, востаннє, зробило честь імені 
Доньї-Жуаніти. Почалося з черевичка, якого Аніта загубила на схо
дах, що стали немовби декорацією, яку вона сама собі створила для 
цього виступу перед публікою, —  посередині широких, обрамлених 
орнаментальним поруччям з кованого заліза і застелених килимом 
висячих сходів, що вели від святкової зали з її сліпучими криштале
вими люстрами вниз до повитого сутінками підвального бару. Саме 
там чорний лаковий черевичок злетів з її лівої ноги _ і, кілька разів 
перекинувшись „на двох чи трьох, східцях, лишився лежати .на черво-
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ному килимі, між яскравим світлом, що заливало залу, і півтемря
вою, що панувала в нижніх приміщеннях, не привертаючи загальної 
уваги. Одразу ж кинулись до нього семеро чоловіків, а серед них і 
я, і, мало не стукнувшись лобами, майже водночас схопили череви
чок; кілька секунд послужливі кавалери, певно, ще й розпалені рев
нощами, виривали його, дивлячись один одному в вічі, а потім один 
за одним здалися, і я, заволодівши, врешті, черевичком, тріумфально 
підніс його й віддав Лніті, яка спритно взула його, нагородивши ме
не вдячною усмішкою.

Сівши біля стойки, я смакував коньяк і стежив за Анітою, яку 
старий Франке запросив до танцю, на спеціальний тур для будівників 
клубу. Незабаром у мене пішла обертом голова, і я напружено ду
мав, хто ж ті шестеро чоловіків, що віднімали в мене загублений че
ревичок. Вони видались мені дуже знайомими, я в цьому був певний, 
хоч у півтемряві запал і напруження трохи спотворили їхні обличчя. 
Тому мене здивувало, коли чоловік, якого я спершу вважав незна
йомим, привітався до мене і, сівши поруч, довірливо сказав:

—  Ви чули про мене, моє прізвище Арндт.
Тепер мене не так дратували й інші чоловіки, яких я побачив у 

дзеркалі: Вагнер, Шпан, Леверенц та Кошек; вони обступили мене 
й радісно вигукнули:

—  Добрий вечір!
Вони одразу дали мені зрозуміти, що хотіли б поговорити зі 

мною, і тільки сміялися, коли я спробував пояснити їм, як мало це 
для мене важить після всього, що я, на жаль, про них знаю. Проте 
вони вперто зостались і не відпустили мене, коли я хотів піти від 
стойки. Тоді я замовив усім коньяку, а потім по другому й третьому, 
але й це не допомогло, більш того —  вони вирішили, що мене му
чить сумління.

—  Як ви могли таке подумати? —  запитав я, обвівши визивним 
поглядом цю дивну компанію. —  Я бачу тут таких, хто має для цього 
більше підстав.

—  Чи не мене маєте на увазі? Але я не знаю, за що міг би собі 
докорити, —  знизав плечима Леверенц.

—  Ви ще й досі сердитесь на нього за картину? —  ущипливо за
питав фізик Кошек і голосно зареготав. —  Ну й ревнивий!

—  Дуже дотепно, —  зауважив я нищівним тоном, —  що саме ви 
говорите про ревнощі!

А Вагнер схилився над моїм плечем і цілком серйозно умовляв 
мене.

—  Добре подумайте, що ви робите. Звільніть Аніту від нового 
розчарування, цього вона не заслуговує!

—  Дорогий колего, в цьому випадку ваші поради для мене ні
чого не варті, —  відповів я роздратовано. —  Я не збираюсь поводи* 
тись так, як ви!

—  Панове, даймо спокій минулому! —  спробував заспокоїти всіх 
доктор А рндт.— Ми ж не для того прийшли, і він це добре знає.

—  Я знаю тільки те, що зараз волів би не бачити вас,— сказав 
я різко, вгледівши, що до мене йде Аніта.

Але мені можна було й не вдаватись до цих слів, бо, побачивши 
її, всі п’ятеро одразу ж накивали п'ятами. А Аніта, мабуть, і не помі
тила Тх. Бувши в чудовому настрої, вона сіла поруч мене, замовила
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шампанське й запропонувала, нарешті, відкинути церемонне «ви» і 
взагалі всі бентежні думки, формальності та спогади, що їх кожне 
з нас в душі вже відкинуло, наскільки це можливо.

—  Випиймо за це, —  промовила вона й цокнулась зі мною. —  
Найкращий спосіб упевнитись, чи хтось довіряє тобі, —  довіритись 
йому. Мені здається, що ми обоє так і зробили.

А коли Аніту покликали її колеги, які також хотіли цокнутися з 
нею, я просто не знав, що мені робити. Вирішив піти до стойки, щоб 
розплатитися, і там затіяв суперечку, бо мене запевняли, що я маю 
платити лише за один коньяк та два келихи шампанського.

—  А хто частував усю компанію? —  запитав я бармена й про
стягнув йому п'ятдесятимаркового папірця. —  Чи ви хочете заплати
ти з власної кишені?

—  Яка компанія? Що ви вигадуєте? —  заперечив він, віддав мені 
дві двадцятки й наполіг на тому, щоб я їх узяв.

Відчуваючи, що мені бракує повітря, я піднявся сходами нагору, 
швидко перейшов залу і вийшов на терасу. «Щ о правда, а що сон?»
—  думав я, тримаючись за спинку стільця. Та ось вистрелила відкор
кована пляшка шампанського, і на столі перед собою я побачив 
шість келихів.

—  Випийте з нами! —  почув я надто знайомі голоси. —  Будьте 
розумні, сідайте до нашого гурту!

Ми знову були разом: Арндт, Кошек, Вагнер, Шпан, Леверенц і я.
—  Коли вже я спекаюсь вас? —  запитав я у відчаї і випив. —  Чо

го вам треба від мене?
—  Для вас є дві можливості,— сказав Георг Кошек. —  Перша з 

них і простіша —  забути про Аніту.
—  Цього я зробити не можу,—  відповів я.
—  Ви кохаєте Аніту? —  запитав Арндт.
Я ствердно кивнув головою.
—  Не зробіть ви такої помилки, яку зробив я, —  сказав Арндт.

—  Поговоріть з нею про все відверто, і то зараз же!
—  Але чому ви й досі в це втручаєтесь? —  відповів я сердито.—  

Саме тепер я твердо вирішив усе сказати їй, ясно й недвозначно.
Кошек наморщив лоба і кинув лаконічно:
—  А друга можливість —  забути про нас.
—  Надто багато знаю я про вас,—  признався я,—  аж надто ба

гато.
—  Чи не хочете ви цим сказати, ніби вам заважає те, що ви зна

єте Анітине минуле?
Не встиг я щось відповісти, як фізик зауважив:
—  О, я розумію, найкраще знайомитися в автобусі, зовсім ви

падково.
—  А я цим стільки років не пишався б, бувши вами, пане Ко

шек! —  кинув я ущипливо.
—  Тихше! —  сказав Вагнер, закликаючи нас остаточно покласти 

край розмовам про минуле.—  Нам треба завжди знаходити спільну 
мову —  ось наше завдання!

—  Це стосується насамперед його,—  засміявся Шпан.
Я глянув на нього розгублено.
—  А якщо я не можу?
—  З' нами ви мусите жити,—  підкреслив Вагнер.—  Інакше ви не 

кохаєте Аніти.
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Тоді я підвівся і сказав:
—  Краще я покличу сюди Аніту, і побачимо, чи ви взагалі існує

те тепер для неї. —  І хоча Шпан схопив мене за руку й переконував, 
що нечесно протиставити сучасне минулому, я раптом відчув свою 
перевагу над ними всіма й зухвало заявив: —  Коли вас більше не іс
нує для Аніти, то й для мене ви порожнє місце!

Тоді всі п’ятеро силоміць потягли мене до столу і признались, що 
про цю можливість вони навіть не подумали, і мені довелося розпи
ти з ними пляшку, яку Арндт знов і знов наповнював під столом.

—  Професорчику,—  промовив я до нього,—  ти подобаєшся мені 
найбільше, в Анітиній біографії ти граєш зовсім маленьку роль.—  
Художникові прошепотів на вухо:— Ти ще меншу, твою картину я 
добре роздивився!— Але Кошекові, Вагнеру і Шпанові весело дорі
кнув: —  А ви негідники, ви тільки зробили її життя важким. Ви навіть 
не здогадуєтесь, як їй було важко!

І все ж мені було нелегко прощатися з ними, коли вони раптом 
підхопилися й заговорили про невідкладні справи, ранкові зміни, за
сідання і своїх дружин, яким завтра вранці поспішати на роботу.

—  Відмовки, все відмовки —  Першого травня не буває засідань 
і змін! —  гукнув я їм услід.—  А кращого для свята дня не знайти —  
Аніті й мені!

Я стомлено схилив голову, але до мене одразу вернулася сила, 
коли я почув голос Афііти, що підійшла до столу й, показуючи на де
сяток порожніх пляшок, здивовано запитала:

—  Це ви самі так хильнули?
Я втупив очі в стіл, де стояв лише один келих, і збентежено від

повів:
—  Певно, хтось прибрав, бо нас було шестеро.
—  Колеги?
—  Знайомі.
—  Вже пізно, всі порозходились,—  промовила вона.—  Я замови

ла каву, після неї вам буде краще.
—  Так, я, здається, трохи сп'янів,—  признався я і невпевнено 

підвівся, тримаючись за неї.—  Але чого це ти кажеш мені «ви»? Хіба 
ми не пили на брудершафт? Чи мені здалося?

—  Пусте! —  засміялась вона й повела мене під руку до єдиного 
неприбраного столика в залі.—  Ось твоя кава, а я спробую викликати 
таксі!

Побачивши, що Аніта пішла до телефону, я випив каву й одразу 
відчув себе набагато краще. Зала була майже порожня, і зараз же пі
дійшли офіціанти, взяли порожню чашку, згорнули білу скатерку і, 
поперекидавши стільці ніжками догори, склали їх на стіл. В цьому лі
сі ніжок від стільців, що оточував мене, я побачив молодика, який 
пильно глянув на мене і, швидко пройшовши далі, зупинився біля 
протилежної стіни зали. Там ще й досі висіли картини художника Ле- 
веренца, і саме «Романтична натурщиця», здавалось, зацікавила не
знайомого; бо той чоловік був мені незнайомий, хоч якийсь час я 
був певний, що вже десь бачив його, можливо, навіть на сходах, ко
ли семеро чоловіків схилилися над Анітиним черевичком.

Трохи повагавшись, я підійшов до нього.
—  Доброго ранку!
Обернувшись, він відпов-ів .на моє вітання, відрекомендувався як 

Альфред Завалліш і сміючись зауважив:
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—  .Знаю, ви не чекали мене тут після всього, що сталося.
—  Ні, навпаки, тепер я впізнав вас,—  запевнив я збентежено.—  

Я тоді був на місці аварії.
Він махнув рукою і знову посерйознішав.
—  Будь ласка, більше не говорімо про це.
—  Чи можу я поцікавитись, чому ви прийшли сюди? —  

запитав я.
—  Хочу подивитись на картину,—  відказав він і знову обернувся 

до жінки з заплющеними очима.—  Що мені ще лишається в моєму 
становищі?

—  Ну і подобається вам?
Він кивнув головою, знову подивився на неї і промовив:
—  Подобається. її сон.
—  Ви одружилися б з Анітою? —  поцікавивсь я після того, як ми 

якийсь час мовчки постояли перед картиною.
—  Ми розлучилися до того, як я взагалі міг поставити це питан

ня,—  сказав він і намірився йти.
Я затримав його і знову ліз у його душу:
—  А що б ви зробили тепер, бувши на моєму місці?
—  Ви щасливецьі —  гукнув він мені й пішов до дверей, де ще 

раз зупинився і став навшпиньки, щоб поверх ніжок стільців і повз 
мене кинути останній погляд на картину. —  Чого б я не віддав за те, 
щоб бути на вашому місці і замість вас вирішувати таке питання!

Скляні двері ще похитувалися, коли повернулась Аніта і знайшла 
мене біля картини.

—  Нехай висить,—  мовила вона і взяла мене за руку.—  Беріть 
мене такою, яка я насправді!

Не діставши таксі, ми пішли пішки, і весь Добертін, місто людей, 
що звикли рано вставати, дивився на нас цього ранку. І хоч у нас не 
було навіть червоних гвоздик у петельці, ми виступали, наче у весіль
ному вбранні, коли нас зустрічали люди з прапорами, духовий ор
кестр, діти, друзі й колеги. Ми прокладали собі дорогу серед радіс
ного людського потоку, і багато хто оглядався на нас, а дехто, пев
но, думав: «Це сьома пригода Доньї-Жуаніти».

Але це не так, і ця історія на цьому не закінчується. Бо вже не
має пригод Доньї-Жуаніти, як нема й самого ім’я «Донья-Жуаніта»; 
воно належить далекому минулому чи, може, й фантазії.

З німецької переклав 
Олекса СИНИЧЕНКО
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З п о р ту га л о м о в н о ї
п о е з ії

А ф ри ки

АГУШТІНЬЮ НЕТУ
Агуштінью Нету (нар. 1922 р.) —  янгольський 
поет і політичний діяч, голова партії ««На
родний рух за визволення Анголи». Автор 
збірок «Поезії» (1961), «З сухими очима» 
(1963) та ін.

ПРОЩАННЯ

Мамо,
ти, як і всі матері, 
що синів провели в невідоме, 
ти вчила мене сподіватись, 
ти завжди сподівалась у скруті.

Але життя
вбило в мені цю таємну надію.
І я покладаюсь тепер 
тільки на себе.
Твої сподівання —  це діти, 
що рушили в світ 
з надією, яка живить життя.

Ми —  дітлахи сухих чагарників,
замість навчання —  ми граємось ганчір'яним м'ячем
у спеку на порожніх пляжах,
ми, чорні люди
на плантаціях кави,
змушені гнутись під контрактом,
ми остерігаємося білого
і маємо шанувати багатія,
ми —  твої діти з бідних негритянських кварталів, 
куди не дож>дить електрика; спотворені ми

пияцтвом,
засмикані шаленим ритмом танцю,
ми, твої діти
голодні,
спраглі,
нам соромно тебе назвати матір'ю.
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Ми боїмося переходити вулицю, 
ми боїмося людей.

Та все-таки
ми —  сподівання в пошуках життя.

ГОЛОС КРОВІ

Здригаюся
під звуки батуке,
під меланхолійні ритми блюзу.

Обідраний негре з Гарлему, 
танцюристе з Чікаго, 
прислужнику з Півдня, 
негре з Африки, 
негри усього світу!

Приєдную до ваших співів 
мій бідний голос, 
мої скромні ритми.

Йду за вами 
у повсякденних битвах 
за життя.

Співчуваю вам, 
живу вашою надією, 
брати мої.

ПІВНІЧ У КРАМНИЦІ

—  На сто рейсів 1 перцю,
•Са 1 2 Домінгаш.

Сонце заходить, 
місяць сходить,
Са Домінгаш 
не йде з крамнички.

—  На п'ятдесят рейсів томатів, 
на три тостани горіхів, 
ласощів з кокосу,
Са Домінгаш.

Опівночі вона ще торгує, 
адже сина забрали

1 Рейс, гостан — дрібні монети.
2 Са — скорочення від «сеньйора».



будувати дорогу: 
не було тисячі рейсів, 
щоб сплатити податок

Сонце заходить, 
місяць сходить,
Са Домінгаш 
торгує в крамничці.

—  На один тостан, 
на два тостани, 
на три тостани...

А серце Са Домінгаш
болить більше, ніж стомлене тіло.

КОШТА АНДРАДІ
Кошта Андраді (нар. 1936 р.) —  янгольський 
поет, прозаїк, художник. Автор поетичних 
збірок «Земля пурпурових акацій» (1961), 
«Втікачі з островів» (1962). «Ангольська го
дина в Італії» (1963) та ін.

ЧЕТВЕРТА ПІСНЯ 
ЗВИНУВАЧЕННЯ

Є на землі п'ятдесят тисяч мертвих,, 
яких ніхто не оплакав, 
є на землі п'ятдесят тисяч мертвих, 
яких не поховали, 
і ніхто їх не оплакав.
Тисячі Гернік, гідних пензля 
Ороско та Сікейроса, 
розкидані по землі, 
і мовчання, велике як море, 
здається, змушує 
дощ капати кров'ю, 
шорстке волосся обертатися 
на багатометрову траву, 
вуста п'ятдесяти тисяч 
засуджувати вбивць.
Є на землі п'ятдесят тисяч мертвих, 
яких ніхто не оплакав.
Ніхто...
бо матері Анголи

загинули разом з синами*.
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АРНАЛДУ САНТУШ
Арналду Сантуш (нар. 1936 р.)— ангольський 
поет, автор збірки віршів «Втеча» (1960) та 
збірки оповідань.

ПОВЕРНЕННЯ

Безбарвні стяги 
розгортає вітер...

Ось їде повний співу ваговоз —  
то повертаються чоловіки.

Дзвінко лине пісня в далечінь, 
її чекають матері й дружини.

Стяги-бажання 
тріпочуть на вітрі...

Вплелася курява у голоси 
і чути самозречення у співі.

Тріпочуть на вітрах 
безбарвні прапори бажань.

Віщують в ^селищах народження дітей!

ЖОРЖІ БАРБОЗА
Жоржі Барбоза (1902— 1972)— основополож
ник писемної літератури Островів Зеленого 
Мису, автор поетичних книжок «Архіпелаг» 
(1935), «Середовище» (1941), «Записки ост
ров’янина» (1956) та ін.

ХАТИНА

Після посухи 
настала тиша.
І навіть натяку
на залишки дерев
немає на спустошеній рівнині.

Тільки похилена хатина
нагадує
гірке минуле.



Зірвав благеньку стріху 
суховій.
А двері й вікна 
беззахисно 
спустошенням 
відкриті.

Була посуха.
Таку годину 
сільські мари 
полюбляють.
З хатини винесли
спочатку тіло жінки,
й дитину разом,
а в дитини
живіт розпух,
немов, нещасне,
від ненажерства вмерло.
Слідом понесли чоловіка, 
здавалося, 
застиглими очима 
він ще дивився.

Страшна, безмовна трагедія посухи 
на наших островах!
Ні крику, ні плачів 
у пануванні смерті!

Задимлені три камені в дворищі 
біля хатини,
холодні —  бо ніхто уже не варить. 
З лозинкою дитяче покотьоло 
іржавіє...

ОВІДІУ МАРТІНШ
Овідіу Мартінш (нар. 1928 р.) —  поет з Ост
ровів Зеленого Мису, автор збірки «П уть» 
(1961).

ОСТОРОГА

Не запевняйте потім, 
ніби вас не попереджали!

Ви можете заносити батіг, 
бризкати піною 
і скреготати зубами

(бо ми ж раби...)

92



Можете кидати нас до в'язниць, 
заковувати в кайдани

(бо ми ж раби...)

Можете нас принижувати, 
вбивати тисячу разів, 
катувати і мордувати

(бо ми ж раби...)

Але не запевняйте потім, 
ніби вас
не попереджали!..

АНТИВТЕЧА

Проситиму,
благатиму,
ридатиму.

Не поїду до Пазаргади \

Впаду на землю, 
чіплятимусь гарячково 
за траву й закривавлені камені.

Не поїду до Пазаргади.

Кричатиму,
волатиму,
вбиватиму.

Не поїду до Пазаргади.

КАОБЕРДІАНУ ДАМБАРА
Каобердіану Дамбара —  літературний псевдо
нім одного з керівників національно-визво
льного руху на Островах Зеленого Мису. 
Автор поетичної збірки «Ніч», випущеної 
(без вказівки на рік) департаментом інфор
мації та пропаганди Африканської партії 
незалежності Гвінеї-Бісау та Островів Зеле
ного Мису.

НАСТАВ ЧАС

Випростайся, крокуй, сину Африки, 
випростайся, негре, слухай клич народу: 
Африка, Справедливість, Свобода!

“ Фантастичне місто, щось на зразок «землі обітованої».



Прислухайся до голосу народного, 
він лунає містами і селами, 
безводними рівнинами,
цей крик виривається з пересохлого горла, 
із запалого від голоду живота, 
з хатин, залишених родинами.
Прокинься, людино, візьми зброю до рук, 
йди у гори і досягни вершини,
голодний чи ситий, лютий чи спокійний,----
іди на бій за волю народну!

АНТОШУ НУНЬЇШ
Антоніу Нуньїш (1917 —  1951) —  поет з Ост
ровів Зеленого Мису. Учасник антології по
езії Островів Зеленого Мису, що вийшла 
•1961 р.

ЗЕМЛЯ

Сестро, розкажи мені сьогодні 
історію моїх братів, 
які загубилися 
у великому, 
байдужому світі...

Сестро, я вже знаю 
про довгі посухи, 
про померлих людей, 
про хатини зруйновані, 
а під руїнами 
здригалися тіла, 
згасали очі, 
скляніли, змовкали...

Лісабон, Америка,
Дакар, Ріо —  
пробуджують думку: 
їхати, їхати!
А ті, що лишаються,
німо чекають, чекають в надії, —
ось хмари приходять,
проллється дощ,
земля зазеленіє,
розквітнуть
гори й долини...
Родюча земля 
вибухне маїсом, 
квасолею, арахісом... 
Посмішками зволожаться 
вуста,



звеселиться життя 
карнавалами та весіллями...

Я прислухаюся до гомону полів, 
до рокоту моря, 
і відчуваю, як земля 
проростає життям, 
наповнюється мріями, 
які зникають, тануть 
і виникають знов і знов.

ЖОЗЕ КРАВЕЙРІНЬЯ
Жозе Кравейрінья (нар. 1922 р.) —  Мозамбік- 
ський поет і політичний діяч, засновник Аф. 
риканської асоціації —  першої патріотичної 
органіоації Мозамбіку. Автор збірок « т і т у 
с ь  (1964) та «Гімн богові Гудрона» (1966).

МИ

Я і вона,
ми удвох в цей дощовий вечір, 
коли вітер лютує за склом вітровим.

Я і вона 
удвох, 
самотні, 
загублені
у просторі землі і моря; 
мов стебла тіл і нервів, 
мов символи далекого завтра.

А солоний вітер шаленіє, 
нервово кидає погрози 
у мокру землю.

Я і вона!

ЕЛЕГІЯ БАБУНІ ФАНІСІ

Фанісі —  це моя бабуся.

Тепер лише тінь тростини на піску край дороги 
мені нагадує про благенький смугастий одяг, 
про картоплю і стиглий качан маїсу 
на її невеличкому полі, —  
зовсім близько від автостоянки.
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Мої мулатські очі зберігають образ Фанісі
вона померла,
стара і мудра,
замість майна лишила
солодкий батат і плоди кежу,
циновку під манговим деревом,
історію про зайця, розказану біля вогню,
молитву рідною мовою
і великий місяць замість серця.

Ніхто ніколи не гнівив старенької Фанісі,
ніхто її не кривдив,
не крав маніоку,
ніхто не бив,
не вбивав Фанісі.

Португалець проклав дорогу через її поле, 
рев машин
налякав козеня старої Маоти, 
і відлетів кудись 
червонодзьобий птах.

Ніхто не кривдив, 
ніхто не бив,
не вбивав старенької Фанісі!

Але вона померла!

НОЕМІЯ ДІ СОУЗА
Ноемія ді Соуза (нар. 1927 р.) —  Мозамбік- 
ська поетеса, учасниця багатьох антологій 
негритянської поезії.

ЯКЩО ХОЧЕШ МЕНЕ ПІЗНАТИ

Якщо хочеш мене пізнати, 
подивися на цей шмат чорного дерева, 
що його вирізьбив 
натхненними руками 
в далеких землях півночі країни 
незнайомий мій брат маконде 1.

Так, це я:
порожні очниці, сповнені відчаєм,
рот роздертий, мов кровоточива рана,
великі сплюснуті руки,
здійняті вгору з погрозою та благанням,
тіло, татуйоване помітними та непомітними ранами,

1 Народність у Мозамбіку.
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шорстке волосся, закручене спіралями рабства... 
Африко горда, 
таємнича, 
це я!

Якщо хочеш мене зрозуміти,
зазирни в мою душу, душу Африки,
прислухайся до стогону негрів на пристані,
до шалених танців мучопе,
до бунту мачанганів,
до дивної меланхолії моїх рідних
пісень, що лунають вночі...

І більше ні про що не питай,
якщо хочеш мене пізнати...
напнутий лук із плоті й крові,
нестямний крик надії, що рветься з нетрів
бунтівної Африки —
це я!

АНТОН ІУ ТОМАШ МЕДЕИ РУШ
Антоніу Томаш Медейруш (нар. 1936 р.) —  
поет з острова Сан-Томе. Обирався генераль
ним секретарем Комітету звільнення остро
ва Сан-Томе і Прінсіпі.

СОКОПЕ 1 ДЛЯ НІКОЛАСА ГІЛЬЄНА

А чи знаєш ти,
Гільєне,
острів з іменем святого?

Ні? Не знаєш?
Дивний острів 
із плантаціями кави 
і плодів какао, темних, 
схожих на дівочі груди.

Мулат Ніколас Гільєн,
Ніколас Гільєн мулат.

Острова не бачив ти, 
де живуть голодні діти?

Бачив ти багатий острів, 
де з людьми 
блукають злидні?

1 Традиційний танець-піснй.
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Мулат Ніколас Гільєн, 
Ніколас Гільєн мулат.

О, прийди, на острів глянь, 
подивись на нього з верху 
нашої Сьєрри-Маестри.

Ти відчуєш, як народний 
гнів зринає з наших надрів.

Не було тут зроду янкі, 
ні тростинових плантацій, 
сигарет американських 
тут не знали зроду-віку, 
та пригноблювали нас, 
Ніколасе, тут так само.

Мулат Ніколас,
Ніколас мулат.

ФРАНСІШКУ ЖОЗЕ ТЕНРЕИРУ
Франсішку Жозе Тенрейру (1921 —  1963) —  
поет і вчений з острова Сан-Томе. Автор 
збірки «Острів імені святого» (1953).

ПІСНЯ

Сонце б'є у спину негра 
і стікають ріки поту.

Спека!

Ріже дерево машина, 
і смола тече рікою.

Спека!

Очі білого, 
здається, ріжуть, 
мов батіг, 
повітря...

Тільки річка
зовсім тихо
тече в море,
наче лине дим у небо.
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СМУГЛЯВЕ ТІЛО

Якби я сказав, що твоє смугляве тіло 
таке ж гнучке, як тіло кобри, —  
то була б неправда.
Якби я порівняв твоє свіже обличчя 
з поснулими статуями старих 
африканських цивілізацій, що мають 
великі замріяні місячні очі 
й вуста, які ховають тайну кохання,—  
то була б неправда.

Твоє тіло схоже на мій острів,
воно —  мов квітуче дерево, обважніле
листям, гілками, квітами та плодами,
твоє тіло ч—  це плід какао,
очі —  мов плід сафу,
вуста —  лісова суниця,
і вся ти —
мій острів та моя Африка, 
запашна, гррдовита, прекрасна.

З португальської переклало 
Маргарита ЖЕРДИНІВСЬКА

ПОРТУГАЛОМОВНА ПОЕЗІЯ 
АФРИКИ

Португаломовна поезія Африки — це 
поезія Анголи, Мозамбіку, Гвінеї-Бісау, 
Островів Зеленого Мису та острова 
Сан-Томе.

Поети Анголи та Мозамбіку писали 
переважно португальською мовою, 
якою й створили писемну літературу. 
На творчість багатьох із них справили 
великий вплив такі видатні португаль
ські поети, як Фернанду Пессоа та 
Маріу ді Са-Карнейру.

На Островах Зеленого Мису та ост
рові Сан-Томе португальська мова спів
існує з креольською, лексика якої по
єднує в собі слова стародавньої пор

тугальської та місцевих мов. Відповід
но тут існують дві літератури: порту
галомовна та креоломовна. .

Португаломовна література Африки 
виникла у 20-х роках XX сторіччя в 
період пробудження національної сві
домості в португальських колоніях. 
Прогресивна література в цих країнах 
відіграла важливу роль у роки фор
мування національно-визвольного руху 
Етапи розвитку літератури були тісно 
пов’язані з етапами революційної бо
ротьби, і знаменно те, що керівники 
національно-визвольної боротьби — Агу- 
штінью Нету та Кошта Андраді в Ан-
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голі, Марселіну душ Сантуш та Жозе 
Кравейрінья в Мозамбіку, Каобердіану 
Дамбара на Островах Зеленого Мису, 
Антоніу Томаш Медейруш на острові 
Сан-Томе — є водночас засновниками 
національної прогресивної літератури.

1948 року в місті Луанді виник пат
ріотичний культурно-просвітній рух «За 
відкриття Анголи», що вперше об’єднав 
ангольських митців. Цей рух очолив ви
датний поет, громадський діяч Віріату 
да Круш. Наприкінці 40-х років Агуш- 
тінью Нету поставив перед молодими 
літераторами завдання правдиво відо
бражати життя народу й розвінчувати 
колоніалізм. «Світ повинен знати, — 
писав він, — що я і мої товариші ви
рішили через поезію познайомити люд 
ство з життям нашого народу й зару
читися підтримкою з боку всіх бойо
вих сил антиколоніалізму».

Слід зазначити, що саме в цей час 
до лав антиколоніалістської ангельської 
літератури прийшли й португальці, що 
народилися в Агіголі й вважають себе 
ангольцями. Зокрема, це Антоніу Жа- 
сінту, Алешачдрі Дашкалуш, Альда 
Лара. В своїх творах вони виступали 
проти колоніалізму, на захист своїх 
африканських братів.

В 1952—55 роках виникло «Культур
не товариство Анголи», яке почало си
стематично провадити конкурси для 
молодих митців. У поетичних творах, 
написаних у цей час, центральне місце 
посідає тема боротьби проти колоні
ального гноблення.

На початку 60-х років народ Анголи 
піднявся на збройну боротьбу проти ко
лоніалізму. «Поема звинувачення», на
писана Коштою Андраді після крива
вих репресій у лютому 1961, року, ста
ла свідченням того, що молоді янголь
ські поети твердо стали на революцій
ний шлях.

Писемна література Мозамбіку та
кож зародилася в 20-х роках нашого 
сторіччя. її засновники — журналісти 
Жоау Альбазіні та Ештасіу Діаш, які

заснували в столиці Мозамбіку, місті 
Лоренсу-Маркіш, літературні видання 
португальською і—паралельно—місцевою 
мовою ронго. Найвидатнішим мозамбік- 
ським поетом старшого покоління був 
Руй ді Норонья (1909—1943), в творах 
якого вперше пролунав заклик до ак
тивної боротьби проти колонізаторів.

Характерною темою сучасної мозам
біцької поезії є боротьба проти расо
вого та соціального гноблення, за сво
боду й незалежність батьківщини. До 
революційного перетворення життя за
кликають Жозе Кравейрінья, Марселіну 
душ Сантуш, перша поетеса Мозамбіку 
Ноемія ді Соуза.

В 1936 році на Островах Зеленого 
Мису було засновано перший літера
турний журнал «Кларідаді», а у 1944 
році почав виходити журнал «Серте- 
за». Біля джерел поезії Островів Зеле
ного Мису стояв видатний поет Жоржі 
Барбоза. Прагнення вирватися з тенет 
рабства живили поезію Овідіу Мартін- 
ша та Антоніу Нуньїша. До збройної 
революційної боротьби з колоніалізмом 
закликає поезія Каобердіану Дамбара, 
Антоніу Томаша Медейруша й Франсіш- 
ку Жозе Тенрейру з острова Сан-Томе.

Молода португаломовна література 
Африки посіла гідне місце серед інших 
літератур континенту. А нині, коли на
роди Анголи, Мозамбіку, Гвінеї-Бісау, 
Островів Зеленого Мису та острова 
Сан-Томе скидають з себе багатовікове 
ярмо колоніалізму, їх література, що 
досі надихала трудящих на боротьбу за 
національну незалежність, допомагати
ме їм будувати нове суспільство, слу
житиме надійною зброєю в боротьбі 
проти підступів міжнародного імперіа
лізму. Немає сумніву, що вільні народи 
колишніх португальських колоній ство
рять ще багатшу національну культуру, 
яка, зважаючи на свої революційно- 
демократичні начала, розвиватиметься 
в дусі соціалістичних ідей.

Маргарита ЖЕРДИНІВСЬКА
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АНРІ ПЕРРЮШО

ЖИТТЯ МАНЕ
АНДАЛУЗЬКИЙ ГІТАРИСТ

Цей усміхнений Мане,
Він чарує так мене,
Елегантний вітрогон,
Бородатий Аполлон...

Теодор де Банвілль.

Пан Мане сприйняв звістку зовсім не так, як сподівався син. Він 
і собі звинувачує Кутюра. Куди ж воно, справді, годиться: пробути 
цілих шість років його учнем і в найвідповідальніший момент не ді
стати підтримки! Піко, той інакше турбується про своїх вихованців! 
Як член жюрі, він спочатку голосує за них; хай інші кандидати виплу
туються з своїми майстрами, як знають! Оце дійсно патрон! І біль
шість з них такі. А Кутюр?

Ця несподівана підтримка з боку батька додає Мане сили. Зреш
тою він підшукав собі в кварталі Трініте, під номером 58 на вулиці 
Віктуар, нову майстерню. Приміщення невеличке, непоказне, погано 
освітлене; але Мане ладен миритися з тисячею таких незручностей, 
аніж з моторошним спогадом про «хлопчика з вишнями». Перед ви
їздом з вулиці Лавуазье він скликає знайомих художників подивити
ся на його «Любителя абсенту». Кожен, —  з переконання чи з ввіч
ливості, —  скрикує перед полотном. Для Мане більшого й не треба, 
щоб остаточно повеселішати. Він ще себе покаже; його поразка не 
що інше як звичайна випадковість.

Мане звертається до свого вірного Веласкеса, роблячи з нього 
кілька достовірних копій і нову спробу з числа «в манері», серед 
яких «Сцена в іспанській майстерні», куди він вводить самого Велас
кеса за роботою над «Малими кавалерами». Очевидно, Мурільйо 
підказав йому сюжет «Хлопчика з собакою», гарно виконаного, на
віяного, безперечно, згадками про малого Александра.

Мане мав би стривожитися цим тупцюванням на місці. Але ху
дожня творчість підлягає іноді досить дивним законам. Нерідко 
буває, що митець, маючи нібито найбільше підстав розчаруватися в 
собі, виявляється, от-от досягне істини. Він продирається крізь лісові 
хащі, керуючись зрадливим відлунням, охоплений відчаєм, що колись 
натрапить на дорогу, але йому лишається ступити всього кілька кро
ків, щоб несподівано вийти на галявину. Такою галявиною для Мане 
наприкінці 1859— 1860 років буде сад Тюїльрі. Художник частенько

Продовження. Початок див. «Всесвіт» № 10.

101



гуляє там по обіді з Бодлером, змішавшись з елегантним натовпом, 
який поспішає сховатися в затінок.

Закладений біля палацу, де показує свою розкіш королівський 
двір, сад є улюбленим місцем світського Парижа. Туди приходять як 
до салону. Панове в візитках і ясних панталонах з штрипками, дами 
в коротеньких накидках і під парасольками ніжних кольорів; одні 
стоячи, інші сидячи на платних розкладних стільцях, розважають там 
душу розмовами. Переходять від групки до групки, розносячи пліт
ки, обговорюючи події дня: обрання Лакордера до Французької 
Академії, крамницю, повністю оббиту від підлоги до стелі солом'я
ного кольору сатином, яку нещодавно відкрито на бульварі Капу
цинів сестрами Джорні і в якій продають найкращі в столиці шемі- 
зетки; гучні концерти, які саме дає в; Італійському залі найвідоміший 
музикант світу Ріхард Вагнер; періодичні нападки журналістів на 
криноліни, «цей пострах чоловіків», які, попри осуд усього духовен
ства, «продовжують свій тріумфальний хід, ховаючи під хвилею 
стрічок найнепримиренніших своїх хулителів»; останню виставу в 
театрі «Фолі-драматік» «Париж веселиться».

Мане любить Тюїльрі не тільки за те, що там він знаходить ко
ло знайомих, відповідне до його уподобань буржуа й городянина; 
видовище збудженого люду, розмаїтість' убрань, яскраві контрасти 
тіней і світла, чорних циліндрів і блакитних, рожевих, жовтих капо
рів і чепчиків тішить око. Ось вона, «сучасність» Бодлера! «Паризь
ке життя, —  писав поет, —  багате на прекрасні поетичні сюжети. 
Прекрасне огортає і п'янить нас, як повітря; але ми цього не бачи
мо». Мане —  той бачить. В и т я г н у в ш и  в Тюїльрі альбом для ескізів, 
він швидко фіксує пози і обличчя, схоплює «перехідне, невловне, ви
падкове» цих сцен сучасності. Він наважується навіть брати з собою 
полотно й палітру, щоб накидати на місці деякі етюди. «Є тільки 
один справжній підхід, —  каже він Прустові. —  Одразу писати те, 
що побачив. Якщо це вдалося, добре. Якщо ж ні, починай спочатку. 
Все інше дурниці!»

Повернувшись із Тюїльрі, Мане за столом у Тортоні показує 
етюди постійним співтрапезникам, і ті в захваті від них. Охоплений 
нетерпінням, він малює першу картину: куточок саду з дітьми. Та 
це не що інше, як прелюдія. Поставивши на мольберт полотно роз
міром сімдесят п'ять сантиметрів заввишки і один метр двадцять 
завширшки, він починає малювати, користуючись з робіт, виконаних 
на місці, сад Тюїльрі в момент найбільшого напливу, під час концер
ту, що двічі на тиждень збирає в літній театр увесь Париж.

Цього разу Мане назовсім одмовляється від Кутюра та його 
рецептів. Абсолютно вільно, вправними, сміливими мазками він за
хоплено, з досі ніколи не знаною втіхою малює це зібрання. Він не 
дбає про композицію, про єдину органічну масу ансамблю персона
жів. Він покладається на власний темперамент і старанно вимальовує 
кожну постать, підкреслюючи її контраст із сусідами. У відчутному 
чергуванні темних і світлих плям народжується ритм, надаючи рух 
усьому полотну.

Люди, зображені на картині Мане, не просто якісь незнайомці; 
крім нього самого, його брата Ежена, кількох друзів і знайомих, є 
кілька відомих усім осіб: Бодлер і Баллеруа; Теофіль Готьє і О ф 
фенбах; барон Тейлор і принц бульвару Орельєн Шолль, цей типово 
паризький газетяр, ще нестримніший на язик на терасі кав'ярні Тор-
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тоні, аніж у газетах; Шанфлері, письменник, близький друг Мюрже у 
Курбе, палкий проповідник реалізму, котрий афішує свої погляди 
власним неохайним виглядом і патлами, розкуйовдженими, як його 
статті й книжки, написані абияк, з презирством до «даремних окрас 
стилю»; тут і пані Лежосн, «майорша», чиї гарні плечі змушують за
бути поо негарне обличчя; Фантен-Латур, молодий, спостережливий 
і мовчазний художник з холодним поглядом, досвідчений копіїст, 
завжди готовий у Луврі, де Мане з ним частенько розмовляє, підпра
вити роботи дівчатам і жінкам; і Захарі Астрюк, цей анжуєць з крас
номовством південця, з дикцією актора, майстер на всі руки, жи
вописець, скульптору поет і композитор, і до того ж ще критик і 
журналіст.

У цьому полотні, такому сучасному, виконаному з таким блис-.; 
ком, такому соковитому й ‘‘свіжому, де Мане якнайкраще проявив 
себе, відчувається стільки відваги, що художник навіть не усвідомлю^ 
вав її. А ' як же інакше! Він писав те, що бачив, що милувало його 
зір, цього тирана. Він намагався фіксувати дещо із своїх вражень —  
імпресій (повторимо це слово, час від часу вживане ним). Він був 
щирим.

Так, він був щирим, але наївним. Він не помічав, що ця картина, 
написана з таким натхненням, —  абсолютно нова, ні на що не схожа 
і ще більше, ніж сюжетом, нова своїм письмом, швидким, лаконіч
ним, де передається тільки найголовніше: саме письмо відповідає 
сюжетові. І що ця новизна неминуче зіб'є його з пантелику.

Якщо й був хто, здатний оцінити «Музику в садах Тюїльрі», то 
це, безперечно, Бодлер. Чи «Музика» відповідає його уподобанням? 
Замість поздоровляти, Бодлер —  дивина! —  лиш криво посміхається 
Мане. Захоплення картина в нього не викликає, ч̂ а й зовсім йому 
не подобається: чгМузика» його дивує; вона його* розчаровує: Вона 
розчаровує й більшість знайомих Мане. Вони скептично похитують 
головами перед цим незвичним твором, де ніхто з художнього се
редовища не помічає особливих достоїнств.

Мане здається. Він сподівався спробувати щастя в наступному 
Салоні «Музикою в садах Тюїльрі». Не говорімо більше про неї. Він 
подивиться, які ще картини можна намалювати дл4 виставки. Цей 
стриманий прийом, щиро кажучи, його не збентежив. Відколи він на
малював «Музику», відчуває, як у ньому піднімається незнана сила, 
зростає впевненість.

Його буде прийнято до Салону 1861 року; це треба зробити 
будь-якою ціною, і його таки приймуть!

Раптово померла мати Сюзанни Ленхоф. Мане змушений под
бати про своє родинне вогнище. З цією метою він наймає квартиру 
на три кімнати з балконом на вулиці Отель-де-Віль, куди й переїжд
жає Сюзанна. Сина, —  йому вже вісім років, і він називає батьків 
«хрещений» і «хрещена», —  вони віддають до пансіону, учбового зак
ладу Марк-Дастес, розташованого якраз навпроти, на площі мерії. 
Мане трапляється досить* пристойна майстерня на вулиці Дує, за два 
кроки і від батьків, і від квартири, де він прилаштував милі його 
серцю створіння, і тепер життя Мане, як-не-як, дуже складне, дещо 
спростилося —  принаймні географічно.

Поки обладнуються квартира й майстерня, Мане пробує свої
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сили в гравіруванні. В останні роки входить у велику моду давно 
забутий офорт. Мане досягає успіху гравюрою «Подорожі», на якій 
зображено циган, потім переносить на мідь дещо з Веласкеса —  
«Інфанту Марію-Маргариту», «Філіппа IV». Проте живопис він не 
лишає.

Епоха моделей відходить у минуле. Розкіш, доступність утіх, 
породжених економічним розквітом, звабили більшість жінок-натур- 
ниць на пошуки легкого хліба.

Стати пташкою, кокоткою, коханкою, перейти на утримання яко
гось денді чи й гультяя з Бульвару —  це вже більші прибутки, аніж 
тинятися по майстернях. У свою чергу, натурники, всі оті Дюбоски, 
Тома Ведмеді та їхні конкуренти, один за одним зникають через свій 
вік; жодному французові, бодай з вигляду, не замінити їх; з ними 
вмирає традиція, традиція натурника, Свідомого своєї ваги для ху
дожників і зацікавленого їхньою роботою. Цьому настає вже край! 
Починається нова сторінка в історії майстерень: сторінка італійських 
моделей. Прибуваючи з Неаполя чи з Абруцци, італійські натурники 
здебільшого домагаються доплати, думають лише про те, щоб від
класти якийсь гріш, що створить їм видимість достатку після повер
нення на батьківщину.
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Серед цих італійців є молода римлянка Агостіна Сегаторі !. Спо
чатку вона позувала художникам вілли Медічі, потім пішла по па
ризьких майстернях, де мала неабиякий успіх. її часто запрошував 
Жером. Мане, зачарований вродою цієї брюнетки, домагається її 
послуг. Він малює її портрет, може, —  хто зна? —  з наміром виста
вити його в Салоні. Але по закінченні роботи твір здається йому 
чомусь недосконалим. То й що ж, у нього визріває інший задум; ще 
вчора цей задум видався б йому безглуздим, а сьогодні його не ля
кає, стільки впевненості він набув після картини «Музика в садах 
Тюїльрі». Залишивши Сегаторі, він звертається, —  до кого б ви ду
мали? —  до батька й матері з проханням позувати йому для картини, 
призначеної для Салону.

Пан Мане, потішений, дає згоду. В рединготі і в круглій шапоч
ці, він сідає в крісло червоного дерева за столом, на якому ле
жить табакерка. Пані Мане —  в мереживному білому чепчику з ши-

Сегаторі, майбутня натурниця Коро («Італійка Агостіна»), ввійшла пізніше у життя Ван-Гога, 
стала його коханкою Вона позувала йому та його друзям: Тулуз-Лотрекові, Бернардові, Ан- 
кетснові в кабаре, яке відкрила в 1885 році на бульварі Кліші під назвою «Тамбурин», Ван-Гог 
також написав її портрет («Жінка з тамбупинами») (прим, автора).
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рокими блакитними стрічками, у жовтому корсажі з пишними рукава
ми •—  стоїть трохи позаду й тримає руку в кошику з вишиванням. 
Краєчок незакінченої вишивки звисає аж до столу, майже торкаючись 
табакерки.

Едуард надзвичайно старанно малює цей груповий портрет, пре
красний взірець паризьких буржуа середини століття. Якийсь смуток 
навіває ця сцена. Пан і пані Мане потуплені. Що вони розглядають? 
Хто зна. Обличчя колишнього судді з білою круглою борідкбю; за 
передчасно постарілими рисами легко вгадати фізичні муки, які от
руюють йому життя.

Незважаючи на її суворість, —  а може, саме завдяки їй, —  кар
тина викликає захват як пана, так і пані Мане. Особливо пана Мане: 
він раз по раз тягне до картини, виставленої у вітальні, усіх своїх 
друзів і знайомих. Компліменти, схвальні епітети. Батько на сьомому 
небі. В Едуарда таки є талант; він це остаточно довів. «О -о! Хотів би 
я побачити, яку міну скорчить отой впертий осел Тома Кутюр!» —  
вигукує пан Мане. Він забуває про свої болячки.

Мане двадцять вісім років, і він зголоднів за цими похвалами, 
за цим трепетом, викликаним появою якогось славетного художни
ка. Відчувати, що тебе знають, що тобі заздрять, чути, як твоє ім'я 
повторюють тисячі вуст, мати право сказати: «Я —  Мане». О, яка це 
насолода! У вітальні своїх батьків молодий художник щойно скушту
вав цього п'янкого трунку. Він вірить у власні сили, в майбутнє, ві
рить у свій тріумф на наступному Салоні. Він виставить там портрет 
своїх батьків, але цього недосить. Він хоче сподобатися Бодлерові, 
полестити захопленню, поета, а водночас і публіки, Іспанією: тож лед
ве встигла висохти фарба на груповому портреті пана й пані Ма
не, як він береться за нове велике полотно. В цей час у Парижі з 
величезним успіхом виступає андалузький гітарист Уерта. Його «Гімн 
Рієго» наспівують усюди. Чому б йому не намалювати такого «Гіта- 
реро?» '

Найнявши іспанського натурника, Мане пише задуману картину. 
Працює він дуже швидко. На полотні одразу постає з гітарою в руках 
співак, узутий у парусинові черевики, з рожевим фуляром на шиї 
і в чорному фетровому капелюсі. «Що ти на це скажеш?» —  питає 
Мане Пруста. Він дуже задоволений цим полотном, написаним роз
гонисто. яскравими барвами. «А  знаєш, —  признається він, —  голову 
я намалював з першого разу. Після двогодинної праці я глянув у 
своє чорне дзеркальце: все в нормі1. Більше я до нього не тор
кався». Одна прикра дрібничка: Мане так поспішав, що допустився 
недогляду: на картині його музикант — лівша! Він це помітив тільки 
після закінчення.

Ну ось! Чи можуть панове жюрі мати яку-небудь причіпку до 
«Гітареро» і до групового портрета батьків Мане? Жодного, чи не 
так? Мане посилає обидві картини до Салону. Наляканий своєю по
передньою невдачею, він усе-таки не дуже спокійний. Його бенте
жать чутки про те, що, мовляв, жюрі, до якого входять відомі своєю 
непримиренністю члени, буде дуже прискіпливим, їхнього вето слід 
чекати багатьом кандидатам. Занадто вже багато цих кандидатів. 
Ще в 1839 році Бальзак в одній із своїх новел «П'єр Грассу» нарі

1 Для кращої оцінки своєї роботи багато хто з живописців має звичку роздивлятися картину 
в дзеркальце. В перевернутому зображенні хиби проступають виразніше (прим автора)

106



кав на щораз більшу строкатість робіт у Салоні. «Замість турніру 
перед вами бунт; замість уславленої Виставки ви опиняєтесь серед 
гамірливого базару; замість того, щоб запропонувати шедевр, вам 
пропонують звалище картин». У вісімнадцятому столітті у Виставці 
брали участь двісті-триста художників: відтоді це число збільшило
ся в десять разів. Революційний Салон 1848 року —  Салон без жю
рі, де виставлялися будь-які прислані твори —  нараховував понад 
п'ять тисяч художників. Це надмірне нагромадження непокоїть гро
мадськість; академіки побоюються за «здоров'я» мистецтва, й цього 
року вони будуть не менш упертими, ніж 1859-го.

Чекаючи їхнього присуду, Мане, щоб угамувати свою нетер
плячку, розпочинає роботу над «Зляканою німфою» за численними 
заготовками. Позує йому Сюзанна; Мане наслідує Рубенса, його 
«Сюзанну під час купання». Він тільки, за методом, уже апробова
ним на «Персиках», перевертає зображення в протилежний бік1.

Отже, ставку зроблено. Попри всю суворість жюрі, його без- 
жальність, як запевняли поінформовані особи величезній кількості 
претендентів, обидві картини Мане прийняті!

Пан і пані Мане в піднесеному настрої, Сюзанна також. Моло
дого художника мало не розпирає з радощів. Нарешті він досяг 
мети!

Салон відкривається 1 травня. З перших годин святково вдягнена 
публіка заповнює Палац промисловості, де з часу Всесвітньої вис
тавки експонуються картини. Цього року нововведення: картини ви
вішено за алфавітом імен їхніх авторів. Протиснувшись у залу «М », 
Мане з прикрістю зауважує, що його доробок вивішено занадто 
високо. Але, незважаючи на цю незручність, його картини притя
гують до себе всі погляди, особливо «Гітареро», який викликає од
ностайне схвалення. Ця блискуча картина принаджує, зачаровує гля
дачів.

«Гітареро», —  каже Антонен Пруст, —  убиває все, що його 
оточує». Картина вражає настільки, що наказано —  яка честь! —  
опустити її до карнизу. Отже, публіка зможе краще її роздивитися.

Безперечно, це успіх, саме той успіх, про який Мане так мріяв! 
Його поздоровляють, тиснуть руку. Йому всміхаються красуні. За
чарований, він уклоняється; сп'янілий, слухає похвали. Завтра його 
чекає слава, гроші, розкішна майстерня, і біля її порога щоп'ятниці —  
день, коли приймають найвідоміші художники, —  стоятиме низка 
екіпажів. «Мане». «Едуард Мане». Йому вчувається відгомін май
бутньої слави. Він народжується, щоб жити так, як давно того бажав.

Успіх Мане утверджується. Одного разу до майстерні на вулицю 
Дує прийшла ціла делегація молодих художників. Завітавши до Са
лону разом з Феліксом Бракмоном і Фантен-Латуром, теж цього
річним дебютантом у Палаці промисловості, ці молоді художники —  
Альфонс Легро, Каролюс Дюран і ще двоє-троє інших, —  зупинили
ся, як укопані, перед «Гітареро». їм здалося, що цей іспанський 
музикант «написаний у зовсім незвичній, новій манері», і, порадив
шись, вони вирішили негайно «разом податися до пана Мане». Зра
ділий Мане не знає, де їх посадовити, відповідає на кожне їхнє за
питання. Слідом за ними на вулицю Дує потяглися й критики.

1 Цю картину Рубенса загублено, але вона відома з гравюри Востермана. сЗапозичення» Мане 
розкрив Шарль Стерлінг (прим, автора).
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Усі ці люди не від того, щоб Мане пристав до них, щоб він брав 
участь у їхніх зібраннях у пивничці Мучеників, розташованій на ву
лиці з тією ж самою назвою, де збираються художники, літератори, 
непокірні критики.

Та де там! Мане дивиться на це інакше. Він, звичайно, не промі
няє Тортоні чи кав'ярню Бад на прокурені кімнати пивнички Муче
ників, де вся ота богемна паризька братія, «бродячі лицарі пера і 
пензля, шукачі вічних істин, продавці химер, підрядчики вавілонської 
вежі», жестикулюють і горлають серед простоволосих дівчат, непов
нолітніх повій. Усі вони дуже славні, кожний по-своєму оригінальний. 
Узяти хоч би Шанфлері, сина галантерейника: колишній прикажчик 
книгарні, начитаний, хоч незугарний, весь у зморшках, короткозорий 
і вбраний у костюми шоколадного відтінку; а Дюранті —  за чутками, 
він позашлюбний син Меріме, —  письменник-злидар: сварливий, віч
но невдоволений, гонористо впертий; або той же Фернан Денуйє, 
непоказний, весь у ластовинні, зате вуса розкішні, своїм замогиль
ним голосом він проголошує на кожному перехресті, навіть перед 
самим Бодлером: «Якщо хто і є, кого можна назвати поетом, так 
це я!»; всі вони дуже славні, але йти за ними, ризикувати свіжоспе- 
ченою славою в середовищі, невідповідному його покликанню лю
дини і художника? Нізащо! Понад усе він боїться, щоб його не за
рахували до цих «революціонерів», які «мало не одверто закликають 
підпалити Лувр», і щоб йому тим не кололи очі в колах офіційного 
мистецтва, серед критики й публіки.

І особа Курбе, до речі, не з тих, ким він захоплюється. Йому 
огидні мужицькі манери, гучне горлання цього хвалькуватого бур- 
гундця: «Гарсон, кухоль пива авторові знаменитої картини!» Від нього 
ще й досі тхне чорноземом.

Про цю стриманість, про цю відмову батько реалізму, безпереч
но, поінформований. Він оглянув картини Мане, його «Гітареро» і 
одразу ж помітив вплив іспанської школи, Веласкеса В пивничці Му
чеників він одразу ж кладе край вихвалянням; голосно, з притиском, 
категорично виголошує: «Нема чого цьому молодикові підроблятися 
під Веласкеса!» Кпини, як і заздрощі, —  а вони неминуче йдуть услід 
за кожним, хто досяг якогось успіху,—  не змушують себе довго че
кати.

Першого липня в «Газет де Бозар» критик Леон Лагранж наки
дається на портрет батьків Мане, всіляко картає його: «Пан і па
ні М.,—  пише Лагранж,—  мабуть, прокляли той день, коли цей без
сердечний портретист узяв до рук пензля».

Але Мане довго не переживає цю образу. Третього липня Тео- 
філь Готьє, критик «Монітер Універсель», офіційної газети часів ім
перії, великий Тео, захоплено пише про «Гітареро»: «Карамба! На
решті справжній Гітареро, що сходить не зі сцени театру Опера-Ко- 
мік і показує язика романтичній літографії; сам Веласкес дружньо, 
по-змовницькому підморгнув би йому, а Гойя, чого доброго, попро
сив би в нього вогню припалити свою цигарку. Як він сміливо гор
ланить, перебираючи струни. Здається, ми чуємо його... Скільки та
ланту в цьому образі в натуральну величину, намальованому чистою 
пастеллю, сміливими мазками, правдивими кольорами».

І хоч з мистецького погляду відгук Готьє, відверто кажучи, май
же нічого не вартий, хоч добряга Тео на малярстві не дуже й розу
міється, бо, сліпо йдучи за іншими, кадить фіміам найгіршим ака
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демічним партачам, він закоханий в Іспанію, місцевий колорит «за
гір'я», дуже помітний у «Гітареро», має підставу для гучних крикли
вих екзотичних виразів, це річ очевидна. «Гітареро» для нього не 
що інше, як яскравий образ. Але як художникові не прислухатися 
більше до тих, хто його поздоровляє? Мане не такий уже й вимог
ливий.

І справді, в цей день, 3 липня, він одержав офіційне підтверд
ження, що добряга Тео не єдиний, хто відзначає його заслуги. Того ж 
таки дня, 3 липня, в Палаці промисловості розпочинається урочистий 
розподіл нагород. Мане, зрозуміло, не має ніякої надії, —  це було б 
занадто! —  потрапити до числа обраних. Церемонія починається з 
промови графа Валевського, міністра, в якій його ясновельможність 
характеризує стан мистецьких справ, говорить про зростання кіль
кості художників, скульпторів, граверів, закликає членів жюрі і далі 
йти шляхом суворої вимогливості. «Чи треба заохочувати або стри
мувати цей гамірливий натовп, що кидається на шляхи вільного мис
тецтва, підострожуваний молодістю й мрією?.. Це обов'язок тих, ко
му довірено стежити за розвитком літератури й мистецтва, послідов
но боротися проти фальшивих богів, навіть якщо їх підтримує ефе



мерна популярність введених в оману людей... Сміливо йдіть упе
ред, панове... Не зважайте на скарги, їм не буде кінця-краю і вони не 
повинні бентежити сидьних, це лиш розрада для переможених».

Потім на трибуну виходить граф Нійєверкерке і називає лауреа
тів Салону 1861 року. Мане раптом здригається: Нійєверкерке називає 
його прізвище: почесний диплом присуджено його «Гітареро».

Нарешті перемога! Він радіє. Тепер лишається тільки неухильно 
йти далі обраним шляхом. Він виграв. Як приємно досягти успіху!

\ х

Цього року Бодлер нічого не написав про Салон. Що він думав 
про. перший успіх свого друга? Невідомо. До загострення підступної 
хворрби, яка підточує його, долучається грошова скрута. Самопочут
тя його вкрай погане. З ним трапляються легкі напади божевілля. 
Воля його паралізована. Його переслідує манія самогубства. «Сум. 
Спустошеність. А я все ж таки прагну жити, мені б хотілося хоч тро
хи певності, слави, самовдоволення. А якесь „страшне страховище 
каже мені: «Ніколи», а хтось інший ніби нашіптує: «Спробуй». Чи по
щастить мені щось виконати з величезної кількості задумів і планів, 

^зібраних у двох чи трьох теках, які я не наважусь більше відкривати? 
^Можливо, ніколи й нічого...»

Сидячи за. столиком у кав'ярні Тортоні, разом з Мане, скандаль
ний поет і мрійник, «злоби й гірких бажань ісповнена душа», слухає 
молодого художника-іменинника.

Згасає день і ніч темніє, — пам'ятай!.

КАВ’ЯРНЯ ТОРТОНІ

Збуджений, веселий, життєрадісний Мане, як тільки ~ майстерні 
починає еутенїти, прямує до Бульвару.

Тепер він цілком належить до тих парижан— аристократів, за
можних буржуа, журналістів, письменників, артистів, політиків, акто
рів, ділків, нероб, які живуть надією одержати велику спадщину і для 
яких день вважається загубленим, якщо з якихось там непередбаче
них причин вони не змогли змарнувати годину-дві за столом у Торто
ні або у кав'ярні Бад. Іноземці по приїзді до Парижа не проминуть 
нагоди завітати в ці місця, щоб бодай глянути на знаменитостей. 
Окремі кабінети Англійського кафе або Мезон Доре, знамени
тий номер Шістнадцятий першого і не менш знаменитий номер Шос
тий другого, відомі всій Європі.

У кав'ярні Бад або в Тортоні Мане, а він майже щодня обідає 
на другому поверсі останнього закладу, став душею «невеличкого 
гуртка». Йому лестять. Новоспечений промисловець настирливо про
сить його виявити честь і погодитись проїхати в його екіпажі до Бу- 
лонського лісу; Мане вперто відхиляє це запрошення: «Цей негідник 
надто обмежений. Я ніколи не вмів поводитися з такими людьми, як 
він». Його звичну компанію складають молоді художники: Фантен- 
Латур, який з виглядом голубоокого мрійника мовчки слухав його; 
Альфонс Легро, двадцятичотирирічний з веселим поглядом діжо- 
нець, живописець церковних інтер’єрів і релігійних сцен, син народу, 
в пожмаканому фетровому капелюсі, завжди готовий кинути дотеп;
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Альфред Стевенс, міцно збитий фламандець, уже двічі удостоєнйй 
медалей Салону; американець Уїстлер, манірний, ексцент|6ичнйй 
джентльмен, що, нервово граючись моноклем, гугнявим голосом ро
бить саркастичні зауваження, підкреслюючи свою зухвалість сміш
ком...

Сумніви, тривоги Мане як рукою зняло. Підбадьорений першим 
успіхом, він ставить собі за мету завалити полотнами Салон. Він ще 
раз —  цього разу надовго —  міняє майстерню. Вона, може, дещо й 
тіснувата, більш ніж скромна, але саме така, яка йому потрібна з точ
ки зору освітлення. Майстерня на вулиці Гюйо, неподалік од парку 
Мансо.

Увесь цей приміський район має вигляд будівельного майданчи
ка. Рідко заселений, з великими пустирями, він приєднаний до Пари
жа лише кілька місяців тому.

Будинок на вулиці Гюйо заселяють люди скромних доста^ів. Ма
не зближується з одним своїм колегою, нужденним пейзажистом й 
анімалістом Жозефом Галлем. Талант Жозефа Галля з тих, про який 
кажуть: чесний трудівник, але без іскри, без вогню. Йому не щастить. 
Хоч він ще з 1842 року виставляється в Салоні, проте живе скромно, 
майже вбого. Мане співчуває цьому бідоласі, постарілому 
від турбот. Він намагається допомогти йому, дати трохи грошей, 
маскуючи свою милостиню яким-небудь дотепом. І Тіросить позувати. 
З цього випадкового натурника він малює дивовижно тонку Кёртину 
«Читач». Його пензель м’яко передає сумне обличчя, бороду й укри
те сивиною волосся.

«Читач» йому так подобається, що у вересні цього ж таки 1861 
року він виставляє його на публічний огляд. Один сміливий, прихиль
ний до всього нового чоловік узяв на себе ініціативу організувати 
виставку поза офіційним Салоном. Як не дивно, це Луї Март|не, пра
цівник управління образотворчих мистецтв, чиїм обов'язком є готу
вати Салони. Колишній живописець,—  хвороба очей змусила, його 
кинути палітру,—  він краще, ніж будь-хто інший з його , колег по 
міністерству, розуміє, в яких нестерпних умовах часто, працює 
митець.

І справді, у Франції існує лише одна виставка живопису,. Салон, 
до того ж вона відбувається тепер раз у два роки, а тому,, думає він, 
це обмежує можливість діалогу між глядачами і художника/ли. Чо
му б не проводити тимчасові виставки, присвячені творчості окремих 
художників, скажімо, в тих же таки приватних галереях? Сміливі прог 
позиції Мартіне частенько наганяють страх у високих колах* Та все ж 
таки цього разу граф Валевський погодився дати дозвіл. 4.через кіль
ка місяців Мартіне зміг відкрити галерею, та ще й у дуже зручному 
приміщенні: на самому Італійському бульварі, в будинку № 26. З 
15 червня він почав видавати раз у два місяці «Кур’єр артістік» з ме
тою підтримати рекламою свій почин. Крім того, щоб зацікавити пуб
ліку, бо ці надзвичайні заходи можуть її дезорієнтувати або, ще гір
ше, лишити її байдужою, у виставковій залі регулярно відбуваються 
концерти.

Мартіне пропонує Мане виставлятися в його галереї, і в вересні, 
поряд з творами Курбе і Добіньї, Мане вивішує «Хлопчика з вишня
ми» та «Читача», якого в жовтні місяці змінює «Гітареро», Мане, без
перечно, на правильному шляху. «Хлопчик з вишнями» подобається
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настільки, що власник магазину Художніх виробів, батечко Гупіль, 
який після тривалої спеціалізації на естампах, взявся й за продаж 
картин, запропонував виставити його в своїй вітрині на бульварі Мон
мартр. Вже саме те, що Адольф Гупіль, чий магазин має відділення в 
Берліні і в Нью-Йорку, що цей старий лис, відомий своєю скупістю 
навіть офіціантам, бо ще такого не було, щоб він дав комусь 
на чай, —  у Дішоно, де сніданки обходяться в двадцять два су, а обі
ди в сорок, він завжди замовляє тільки «сніданок»,—  вже саме те, 
що цей надто лукавий негоціант не лишився байдужим і зацікавився 
ним,—  промовляє на користь Мане 1.

Мане малює невтомно. Після завершення наприкінці 1861 року 
такої вдалої для нього картини «Хлопчик зі шпагою», для якої позу
вав не хто інший, як його син Леон Коелла, він береться за більші 
полотна.

Мане приваблюють не тільки елегантні перехожі Італійського 
бульвару. Інтерес до повсякденного життя приводить його в такі нет
рі, куди навряд чи наважилися б зазирнути його друзі з кав’ярні 
Тортоні. Він нерідко блукає брудними вулицями вбогого кварталу 
Пті-Полонь. П'ятнадцять років тому про цей славнозвісний квартал 
писав Бальзак у романі «Кузина Бетта», змальовуючи убогих, нікчем
них, а іноді й небезпечних його мешканців. У цих місцях, у перимет
рі, обмеженому вулицями Міроменіль, Пепіньєр і Роше, на пустирях, 
де колись вимахували крилами численні вітряки, серед королівських 
розсадників стоять перекособочені й облуплені халупи та курники, ку
ди, як писав Бальзак, «поліція заглядає хіба тоді, коли того вимагає 
правосуддя». Мане знаходить там кількох натурників і переносить ці 
мальовничі постаті на величезне полотно, згрупувавши їх навколо 
старого єврея зі скрипкою в руках.

Уже самі розміри «Старого музики» свідчать про те, що Мане 
думає цю роботу виставити в Салоні 2. Проте вона вдається Мане ли
ше наполовину. Він не може, відверто кажучи, знайти врівноваженої 
композиції. Не вміє досягти цілості, пов'язати між собою постаті в 
пластичному контрапункті. Мане цього не вміє, і це його дратує, бо 
не дає йому змоги розгорнутися. Ось чому він при нагоді свідомо 
користується, як канвою, твором якого-небудь свого попередника. 
Виконання —  для нього все. Воно —  джерело його насолоди твори
ти, мета і виправдання його праці —  власне, живопис.

Саме в цьому полягає велич Мане. «Старий музика» вражає до
вершеністю техніки виконання. Але водночас вона грішить досить 
невдалим компонуванням. Кожен з персонажів —  боса, обдерта дів
чинка, двоє хлопчиків, один схожий на «Ж ілля» Ватто, другий, житель 
Сходу, в стрічках, з мертвотним обличчям —  існує ніби сам по собі. 
Між ними немає ніякого зв’язку. Мане вводить у цей фон свого «Лю
бителя абсенту», явно зайвого і ніби щоб підкреслити те, що було 
незграбне, недоречне, штучне при компонуванні картини.

Поки Мане її кінчає, поки він роздумує над тим, яким може й 
повинен бути ідеальний твір для Салону, він знову береться за 
офорт. У багатьох з його знайомих офорт —  вагома частка доробку.

1 Фірма «Гупіль» весь час розросталася Ван-Гог працював у ній з 1869 по 1876 рік; він пра
цював у філіях створених у Гаазі й Лондоні, потім у магазині в Парижі. Його брат Тео заві
дував галереєю на бульварі Монмартр, його замінив Моріс Жуайян, друг Тулуз-Лотрека. Саме 
в Гупіля відбулася велика виставка Тулуз-Лотрека в Лондоні в травні 1898 року (прим, автора). 

г Картина має 188 см заввишки і 2 метри 48 см завширшки (прим, автора).
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Альфонс Легро не припиняє зображувати на міді релігійні відправи й 
процесії; Уїстлер тим часом виставив у Мартіне низку сюжетів, ви
кликаних спогляданням берегів Темзи. Прагнучи вдосконалити свою 
техніку аквафортиста (щойно створене слівце), Мане звертається до 
Легро за порадою, як зробити гравюру з «Хлопчика зі шпагою». 
Легро не обмежується цією допомогою: він знайомить Мане з ви
давцем Кадаром, фанатиком офорту. Мане стає постійним відвіду
вачем його крамнички на вулиці Рішельє, 66. У березні Кадар, на пре
велику радість Мане, виставляє його роботи разом з двома іншими 
аквафортистами у вітрині своєї крамнички. Бодлер згадує цю неве
личку подію в статті (без підпису) «Офорт у моді» в журналі «Ревю 
анекдотік». Сердешний Бодлер! Справи його зовсім кепські. Напри
кінці минулого року йому спало на думку виставити свою кандидату
ру до Французької Академії, яка, за словами «дядечка Бева», була 
«більше здивована, ніж шокована». Трагічні тіні бродять навколо по
ета. «Я виношую свою істерію з радістю і страхом. Сьогодні, 23 січ
ня 1862 року, —  записує він у блокноті, —  я одержав дивне поперед
ження: я відчув, як мене торкнуло своїм крилом божевілля».

Мане доручає витравлювати свої пластинки ремісникові з лівого 
берега, що мешкає на вулиці Метр-Альбер, неподалік од площі Мо- 
бір. Якось він здибав там дівчину років двадцяти. Ця дівчина рішучою 
ходою, сміливим поглядом, природною красою, всім, що свідчить 
про її непересічність, одразу привертає його увагу. Оце була б на
турниця! Вона вже напевно допомогла б йому створити задумане 
велике полотно. Невисокого зросту, але пружна, доладна, гарно збу
дована; сама аж руда, а колір обличчя матовий, навіть блідий; вії над 
великими карими очима такі ясні, що майже непомітні.

Мане, не роздумуючи, одразу підходить до неї і з притаманною 
йому невимушеністю, пустотливо, ще й з посмішкою на вустах, вика
зує їй своє прохання: чи не погодилася б вона позувати в його май
стерні?

Ну звичайно! Народившись на схилах Монмартру, ця бідна дівчи
на, Вікторіна-Луїза Меран, жила лиш однією мрією: втекти від бід
ності. Чи продавала вона себе? Можливо. Розглядаючи в дзеркальце 
своє обличчя, лілейно-білу шкіру, зіниці з золотистим полиском, вона 
віддається химерним мріям про театр, уявляє себе акторкою. В неї, 
гадає вона, природжений артистичний талант. Пропозиція Мане не 
обурює її, але й не дивує: вона цього чекала —  то сама доля подає 
їй знак.

І незабаром Вікторіна Меран уже позує в майстерні на вулиці 
Гюйо. Якщо вона вміє бодай перебирати струни гітари, то чому б не 
зобразити її, скажімо, співачкою? —  і Мане малює з неї «Вуличну спі
вачку»: виходячи з гітарою з кабаре, вона їсть черешні. Вікторіна 
має всі прикмети справжньої натурниці: передусім природність, та
ка рідкісна в людей її професії, а, крім того, надзвичайна легкість 
відгадувати найменші бажання художника, виконувати перед ним най
різноманітніші ролі, здатність, яка, безперечно, пояснюється теат
ральними здібностями Вікторіни; і нарешті, терпіння, розуміння зав
дання митця, значення точності. Вікторіна задовольняє Мане не тіль
ки як живописця. В Парижі незабаром поширюються чутки про їхній 
зв'язок. До Сюзанни, звісно, вони не доходять; а втім, вона досить 
врівноважена, щоб стривожитися цим фліртом.
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Хоч якою довершеною здавалася «Вулична співачка» —  віртуоз
но виконана річ,—  це полотно, однак, не з числа задуманих тоді Ма
не «диво-картин». Він знову звертається до Іспанії й береться за ши
року композицію «Гітани», в якій зображує циганську сім ю: батька, 
матір з немовлям на руках, підлітка, що нахильці п’є воду з «гаргу- 
летки». Проте цей «іспанізм» його бентежить: тут щось не так; треба 
шукати чогось іншого!

Мане весь час неспокійний, поки малює портрети: портрет Вік- 
торіни і якоїсь дами Брюне, котрій його порекомендували, —  це його 
перше замовлення, він дуже ним пишається. Йому хотілося догоди
ти, він дає собі слово догодити всім цим людям, друзям його дру
зів. Тільки... хіба ж він метр? Око в нього вимогливе, несхибне, непри
миренне, рука мусить йому скорятися. Сказати, що дама вельми гарна, 
не скажеш. Звичайно, хіба б їй не хотілося мати не лише гарну річ, а й 
таку картину, де вона була б гарнішою, вродливішою, ба, зрештою, 
твір, перед яким оті гадюки аж засичали б із заздрощів? Але тут при
сутнє око, воно диктує свої «імпресії», змушує руку нічого не прикра
шати, правдиво виписати обличчя, його риси, хоч не дуже виграшні, 
зате своєрідні. Ніяких світських витребеньок. Ніяких так званих 
«ретушів», обов'язкових у модних портретистів, що підроблюються 
під смаки кожного з тих, кого вони влещують. Правда. Правда при
роди, правда мистецтва, без прилизування. Мане, задоволе
ний з того, що око його теж задоволене, відкриває картину перед 
дамою, прибулою в супроводі чоловіка. Дама скрикує. Який жах! 
Зобразити її такою незугарною! Вона заходжується плачем. І розгні
ване, ображене подружжя йде геть. Що за несмак, що за вульгар
ність у «синочка Мане!» Ніякого розуміння, як жити на світі!

Якось улітку по обіді Бодлер приводить на вулицю Гюйо свою 
коханку, Жанну Дюваль, печаль свою й розраду, нерозлучну з ним 
після стількох сварок ось уже два десятки років. Вона його зраджує, 
обдурює; вони б ються, коли обоє напідпитку, вона злостива, дво- 
рушна, і —  безнадійно дурна; але «дурість,—  каже Бодлер своїм 
крижаним тоном,—  часто оздоба прекрасного; саме вона надає очам 
незрівнянної прозорості чорної безодні озер і спокійної величі тро
пічних морів». Мане з цікавістю розглядає мулатку, її чорно-жовтаву 
шкіру, вдивляється в орбіти її темних очей, де ніби жевріє загадко
вий блиск, її повні губи, важке непокірне волосся, чорне, аж синє. 
Нараз,—  може, то в нього зринає спогад про карнавал в Ріо? —  він 
бере до рук палітру і одним поривом малює —  ба навіть і закінчує за 
один сеанс —  портрет Жанни Дюваль, простягнутої на софі в своєму 
широкому білому криноліні, з якого вона виринає скута, паралізова
на геміплегією, з тупим обличчям, позначеним алкоголізмом і по
роком.

Хтось подав Мане думку, що в наступному Салоні йому варто 
було б спробувати свої сили в жанрі голої натури. Ця думка припала 
йому до вподоби. Що-небудь на цей кшталт? Гм... Що-небудь для 
Салону —  це майже остаточне визнання його, як художника. Чи не 
стане ця картина його «горбокоником», який допоможе викресати 
своїм копитом золоту медаль і виставлятися «поза конкурсом», ін
шими словами, досягти того щабля артистичної ієрархії, коли худож
никові вже не треба боятися рішення жюрі, коли він зможе дозво
лити собі виставляти все, що йому заманеться? Але за що взятися,
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де знайти свою мадонну, яка б позмагалася з «Венерою Урбіно» 
Тіціана? Де знайти таку?..

Цього ж таки літа, якось у неділю, поїхавши з Прустом до Ар- 
жантейля на прогулянку, він спостерігає з берега, як снують Сеною 
ялики і як хлюпаються купальниці, і йому пригадується одна з картин, 
виставлених в Луврі, —  «Сільський концерт» Джорджоне. Оголена на
тура? «Гаразд, я їм її намалюю! —  вигукує він. —  Коли ми ще вчилися, 
я копіював жінок з картин Джорджоне: жінки з музиками. Та картина, 
щоправда, темна. її тло не годиться. Я хочу переробити, оживити її 
струменем свіжого повітря, зобразивши на ній таких красунь, як оце 
перед нами». Він старанно обдумує транспозицію: обидві жінки ли
шаються голими, чоловіки —  одягненими, але не в венеціанські 
костюми XVI сторіччя, а у відповідний одяг часів Другої імперії, гру
пу розмістити на природі, серед дерев і зелені, як у Джорджоне: це 
буде щось на зразок прогулянки за містом, скажімо, «Купання», чи 
«Сніданок на траві», чи, може, «Весела прогулянка», —  каже Мане, 
по-змовницькому підморгуючи Прустові, —  тема стара, як світ, тільки 
побачена по-новому.

Перш ніж узятися за полотно, він бере кілька вступних акордів: 
робить замальовки дерев, краєвид острова Сент-Уан. Але як бути з 
персонажами? Прустові він «признався» про Джорджоне. Переноси
ти цілком на своє полотно композицію «Сільського концерту» не 
гоже. Не тому, що запозичення викликає в нього докори сумління. 
Він знає свої вади. Але знає він також і свою силу. І саме її він хоче 
в собі розбудити. Він уже не хоче вічно канючити в прославлених 
майстрів підтримки й запоруки. Взяти хоча б його збірник естампів...

Наприкінці травня, ідучи назустріч бажанню гравера Бракмона, 
Кадар, з допомогою Легро і ще одного письменника, Іпполіта Бабу, 
засновує Товариство аквафортистів. Воно щомісяця публікуватиме 
альбоми з п'ятьма офортами різних художників, одібраних прискіп
ливим критиком. Мане пропонують узяти участь у першому випуску, 
запланованому на вересень. З іншого боку Кадар, помітивши доб
рий початок Мане, знаючи про його почесний диплом, похвали Тео- 
філя Готьє, заохочуваний, напевно, ще й Легро та Бракмоном, пропо
нує йому видати серію офортів. Мане, відклавши пензля, залюбки 
береться за голку. Прагнучи опанувати секрети цього ремесла, він 
виконує багато естампів на класичну тематику. Одного разу, вивчаю
чи гравюру Марка-Антуана Раймонді, зроблену за «Судом Паріса» 
Рафаеля, він аж німіє з подиву. Там зображено три фігури —  морсь
кі божества: одне жіночої статі, двоє чоловічої, та ще в позах, най
більш відповідних його «Веселій прогулянці». Це й вирішує «архітек
туру» його картини: перевдягти ці морські божества в куртки і панта
лони, тризубець замінити ціпком, у глибині картини помістити четвер
ту, скажімо, напівроздягнену жінку, —  вона пробуватиме воду в річ
ці, —  і справу залагоджено. Все гаразд 1.

Мане, прете, не зразу береться до малювання картини. З 
12 серпня в Парижі тільки й розмов, що про трупу іспанських танцю
ристів з Мадрідського королівського театру: вона ставить на сцені 
іподрому андалузький балет «Квітка Севільї». Чудова нагода! Худож
ник просить керівника трупи, балетмейстера дона Маріано Кампрубі, 
умовити позувати йому своїх танцюристок, у тому числі й відому зір

1 Принагідно зауважимо, що сам Рафаель запозичив ці три Фігури з античного саркофага 
(прим, автора).
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ку першої величини Лолу з Валенсії. Оскільки майстерня на вулиці 
Гюйо незручна для такої праці —  одне, що далеко, а друге, зама
ла —  трупа завітала до просторої майстерні Альфреда Стевенса, роз
ташованої в будинку номер вісімнадцять на вулиці Тебу. Багато поло
тен виходить з-під пензля Мане за час цієї кількатижневої праці: 
«Іспанський балет», портрет Маріано Кампрубі і, головне, портрет 
Лоли з Валенсії, на якому вона зображена в білій мантильї і в чор
ній рясній спідниці. Бодлер у захопленні від цього портрета й поспі
шає назвати його «чудовим». Він навіть складає чотиривірш, призна
чений, на його думку, для підпису на картині:

Між повені краси, що всюди на очах,
Жадання, знаю сам, не стишиться ніколи;
Тож видно, як іскрить у валенсійки Лоли
Той незбагненний чар од скарбу в промінцях.

Чи ота Лола така вже й справді красуня? В буйних танцях, 
може, й так, коли рух, ритм, музика перевтілюють її. Але в житті ця 
м’язиста, мужеподібна жінка з вилицюватим обличчям —  густі бро
ви, важкі повіки, орлиний ніс, товсті губи —  багато втрачає зі своєї 
принадності. А зрештою, яке це має значення. Що за поквапливість, 
коли справа доходить до сумнівних вигадок у дусі цнотливості часу! 
Як тільки чотиривірш Бодлера буде розгадано, ним почнуть обурю
ватися. В його словах добачатимуть вільність, майже непристойність.

На початку вересня з’являється перше видання Товариства аква- 
фортистів. Передмову написав Теофіль Готьє. В альбомі разом із 
творами Бракмона, Добіньї, Легро й Рібо вміщено і гравюру Мане 
«Гітани». Чотирнадцятого вересня в «Бульварі», газетці малотиражній, 
але популярній у кав’ярні художників, Бодлер, коментуючи появу 
альбома, схвально відгукується й про Мане: «В наступному Салоні 
ми побачимо,—  оголошує він,—  багато його картин, в яких найсиль- 
ніше даються взнаки іспанські уподобання і з яких можна зробити 
висновок, що іспанський геній знайшов притулок у Франції» 1. Чи бу- 
ва, гордий з уваги Бодлера Мане не забув про свою «Веселу прогу
лянку»? Через свій тривалий зв язок із танцювальною трупою він так 
поринув в іспанську атмосферу, що йому нелегко її позбутися. А 
втім, ніхто й ніщо не може відвернути його уваги від цих тем. Мода, 
як ніколи досі, на все іспанське. Катеринки, бродячі співаки мало не 
на кожному розі виводять піренейські мотиви, а то й сегідильї. Мане, 
а він щойно взявся за літографію для Кадара, вдається раз по раз до 
цього засобу вираження, щоб проілюструвати дві «іспанські» пісні: 
серенаду Захарі Астрюка, присвячену іспанській королеві, «Лола з 
Валенсії» і романс іспанського гітариста Жерома Боша «Мавритан
ська скарга». Хіба не ходять уже чутки про те, щоб запровадити в 
самому Парижі бої биків, практиковані вже на півдні Франції, в 
Байонні і в Німі з 1853 року? На порядку денному тореро й кориди. 
Переодягнувши Вікторіну Меран в матадора, Мане зображує її з 
мулетою в одній руці і з шпагою в другій. До цієї «Молодої жінки в 
костюмі еспада» художник додає «Юнака в костюмі махо», і тут йому 
позує рідний брат Гюстав, переодягнений на мешканця Севільї з 
помпонами на голові.

1 Слід зазначити, що ця стаття («Художники і аквафортисти») є єдиною, де Бодлер говоригь 
про свого друга. В творах поета ім’я Мане подибуємо лише двічі: в присвяті до новели «Мо
тузок» і в згадуваній уже статті «Ревю анекдотік» (прим, автора).
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Бодлер не помилявся. До наступного року Мане готує Салонові 
чудовий сюрприз! В той час, як він невтомно працює над картинами, 
25 вересня вмирає його батько. Ця смерть глибоко вражає Мане. 
В той час, коли він уже так близько від мети, коли він сподівається 
блискучим тріумфом реабілітувати себе в очах батька за колишні по
милки (до того, пан Мане до останніх днів так і не дізнався про 
зв язок сина з Сюзанною), смерть назавжди забирає паралізованого 
старигана. Морехідна школа, Ріо, його юнацький бунт —  згадка про 
це будить його жалі, часом гасить радість і сміх... Хто з друзів з ка
в’ярні Тортоні міг би здогадатися, що Мане носить у собі цю рану? 
Рану затягнену, проте болючу, коли ЇЇ торкнутись, як оце тепер, у дні 
скорботи.

На Бульварі тільки й розмов, що небіжчик лишив своїм дітям ве
личезну спадщину. Це явне перебільшення. Справді, Мане не треба 
турбуватися за своє майбутнє. Пристойне, хоч і не розкішне існуван
ня йому забезпечене. Двоюрідний брат Жюль де Жуї, адвокат, вес
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тиме справи сім’ї. Людина ця йому віддана і щедра серцем. З цього 
боку нема чого боятися.

Мане знову береться до роботи. В жовтні Кадар видає «Альбом 
з вісімнадцяти офортів». Попри помірну ціну (дванадцять франків, а 
для тих, хто побажає придбати якийсь відбиток окремо —  сорок су), 
покупці щось не кидаються на вулицю Рішельє. Мане гадає, що після 
успіху в Салоні альбом розійдеться. З його доробком за останні міся
ці є що показати під час наступної виставки. Але йому цього не до
сить. Успіх має бути цілковитим. Йому треба використати декілька 
місяців перед відкриттям, щоб намалювати «диво-картину», перед 
якою всі одностайно схилилися б. «Купання»! Треба намалювати «Ку
пання»!

Цілу зиму Мане завзято працює. Відтворюючи штрих за штрихом 
гравюру за «Судом Паріса» Рафаеля, він виконує спочатку акварель, 
що стає йому за основу «Веселої прогулянки». Рідний брат Гюстав та 
один із молодших братів Сюзанни, Фердінанд, закохані в скульптуру, 
зголошуються йому позувати. Кількома штрихами, чорнилом, він зоб
ражує поруч з ними голу жінку, а на задньому плані —  Другу.

Потім Мане виконує цей мотив олією; але після закінчення кар
тини розміром 89 на 11,5 см вона здається йому замалою, і він вирі
шує збільшити її біАьш ніж удвоє, ^надати «Купанню» монументальних 
розмірів: 2 метри 74 сантиметри заввишки і 2 метри 70 сантиметрів 
завширшки. Водночас він заручається згодою Вікторіни Меран позу
вати для голої жійки на першому плані.

Досі Мане ще ні разу не наважувався братися за полотно такого 
розміру. , Але він відчуває в собі снагу. Він максимально спрощує 
техніку і, відкидаючи геть усі вигадки «приємного живопису», мішуру 
моделі, оманливу подобу дійсності,! таку шкідливу для хроматичної 
гами, проектує форми на поверхні, розмежовуючи їх сміливим роз
черком. Його персонажі не «говорять» нічого. їхнє призначення од
не —  забезпечити підтримку кольоровій гамі, отим ледь чутним, ніж
ним нотам, а то й виразним, лунким, поміж якими западає мовчанка, 
настає спочинок. Чітко окреслені силуети розміщуються у двох пло
щинах картини так, що це одразу надає незвичайної мажорності зву
чанню. Змушуючи звучати сильні, часом контрастні акорди, твір стає 
справжнім живописом. Хай би що там говорили любителі анекдотів, 
прихильники ефектів, поборники усталених канонів, у Мане відчуває
ться зв язок з високими традиціями. В жодному з паризьких ательє 
чи деінде не створювалося тоді такого оригінального і такої сильної 
фактури полотна, позбавленого всього чужого самій природі мистец
тва.

Мане мав би всі підстави почуватися щасливим, якби йому не 
завдала жорстокого розчарування публікація 15 січня 1863 року по
ложення про наступний Салон. Мало того, що Салон відбувався раз 
на два роки; тепер, на додаток, положенням передбачалося, що ху
дожник може подати на розгляд жюрі Салону лише три картини. Це 
рішення обурило не тільки Мане. Протестують скрізь; майстерні 
молодих художників аж киплять. Від міністерства вимагають скасува
ти заплановані зміни. Мане і Гюстава Доре обирають делегатами, 
щоб вони вручили петицію графові Валевському. Граф приймає 
обох посланців «з надзвичайною сердечністю», але аудієнція на тому 
й кінчається.
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Мане, власне, іншого й не сподівався. Не бажаючи примиритися 
з крахом надій налагодити широкий контакт з публікою, з утратою за
робітку, на який він розраховував після двох років наполегливої 
праці *, він і не сподівався на щось краще від походу до Валевського 
й тому пробує запобігти, оскільки справа стосується його особисто, 
неприємним наслідкам нового положення. Він відбирає для наступно
го Салону, який відкривається, як завжди, 1 травня, «Купання» та дві 
з своїх іспанських картин: «Молода жінка в костюмі еспада» і «Юнак 
у костюмі махо»; в той же час Мане домовився з Мартіне, що 1 бе
резня в картинній галереї на Італійському бульварі той організує вис
тавку його кращих творів.

Поздоровляючи себе з такою передбачливістю, Мане виставляє 1

1 Нараховується близько тридцяти полотен, виконаних Мане між 1860 і 1862 роками, з яких 
близько вісімнадцяти припадає на 1862 рік (прим, автора).
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в галереї Мартіне чотирнадцять картин. Починаючи від «Музики в са
дах Тюїльрі» до «Старого музики», від «Гітанів» до «Іспанського ба
лету», від «Вуличної співачки» до «Лоли з Валенсії», ця колекція 
своєю різноманітністю й кількістю, повинна, цілком природно, справи
ти відповідне враження на глядачів, демонструючи видатні заслуги 
художника Едуарда Мане. Після пробудження інтересу до його особи 
картину «Купання» в Салоні розглядатимуть уважніше. Справу добре 
задумано.

Пречудово задумано! Проте з перших днів виставки, на подив Ма
не, глядачі —  а їхня кількість неймовірно швидко зростає —  проявля
ють своє невдоволення. Художника освистують, на нього тюкають, 
погрожують продірявити картини ціпками. Обурення викликає перед
усім «Музика в садах Тюїльрі». Суперечка переростає в справжню 
бучу. Як цей «новоявлений реаліст» посмів виставити таку жахливу 
мішанину кольорів? Пан Курбе в порівнянні з ним, попри всю триві
альність своїх сюжетів, вважайте, взірець стриманості. Якщо полот
на пана Курбе і говорять про якісь неприємні речі, вони говорять 
принаймні виразно! А цей Мане? Що не модель, то зарозумілість! 
Ні, ви тільки4 погляньте, яка безпорадна ця мазанина, ви тільки звер
ніть увагу на ці крикливі тони, вгляньтеся в оці куточки картини, де 
пензлем ледь торкнулися, в ці недбалі мазки. А напівтіні, перехід, 
навмисно відполірований перехід, він що, знущатися над нами зібрав
ся, негідник? А що зображає ота, пробачте на слові, картина? Нічогі
сінько! Не тішать вони серця, та й годі, вони нічого не вчать, нічого 
не стверджують, ані тобі світського адюльтера, ані любої дівчинки з 
песйком. Це звичайнісіньке собі співставлення агресивних кольорів. 
Агресивних, саме так, і краще навряд чи й скажеш. Цей Мане хотів 
кинути виклик глядачам. Нездара! Він хоче будь-що звернути на себе 
увагу, шукає приводу зажити слави на скандалі!

Мане приголомшений. Що з ним буде? Чим пояснити цю непри
язнь глядачів, ці образи, це незадоволення проти нього? Він не влов
лює причини. Він не усвідомлює, що для очей, призвичаєних до тем
ної колорації, «чорних, немов смола», картин, його полотна, вираз
ність його акценту, видаються лише неприпустимою поліхромією. 
Першого квітня, напередодні засідання жюрі Салону, він здивовано 
читає в «Газетт де Бозар» статтю за підписом Поля Манца:

«Пан Мане, цей паризький іспанець і якимось там побитом спад
коємець Гойї, виставив у Салоні 1861 року «Гітариста», який, треба 
сказати, нас неабияк уразив. Дещо грубувато, може, й так, але од- 
верто, і в цьому зухвалому виклику вгадувався зрілий талант. Два 
роки минуло відтоді, й пан Мане в своїй зухвалості переступив межу 
дозволеного. В цьому ми рішуче відмовляємось іти за ним. Будь-яка 
форма губиться в цих величезних жіночих портретах, а надто в пор
треті «Співачки». Тут ми не бачимо нічого, окрім неймовірної міша
нини білих і чорних тонів. Ефект невиразний, погрозливий. Іншим ра
зом, коли пан Мане в доброму гуморі, він малює «Музику в садах 
Тюїльрі», «Іспанський балет» або «Лолу з Валенсії», тобто картини, 
які свідчать про животворну силу, але які в своєму розмаїтті жовтих, 
чорних і блакитних барв стають карикатурою на кольори, а не самим 
кольором. Зрештою, це мистецтво може бути незрівнянно чесним, 
але воно нездорове; і ми не можемо взяти на себе сміливість захи
щати справу пана Мане перед жюрі Виставки».
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В тривозі Мане чекає рішення жюрі. Перші новини його не мо
жуть аж ніяк утішити. Виконуючи волю, висловлену в 1861 році гра
фом Валевським, жюрі спершу відкидає кожні шість творів з десяти.

А через кілька днів Мане офіційно дізнається: його три картини, 
в тому числі «Купання», відхилені.

РІК 1863-ій

Ах, ах, ах, жив би я в найкращій з осель, 
Якби ж був Ка, якби ж був ба, якби ж був

Кабанель!
Пісенька художників.

1861 року тисяча двісті вісімдесят художників удостоїлися честі 
виставлятися в Салоні. Цього року, 1863-го, кількість щасливців упа
ла до дев’ятсот вісімдесяти восьми. Загалом не допущено дві тисячі 
вісімсот творів —  цифра фантастична!

Рубаючи наліво й направо, жюрі не спам’яталося, як відкинуло й 
твори художників старшого покоління: Йонкінда, Арпіньї, Шантрейля. 
З оточення Мане єдиний Стевенс, чия солодка манірність подобає
ться жюрі, удостоївся його прихильності. Уїстлер з картиною «Дівчи
на в білому» не допущений. Альфонс Легро також. Фантен-Латуру 
виявлено трохи більше поблажливості: одну з його трьох картин
прийнято. Чи завжди жюрі послідовно керувалося достоїнствами 
окремо взятого твору? Схоже на те, що воно хотіло покарати деяких 
художників за їхнє прагнення вийти за рамки офіційного мистецтва. 
Чи не свідчило це взагалі про його невдоволення Товариством аква- 
фортистів, оскільки відкинуто геть усе, аж до гравюр Бракмона 
«Еразм» за Гольбейном і «Турнір» за Рубенсом? Рішення жюрі, це 
видно кожному, зумовлені захистом не мистецтва як такого, а захис
том прерогатив певного кола людей, засліплених ненавистю до всьо
го, що не вкладається в їхні поняття. Жюрі явно зловжило своєю 
зладою, і це викликає обурення найстриманіших, штовхає на бунт най- 
розважливіших.

Жертви стають дибки, бушують, зчиняють галас на все місто, ра
дяться, чи не слід подати нову петицію графові Валевському, але, 
протверезені згадкою про свій перший марний похід до міністра, 
звертаються до Мартіне. Якщо вже він улаштовує виставки, то хай 
зробить спробу організувати в своїй галереї вільний, широкодоступ
ний Салон без жюрі. На жаль, почин Мартіне тільки розпалює ревни
ву недовіру пана де Нійєверкерке, інтенданта образотворчих мис
тецтв. Нещасливці забувають, що й сам Мартіне —  чиновник міні
стерства. Чи ж з руки— схаменіться! —  відкривати навпроти Салону, 
жюрі якого очолює, звичайно, пан де Нійєверкерке, виставку відкину
тих цим самим жюрі творів? Це було б більше, ніж одвага, це було б 
геройство, а навіщо таке геройство Мартіне, якщо він дорожить 
своєю кар єрою? Обережна, невинна, як на перший погляд, замітка в 
«Кур'єр артістік» від 15 квітня торкається суті питання: талановиті лю
ди знають напевно, що вони можуть розраховувати на галерею Мар
тіне. Треба позбутися, проте, єдиного зла —  посередності: «Ми віта
тимемо кожен мистецький твір без такої вади».
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У кав ярні Бад, де Мане щодня з пів на шосту до сьомої вечора 
зустрічається з друзями, ця тема хвилює всіх без винятку. Чим тут 
можна зарадити? Панове з жюрі, звичайно, сильніші за них. Мане аж 
кипить: злоститься на весь світ і на самого себе також. Забравши свої 
картини, виставлені в березні у Мартіне, він ще раз уважно вивчає 
«Гітан», і вони його так розчаровують, що він з серцем звалює це 
все в кутку майстерні, щоб вони хоч не муляли йому очей.1 Ет, коли б 
то глядачі могли побачити його «Купання»!

Поки молоді художники галасують і дорікають один одному, їм 
навіть на думку не спадає, що їхнє обурення дійшло аж до імпера
тора, і той, не втаємничивши нікого в свої наміри, раптом вирішує 
сам зайнятися цією справою. Двадцять другого квітня в супрово
ді свого ад'ютанта, без будь-якого попередження, він заходить до 
Палацу промисловості й наказує показати йому спершу одібрані 
картини, потім відхилені. Службовці заметушилися. Імператор огля
нув загалом близько чотирьох десятків картин. Ба! Все це чогось 
таки варте! Повернувшись до Тюїльрі, Наполеон III викликає до себе 
пана де Нійєверкерке. Пан де Нійєверкерке, як на те, відсутній. Чудо
во, тоді когось із його заступників! Наполеон N1 повідомляє цього 
чиновника про своє рішення: він бажає, щоб жюрі Салону негайно 
зібралося й приступило до повторного перегляду неприйнятих творів. 
Чиновник, ошелешений, не вірить своїм вухам. Він намагається запе
речувати. Подібний крок настільки несподіваний, що підірве, безпе
речно, престиж жюрі. Чи не доведеться потім йому піти у відставку? 
Вони вважали, що буде не зайвим поставити «греблю перед домаган
нями негайного визнання з боку молодих художників»; їх уже й так 
розвелося небезпечно багато; якщо занадто заохочувати мистецтво, 
невдахи, а вони в суспільстві завжди загроза для порядку, скоро за
полонять собою все. Наполеон III мовчки слухає. Його переконав 
тільки один аргумент. Якщо є небезпека відставки самого жюрі, га
разд, не будемо про це більше говорити! Не треба, щоб вони збира
лися ще раз. Глядачі самі розв яжуть суперечку: хай виставляють усі 
картини.

Через чотири дні, 24 квітня, на превеликий свій подив художники 
дізнаються з офіційного оголошення в «Моніторі» про ухвалу імпера
тора. 28 квітня друге оголошення уточнює, що «виставка відхилених 
жюрі творів» експонуватиметься через два тижні після, офіційного 
відкриття Салону, а саме: 15 травня,, і що ті, які не бажають брати 
участі, повинні забрати свої полотна, до 7 травня. Якщо твори живопи
су не будуть забрані до вказаного строку, їх буде виставлено на 
публічний огляд.

Після оголошення про цей «Салон приречених», як його незаба
ром назвали, в майстернях чинилося щось неймовірне. Художники 
«сміялися, плакали, цілувалися... Від площі Обсерваторії до Мулен де 
ла Галетт, весь артистичний світ гудів, як вулик». Проте невдовзі 
дехто завагався* Скористатися цим Салоном приречених, щоб виста
вити свої твори всупереч волі жюрі, воно ніби просто, звичайно. Але 
насправді... Якщо хтось виставить свою картину, а глядачі стануть на 
бік жюрі, то його засміють. Тоді що, виходить, не виставлятися? Так, 
але не виставлятися означає, в силу самого факту, погодитись із рі

• 1867 року він їх знищує, зберігши лише три фрагменти: «Хлопчик, який п’є воду», «Циган», 
«Циганка» (прим, автора).
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шенням жюрі, самому визнати недовершеність власних творів? Отже, 
виставлятися! Легко сказати. Хіба пізніше жюрі не шукатиме приво
ду, як помститися за таке свавілля? Як уже відомо з чуток, урядові 
чиновники й академіки, ображені брутальним і принизливим утручан
ням Наполеона III, докладуть усіх зусиль, щоб цей «Імператорсь
кий салон», як вони його зі злості охрестили, перетворити в очах усіх 
у «Салон нездар». Хвилювання перших днів швидко вляглися. Деякі 
художники, і то не один десяток, подалися крадькома до Палацу 
промисловості, щоб забрати звідти свої твори. А за ними незабаром 
кинулися й сотні їхніх послідовників.

Мане тільки сміється з цієї втечі. Сам він —  а його друзі й пого
тів —  не відчуває ніякого замішання. Справа ясна: треба виставляти
ся, покладаючись на глядачів. Він ні на мить не сумнівається в успіху. 
27 квітня в «Прес» з'являється образлива стаття Поля де Сен-Віктора 
про його виставку на Італійському бульварі: «Уявіть собі, щоб Гойя 
попав до Мексіки, здичавів там серед пампасів і почав мазюкати по
лотна розчавленою кошеніллю *, і ви матимете пана Мане... Його кар
тини... це мішанина палітри. Ніколи ще не було таких ламаних ліній, 
таких крикливих тонів. Його «Тореро» 1 2 налякали б й іспанських корів; 
досить було б самого вигляду його «контрабандистів» 3, щоб найхо- 
робріші митники кинулися врозтіч. Його «Музика в садах Тюїльрі» ко
ле очі так само, як ярмаркова музика ріже наш слух». Ця стаття ні 
на мить не похитнула віри художника. Найбільшою несправедливістю 
для нього було не попасти в Салон. Він упевнений, що публіка від
шкодує йому це зло —  хоч ця сама публіка й зустріла його непри
хильно в галереї Мартіне. Ознайомившись з його полотнами, зокре
ма з «Купанням», вона не зможе, гадає він, не помітити одразу якос
тей виконання.

Після відкриття Салону 1 травня жюрі усвідомлює, що цього ро
ку буде цікавий не так сам Салон, як змога порівнювати його з «Ім
ператорським салоном». Чи не програє битву Академія? Якщо в цьо
му двобої виграють приречені, то чи не запровадять тоді, як дехто 
гадає, Салону без жюрі?

Надто вже висока ця ставка в розпочатій грі, щоб Академія не 
кинула туди всі свої сили. Вона робить усе, щоб не вийшли з покори 
художники, налякані можливими з її боку репресіями. Паніка значно 
зменшує лави приречених, які не забрали свої твори з Палацу про
мисловості. Солодкими обіцянками переконують тих, хто ще не на
важився, утриматися від маніфестації. Коли настав день відкриття 
виставки, від художників зажадали, всупереч заведеним правилам, ви
ставити на чільних місцях, по карнизу, найгірші твори. Каталога ад
міністрація складати не хоче. Мало того, хоч маркіз де Лякей, дирек
тор журналу «Образотворче мистецтво», зголошується взяти на себе 
випуск каталогів, адміністрація не погоджується повідомити ні список 
учасників, ані назв їхніх творів. А в разі, коли б маркізу все-таки вда
лося зібрати деяку, хоч і далеко не повну, документацію й таки 
видрукувати католог, адміністрація пошле до нього службового 
виконавця, щоб заборонити розповсюдження каталога в залах Пала
цу промисловості.

1 Кошеніль — назва комахи й фарби, добутої з тіла цієї комахи (прим, перекладача).
2 Йдеться, очевидно, про «Іспанський балет» (прим, автора).

1 Йдеться, очевидно, про «Гітан» (прим, автора).
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Ці утиски лише підігрівають пристрасті. Публіку охоплює ажіо
таж. Тільки й чути, що про Салон і про «Контр-Салон». «Приречені» 
стають великою подією сезону, загальною темою розмов. Кожному 
не терпиться додати щось і від себе, похвалити «лібералізм» імпера
тора або ж висловити сумнів з приводу таланту не допущених до учас
ті вульгарних «нездар з надмірним і хвальковитим честолюбством». 
Довгий час малярством цікавилося лише певне вузьке коло людей, 
належних до визначеного середовища: письменники та представники 
вищого світу. Саме цими аматорами, може, іноді й упертими, обме
женими, але майже завжди освіченими, складалася загальна думка. 
Суперництво шкіл практично залишало байдужим широку публіку, 
яка чула тільки далекі, невиразні відголоси й не переймалася тим. Те
пер ситуація зовсім змінилася. Завдяки зростанню кількості учасни
ків Салон поступово став одним з найголовніших виявів паризького 
життя. Обговорюваний пресою в незліченних статтях, він збуджує 
цікавість дедалі ширшої й більш-менш поінформованої публіки, яка, 
уявляючи себе суддею, втягується в суперечки на мистецькі теми.

І ось саме ця публіка з готовими переконаннями, тим безапеля- 
ційнішими, чим менше вони обгрунтовані, 15 травня бурхливим ви
ром заливає дванадцять залів, відданих Салонові приречених. За кіль
ка годин продано сім тисяч вхідних квитків. Ніколи ще художній 
Салон не збирав такої публіки, та ще такої безцеремонної. Вона 
юрмиться, нетерпляча, перед картинами, жестикулюючи, висловлю
ючи найсуперечливіші міркування, виправдуючи або звинувачуючи 
жюрі, підносячи до небес або втоптуючи в болото виставлені на ог
ляд твори. Найспокійніші глядачі й найдосвідченіші намагаються бути 
безсторонніми. Тут є і добрі, і погані полотна, і ніде правди діти —  
поганих більше; але серед «маси творів сирих» помітно виділяється 
десь «близько п'ятдесяти вищих за полотна, прийняті Академією». 
Проте годі щось довести в галасливому натовпі. Незабаром стає оче
видним, що цей натовп не здатен спростувати жюрі, що талант від
хилених художників, хоч би який він був великий, не може в їхніх 
очах похитнути визнане становище, добре ім'я чи славу, явні заслуги 
членів жюрі, митців маститих, досвідчених, багатих і шанованих. Про
ти незнайомих, маловідомих чи безславних підписів на полотнах 
відхилених, магічне враження справляють такі імена, як Мейссоньє, 
Піко, Робер-Флері, Фландрен, імена всіх тих, хто вже серед славет
них тоді художників складає академічний ареопаг. Несподівано вибу
хає розкотистий регіт. Полотна забраковані, полотна «заборонені», 
«крамольні», подумайте лишень, це ж кумедія! Глядачі вже не спере
чаються, тільки сміються. Сміються сміхом нестримним, істеричним. 
Людей у залах не меншає. Треба піти посміятися з цього «Салону 
паріїв», з цієї «виставки коміків». Усе там здається чудним, безглуз
дим. «Джоконда» —  і та в цьому «проклятому місці» викликала б 
сміх. Регочусь уже на порозі, ще не побачивши жодної картини. І 
штовхаються біля кас, щоб зайти швидше, щоб і самому зрештою 
досхочу насміятися разом з усіма в приміщенні Палацу промисло
вості—  і щоб не прогавити «Купання» Мане, отого «Сніданку на тра
ві», як її одразу охрестив веселий натовп і як її тепер звуть усі без 
винятку. Повішена в кутку останньої зали, ця картина дає привід для 
найгучнішого сміху, найзавзятішого галасу, ніж будь-яке полотно в 
будь-які часи.
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Е. Ма не .  Сніданок на траві. 1863.

З першого дня, з перших годин «Сніданок на траві» збирає біля 
себе величезні юрби. Серед інших творів він просто вражає своєю 
новизною, свіжістю кольорів, затьмарюючи все навколишнє. Викона
ні з більшою чи меншою вправністю, більшість робіт «приречених» 
не набагато різняться від робіт офіційних художників. Чорнота панує 
як у «Контр-Салоні», так і в Салоні; і всюди жанрові сцени. У цій ат
мосфері, навіть поруч численних картин з новою, сміливою світловою 
плямою, таких як «Дівчина в білому» Уїстлера, «Сніданок» 
набирає опуклості. Картина вражає своєю яскравістю. Настільки вра
жає, що вона майже відразу стає символом «Салону приречених», 
усього найсміливішого й найзухвалішого. Вона «окраса його, натхнен
ня, могутня сила, диво»,—  каже Захарі Астрюк. Живопис Мане здає
ться насмішкою над живописом. Ну, а «сміливість» його, оте «щось 
різке, строге, енергійне», сприймається за виклик. Імператор й імпе-
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ратриця, прибувши з почтом оглйнути «Салон приречених», дають 
роззявам слово-ключ: вони називають «Сніданок» «непристойним».
І треба ж, справді, цій картині бути такою сороміцькою! Подумати 
лишень: дві голі жінки в товаристві двох одягнених чоловіків! І, крім 
того, як одягнених! Тьху, наче якісь волоцюги! В куртки й штани. А 
той, що на першому плані, ще і в круглій шапочці з китичкою. Ком
позиція —  якась маячня, гротеск, нісенітниця. «Сніданок» викликає 
і сміх, і лють. А іноді якусь невиразну, гнітючу тривогу. Сміх юрби 
бентежить навіть критиків. Майже всі вони, навіть найбезжальніші до 
«приречених», відзначають у своїх статтях «це ідіотичне зубоскаль
ство замість якогось аналізу». Один з них признається, що він вий
шов із «Салону приречених» не з усмішкою на вустах, а «занепокоє
ним, стурбованим».

Стурбованим —  це ще м'яко указано. Певно, що «Сніданок», ко
ли в̂ ке він вивішений тут, серед цих відкинутих полотен, заявляє про 
себе з силою і яскравістю, які були б не такі виграшні, якби його по- 
доброму прийняли до Салону. Несправедливість,.? виявлена до карти
ни, ще більше підкреслює ЇЇ справжню, незаперечну оригінальність, 
Начинене революційним зарядом з..* непередбаченими наслідками, 
полотно Мане постає в цьо/лу «Салоні приречених» загрозливим і 
грізним. Воно зі спокійною впевненістю утверджує в живописі абсо
лютну правду. Людина в цьому живрписі зникає. Вона сприймається 
тут уже не як людина, а як форма, в тій самій мірі, в якій чаша — * 
це форма для винячи гроно —  форма для винограду. Утрировано,' 
але все-таки вона така, композиція ^Сніданку»! Проте навіщо тоді ці 
персонажі? Один з чоловіків говорить, але його ніхто не слухає. Дру
гий кудись дивиться і нічого не бачцзд, якийсь задуманий. Гола жінка, 
для якої позувала Вікторіна, втупилася очима в глядача, мов та «сно
вида». Чи мають ці персонажі минуле, майбутнє? їхні форми людські, 
але це лиш позірна схожість: зображені постаті —  вихідці з зовсім 
іншого світу. Дивлячись на них людина 1863 року не може не драту
ватися, тому що мимоволі спізнає невиразне й тривожне враження яко

гось незнаного ошуканства. Своїм відважним новаторством «Сніданок» 
відкриває перед живописом запаморочливі перспективи. За звичкою, 
заведеною ще з часів Курбе, наліплювати етикетку «реалізм» сміли
вим творам живопису, Мане зараховують до реалістів. Але слово це 
так мало до нього підходить, що один з критиків, прозваний «реа
лістом», Кастаньярі, відчуває необхідність викувати новий термін, а 
саме: натуралізм. Революціонер Курбе з його соціальними ідеями, 
яскраво вираженим політичним антиконформізмом, виявляє
ться раптом ближчим, ніж усі гадали. Він брав своїх персонажів з се
редовища, на думку всіх, не гідного пензля, але ті персонажі існують, 
діють, викликають у глядача певні почуття. В Мане немає нічого по
дібного. Він орієнтується виключно на зорове сприйняття й одразу 
відмежовується від сфери «фікції».

Революціонер Курбе лишається сучасником. Але буржуа Мане? В 
крайньому разі він сучасник тільки цих молодиків, невігласів, нікому 
досі невідомих, які блукають залами «Салону приречених» і щоразу 
вертаються до «Сніданку» помилуватися цим живописом, таким «під
ривним», як їм здається, і таким милим їхньому серцю; їх звуть Клод 
Моне, Поль Сезанн, Еміль Золя та Фредерік Базіль...

Мане! Мане! О, як прагнув художник, щоб юрба повторювала 
його ім’я! Сто тисяч вуст скандують сьогодні ці два склади. Але вони
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вимовляють Тх як лайку. Хто в цій юрбі міг би собі уявити Мане тим, 
ким він є насправді? Автор «Сніданку» може бути тільки звичайним 
погоничем мистецтва, неотесою, що квацяє «мерзоту» з явним намі
ром приголомшити публіку. Мане наляканий поразкою. Невдала 
спроба в Мартіне нічого його не навчила. Він не розумів, він запитує 
себе, чому накликав на себе таку бурю. Його вважають скандалістом. 
Курбе не боявся іноді погаласувати; а він, людина з доброго това
риства, прагнув тільки одного —  сподобатись. Мане нічого не розу
міє. Що в ньому є такого образливого?

Йому і невтямки, що його пересічні честолюбні прагнення, ба
жання одержати медалі й стрічки розлітаються ущент, як тільки він 
бере до рук пензля й слухається ока. Невтямки йому, що супереч
ність між задумами художника і Тхнім мистецьким втіленням може 
вилитися тільки в суперечність між ним і публікою. Мане гадалося, 
що «Сніданок на траві» принесе йому золоту медаль; він ніколи не 
думав, що своїм «Сніданком» започаткує зовсім нову еру в маляр
стві, що лайки, якими обсипають його, лунатимуть довго, що прірва, 
котра виникла між ним і публікою, дедалі глибшатиме саме між цією 
публікою і живим мистецтвом, утіленим у даному разі в його особі. 
Приголомшений сміхом і глузуваннями, Мане не розуміє, що фальш, 
якою йому дорікають, це правда і що правда ця вибухова. Він споді
вався зробити кар'єру. Але він малює заради задоволення, щоб по
тішити зір. «Фатальність» його обдарування безповоротно вириває йо
го з полону дріб'язкових амбіцій. Даремно він посилається на при
кре непорозуміння. Жереб кинуто!

Мане намагається захищатися. Йому закидають «непристойність», 
але хіба не подібні картини в Луврі, не сам Джорджоне послужили 
йому взірцем? Мане роздумує, чи не «послатися» ще й на Рафаеля? 
Він не наважився б на це без сорому. Він боїться так далеко заходи
ти. Пригнічений скандалом, він усе ж таки мимохідь робить кілька 
зізнань, але вони, дійшовши до критиків, ще збільшують замішання

З кожним днем Мане стає дедалі відомішим серед художників. 
Якщо він обрав скандал, щоб звернути на себе увагу, якщо сміливо 
шукав «іншого способу змусити заговорити про себе, аніж завойову
вати нагороди й перші місця, наче той школяр», йому це вдалося. 
Затюканий, але знаменитий, куди знаменитіший, аніж коли б він діс
тав бажану медаль. Пруст, не довго думаючи, збирає в Діношо їх
ніх колишніх товаришів з майстерні Кутюра, щоб відзначити це, а ма
йор Лежосн теж влаштовує на його честь вечір. Мане дарує Лежос- 
нові перший варіант картини «Сніданок на траві»: відтепер вона сяє 
своїми барвами в салоні «коменданта».

Трохи підбадьорений цим виявом дружніх почуттів, Мане знову 
стає за мольберт. Його спіткала невдача з ню 1 2 в дусі Джорджоне? 
Дарма, він почне спочатку. Переможеним він себе не вважає. Він на
малює іншу ню. Цього разу так, щоб не образити цнотливості. 
Просто саму ню, без одягнених чоловіків. Подумати лишень, Каба- 
нель завоював у Салоні небувалий успіх якоюсь там картиною

1 Один із них, Ернест Шесно, публікуючи 1864 року книжку «Мистецтво сучасних ху
дожників Франції й Англії», додасть таку замітку про Мане: «Здається неймовірним, щоб 
пан Мане запозичив у Рафаеля одну з його композицій. Однак, як не прикро, це правда. 
Досить порівняти «Сніданок на траві» з групою картини «Суд Паріса». Мане. звичайно, не 
надавав широкого розголосу своєму зізнанню. Про його запозичення скоро перестали говорити 
й забули. Це випливло лише через півстоліття, в 1908 році (прим, автора).

2 Гола натура.
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«Народження Венери»! «Безсоромна й хтива» —  кажуть про його 
Венеру, але ця безсоромність і хтивість щирі й здорові, треба дода
ти, тому що критика в один голос вихваляла в ній гармонію, чистоту, 
«добрий смак», і Наполеон III її зрештою купив.

Але всі почесті сипляться на цього Кабанеля, на цього торговця 
солодощами. В двадцять один рік у нього Римська премія, 1862 ро
ку, тобто в двадцять вісім літ, він одержав медаль другого ступеня, а 
ще через три роки, під час Всесвітньої виставки, йому присуджено 
медаль першого ступеня і звання кавалера ордена Почесного Легіо
ну. Тепер обрання до Академії йому забезпечено. Яка кар’єра!

Все ще думаючи про реванш, Мане повертається до майстерні 
Сіевенса, де йому позуватиме квадрилья 1 тореро. Він сподівається 
намалювати «Епізод бою биків». Стевенс також належить до щаслив
ців долі: після блискучого успіху в Салоні він також кавалер ордена 
Почесного Легіону. Цього задаваку аж розпирає з гордощів! Мане 
заздрісно поглядає на його червону орденську стрічку. Будь-що тре
ба виконати цю нову ню. Йому лише тридцять один рік. Ще нічого не 
втрачено. Невдача «Любителя абсенту» винагороджена тріумфом «Гі- 
тареро». Йому знову всміхнеться доля, повинна всміхнутися. Хіба на 
попередньому Салоні дехто з членів жюрі не радив Стевенсові кину
ти малювати принади жіночого тіла? «З таким талантом, як у вас, 
потрібен інакший підхід до сюжету. Мистецтво покликане творити 
щось величне... А втім, жінка... жінка, це, розумієте, надто ризикова
но! Обіцяйте відійти від цього жанру, і ми присудимо вам почесну 
медаль». Стевенс не поступився, почесної медалі він не одержав, а 
тепер таки виграв.

Події й справді розвиваються якнайкраще. Поки академічне жю
рі, заспокоєне фіаско «Імператорського салону», спочиває на лаврах 
і по праву може тішитися своїм зміцнілим після битви авторитетом, 
Наполеон III —  що за муха його вкусила? —  проголошує,—  от тобі й 
маєш! —  нові й таки дивні декрети. 24 травня газета «Монітор» спо
віщає, по-перше: що Салон відтепер проводитиметься щороку: по- 
друге: що міністр граф Валевський подав у відставку; по-третє: що 
пана де Нійєверкерке призначено головним інтендантом образотвор
чих мистецтв. «Монітор», крім того, додає, що умови наступного Са
лону, як і склад жюрі, буде визначено додатковим положенням. Це 
положення —  воно з'являється в «Моніторі» 14 серпня —  остаточно 
позбавляє інститут його привілеїв: починаючи з 1864 року, художники- 
медалісти вибиратимуть із свого середовища три чверті членів жюрі; 
за адміністрацією лишається право призначати решту членів. Збері
гається, між іншим, і право на існування Салону творів відхилених.

Напередодні публікації положення про Салон у «Моніторі», 13 
серпня, о сьомій годині ранку в своєму помешканні на вулиці Ф ур- 
стенберг помер Ежен Делакруа. Мане прийшов на похорон разом з 
Бодлером і Фантен-Латуром. Яка дивна доля в геніїв на цьому світі! 
За життя ніхто не наважується, остерігається віддати їм належне. І 
лиш після смерті, яка перекреслює умовності й банальність повсякден- 
ня, найвидатніші люди постають у всій своїй величі. Краще, як учора, 
краще, ніж тоді, —  минуло дев'ять років, коли Мане копіював «Чов
на Данте»,—  тепер можна визначити, яке місце посідав Делакруа.

Квадрилья (ісп.) — група, загін (прим перекладача).

128



Пішов у вічність —  і раптом на тлі століття він вимальовується на 
повен зріст: ніякого сумніву, цей лицар мистецтва належить до нез
мірної меншості тих, хто прикрашує добу своїм вензелем. Згас він 
того самого року, коли народилося скандальної слави мистецтво 
Мене. Яка зустріч! Закінчується одна доба, починається інша...

Ні, Мане, йдучи в скорботній процесії на пагорби Пер-Лашез, не 
думає про цей збіг, де, здавалось би, чистій випадковості забажалося 
серед плутанини подій дуже чітко написати наперед про його майбут
нє і справжнє місце в мистецтві. Найбільше, мабуть, Мане думає про 
статтю в «Газетт де Франс», надруковану під час виставки «Салону 
приречених» і продиктовану, поза всяким сумнівом, самим Делакруа: 
«Серед відхилених полотен дев'ять десятих варто було відхилити... 
З півдюжини картин, навпаки, свідчать про пристрасті попередніх ро
ків. Такими, наприклад, передусім є три полотна пана Мане. Пан 
Мане має якості, відмовити йому в яких могла б тільки одностайна 
думка всіх жюрі світу. Його гострі кольори ріжуть око, мов крицева 
пилка; його персонажі виступають на тлі з такою різкістю, яку годі 
чимось пом'якшити. Він має терпкість зеленого плоду, якому ніколи 
не визріти». Чи справді це писав Делакруа? Стаття таки має сухий, 
суворий, ба й різкий тон метра романтизму. Якщо справді цей текст 
походить від нього, то яким заповітом старшого генія служив би він 
молодшому: стриманий, аж несправедливо різкий тон з одного боку, 
а з другого —  доброзичливий і пророчий. «Пан Мане має якості, від
мовити йому в яких могла б тільки одностайна думка всіх жюрі сві
ту». Та Мане, мабуть, і не мріє про таке. Хіба що, і це напевне, з 
хвилюванням і подякою згадує він той випадок, коли Делакруа свого 
часу єдиний проголосував за «Любителя абсенту».

Сумна церемонія закінчується. Присутні розходяться. Мане, Бод
лер і Фантен-Латур вертаються до міста. Фантен нарікає, що дуже 
мало людей проводжало в останню путь Делакруа. Завжди такий 
мовчазний, він обурюється, а, помітивши, як службовці похоронного 
бюро несуть, «наче ті лахмітники», костюм академіка Делакруа, він 
спалахує гнівом, вражений цією сценою, де в бурлескному контрасті 
переплітається слава генія і марнославство пишноти та почестей. Він 
бачить у цьому лиш брак гідності і поваги й раптом заявляє про свій 
намір намалювати картину «Пам'яті Делакруа». Він ще не знає, як ви
глядатиме ця картина, чи він змалює алегоричні образи, чи, як це 
підказує йому Бодлер, геніїв минулого, в яких Делакруа черпав своє 
натхнення. Але цей задум поволі набиратиме дедалі чіткіших конту
рів. Навколо портрета Делакруа Фантен намалює себе самого і сво
їх друзів; невдахи останнього Салону —  Мане, Уїстлер, Легро, Брак- 
мон— стоятимуть там під час урочистого висвячення в лицарі, поруч 
Бодлера, Шанфлері, Дюранті і ще двох художників —  Луї Кордьє й 
Баллеруа. Картина ця досить символічна і, певно, куди промовисті
ша, ніж уявляли собі автор і натурники.

«Епізод бою з биками» посувається в Мане дуже повільно. Чи 
справді він зацікавлений у тому, щоб закінчити це полотно? Йому не 
дають спокою ню, його реванш. Незабаром, відклавши закінчення 
«тореадорського» полотна на пізніше, він із запалом береться до 
картини з іще невиразною, невизрілою остаточно ідеєю. Ще до ро
боти над «Сніданком» Мане задумав подати по-своєму «Венеру Урбі- 
но», яку він колись копіював у галереї Уффіці. Цей твір Тіціана —

СІІІТ* N*2 11. 129



високий зразок класики: жінка спочиває на ліжку, біля її ніг, згорнув
шись клубочком, дрімає цуценя. Мане перекомпоновує цю тему

Кілька тижнів він робить численні малюнки, ескізи, заготовки. 
Поступово, не без труднощів, організовує він свою картину. Зберігши 
структуру «Венери Урбіно», Мане має на увазі ще й «Оголену маху» 
Гойї, і на синювату білину простирал і подушки він покладе граційне 
бурштинове тіло Вікторіни Меран. Ці світлі тони виступатимуть на 
темному тлі, прорізаному по вертикалі, як у Тіціана. Щоб оживити 
композицію, надати їй потрібної опуклості, Мане поставить у право
му кутку картини допоміжну фігуру —  служницю, яка підносить «Ве- 
нері» букет квітів, —  ось і нагода для кількох барвистих плям. Небез
печно буде, звичайно, з погляду пластики, якщо фігура ця вбиратиме 
надто багато світла. Це порушило б рівновагу картини, розпороши
ло б увагу, яка, навпаки, має зосереджуватися на тілі голої жінки. 
Мане свідомо —  а може, з намови Бодлера? —  малює служницю 
чорною. Відвага? Нічого подібного. Хоч на той час африканський світ 
був іще мало знаний, такі прецеденти вже траплялися: ще 1842 року 
якийсь Жалабер зобразив чорну невільницю на картині «Одаліска». 
Що ж до цуценяти в «Венері Урбіно», Мане після довгих вагань зупи
няється на тому, щоб замінити його кицькою чорної масті, звірят
ком, яке перебуває у пошані в Бодлера і в нього самого.

Після перших спроб композиція раптом дається надзвичайно лег
ко. В картині все стає на свої місця. Охоплений нетерпінням, Мане 
посувається далі. Ледве поєднавши елементи картини в акварельному 
варіанті, він береться за полотно, працює з натхненням, без перепо
чинку і за кілька днів закінчує картину.

З цього двобою Мане виходить виснаженим і безмежно щасли
вим. Ніколи ще не досягав він таких висот. Ця «Венера» —  його ше
девр. Своїм народженням вона зобов'язана Тіціанові, але дарма! Від
нині вона його, тільки його, переплавлена його внутрішньою худож
ньою снагою. Він використав, ніби граючись, найсоковитіші можливості 
своєї техніки. Цей твір живопису, де форми передано з точністю 
епюра 2, підкреслено чітким роздільним контуром, надзвичайно кра
сномовний: красномовний своєю лаконічністю. Діалог світла і тіні зву
чить, наче фуга, де біле й чорне чергується в дуже тонких варіаціях. 
Порив художника врівноважується силою майстерності, пристрасть 
виконання зливається в єдиному акорді зі строгістю ужитих засобів.

Бодлер повністю поділяє думку Мане —  картина надзвичайна: 
Салон 1864 року не знатиме нічого кращого.

Мане хитає головою. Що довше він розглядає картину, то більше 
переконується, що вже нема чого додавати. Але в міру того, як спа
дає творчий запал, зростає побоювання. Спочатку воно невиразне, 
потім стає дедалі сильніше. В його вухах ніби знову лунають вигуки 
«Салону приречених». А що, як і цьому полотну судилося викликати 
той самий шал, що й «Сніданку»?

Мане намагається заспокоїтись. Спантеличений, розгублений, він 
розглядає витвір свого пензля. Це нервове тіло, тонкі губи, шия, пе
рерізана чорним шнурочком, ця рука з масивним браслетом, ноги в 
сандалях —  усе таке, як у Вікторіни. Він не погрішив проти істини. 
І все ж неспокій точить його душу. «Я зобразив те, що бачив»,—  ка-

’ Свою назву ця картина дістане значно пізніше. Скажемо одразу, що йдеться про «Олімпію» 
(прим, автора).

? Епюр — креслення проекцій.
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же собі Мане. Проте він ніби позбавив Вікторіну чогось минущого, 
чогось випадкового. Його «Венера» хтозна з яких часів і хтозна-звід
ки. Вона більше, ніж реальність, —  вона сама правда. Правда і пое
зія. Велично сувора, жриця хтозна-якого культу, вона підводиться зі 
свого ложа перед Мане, богиня-куртизанка, і в своїй хтивій наїв
ності, в своїй гіпнотичній безсоромності втуплює в нього очі.

В очах тих не розвилися 
Ні любов, ні жаль,

адже
Це скарби, в яких злилися 

Золото і сталь.
Мане стає страшно. Страшно німого докору своєї картини, на

стирного, як страшний сон, як загадкова тиша. Він весь час відчуває 
на собі погляд цього створіння поза простором і часом, хай нереаль
ного, але постійно присутнього, правдивого тою правдою, якої не мала 
жодна жінка в картині, доведеній до такого ступеня наготи 1. Він бої
ться. Йому вчувається сміх і прокляття юрби. Він боїться себе, боїться 
свого мистецтва, вищого за нього самого. Раптом рішення визріває. 
Попри всі умовляння Бодлера, він не пошле свою «Венеру» на наступ
ний Салон. Знявши полотно з мольберта, він ховає його в найдаль
ший куток. Впродовж довгих і довгих місяців ніхто навіть не здогаду
ватиметься, що там, у сутіні, трепетна, скніє дивна незнайомка, 
втілення весни нового мистецтва. Мане не хоче скандалу. Він не хоче 
спокушати своєї долі.

6 жовтня Бодлер пише до Етьєна Каржа, видавця газети «Буль
вар»: «Мане щойно повідомив мені зовсім несподівану новину. Сьо
годні ввечері він їде до Голландії, звідки повернеться із «своєю дру
жиною». Це можна, однак, йому вибачити, бо, виявляється, його дру
жина гарна, мила й відома піаністка. Стільки скарбів —  і все в одній 
особі жіночої статі, чи не занадто?»

Мане зумів уберегти таємницю свого кохання! Ось уже тринад
цять років триває його зв'язок із Сюзанною Ленхоф, і протягом усіх 
цих тринадцяти років він не прохопився жодним словом, жодним 
зрадливим жестом. Безтурботний, експансивний, Мане справді не та
кий уже відкритий, як здавалося його друзям.

Після смерті батька Мане в сім'ї настала згода. Змирились навіть з 
Бодлером, якого в один із березневих вечорів пані Мане запросила 
на вечерю. Тепер, коли немає колишнього судді, щоб стати на заваді 
одруженню Едуарда, пані Мане квапила сина швидше владнати цю 
справу, «аморальність» якої доводить її до розпачу. Вона квапить си
на взяти шлюб одразу, як тільки мине рік жалоби.

Справді, вона йому ні в чому не відмовляє. З батькової спадщи
ни Едуардові припало дев'ять тисяч франків сріблом, і то готівкою. 
Крім того, він разом із своїми двома братами продав цього літа бли
зько дванадцяти гектарів земельної власності в Женневільє, і йому 
дісталося близько дванадцяти тисяч франків. До цього капіталу, 
загальною сумою майже в тридцять тисяч франків,—  щоправда, Еду- 
ард, щедрий марнотратник, уже дещо встиг розтринькати, —  
пані Мане додала десять тисяч свого посагу «в аванс спадщини на 
право наслідування в майбутньому». Цим вона найкраще засвідчила
1 «З часу пояои Венер Кранаха, ніколи ще зображення оголеного тіла не було таким очевид

ним», — переконливо писав Роберт Рей, і його слова справді влучно передають те скандаль
не враження, яке справляла протягом довгого часу на глядачів «Олімпія» (прим, автора).
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своє прагнення побачити, нарешті, як входить у звичну колію родина 
її сина.

Респектабельність врятовано. Вдень 6 жовтня брати Мане й бра
ти Сюзанни зібралися в Батіньолі, щоб відзначити в родинному колі 
цю подію. Бере участь у святі й Леон Коелла, якого забрали на кілька 
годин із пансіону Марк-Дастес. В той час, як його батьки прямують на 
вокзал, щоб вирушити до Голландії, де 28 жовтня в Зальт-Боммелі 
буде відсвятковано їхнє одруження, Ежен Мане й Фердінанд Ленхоф 
відводять його назад до пансіону. Йому одинадцять з половиною 
років, те, що відбувається, він усвідомлює ще не до кінця. Офіційно 
для нього нічого не змінилося. Сином своїм Мане його не визнав.

Не признаючись нікому про свій зв'язок із Сюзанною, як міг Ма
не признатися, що в нього одинадцятирічний син? Йому треба було б 
мати мужність рішуче порвати з легендою, придуманою раніше, щи
ро, остаточно зізнатися в тому перед усіма, а такої мужності Мане 
в собі не знайшов.

Навіть якщо б йому й спала на думку подібна ідея, він зі стра
хом відкинув би її. В той час, коли серед публіки про нього складає
ться викривлене враження як про бунтаря, жадібного до популярнос
ті, він найбільше боїться підставляти боки під нові удари критики. 
Мане не бажає скандалу. Він бажає, щоб його бачили таким, яким він 
хоче бути: молодою людиною з пристойної родини, що прагне 
досягти успіхів достойним, чесним шляхом. Треба будь-що врятувати 
респектабельність. І так само, як він сховав свою «Венеру» в найдаль
ший куток майстерні, так само тікає він, мов той страхополох, від 
правди, воліючи, хоч як потім йому доведеться шкодувати й докоря
ти самому собі, за краще триматися брехні.

Він не тільки не визнає свого сина, а й, щоб зберегти добре ім'я 
«молодої», розповсюджує вигадану раніше версію: всіх своїх друзів 
і знайомих він безсоромно запевняє, що хлопчик, записаний в актах 
громадського стану під іменем Леон Ленхоф,—  найменший брат Сю
занни.

(Закінчення в наступному номері).
Переклав з французької 
Юрій КАЛЕНИИЕМКО
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ГОМЕР

ІА ІА Д А

Пісня
дев ’ятнадцята

ЗРЕЧЕННЯ ГНІВУ

В шатах шафранних Ебс із течій ріки Океану 
Встала, щоб світло своє безсмертним явити і смертним.
До кораблів із Гефестовим даром примчала Фетіда 
И любого сина знайшла, що, простертий над тілом Патрокла, 
Тяжко ридав. А навколо слізьми умивались гіркими 
Товариші його. Стала між ними в богинях пресвітла,
Взявши Ахілла за руку, назвала і так говорила:

«Сину мій, мусимо тут ми лишити його, хоч обняті 
Смутком тяжким, бо насамперед з волі богів він загинув. 
Ти ж од Гефеста прийми чудові оці обладунки,
Зброю, якої на плечах ніхто із людей не носив ще».

Мовивши це, поклала вона все озброєння гарне 
Перед Ахіллом. Воно аж дзвеніло, оздоблене пишно.
Трепет пройняв мірмідснян, вони вже й не сміли на нього 
Навіть дивитись, і всі затремтіли. Ахілл же як глянув,
Гнів іще більший його охопив, і полум’ям грізним

ВІД ПЕРЕКЛАДАЧА

Хоч Гомерова «Іліада» і часом свого 
походження і композиційною послідов
ністю передує «Одіссеї», яка є сюжетним 
її продовженням, проте з найдавніших 
часів перекладачі, які працювали над 
поемами Гомера, приступали до пере
кладу «Іліади» здебільшого після анало
гічної роботи над «Одіссеєю». Слідом за

багатьма перекладачами різних народів 
і епох, які в освоєнні Гомера йшли від 
ближчого до дальшого, від легшого до 
важчого, пішов і автор цих рядків, 
давши українському читачеві раніше 
«Одіссею», і лише згодом «Іліаду».

Приклад такої послідовності ь україн
ській літературі подав П. Ніщинський. що 
переклав гекзаметрами спершу «Одіс
сею», а пізніше —  «Іліаду» (не повніс
тю). Але Ніщинський у своїх перекладах 
не вільний був від тенденції до «онарод 
нення» та українізації Гомерових поем
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3-дід лохмурнілих ПОВ.ІК ясні його блиснули очі.
В. руни схопив він, радіючи^ сяйний од бога дарунок.
А надушившись із радістю^ серця на дар цей коштовний,
Матері любій своїй він слово промовив крилате:

«Матінко рідна моя, це озброєння справді від бога,— 
Витвір безсмертних це, мужеві смертному так не зробити.
Зараз же ним я озброюсь. Але я страшенно боюся,
Щоби тим часом на тілі відважного сина Менойта 
Мухи, глибоко проникши до ран, заподіяних міддю,
Не наплодили черви і трупа його не сквернили,—
Зникло із нього життя, й почне розкладатися тіло».

Відповідаючи, мовила так срібнонога Фетіда:
«Сину мій, хай твого серця подібні думки не турбують. 

Буду старанно сама відганять я рої осоружних 
Мух, що трупи героїв, убитих в бою, поїдають.
Навіть якби довелось йому протягом року лежати,
Тіло.б незмінним весь час залишалося й стало б ще кращим.
Тй ж невідкладно на збори скликай всіх героїв ахейських 
Й иа Агамемнона гніву зр-ечися, керманича люду.
Потім до бою озбройся мерщій і в одвагу вберися».

Мовила так, і силу завзяття у нього вдихнула.
Потім Штрокло.ві в ніздрі амброзію й нектар червоний 
Стала вливать по краплині,,, щоб тіло лишалось незмінним.

Швидко подався морським узбережжям Ахілл богосвітлий, 
Голосно всіх покликав і будйв він героїв ахейських.
Навіть і ті, що весь час при своїх кораблях залишались,—
І стерники, що правили твердо кермом корабельним, 
й  ключники, що в кораблях щоденно харчі роздавали,—
Навіть вони поспішали на збори, дізнавшись, що вийшов 
В битву жорстоку Ахілл, так довго її уникавши.
Двоє кульгаючи йшли — Арея соратники вірні —
Син нездоланний Тідея і з ним Одіссей богосвітлий, 
йшли на списи опираючись — ще бо їм рани боліли:
Отже, на збори прийшовши, в ряду вони сіли переднім.
А наостанку прийшов і володар мужів Агамемнон,
Терплячи рани болючі. Ратищем мідним в жорстокій 
Битві тяжко поранив Коои його, син Антенора,
А як на зібрання вже усі позбирались ахеї, .
Став посередині й так тоді мовив Ахілл бистроногий:

«Чи нам, Атріде, обом, і тобі і мені, стало краще 
З того, що ми че'рез дівчину, хоч і з зажуреним серцем,
Так розпалилися гнівом у злобі, що душу з ’їдає?

властивої його попередникам —  С. Ру- 
данському та О. Навроцькому.

Новий український переклад «Іліади» —  
плід майже десятка років наполегливої 
роботи. Збагативши себе досвідом праці 
над перекладом «Одіссеї», перекладач до
тримувався тих же принципів освоєння 
гомерівської поезії: вірності як духові
оригіналу, так і його стильовим особли
востям, починаючи з невід’ємної його ри- 
си —  дактилічного гекзаметра —  і не 
припускаючи жодних «українізаторсь- 
їтих» рецидивів, але подекуди відтіняючи

більшу давність «Іліади» в порівнянні з 
«Одіссеєю».

Судити про це з перекладу однієї піс
ні «Іліади» навряд чи можна, але певне 
уявлення про нього все ж складеться. 
Якщо переклад «Іліади» не слабше, ніж 
переклад «Одіссеї», донесе до читача 
величну піднесеність і разом з тим про 
стоту гомерівського стилю, перекладач 
вважатиме своє завдання виконаним.
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Хай би стрілою убила її в кораблі Артеміда 
В день, як, Лірнес зруйнувавши, узяв я ту дівчину в здобич. 
Мабуть, землі не ковтало б незмірної стільки ахеїв, 
Впалих від рук ворогів, поки в лютому гніві шалів я. 
Гектору тільки й троянам був з того пожиток. Ахеї ж 
Довго, гадаю, про нашу іще пам’ятатимуть зваду.
Тільки облишмо це згадувать, хоч і зажурені серцем,
І, корячись неминучості, дух свій приборкаймо в грудях. 
Нині свій гнів припиняю. Не личить без краю уперто 
Гніватись непримиренно. А зараз до бою скоріше 
Духу додай бадьорішого довговолосим ахеям,
Щоб, із троянами стрівшись, упевнитись міг я, чи й досі 
Хочуть при наших вони кораблях ночувать. Сподіваюсь,
З радістю той із них втомлені схилить коліна, хто встигне 
В битві жорстокій уникнути наших списів безпощадних!»

Так він сказав, і почувши, що гнів припинив син Пелея, 
Духом могутній, зраділи всі мідноголінні ахеї.
Став говорити про них володар мужів Агамемнон 
З місця, де був, не виходячи сам на середину зборів: 

«Друзі, герої данаї, соратники бога Арея!
Тих, хто говорить, слід слухать уважно, їх мову не гоже 
Перебивать, — то ж нелегко й бувалому так говорити.
Хто серед гомону й гаму людського щось може почути 
Чи говорити? Заглушить той шум і гучного промовця. 
Порозумітись я хтів би з Пелеєвим сином. Ви ж пильно 
Слухайте, інші аргеї, і всі на слова мої зважте.
Часто ахеї мені про зваду із ним говорили 
І докоряли не раз. Але не моя то провина,
Винні в тім Зевс, і Мойра, й Ерінія, в пітьмі блуденна.
Це ж бо вони на мій розум засліплення дике наслали 
В день топ, коли від Ахілла я здобич забрав самовладно.
Що міг зробити я? Божим усе підлягає велінням.
Зевсова донька поважана, Ата зловредна, що розум 
Всім засліпляє, легкі в неї ноги, і навіть не ходить 
Ними вона по землі, по головах людських прямує 
И розум затемнює в них,— одного з нас вона вже впіймала. 
Навіть і Зевса вона засліпила, хоча найсильніший,
Кажуть, він серед богів і людей. Отже, навіть і Зевса 
Гера, хоч слабша, підступною хитрістю так ошукала 
В день той, коли настала пора пишнокосій Алкмені 
Силу Геракла родити в увінчаних мурами Фівах.
Так, покаляючись, Зевс до всіх тоді мовив безсмертних: 

«Слухайте слова мого, вічносущі богове й богині! 
Хочу сказати вам те, що в грудях велить мені дух мій:
Нині Ілітія в світ приведе, помічниця пологів,
Мужа, що над усіма панувати сусідами буде,
З роду славетних мужів, породжених з крові моєї!» —

Підступ ховаючи, мовить до нього владичиця Гера: 
;<Ти нас обманюєш, мабуть, і слово твоє не справдиться. 

Тож поклянися великою клятвою тут, Олімпійцю,
Що над всіма панувати сусідами буде насправді 
Той, хто сьогодні на світ із жіночого з ’явиться лона,
З роду славетних мужів, породжених з крові твоєї».



Так говорила. I Зевс лукавства її не помітив,
Клятвою к л я в с я  великою, й часто в тім каявся згодом.
Гера злетіла тоді стрімголов із вершини Олімпу,
В Аргос ахейський примчала, де, знала вона, проживає 
Вельми поважна дружина Стенела, Персеєва сина.
Сьомий вже місяць вона дитину в утробі носила,
Та завчасу, недоноском на світ його вивела Гера,
Стримавши роди Алкмені, Ілітій туди не пустивши.
З вістю цією прийшла до Кроніда вона і сказала:

«Зевсе, перунів владарю, я слово вкладу тобі в серце. 
Муж народивсь благородний, що править аргеями має.
Це Еврістей, нащадок Стенела, Персеєва сина,
Парость твоя,— не зле він аргеями правити буде».

Мовила так, і серце гірким пройнялось йому болем.
Ату Кроніон вхопив за голову в косах блискучих,
Гнівом палаючи люто, й великою клятвою клявся,
Що відтепер на Олімп вже ніколи й на зоряне небо 
Більш не повернеться Ата, що розум усім засліпляє.

Мовивши так, розмахнувсь, і з високостей зоряних неба 
Зевс її скинув, і вмить на людські вона впала роботи.
Часто зітхав через неї він, бачачи любого сина,
Що у трудах недостойних служить Еврістеєві мусив.
Так же і я, — коли шоломосяйний Гектор великий 
Боїв аргейських нещадно винищував перед човнами,
Ати забуть я не міг, що розум мені засліпила.
А що засліплений був я, і Зевс одібрав мені розум,
Хочу все виправить я, незліченний приносячи викуп.
Отже, до бою ставай, заохотивши й інших з собою.
Я ж подарунки готовий віддать тобі всі, що, прийшовши 
Вчора до т в ф г о  намету, назвав Одіссей богосвітлий.
А якщо хочеш, зажди, хоч трудів ти Ареєвих прагнеш,
Зараз же слуги дари з корабля принесуть, щоб побачив 
Сам ти, які тобі речі я цінні й приємні дарую».

Відповідаючи, мовив до нього Ахілл бистроногий: 
«Сину Атрея, владаря мужів, Агамемноне славний!

Як ти захочеш — віддать, як належить, мені подарунки 
Чи при собі їх затримать — це справа твоя. Та згадаймо 
Краще про битву. Не час нам довго про це розмовляти 
Чи зволікать з тим. Велике бо ще не довершено діло.
Знов ви у лавах передніх побачите нині Ахілла,
Як він фаланги трсян мідногострим трощитиме списом.
Хай же і кожен із вас ворогів побивати гадає».

Відповідаючи, мовив йому Одіссей велемудрий:
«Хоч і хоробрий без краю ти, богоподібний Ахілле, 

Не посилай з ворогами натщесерце битись ахеїв 
Під Іліоном, бо довго триватиме ця безпощадна 
Битва, якщо між собою зіткнуться фаланги ворожих 
Воїв, а бог надихне тим і другим однакову силу.
Краще біля кораблів бистрохідних ти дав би ахеям 
Хліба спожити й вина — в них бо сила й відвага людини. 
Хто б то спромігся з бійців цілий день аж до заходу сонця, 
Не підкріпившися їжею, битись весь час з ворогами!
Хоч би й якої відваги він повен був весь бойової,



Все ж мимоволі все тіло йому обважніє, охопить 
Голод і спрага його, і б  утомі ослабнуть коліна.
Той же, хто світлим вином і наїдком зміцнить свої сили, 
Битися може завзято цілісінький день з ворогами;
Серце відважне у грудях його, і не знають суглоби 
Втоми, аж поки із поля не зійдуть усі бойового.
То ж розпусти усіх воїв і дай їм наказ готувати 
їжу, дарунки ж свої хай володар мужів Агамемнон 
Скаже знести на середину зборів, щоб вої ахейські 
Все це на* власні побачили очі, й ти серцем радів би. 
Перед аргеями ставши, він хай поклянеться, що ложа 
Дівчини він не торкавсь, не єднався із нею в коханні,
Як за звичаєм людським у мужчин із жінками буває.
Хай же, Ахілле, у грудях твоїх зласкавішзє серце,
Він же хай щедро тебе у наметі своїм почастує 
Учтою миру, щоб мав задоволення ти як належить.
Навіть і сам перед іншими ти після цього, Атріде,
Лиш справедливішим станеш. .Не соромно бо владареві 
З мужем миритися тим, якого він перший покривдив». 

Мовив у відповідь владар мужів Агамемнон:
«З радістю слухав сьогодні я слово твоє, Лаертіде. 

Слушно ти міркував і про все розсудив справедливо. 
Клятву готовий я дати, до цього мій дух мене кличе.
Не присягну перед богом я ложно. Ахілл же хай трохи 
Тут зачекає, хоч як трудів він Ареєвих прагне.
Та зачекайте й всі інші, допоки до нас із наметів 
Всі не прибудуть дари, і ми жертвами клятв не завірим. 
Це, Одіссею, тобі доручаю й велю довершити.
Вибери сам юнаків щонайкращих з-поміж всеахеїв, ,
Щоб принесли з корабля подарунки, які ми учора 
Пообіцяли Ахіллові дати, й жінок хай приводять.
Ти ж мені швидше, Талтібію, в стані широкім ахеїв 
Вепра знайди, щоб у жертву зарізати Зевсові й Сонцю». 

Відповідаючи, мовив до нього Ахілл бистроногий: 
«Сину Атрея, владарю мужів, Агамемноне славний! 

Краще турботи оці нам до іншого часу відкласти, 
Перепочинок коли у битві кривавій настане 
И люттю такою у грудях моїх не палатиме серце.
Ще бо у полі порубані вої лежать, що приборкав 
Гектор, Пріамів син, коли Зевс дарував йому славу.
Ви ж на обід закликаєте нас! А я замість того 
Всім наказав би негайно виходити воям ахейським 
В поле й натщесерце битись, а потім, із заходом сонця 
Щедру подати вечерю, коли за ганьбу помстимося.
Але раніше до любого горла мені не полізуть 
Страви й напої ніякі,— товариша ж нашого вбито!
Гострою міддю порубаний, він ногами до входу 
Серед намету мого розпростертий лежить, а навколо 
Товариші його плачуть. Не учта на думці у мене,
А лиш убивство та кров, та ворога стогін смертельний!» 

Відповідаючи, мовив йому Одіссей велемудрий:
«Сину Пелеїв Ахілле, найкращий із воїв ахейських! 

Ти й хоробріший за мене, і в битві орудуєш краще



Списом своїм. Але я перевищу тебе набагато
Розумом, я бо й раніш народивсь, і досвідчений більше.
Май >ке'Терпіння у серці і слів моїх слухай уважно.
Швидко у січі кривавій ситіють утомою люди,
Що, як стеблини, їх мідні серпи пожинають по ниві.
Жниво ж убогим стає, коли шальки ваги нахиляє 
Зевс, що воєн людських неминучі вирішує судьби.
Отже, не шлунками мертвих оплакувать треба ахеїв,
Надто бо часто, один за одним, погибають щоденно 
Вої. Хто ж і коли б тоді міг од печалі спочити?
Тих, що в бою полягли, похоронові треба віддати,
Твердість зберігши в душі, хоч поплакавши день над померлим. 
Іншим же, що по жорстокій війні у живих залишились,
Треба про їжу й пиття пам’ятати, щоб, сили набравшись,
Битися ми з ворогами невтомно могли й безустанно,
Міддю міцною озброєні. Хай же ніхто не бариться 
В нашому війську надалі й наказів нових не чекає.
Зле бо з наказом новим тому буде, хто все ж залишиться 
Біля аргейських човнів. Мерщій же шикуймося в лави 
И на конеборних троян обрушмо всю зброю Арея!»

МоВійвши так, він двох Несторідів узяв із собою,
І Філеїда Мегета, йТогпта, і ще Меріона,
І Лікомедаїсииа Креонтова, ще й Меланіппа,
І до намету піщли Агамемнона, сина Атрея.
Слово наказів його переходило тут же у діло.
Сім принесли із Намету триногів обіцяних, потім 
Двадц^Шбі/іисНучих котлів, узяли до них коней дванадцять,
Сім привели ще жінок, обізнаних добре в чудових 
Виробах, восьма'ж по них Брісеїда була яснолиця.
Спереду йшов Одієсей, що десять відважив талантів 
Золота, інші дарунки несли юні вої ахейські.
Все це на 'Площі вони поскладали. Тоді Агамемнон 
Встав;(ІТйЬг'^асом Талтібій, що голосом схожий на бога,
Вепра трймаючи, став перед славним керманичем люду.
Син >̂ J6l;Atpe‘iB, рукою свій витягши ніж, що звичайно 
Мав при собі біля піхов великих, з мечем своїм поруч,
З вепра щетини спочатку відрізав і, руки здійнявши,
Ревно до Зевса молився. І мовчки сиділи аргеї
Всі по місцях своїх,, слів дослухаючи пильно вождевих.
Очі піднісши до неба широкого, так він молився:

«Будьте за Свідків, о Зевсе, найвищий з богів, найсильніший, 
Земле і Сонце, й Ерінії, що в глибині під землею 
Тяжко' карають людей за ложно промовлені клятви!
Не доторкався й рукою до дівчини я Брісеїди,
Не вимагав ані ложа, ані чогось іншого в неї.
Досі в наметі моїм залишалась незаймана діва,
А як ложно клянусь, хай пошлють мені вічні богове 
Лиха багато, як тим посилають, хто клятву порушив».

Мовив це, й вепрові горло розсік він безжальною міддю 
І, розмахнувшись, углиб його сивого моря закинув,
Рибам в поживу. Ахілл же, із місця свойого підвівшись,
До 1вії5ґнолюбних аргеїв з такими звернувся словами:

«Зевсе,’Наш батьку, ^великі ти людям напасті готуєші



Не схвилював би ніколи так серця мойого у грудях 
Син Атреїв, не міг би він силою дівчини тої 
Взяти усупереч волі моїй. То, мабуть, могутній 
Зевс побажав, щоб смертю загинуло стільки ахеїв.
Сядьмо ж обідати й будьмо готові до справи Арея!»

Мовивши так, розпустив він збори мужів скороспішні.
До кораблів своїх швидко усі порозходились вої,
А мірмідоняни, духом відважні, забрали дарунки 
И на корабель однесли до Ахілла, подібного богу.
Все поскладали в наметах і поряд жінок посадили,
Коней же славні візничі усіх в табуни відігнали.

А Брісеїда прекрасна, немов золота Афродіта,
Тіло Патрокла побачивши, гострою міддю пробите, .
З тужним риданням припала до нього й руками терзала 
Груди і ніжную шию собі і вродливе обличчя,
І промовляла крізь сльози жона, до богині подібна:

«Любий Патрокле, нещасній мені із усіх наймиліший! 
Йшовши із цього намету, живим я тебе залишила,
Нині ж, назад повернувшись, я мертвим тебе зустрічаю, 
Владарю люду. Біда за бідою мене настигає.
Мужа, якого дали мені батько й шанована мати,
Я біля міста побачила вбитого гострою міддю,
Трьох ще уздріла братів, що моя породила їх мати,
Серцеві любих, і всіх настигла загибелі днина.
Ти ж тамував мені сльози, коли Ахілл бистроногий 
Вбив мого мужа, і славне Мінета божистого місто 
Геть зруйнував. Обіцяв ти мені, що за шлюбну дружину 
Візьме мене сам божистий Ахілл і, відвізши До Фтії 
На кораблях, нам справить весілля в краю мірмідонян.
Тим то над мертвим тобою, мій голубе, й плачу я гірко».

Так промовляла крізь сльози, й жінки усі плакали з нею, 
Чк над Патроклом, чи більше над власною кожна бідою.
А круг Ахілла зібралась тим часом старшина ахейська, 
Просячи їжі спожить. Він же, тяжко зітхнувши, одмовивсь: 

«Прошу, якщо ви готові послухать мене, мої друзі,
Не закликайте мене ви серце своє вдовольняти 
Стравами й всяким питвом,— велике бо горе у мене: 
Ждатиму я й перетерплю до самого заходу сонця».

Мовивши так, усіх владарів одпустив він од себе.
Двоє ж Атрідів лишились, та ще Одіссей богосвітлий,. 
Ідоменей, та Нестор, та Фенікс, їздець посивілий,—
Всі утішали в скорботі його. Та був він невтішний 
Серцем, аж поки не кинувся в пащу кривавого бою.
Дні спогадавши минулі, він тяжко зітхнув і промовив:

«Ще так недавно ти сам, нещасливий і любий мій друже, 
Жваво і спритно обіди смачні у цім ставив наметі 
Передо мною, тоді як усі поспішали ахеї 
йти на комонних троян з многослізним поривом Арея.
Нині лежиш ти порубаний, серце ж моє вже не хоче 
Ані пиття, ні наїдків торкнутись, хоч їх тут багато,
Прагне тебе лиш. Горя сильнішого я не відчув би,
Навіть про смерть навісну мого рідного батька почувши,
Що десь у Фтії далекій рясними слізьми умліває



Через розлуку із сином, який серед люду чужого 
Задля Єлени мерзенної б’ється з троянами збройно;
Чи через любого сина мойого, що виріс у Скірі,
Богоподібного Неоптолема. якщо він живий ще.
Досі у грудях мій дух всечасна живила надія,
Що біля Трої один я загину, далеко від долів 
Аргосу, кіньми багатого, ти ж повернешся до Фтії,
На кораблях чорнобоких, я сподівавсь, та із Скіра 
Сина мого привезеш і все йому дома покажеш —
Впсоковєрхий наш дім, і челядь, і наші всі майна.
Сам же мій батько Пелей чи, може, й умер, я гадаю,
Чи ледь живий, тягарем злої старості зігнутий, в смутку 
Дні свої лиш переводить, весь час дожидаючи тільки 
Звістку печальну про смерть свого любого сина почути».

Так говорив він крізь сльози, й старійшини тяжко зітхали. 
Кожен з них згадував те, що дома вони залишили.
Бачачи сльози їх журні, зглянувся з неба Крсніон 
І, до Афіни звернувшись, він слово промовив крилате:

«Доню моя, невже ти зреклась цього славного мужа?
Чи твого серця Ахілл анітрохи уже не турбує?
Он, подивись, він сидить між твоїх кораблів круторогих,
Любого друга оплакує. Товариші його інші
Сіли обідати, він лиш один не торкається їжі.
йди ж бо до нього й, солодкої вливши амброзії в груди.
Дай і нектару йому, щоб голод його не розслабив».

Так він Афіні сказав, що й сама того дуже бажала.
Наче тон сокіл з небес, легкокрилий, швидкий, дзвіпколуиний. 
Кинулась в простір ефірний вона. А тим часом ахеї 
Зброю уже готували для бою. Солодкої в груди 
Вливши Ахіллу амброзії, ще додала і нектару 
Трохи вона, щоб голод у нього колін не розслабив.
Потім вернулась сама до всевладного батька в тривалий 
Дім його. Кинулись від кораблів своїх бистрих ахеї.
Мов незліченні сніжини холодні з верховин од Зевса 
Сиплються, гнані диханням ефірородним Борея, —
Безліку так од човнів бистрохідних сипнули шоломи 
Ясноблискучі, горбаті щити, міцнобронно опуклі 
Панцирі й мідяногострі довжезні списи ясенові.
Блиск їх аж неба сягав, і земля вся навколо сміялась 
Б сяєві міді ясної і грізно гула під ногами 
Воїв. Озоброївсь також серед них і Ахілл богосвітлий. 
Заскреготав він зубами, і очі його запалали 
Сяйвом огню пломенистим, а серце проймалося в грудях 
Болем нестерпним. Страшним на троян опанований гнівом, 

•Божі надяг він дари, над якими Гефест потрудився.
Спершу собі на гомілки наклав наголінники мідні.
Дуже красиві, срібними пряжками їх застебнувши.
Потім і панцир на груди свої надягнув міцнокутий,
Через плече перевісив він срібноцвяхований, мідний 
Меч свій, і щит — міцний і великий — також із собою 
Взяв,— од нього навкруг, як од місяця, сяяло сяйво.
Так же, як перед плавцями у морі десь блисне раптово 
Сяйво огню, що самотньо горить на стоянці пастушій



Високо в горах, а тих проти волі далеко від друзів 
Бурі заносять по хвилях багатого рибою моря,—
Так щит Ахілла чудовий, оздоблений гарно, світився 
Й сяйвом аж неба сягав. Важкого шолома піднявши,
Він на чоло надягнув. І сяяв шолом конегривий,
Мов промениста зоря, й золоте розвівалось волосся 
Пишне, Гефестом майстерно вправлене в гребінь шолома.
Зброю надягши, схотів дослідити Ахілл богосвітлий,
Чи прилягає як слід вона всюди й чи тілу в ній вільно.
Наче на крилах здіймався у ній поводатар народу!
Потім із схову міцне він ратише батьківське вийняв,
Довге й важке, — ніхто бо інший не міг із ахеїв 
Ним потрясати, один лиш Ахілл потрясав пеліонським 
Ясенем тим, що батьку його із вершин Пеліону 
Дав у дарунок Хірон иа смертну загибель героям.
Автомедонт же з Алкімом тим часом уже запрягали 
Коней — красиві наділи на них хомути, і вудила 
їм до ротів загнуздали, й назад до сидінь натягнули 
Віжки міцні. У руки схопивши батіг свій блискучий,
Сплетений міцно, скочив на кінну свою колісницю 
Автомедонт. Поряд з ним став Ахілл у озброєнні повнім,
Сяючи весь обладунком, немов осяйний Гіперіон,
І заволав тоді голосом грізним до батьківських коней:

«Балію й Ксанте, Подарги далекославнії діти!
Краще, ніж будь-коли, нині старайтесь візничого з бою 
Винести в лави данаїв, як будемо ситі війною,
Лиш не покиньте мене, як Патрокла, убитим лежати!»

Відповідаючи, мовив з-під хомута кінь бистроногий 
Ксант, понуривши голову, так що уся його грива,
Впавши з ошийника, аж до землі досягала.
Голос людський йому Гера дала тоді білораменна:

«Нині врятуємо ще ми тебе, о могутній Ахілле,
День же твоєї загибелі близько уже. Та не ми в цім 
Винні, а бог лиш над нами великий і доля всесильна.
Не через нашу повільність і не через лінощі наші 
Зброю з Патроклових пліч забрали до себе трояни.
Син бо Лето пишнокосої, поміж богами найкращий,
В лавах передніх убив його, Гектору славу оддавши.
Хоч би й летіли і нарівні ми із диханням Зефіра,
Поміж всіма, уважають, найшвидшого вітру, — та сам ти 
Маєш небавом загинути смертю від бога і мужа!»

Мовив це К сан т ,  і Ерінії голос йому перервали.
Гнівно коневі тоді відповів Ахілл бистроногий:

«Що це ти смерть мені, Ксанте, віщуєш? Не твій бо то клопіт. 
Знаю я й сам, що судилось мені тут загинуть, далеко 
Від свого рідного батька і матері. Та не спинюсь я,
Поки не будуть удосталь трояни вже ситі війною!»

Мовив — і з криком погнав своїх коней він однокопитних.

/з  старогрецької переклав Борис ТЕН
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МІЖ ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМОМ 
І... МАОЇЗМОМ

«Я зробився зрадником і ним зали
шився. Даремно я вкладаю всього се
бе у все. що затіваю, цілком віддаюсь 
роботі, гніву, дружбі —  за хвилину 
я зречусь себе, мені це відомо, я 
хочу цього і. радісно передбачаючи 
зраду, вже зраджую себе у розпалі 
захоплення».

Ж.-П. Сартр, «Слова».

Певні зміни й зрушення в погля
дах, оцінках і навіть позиціях окре
мих західних мислителів — річ ціл
ком природна й зрозуміла, зважаючи 
на багатий подіями період повоєнного 
тридцятиріччя. Але ставши свідомим 
ідейно-теоретичним принципом, така 
«мінливість» може надати позиції то
го чи іншого мислителя, так би мови
ти, перманентної нестабільності, що 
власне і демонструє надзвичайно су
перечливий французький філософ і 
письменник Жан-Поль Сартр.

Засновник однієї з найвпливовіших 
у дрібнобуржуазних інтелігентських 
колах філософської течії — екзистен
ціалізму — Ж. -П. Сартр полюбляв у 
перші повоєнні роки невелике паризь
ке «Кафе де флер», де під акомпане
мент екзотичної негритянської музи
ки писав за окремим столиком. Як 
зазначає австрійський історик філосо
фії А. Хюбшер, Сархрове вчення зна
ходило тоді своєрідне відбиття... в 
моді на строкаті сорочки «на випуск», 
на вузькі штани, смугасті шкарпетки, 
довге волосся й бороди. Сьогодні 
Сартр навіть зовні не той. «В остан
ні роки цей всесвітньовідомий філо- 
соф-екзистенціаліст і письменник, 
з ’являючись на вулиці у тілогрійці і 
тапочках, грає роль «весільного гене
рала» на маніфестаціях «ліваків» 
(«Комсомольская правда» від 23 бе
резня 1972 р.). Проте, зрозуміло, не 
ці суто зовнішні зміни жваво обгово
рюються на сторінках як періодичної 
преси, так і солідних наукових до
дань. Йдеться про зміст останньої ме
таморфози майже сімдесятирічного 
філософа, який демонстративно пого
дився стати директором маоїстського 
листка і сам поширює його на вули
цях французької столиці...

Ще якихось десять років тому лі

дер французьких екзистенціалістів 
швидко і, здавалося, неухильно на
ближався до марксизму. Про це пи
сала як буржуазна преса, так і пре
са соціалістичних країн. Сартр неод
норазово висловлював свої симпатії 
до марксизму, говорив про нього як 
про «вершину сучасної філософської 
думки», намагався заперечувати
принципову несполучність марксизму 
й екзистенціалізму і, нарешті, прямо 
називав себе марксистом і навіть ко
муністом. Щоправда, при цьому 
Сартр так і не вступив до комуністич
ної партії — його приваблювала біль
ше роль «вільного стрільця», він не 
бажав підкорятися партійній дисцип
ліні. 1 все ж таки, незважаючи на ви
диму щирість таких заяв, щось у них 
насторожувало. Особливо те, що 
Сартр називав марксизмом і до то
го ж «справжнім марксизмом».

Пригадуючи, як у ньому прокинув
ся інтерес до марксизму, Сартр пи
сав: «Те, що починало мене змінюва
ти, було р е а л ь н і с т ю  марксизму, 
глуха присутність на моєму горизонті 
робітничих мас, величезного і неяс
ного тіла, яке ж и л о  марксизмом і 
п р а к т и к у в а л о  його, яке здійс
нювало нездоланний вплив на дрібно
буржуазну інтелігенцію». А в 1966 
році в Москві, в розмові з співробіт
никами «Иностранной литературы», 
Сартр заявив: «Гадаю, що для людей 
мого покоління ...вирішальна подія в 
їх житті — Жовтнева революція... 
Ми — плоди революції. Але це треба 
розуміти в особливому значенні. Ми 
не рухали історію, але ми в і д ч у 
в а л и  на  с о б і  ї ї  р у х  (виділено 
нами. — І. Б.). Це нерідко приводило 
нас до відчаю, але потім ми знову 
починали відчувати надію. Ми — це 
ті, хто за своїм походженням нале-
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жить старому буржуазному світу, але 
шукає шляхів у новий світ. Жовтне
вою революцією обумовлене все моє 
життя» *.

Запекла боротьба між комуністич
ною та буржуазною ідеологіями, яка 
викликала глибоку кризу останньої, 
знаходить свій вияв не тільки у зро
станні теоретичної й практичної без
порадності ідеологічних побудов су
часної буржуазії, — вона виражаєть
ся в подальшому впливі марксистсь
ко-ленінських ідей навіть на наших 
ідейних супротивників. Саме про та
кий вплив і йдеться у наведених виз
наннях Сартра, який познайомився з 
марксизмом ще у 20-х роках, зро
зумівши в ньому, за його словами, 
«все і в той же час нічого», бо «зро
зуміти — означає змінитися, а це 
читання не змінило мене». Тому він 
аж до початку 50-х років відверто бо
ровся проти марксизму. Лише під 
тиском суспільної реальності Сартр 
поступово приходить до висновку, що 
«критерієм для будь-якого лівого ін
телігента, для будь-якої лівої інтелек
туальної групи, для будь-якої лівої 
ідейної течії є її ставлення до марк
сизму» («Реформізм і фетиші», 
1956 р.).

Зрештою, поняття впливу занадто 
широке, щоб його констатація дозво
лила зробити ті чи інші конкретні 
висновки. Вплив цей може мати різні 
градації: про одну з них писали
К. Маркс і Ф. Енгельс іце у «Маніфе
сті Комуністичної партії», підкреслю
ючи неминучість переходу найкращої 
частини панівного класу на бік рево
люції в моменти особливої напруги 
класової боротьби. Саме про такий 
вплив можна говорити у зв'язку з та
кими філософами, як американці 
Д. Соммервіл, Б. Данем, японець 
К. Янагіда та ін. Але вплив часом ви
являється і в тому, що автори тієї чи 
іншої буржуазної концепції, усвідом
люючи свою нездатність успішно про
тистояти марксизмові, намагаються 
перейняти у свого опонента певні 
принципи та ідеї. Звичайно це вияв
ляється у спробах (які внаслідок зро
стання авторитету марксизму дедалі 
частішають) «синтезувати» марксизм 
з тією чи іншою буржуазною систе
мою ідей. «Піонерами» тут виступили 
ще недоброї пам'яті «легальні марк
систи», нині ж до таких спроб вда
ються буржуазні теоретики найрізно
манітніших напрямків від Е. Фромма, 
з його «фрейдо-марксистськими» по
будовами іі аж до неотомістів П. Бі- 
го, Ж.-І. Кальвеза і А. Шамбра, які
* «Иностранная литература», № 9, 1966, 
стор. 245.

вперто силкуються сполучити револю
ційний матеріалізм К. Маркса зі 
...схоластикою «ангельського докто
ра» Фоми Аквінського.

А Сартр? Який справжній зміст 
його «наближення» до марксизму?

Відповідь на це питання (а тільки 
ця відповідь може пояснити нинішню 
позицію метра французького екзи
стенціалізму) потребує аналізу низки 
конкретних обставин.

Перш за все необхідно зрозуміти, 
що «зазнати впливу» якоїсь ідеї чи 
навіть «прийняти» цю ідею на мові 
Сартра і на мові справжнього марк
систа — далеко не одне й те саме. 
Коли ми читаємо у Сартра, що він 
«приймає» марксизм, то це зовсім не 
означає, ніби він зрозумів правиль
ність саме цієї світоглядної позиції і 
тому приймає її як єдино можливу і 
єдино істинну. Спосіб «опанування» 
якогось світорозуміння, зокрема марк
сизму, мислиться Сартром та іншими 
екзистенціалістами інакше. Крите
рієм прийняття чи неприйняття пев
ної ідеї є не її об'єктивно-наукова об
грунтованість, а принципово суб’єкти
вістська орієнтація на її морально- 
етичну цінність.

Такий принцип ми знаходимо ще в 
кантівському протиставленні теоре
тичного мислення (сфера науки) прак
тиці (сфера морально-етична). Але у 
Канта це протиставлення має ще ра
ціональний сенс — Кант стверджує, 
що суспільне буття (у Канта воно ви
ступає як сфера «практики», власне 
моралі, етики) не зводиться до якісно 
нижчих, природних, фізичних, хіміч
них, механічних — рівнів буття. 
Оскільки в епоху Канта науково-тео
ретичне мислення було тісно пов'яза
не саме з природним буттям (про 
н а у к о в е  розуміння суспільства то
ді ще годі було говорити), то його 
можливості Кант обмежує рамками 
«природної причинності» (природи). 
Що ж до світу суспільного, то Кант, 
називаючи його світом «вільної 
причинності», розглядає як царство 
морального закону — «категоричного 
імперативу». Звідси проголошена Кан
том незалежність «практики» (мо
ралі) від «теорії» (науково-раціональ
ного мислення): мовляв, моральні
принципи і норми не можуть мати 
раціонально-наукового сенсу, так са
мо як і наукові твердження не мають 
ніякого відношення до моралі. Зреш
тою, Кант застерігає, що опосередко
ваний зв'язок науки з мораллю — 
через розум — все ж таки зберігаєть
ся: наука не може служити амораль
ним цілям. Останнє застереження бу
ло не зайвим — позбавлена «контро-
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лю розуму» наука справді могла ста
ти аморальним, антилюдяним явищем 
— про це красномовно свідчать «ме
дичні експерименти» в гітлерівських 
таборах смерті.

Екзистенціалісти, приймаючи кан
тівське протиставлення науки й мо
ралі, лише останню проголошують 
сферою власне людських актів і оці
нок. Стати на позиції науки, на пози
ції раціонально-теоретичного мислен
ня означає, на їх думку, знецінити 
реальність, її справді людський сенс. 
Пошуки сенсу (раціонально-логічного, 
об’єктивного) закінчуються нічим. 
А. Камю, один із провідних фран
цузьких екзистенціалістів, твердить: 
життя і справді такого сенсу не має, 
воно абсурдне. Але це не повинно ля
кати — просто, мовляв, не слід шу
кати в житті того, чого в ньому не
має, просто треба приймати його та
ким, яким воно є, жити за принципом 
«завтра немає». Саме в цій площині 
Камю і розглядає Сізіфа, засуджено
го богами на абсурдні зусилля...

Абсурдне буття, за екзистенціаліз
мом, робить рівноприйнятними (одна
ково абсурдними!) лише раціонально- 
логічні рішення. Морально-етичний 
вибір — такий, що орієнтується не 
на об’єктивно-раціоналістичні крите
рії, а на інтимну сферу людської 
с в о б о д и ,  — зберігає своє значен
ня. «Абсурд не звільняє, — писав 
Камю в «Міфі про Сізіфа», — він 
зв’язує... Все дозволено — це не оз
начає, що ніщо не заборонено. Аб
сурд тільки визначає рівноцінність і 
того, і того в наслідках».

Надзвичайно показовою в цьому 
плані є полеміка з фашистською іде
ологією, яку Камю, активний учас
ник Опору, веде у своїх відомих «Ли
стах німецькому другові». Камю шу
кає критерії своєї антифашистської 
позиції, але змушений визнати, що в 
об’єктивно-теоретичному плані прин
ципової відмінності між позицією фа
шистів і його, екзистенціаліста — 
учасника Опору... не існує! «Ви ні
коли не вірили у смисл цього світу,— 
пише Камю, — і зробили з цього вис
новок, що все рівноцінне, що добро і 
зло визначається цілком довільно. 
Ви допустили, що єдині цінності — 
це ті, що їх ми знаходимо-у світі 
тварин — жорстокість і хитрість. Ви 
зробили висновок, що людина — ні
що, і що можна вбивати її душу, і що 
у нашій, вкрай позбавленій смислу 
історії найвищим призначенням лю
дини може бути лише риск сили, а її 
мораль — в реальності завоювань. 
Сказати по щирості, — я, що продов
жував думати так само, як і ви, май

же не знаходив аргументів, щоб вам 
заперечити, крім одного: якнайсильні
шого почуття справедливості, яке зда
валося мені мало розумним, подібним 
до пристрасті, що раптово спалахну
ла». Отже, єдиний аргумент, який 
ставить Камю по цей бік барикад — 
«якнайсильніше почуття справедливо
сті» — не є наслідком тверезо-науко
вого, об’єктивного осмислення су
спільних фактів. Це — щось «подіб
не до пристрасті, що раптово спалах
нула» в глибинах людської екзистен
ції і тому є чимось «вільно вибра
ним», а не логічно і фактично обгрун
тованим.

Саме такий, суто екзистенціаліст- 
ський зміст Сартр і вкладає у своє 
«прийняття» марксизму. Адже марк
сизм для нього не є систематично- 
науковою, об’єктивно-істинною сві
тоглядною позицією. Адже, як вважає 
Сартр, стати на позиції об’єктивної 
закономірності суспільного розвитку 
означає... стати на заваді людській 
свободі.

Марксизм, за Сартром, як і всяка 
інша теоретична позиція, обирається 
людиною відповідно лише до власного 
неповторно-індивідуального мораль
ного поклику — звідси індивідуальна 
неповторність і практичної позиції: 
«Соціалізм... — проголошує Сартр,— 
є самим лише бажанням людини; він 
буде тим, що з нього зроблять лю
ди». Така типово екзистенціалістська 
суб’єктивізація соціалізму не могла 
не стати одним із «теоретичних дже
рел» ревізіоністської тези про «мно
жинність» (плюралізм) соціалізму, 
яка трансформується в різноманітні 

ми «націонал-комунізму». 
тже, Сартрове розуміння перехо

ду на ті або інші ідейні позиції істот
но відрізняється від загальноприйня
того. Це розуміння не є чимось абсо
лютно випадковим, воно досить одно
значно визначається змістом основної 
категорії Сартрового екзистенціаліз
му — категорії свободи.

Людина, писав Сартр у своєму тво
рі «Екзистенціалізм — це гума
нізм», — єдиний «законодавець» сві
ту, «це передусім задум, що живе 
своїм власним життям замість того, 
щоб бути мохом, пліснявою або цвіт
ною капустою». Свобода, твердить 
він, коріниться в глибинах людського 
єства, а не в зовнішніх обставинах, 
вона не може бути «пізнаною необ
хідністю».

Важко не погодитись з тим, що 
людина є єдиною в світі істотою, якій 
притаманна така характеристика як 
свобода. Ця характеристика прямо 
випливає з суспільної сутності люди-
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нн. Але вона ще нічого не говорить 
про конкретні взаємовідносини лю
дей у суспільстві, тобто нічого не го
ворить про реальну свободу. Твор
чість Сартра (як белетристична, так 
і філософська) показує, що в нього 
йдеться саме про абстрактну, а не 
про реальну свободу. Лише в аб
страктному плані людина здатна ке
руватися намірами, бажаннями, заду
мами, відмінними за своїм змістом 
від наявного стану речей. А саме про 
таку свободу пише Сартр у п’єсі «Му
хи», вихваляючи «свободу раба, яко
го розпинають на хресті», «свободу 
в’язня, закутого у кайдани». В’язень 
може погодитися з фактом свого 
ув’язнення, а може бути й готовим у 
будь-який момент до втечі — наяв
ність подібного вибору і робить лю
дину «тотально вільною». «Ми є сво
бода, яка вибирає, — проголошує 
Сартр, — але ми не обираємо: ми за
суджені до свободи». («Буття і ні
що»).

Зрозуміло, що свобода, про яку 
говорить Сартр, є суто ідеальною сво
бодою, лише б а ж а н н я м  свободи. 
Але звести зміст свободи до самого 
лише ідеального плану, як це робить 
Сартр, означає перетворити свободу 
на ідею, яка сама по собі не може 
втілитися у плоть і кров. Адже, як 
підкреслював К. Маркс, «ідеї взагалі 
н і ч о г о  не можуть з д і й с н и т и .  
Для здійснення ідей потрібні люди, 
які повинні застосувати практичну 
силу». Ідеальна свобода не може за
довольнити людину. Це інколи визнає 
і сам Сартр. «Я вільний, — каже він 
устами героя роману «Нудота» Ро- 
кантена, — і життя втратило свій 
сенс...»

Якщо ж говорити про реальну, а не 
про «тотальну» (ідеальну) свободу, 
то вона полягає в тому, що люди, піз
наючи об’єктивні (а не взагалі будь- 
які, як вважає Сартр) можливості ре
альних процесів природи й суспіль
ства, здатні вибрати одну з них і ак
тивно діяти в напрямку її реалізації. 
Вибір цей завжди обмежується мож
ливостями, що існують в об’єктив
ній, конкретно-історичній ситуації. 
Критикуючи народників, які вважали 
за можливе й необхідне «не допусти
ти» розвитку капіталістичних відно
син у сільському господарстві Росії, 
В. І. Ленін писав про утопічність та
ких сподівань, зазначаючи, що розви
ток сільського господарства на капі
талістичній основі — це об’єктивна, 
конкретно-історична потреба часу, 
«скасувати» яку людина безсила—тут 
лежать межі людської свободи і ні
який «вибір», хай «найрішучіший» і

«найморальніший», нездатний їх по
долати. Але це зовсім не означає, 
що розвиток капіталізму в сільському 
господарстві «абсолютно непідконт- 
рольний» людині. Цей розвиток об’єк
тивно містив у собі цілий спектр різ* 
номанітних можливостей, з-поміж 
яких людина могла обрати найдоціль
нішу.

Отже, реальна свобода не є ні сва
волею, ні пасивним пристосуванням 
до стихійного плину подій. Вона є 
здатністю до активного перетворення 
наявного стану речей в напрямі, що 
не суперечить об’єктивним закономір
ностям природи й суспільства. Са
ме тому прагнення мільйонів людей 
до соціалізму є виявом їхнього «віль
ного вибору», бо це прагнення відпо
відає об’єктивній закономірності су
спільного розвитку.

Соціальний зміст Сартрової «то
тальної» свободи визначається не
здатністю сучасної буржуазії до 
справді творчої і соціальної дії; бур
жуазія давно вже втратила історичну 
перспективу, без якої немає ні сво
боди, ні творчості. Що ж до філософ
сько-теоретичного змісту Сартрової 
концепції, то вона є своєрідною реак
цією на однобічне розуміння свободи 
як «пізнаної необхідності», яка, почи
наючи з Спінози (автора цієї форму
ли), панувала в буржуазному філо
софському мисленні. Метафізична 
однобічність, притаманна ^марксист
ським тлумаченням цієї формули, фа
талістичний супровід її практичного 
застосування змушують буржуазних 
філософів шукати «досконалішої» 
формули, але, як спостерігаємо на 
прикладі досліджуваної філософської 
конструкції, найбільше, що вони мо
жуть дати — метафізичну абсолюти
зацію іншої крайності, волюнтаризм.

Важливо відзначити ще один мо
мент. Своє волюнтаристське тлума
чення свободи буржуазні філософи (і 
серед них Сартр) протиставляють не 
просто «філософській традиції» (Спі- 
нозі, Гегелю і т. д.). Вони всіляко 
підкреслюють, що фаталістично-мета
фізичне розуміння свободи як «пізна
ної необхідності» нібито повністю 
успадковане ...«сучасним марксиз
мом», посилаючись на відоме місце в 
«Анти-Дюрінгу». Справді, в розділі 
про мораль і право Ф. Енгельс, захи
щаючи Гегеля від вульгаризації з бо
ку Дюрінга, пише, що Гегель перший 
правильно зрозумів співвідношення 
свободи і необхідності. Але, висло
вивши свою солідарність з Гегелем 
п р о т и  Дюрінга, Ф. Енгельс уточ
нює, так би мовити, «межі» своєї 
згоди з видатним німецьким діалекти-
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«ом: «Не в уявній незалежності від 
законів природи полягає свобода, а в 
пізнанні цих законів і в основаній на 
цьому знанні можливості планомірно 
примушувати Закони природи діяти 
для певних цілей... Свобода полягає 
в основаному на пізнанні необхідно
стей природи... пануванні над нами 
самими і над зовнішньою приро
дою...» Отже, пізнайня необхідності, 
на думку Енгельса, є лише передумо
вою свободи, а не самою свободою. 
Свобода ж, це — можливість «при
мушувати закони природи діяти для 
певних цілей», «панування над нами 
самими і над зовнішньою приро
дою»... Тим-то позбавлені будь-яких 
підстав фальсифікаторські спроби 
буржуазних критиків тлумачити марк
систську позицію як однобічну орієн
тацію на «необхідність».

Зв’язок свободи з діяльно-творчи
ми характеристиками людини особли
во наочно виявляється у наш час, ко
ли надзвичайно підвищується актив
ність людської особистості в історич
ному процесі. Ця обставина не могла 
пройти повз увагу буржуазних філосо
фів; і Сартр, зокрема, робить особли
вий наголос на діяльно-творчому ха
рактері «екзистенції» (людського 
буття). «Екзистенція», за Сартром, є 
постійною «неантизацією» (перетво
ренням у ніщо), з а п е р е ч е н н я м  
наявного «фактичного» буття; люд
ське ж існування є чимось протилеж
ним «субстанціальній речовості» бут
тя є «небуттям» буття: воно є «не
спокій, постійне заперечення, сумнів, 
ніщо...» Тому, пише Сартр, «ми, 
очевидно, постійно маємо творити се
бе». Саме з такого «небуттєвого» ха
рактеру людського існування і випли
ває концепція, «тотальної» свободи.

Надзвичайна абстрактність такого 
розуміння людини не задовольняла 
Сартра. З початку 50-х років він про
бує переглянути свою позицію, кон
кретизувати її, надавши, так би мови
ти, більшої «позитивності» концепції 
людського існування. Саме тут і по
чинається те «зближення» з марксиз
мом, про яке так багато і охоче го
ворив сам Сартр.

Але не слід забувати, що «набли
ження» до якоїсь позиції Сартр тлу
мачить як її «вибір», а не як наслі
док її переконливості. При такому 
«наближенні» терміни довільно змі
нюють свій зміст. Так, Сартр оголо
шує суто суспільною природу діалек
тики і вважає безглуздою саму дум
ку про діалектику природи — адже, 
твердить він, така діалектика була б 
чимось принципово «зовнішнім». То
му, робить висновок Сартр, якщо й

«існує те, що зветься діалектичним 
матеріалізмом, то це має бути істо
ричний матеріалізм», бо, мовляв, «ли
ше в історичному і суспільному сві
ті... існує діалектичний розум». Пре
парувавши у такий спосіб діалекти
ку, Сартр робить останній крок — 
ототожнює діалектику з практикою: 
бо «діалектичний закон є тоталізація 
суспільства нами самими і нас самих 
суспільним рухом. Цебто діалектика 
є не що інше, як практика».

Правильно характеризуючи прак
тику як послідовне виваження соці
альності людини, Сартр у той же час 
намагається тлумачити як щось «зов
нішнє» класові, економічні та інші 
типи суспільних зв’язків, які він на
зиває «апріорною комунікацією». 
Але ж викресливши з практики кла
сові та інші соціальні характеристи
ки, він тим самим повертається на 
абстрактно-«діяльні» позиції, най
більш чітко виражені в романі «Ну
дота» і філософській праці «Буття і 
ніщо». Розуміючи це й бажаючи цьо
му запобігти, Сартр пропонує нову 
класифікацію — поділяє практичну 
діяльність людей на два типи: інерт
ну практику та індивідуально-творчу 
практику. Відповідно і «практичні 
ансамблі» (практично діючі люди) 
поділяються Сартром на так звані 
«серії» і «групи».

В «серіях» основним типом прак
тичної дії є інертна практика; ці «се
рії» (в тому числі й суспільні класи) 
виникають стихійно й їхні дії позбав
лені належної «прозорості» — внас
лідок відсутності свідомого вибору. 
«Серія» неминуче спотворює пове
дінку людини, що входить до складу 
«серійного» об’єднання (класу, фаху 
тощо) — індивідуальна неповторність 
людини уніфікується, набуває стан
дартної одноманітної форми. Джере
лом «усереднюючої» сили «серії» є 
монотонність «матерії», в якій «ка
м’яніють» (ніби під поглядом Медузи 
Горгони, зауважує Сартр) будь-які 
людські наміри і проекти. «Серія,— 
підкреслює цю думку Сартр, — по- 
справжньому відкривається кожному 
лише в той момент, коли він схоплює 
в собі і в інших загальну неспромож
ність усунути свої матеріальні від
мінності». Цю думку Сартр ілюструє 
прикладом з радіослухачем, який по- 
різному може виявляти ставлення до 
новин, які чує по радіо, але не може 
нічого реально зробити з ними — 
«дине, на що він здатний, це вимкну
ти радіо.

Справжньою причиною спотворен
ня людської поведінки, стандартиза
ції людського існування в «серії» є,
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за Сартром, практико-інертна влада... 
Саме «серія», визначена Сартром як 
«фундаментальний витвір соціально
сті», і перешкоджає утвердженню 
справді повноцінної людської спіль
ноти. Такими спільнотами, на думку 
Сартра, є «групи». Саме «групи», ви
різняючись із «серії», «утворюються 
як заперечення безсилля, тобто серій
ності». Якщо «серійних індивідів» ха
рактеризує «іденгичність рівною мі
рою невільних індивідів», то «група» 
ідентична саме в площині свободи: 
«Істотна характеристика групи, що 
згуртовується, — це раптове відро
дження свободи». Проте ідентич
ність «групи» Сартр пов’язує з жор
стокою дисципліною, з суворою забо
роною виходити за межі «групи». 
Тому єдність «групи» підтримується 
переважно страхом. Кожний член 
«групи» — «примусовий брат для 
кожного іншого члена» і консолідує 
це «примусове братство» — терор...

Не можна не помітити, що Сартр 
переконливо малює певні риси прак
тичної діяльності, яких остання набу
ває в умовах капіталістичного су
спільства. У змалюванні «інертної 
практики» легко вгадуються риси то
го складного суспільного явища, яке 
Маркс називав «відчуженням». Але 
Сартр абсолютизує негативну потен
цію «серій», що невпинно зростають 
в умовах капіталістичного суспіль
ства, невиправдано зараховуючи в їх 
число колективність взагалі. Звідси 
метафізичне, абсолютне протиставлен
ня «інертної» і творчої практики. 
Звичайно реальна практика завжди 
містить у собі різні аспекти — твор
чий і, так би мовити, «пристосовниць
кий», спрямований на використання 
вже досягнутого, але містить їх не як 
«взаємоворожі» сторони, а як момен
ти єдиної цілісності. Інша річ, що за 
специфічних умов експлуататорського 
суспільства творчий рівень практики 
здебільшого підпорядкований «присто
совницькому», і творча функція ніби 
проривається крізь утилітарну стихію 
капіталістичної дійсності.

Саме це і фіксує Сартр у своїх 
міркуваннях про «інертну практику», 
«серії» і т. п. Критикуючи потвор
ність і антилюдяність відчуження, 
Сартр, проте, виявляє тенденцію до 
абсолютизації цьрго яскравого вияву 
антигуманно!* суть власницького світу. 
Крізь усю творчість Сартра прохо
дить думка про неможливість подола
ти «фактичність» світу, який постійно 
«схоплює», «уречевлює» найсміливі- 
ші творчі поривання «екзистенції». 
Саме тому «група», твердить він, не
минуче перероджується в «серію» (а

терор виявляється єдиним засобом, 
здатним загальмувати, але не зупини
ти це переродження). Саме «в ім’я 
захисту єдино гуманістичної позиції» 
(тобто філософії екзистенціалізму) 
Сартр до 50-х років відверто відки
дав, а пізніше активно «доповнював» 
марксистську філософію. Метафізич
но поширюючи на соціалістичне сус
пільство риси, властиві лише капіта
лізму, Сартр пише про «розчинення 
окремого робітника в класі», про 
«практику ліквідації особистого» в 
соціалістичному суспільстві (трохи 
згодом ці ідеї набули «розвитку» в 
різноманітних ревізіоністських «моде
лях» «націонал-комунізму»). Проте чи 
не найчіткіше дрібнобуржуазна суть 
Сартрового «гуманізму» виявлялася в 
його нападках на диктатуру пролета
ріату.

А втім, дрібнобуржуазний характер 
Сартрової ідейної позиції не є й ні
коли не був особливою таємницею. 
Але одна обставина виглядає як кри
чуща непослідовність навіть для та
кої непослідовної особи, як Сартр. 
Здавалося б, маоїстський догматизм, 
відверте заперечення гуманізму, як 
нібито суто буржуазного поняття, ви
мога «знищити власне я» й перетво
рити особистість на «нержавіючий 
гвинтик Мао» і т. д. і т. п. — мали б 
викликати відповідну реакцію з боку 
екзистенціалістського «гуманіста» 
Сартра, який абсолютизує саме «уні
кальне» і неповторно-особисте в лю
дині. Тим більше, що саме в китай
ському псевдосоціалізмі, з його вираз
ними рисами критикованого Марксом 
і Енгельсом «казарменного соціаліз
му», Сартр міг би вгледіти і «серій
ність», яка розчиняє в собі особи
стість, і наявність згуртованої теро
ром волюнтаристської «групи».

І все ж таки в цьому, здавалося б, 
парадоксі є своя логіка. Однією з ос
новних ідейних підвалин, на якій, 
власне, об’єднуються вихідні філо
софські і практично-політичні пози
ції Сартра і маоїстів, є орієнтація на 
те, що вони іменують «мораллю», як 
на головну практичну силу соціаль
ного та індивідуального творення. Як 
уже згадувалося, екзистенціалістсь- 
кою основою «вільного вибору» є «мо
ральні чинники». Те саме проголошу
ють і китайські лідери — не твере
зий, науково обгрунтований розраху
нок, а волюнтаристські рішення (на
самперед «великого керманича») ма
ють розв’язати всі найскладніші проб
леми соціального розвитку.

Велика подібність спостерігається 
також між Сартровим розумінням 
свободи як тотального заперечення
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(без будь-якої позитивної програми) і 
маоїстською «настановою» на доко
рінну й універсальну ломку всього іс
нуючого, яка демагогічно обгрунто
вується посиланням на закон єдності 
і боротьби протилежностей (при цьо
му абсолютизується момент боротьби, 
а момент єдності ігнорується). «Тер
мін «поділу одного на два», — пи
сав теоретичний орган КПК журнал 
«Хунци», — надзвичайно точно, яск
раво і в загальнодоступній формі ви
ражає ядро діалектики, а «поєднання 
двох в одно»... від початку до кінця 
являє собою систематизовану метафі
зику». Закону заперечення заперечен
ня, тобто закону, що розкриває наяв
ність (і провідну роль) позитивного в 
низці історичних заперечень, на дум
ку Мао, не існує взагалі. Цілком ана
логічні екзистенціалістські запере
чення «фактичності речового буття» 
і маоїстська проповідь аскетизму.

Дуже цікаво порівняти позиції 
Сартра й маоїстів у питаннях куль
тури. Всім пам’ятні події «культур
ної революції», коли юрби фанатич
них молодиків знищували величезні 
культурні цінності, вважаючи, що 
тим самим сприяють комуністичному 
перетворенню суспільного буття. А 
як же дивиться на це Сартр? Ще у 
1956 р. в статті «Реформізм і фети
ші» він писав: «Буржуазія тепер ста
ла на шлях повної ліквідації культу
ри. Вона вже ні про що не думає. її 
ідеї вмирають уже від самої зустрічі 
з марксизмом, для чого марксистам 
не треба докладати ніяких зусиль...» 
У цих словах легко побачити основні 
«відправні» моменти «культурної ре
волюції».

Не дивно, що Сартр вітав «куль- 
турну революцію», вбачаючи в ній 
навіть взірець для наслідування. В 
одному з останніх інтерв’ю Сартр 
висловив це майже прямо. У відпо
відь на запитання, чи підтримав би 
Сартр дії «революціонерів», якби 
культурна революція відбувалася у 
Парижі, він відповів: «Щодо «Монни 
Лізи», то я дозволив би її спалити, ні 
хвильки не роздумуючи... А якби по
чали спалювати професорів, то й тут 
я не побачив би нічого поганого, бо 
деякі з них — злочинці... Але ж коли 
я думаю про «Монну Лізу»! От уже й 
справді є речі непотрібні, абсолютно 
непотрібні. Довгий час усмішка Джо- 
конди давала тільки заяложену тему 
поганим письменникам. Тоді ця ус
мішка хоч чомусь служила, але те
пер вона ніщо, порожнє місце...»

Вибух дрібнобуржуазного бунтар
ства у Франції 1968 р. став досить

точною ілюстрацією суті «марксиз
му» Сартра. Якщо до 1968 р. ще 
можна було думати, що дрібнобуржу
азні, анархо-бланкістські мотиви його 
«Критики діалектичного розуму» є 
чимось тимчасовим, то після травне
вих подій того року стало ясно, що 
ці мотиви становлять головну суть 
«нової позиції» Сартра. Стало ясно, 
що «симпатії до марксизму» мають у 
Сартра той самий грунт, що і в мао
їзмі — стихійний потяг дрібного бур
жуа до соціалізму в умовах жорсто
кого тиску великого капіталу, потяг, 
який прагне обмежити цей тиск і вод
ночас чіпляється за основи буржуаз
ность

Скільки б не говорили маоїсти про 
необхідність боротьби проти імперіа
лізму і буржуазності як такої, на 
практиці вони ведуть боротьбу проти 
соціалістичного табору... Чи не такий 
характер має і Сартрова «антибуржу- 
азність»? Досить цікаву характери
стику Сартра в цьому плані знаходи
мо в ірландського дослідника екзи
стенціалізму А. Асшера. Сартр, зау
важує згаданий автор, «взагалі не 
має остаточного уявлення про те, в 
якому суспільстві він волів би жити; 
він, звичайно, не комуніст, а анар
хіст... І все ж таки йому потрібна бур
жуазія... Якби буржуазії не існува
ло, він би її вигадав».

В. І. Ленін неодноразово писав про 
нестійкість і непослідовність дрібної 
буржуазії, яка буває навіть «револю
ційною», більше того — часом праг
не «більшої» революційності, ніж 
пролетаріат; але, зауважує В. І. Ле
нін, «нестійкість такої революційно
сті, безплідність її, властивість швид
ко перетворюватися в покірність, апа
тію, фантастику... все це загальнові
доме». Ця характеристика цілком сто
сується Сартра з його постійними хи
таннями і «безмежним бунтарством». 
Але спроба підмінити революцію бун
том (і тут Сартр знаходить спільну 
мову з «марксистами» за китайським 
муром), спроба спертися на відірвані 
від трудящих мас «групи», не має 
нічого спільного із справжнім марк
сизмом і комунізмом. «Керувати тру
дящими і експлуатованими масами,— 
писав В. І. Ленін, — може тільки 
клас, який без вагань іде своїм шля
хом, не занепадає духом і не впадає у 
відчай на найтрудніших, найтяжчих і 
найнебезпечніших переходах. Нам іс
теричні пориви не потрібні. Нам пот
рібна мірна хода залізних батальйо
нів пролетаріату».

Ігор БИЧКО
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ВІТАЛІЙ ВУЛЬФ

КРИЗА 

СУСПІЛЬНОЇ 

СВІДОМОСТІ 

В США

Американські журналісти й літера
тори дедалі частіше пишуть про те, 
що невдоволення духовною атмосфе
рою, пошуки нового духовного зміс
ту є однією з основних прикмет си
туації, що склалася в США. Поси
лення процесу тотального відчужен
ня особистості, маніпулювання сві
домістю за допомогою масової куль
тури, орієнтація на матеріальні сим
воли успіху (традиційна риса амери
канського суспільного життя), приве
ли на зламі 6 0 — 70-х років до вибу
ху радикальних настроїв, до запере
чення усталених соціально-психоло
гічних настанов. Не лише радикаль
но настроєна інтелігенція, а й «се
редні американці» починають стави
ти собі запитання про сенс життя; 
цикл — жити, щоб працювати, пра
цювати, щоб жити, — більше не за
довольняє. Акцент на практичному, 
прагматичному підході до людей і 
ситуацій, схильність до розрахунку 
привели до поширення технократич
ної ідеології, до бездушної раціо
нальності —  під останньою мається 
на увазі не «розумність», а «ефек
тивність». .Саме тому почуття про

тесту проти меркантильної раціо
нальності на захист людяності згур
тувало критично настроєні елемен
ти, що виступають проти цивілізації 
бізнесу за відродження гуманістич
них цінностей. Вони прагнуть знай
ти нові символи чистоти, людяності 
й безкорисливості, сформулювати по
зитивні етичні ідеали або повернути 
старим цінностям їх справжній зміст. 
Звідси й потяг до культури, позбав
леної комерційного духу, протест 
проти утилітарного бачення світу. 
Потяг до осмисленого життя накла
дає відбиток на соціальну поведінку 
сучасного американця, на його праг
нення в сфері культури. Американ
ська цивілізація неспроможна вдо
вольнити ці потреби. Навпаки, вона 
силкується придушити їх, створив
ши велетенський репресивний (у по
літичному й соціально-психологічно
му значенні слова) апарат, який, за 
влучним визначенням французького 
соціолога А. Горца, покликаний «міс
тифікувати маси, поширювати неуц
тво, руйнувати культуру й перетво
рювати вільний час на пасивний і 
марний».
У 60-их роках американський соці
олог Г. Блумер порівнював так зва
не «масове суспільство» США з ау
диторією кінозалу: анонімний натовп 
потонув у пітьмі, прикутий, але не 
причетний до гри тіней на екрані; 
самі ж глядачі не бачать і не відчу
вають одне одного. Внаслідок цих 
обставин людина позбавлена будь- 
якого гармонійного самопочуття, 
внутрішній світ особистості руйну
ється. В результаті починаються га
рячкові пошуки точки опори для ста
білізації психіки (отже, й людської 
діяльності). Криза моралі привела до 
загальної ломки духовних орієнта
цій, звичаїв, стилю й способу життя. 
Іноді її порівнюють з кризою епохи 
пізнього середньовіччя, пов’язаною з 
крахом давніших уявлень.
Як відомо, високий рівень капіталіс
тичної раціоналізації зовсім не озна
чає високого рівня громадської сві
домості або свідомості окремої осо-
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бисгостї. Американський соціолог 
Ч. Райт Міллс помітив, що в умовах 
США «загальна освіта може швид
ше привести до технологічного ідіо
тизму чи до націоналістичного провін
ціалізму, ніж до незалежного ерудо- 
ваного мислення; масове поширення 
культури не обов’язково веде до під
вищення загального культурного рів
ня». Але саме за допомогою масової 
культури капіталістична держава 
прищеплює недостатньо підготовле
ним масам вигідні їй ідеї. Як пишуть 
американські соціологи А. Лазарс- 
фельд і Р. Мертон, «масові комуні
кації можна вважати найреспекта- 
бельнішими й найефективнішими со
ціальними наркотиками. Вони мо
жуть бути ефективними настільки, 
щоб стримувати наркомана від виз
нання, що він хворий».
Схиляючи свою аудиторію до кон
формізму й мало що даючи їй для 
вироблення критичного ставлення до 
суспільства, буржуазні засоби масо
вих комунікацій перешкоджають роз
виткові критичного світогляду. Різ
ко зменшилась здатність громадяни
на капіталістичного суспільства віль
но думати й діяти. Американець дав
но вже не почуває себе суб’єктом со
ціальних процесів. Будь-яка діяль
ність виявляється для нього можли
вою тільки у формі підкорення то
тальному пануванню незалежних від 
нього сил.
Рух протесту молоді та радикальної 
інтелігенції — найяскравіше явище 
в суспільному житті США в 60-их 
роках — був насамперед спрямова
ний проти цього тотального підко
рення особистості. «Бунт молодих» 
ніс у собі заряд енергійного протес
ту проти «автоматизації» і відчуже
ності індивіда, проти застарілих 
принципів буржуазної цивілізації. 
Особливості радикального руху в 
США визначалися тим, що він роз
горнувся в умовах глибокої кризи 
зовнішньої і внутрішньої політики 
американського імперіалізму, викли
каної війною у В ’єтнамі.
70-ті рони виявили низку суперечли

вих тенденцій у розвитку молодіж
ного протесту: спад руху в його бур
хливих формах і подальшу радикалі- 
зацію його ідеологічних засад. Нак
реслився різкий поворот у бік того, 
що називають контркультурою. Дос
лідник молодіжного руху в США 
Ч. Рейч твердить, що логіку й рево
люційне значення цього руху «можна 
зрозуміти лише в зв’язку з науково- 
технічною революцією і кривою, яка 
виявляється передусім у втраті аме
риканцем контролю над суспільним 
механізмом». На думку дослідника, 
тільки нові ідеали й нова культура 
дозволять поновити цей контроль. 
Рейч щиро засуджує сучасне амери
канське суспільство, для якого ха
рактерні безладдя й корупція, лице-. 
мірство й мілітаризм, занепад демо
кратії, перетворення нації на ієрар
хічну систему, що складається з не
численної еліти й величезної маси 
безправних американців, роз’єднан
ня людей, послаблення всіх тради
ційних зв ’язків, утрата людиною 
власного « я » .  Водночас вчений вба
чає причину всього цього в кризі 
суспільної свідомості. На його дум
ку, засіб для лікування хворого сус
пільства закладений у «новій» свідо
мості молодого покоління, яке, рево- 
люціонізуючи структуру суспільства, 
«здійснить революцію не прямими 
політичними засобами, а зміною 
культури й якості індивідуального 
життя, що зрештою приведе до змі
ни політичних структур». Зміст «но
вої свідомості» полягає, на думку 
Рейча. «в її визволенні, у зміні орі
єнтирів діяльності, у пошуках само
го себе, розумінні гідності й особис
тої відповідальності... Тільки куль
тивуючи в собі всіма доступними за
собами — від одягу до нелегальної 
діяльності — це почуття, індивід мо
же сподіватися розвинути незалеж
ну свідомість». Як бачимо, поставив
ши правильний діагноз хворобі, виз
начивши її як кризу суспільної сві
домості, Рейч, однак, пропонує не 
ті ліки. Разом з представниками «но
вих лівих» він орієнтується на «рево-
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люціонаризм» молоді, а не на класо
ву боротьбу. Ця ревізія марксист
ських ідей приводить Рейча та його 
спільників у табір ідеологів буржуа
зії.
Максималізм богемно-бітниківського 
крила радикальної молоді здається 
«новим лівим» запорукою успіху 
політичної революції. А проте аме
риканські дослідники Г. Калверт і 
К. Неймен, які пройшли весь шлях 
«нових лівих» з часу їх виникнення, 
змушені були нещодавно констату
вати: «!Нові ліві розгублені. Саме те
пер стає зрозуміло, що їхня утопіч
на фантазія, їхня надія на «культур
ну» революцію лише тимчасова іс
торична аберація».
Анархістсько-нігілістична ексцент
рика нині потіснилася, звільнивши 
дорогу ширшим рухам. Адже духов
на сфера радикальної молоді — тіль
ки один із фрагментів американсько
го духовного життя.
Нині цікаве інше: психологічний
вплив радикально настроєної інтелі
генції на масову свідомість, на світ 
«середнього американця». Останній 
уже не може відмежовуватися від 
опозиційно настроєних груп. Він та
кож потребує системи ідеалів і цін
ностей, яка допомогла б йому прис
тосуватися до бурхливого навколиш
нього світу.
Американський публіцист Герберт 
Мітгаиг немов підбив підсумок роз
витку духовного життя в США за 
період 1950— 1970-х років. Він пи
сав: «Відгомін війни холодної і воєн 
неоголошених визначав клімат нашо
го повсякденного буття й характер 
творчого самовияву... Жахи в’єтнам
ської війни, такої ганебної для аме
риканців, і загроза міжконтиненталь
ної ракетної війни перетворили біль
шість на конформістів, а меншість — 
на активних борців, що шукають 
можливості відверто висловити про
тест... У наш вік торгівлі культу
рою, у вік так званих «масових ко
мунікацій», коли день і ніч не за
мовкає канонада проти індивідуаль
них зв’язків і самовияву особистості,

почалося, нарешті, невдоволення офі
ційною ідеологією навіть серед тих, 
для кого характерна моральна сліпо
та».
Настрої критицизму, відчуття небла- 
гополуччя значно розширилися. 
Особливо це виявляється в творчому 
середовищі. Цікаві в зв ’язку з цим 
автентичні і влучні висловлювання 
американської письменниці Л. Хелл- 
ман.
Ім’я Л. Хеллмаи широко відоме в на
шій країні. її п’єси «Осінній сад», 
«Лисенята», «Леді й джентльмени» 
неодноразово йшли на радянській 
сцені, і, до речі, «Лисенята» — цей 
класичний твір прогресивної амери
канської драматургії — нині знову 
поставлені на сцені Московського те
атру імені Ленінського комсомолу. 
Родинні драми Л. Хеллман «проби
ваються» через буржуазний побут і 
його умовності до глибинних стиму
лів людської поведінки в капіталіс
тичному суспільстві, викриваючи по
роки, приховані під машкарою рес
пектабельності. Останню свою п’єсу 
«Іграшки на горищі» вона написала 
в 1960 році. А нещодавно Л. Хел
лмаи опублікувала мемуари під до
сить своєрідною назвою — «Жінка, 
яка ще не перестала жити». 1970 
року письменниця почала виклада
ти в університетах Каліфорнії і 
Берклі. Підсумовуючи свої спостере
ження, вона зазначила: «В 60-х ро
ках мене здивували масштаби сту
дентського руху. Я не відразу усві
домила його важливість: він стиму
лював полівіння громадської думки. 
Моє покоління, яке виросло в роки 
Маккарті, звикло ховатися в кущі 
(сама Л. Хеллмаи, однак, категорич
но відмовилась «співпрацювати» з 
Комісією по розслідуванню антиаме- 
рикаиської діяльності — В. В.). У нас 
слабка національна пам’ять. Тому 
Уотергейтська справа забудеться, як 
починають забувати В’єтнам. Люди 
швидко все забувають».
Але не все безслідно минає: саме ан
тивоєнний рух у всіх його соціаль
них і політичних формах вплинув на
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свідомість дрібного буржуа, замож
ного чиновника, високооплачуваного 
техніка, тобто людей, які живуть у 
зовсім іншому моральному вимірі.
Цікаве визнання американського 
журналу «Ю. С. ньюс енд уорлд рі- 
порт»: «Люди науки й мистецтва, 
особливо молоді спеціалісти, які пре
тендують або хотіли б претендувати 
на інтелектуально важливу «творчу» 
роль у складній взаємопов’язаній 
структурі бізнесу, освіти, засобів ма
сової інформації, складають інтелі
генцію американського типу, що ут
ворює ядро субкультури «молодого 
радикалізму» у великих містах від 
Лос-Анджелеса до Нью-Йорка. Ця 
інтелігенція почала прищеплювати в 
Америці смак до нової манери одяга
тися, до нових книжок, кінофільмів, 
телевізійних програм, до нової мора
лі, до нової теології. І вона має де
далі більший вплив у країні».
В цьому висловлюванні пропущене 
найголовніше — негативне ставлен
ня сучасної молодої інтелігенції 
США до офіційної споживацько-за
жерливої психології буржуазного сві
ту. Тенденція відмови від конфор
мізму та користолюбства нині захо
пила багатьох американців. Такі нас
трої стали модою, а це вже само по 
собі характеризує духовну ситуацію 
в США на початку 70-х років.
У мистецтві й літературі невдоволен
ня, пошуки «антиспоживацької орі
єнтації» зумовили поворот до прос
тих фабульних побудов. Театр по
вертається до старої реалістичної 
драми. Кінематографія відродила 
специфічний реалізм ЗО—40-х років. 
Бестселером став роман Ненсі Міл- 
форд «Зелда», присвячений дружині 
відомого романіста Ф. Скотта Фіц- 
джеральда, яка душевно захворіла й 
загинула під час пожежі в психіат
ричній клініці. Авторові вдалося під
вести читача до думки, що буржуаз
на цивілізація в США, яка грунту
ється на цілковитому пануванні тве
резого розрахунку й бізнесу, в своїй 
основі ворожа людській особистості.

(До речі, тільки тепер здобули справ
жнє визнання твори самого Фіцдже- 
ральда: антибуржуазні твори «Вели
кий Бетсбі» і «Ніч лагідна» переви
даються знову й знову масовими ти
ражами).
Американська кінозірка . Одрі Хеп
берн, яка не знімалася в кіно протя
гом останного десятиріччя, відкину
ла пропозицію Лукіно Вісконті вико
нати головну роль у його черговому 
фільмі лише тому, що не бажала 
грати розпусну матір. «Я кр^ще си
дітиму вдома й виховуватиму двох 
своїх синів, — заявила актриса, — 
аніж зніматимуся в стрічках, поз
бавлених доброти й великодушнос
ті».
За визнанням американського тиж
невика «Ньюсуїк», навіть Голлівуд 
«розбудило нашестя групи недосвід
чених молодих продюсерів і режисе
рів, які порушили його сонний спо
кій. Ці люди відкинули усталену кі
нематографічну традицію, почали 
застосовувати нетрадиційні методи й 
добирати акторів, схожих на прос
тих людей. Вони виносили свої ка
мери на вулицю... Імпровізація і 
спонтанність робили їхні твори реа
лістичнішими». В складній і плинній 
духовній ситуації країни американ
ська кінематографія — це дуже зна
менно — також намагається залучи
тися до хвилі духовного відродження. 
Заклик до людяності й щирості, до 
людської солідарності чути у кіно
фільмах Пітера Богдановича, опові
даннях Джойс Керол Оутс, спектак
лях Майка Ніколсона. «Середні аме
риканці» усвідомлюють необхідність 
боротьби за людяність, почуття якої 
в Америці давно втрачене й яке не 
так легко віднайти», — писала на
віть консервативна «Нью-Йорк 
тайме».
Критичне світовідчуття й прагнення 
сформулювати систему нових пози
тивних цінностей (або повернути ста
рим їх справжній зміст) зумовлюють 
осмислений потяг до духовної куль
тури. Слід підкреслити, однак, що 
цей потяг не виключає поширення
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так званого поп-мистецтва, що пос
тає водночас у двох іпостасях: як 
феномен моди і як знак «субкульту- 
ри протесту». Певні інтелектуальні 
кола, чиї естетичні смаки були сфор
мовані модерністським рухом, і досі 
«втішаються» ексцентрикою заради 
неї самої. Так, Джозеф Папп — ни
нішній директор нью-йоркського те
атру «Лінкольн-центр», ставлячи п’є
су Д. Рейба «Бум, бум — кімнат
ка» — про дівчину Кріссі, що муж
ньо бореться за свою людську гід
ність, — вирішив спектакль у від
верто умовній манері, незважаючи 
на реалізм п’єси (радянському гля
дачеві відома п’єса Д. Рейба «Пали
ці й кістки», поставлена москов
ським «Современником» під назвою 
«Як брат братові»).
Одним із виявів модерністської сти
хії є «підпільна» кінематографія, іцо 
продукує формалістичні, хаотичні, 
безсюжетні кінострічки на 16-мілі- 
метровій плівці, тривалістю від 5 до 
ЗО хвилин. Найвідоміші представни
ки «підпільного» кіно — режисери 
Джонас Мекас, Стен Брекідж, Джек 
Сміт і Еиді Уорхол — надають сво
їм опусам особливого «світоглядно
го» значення. їм здасться, що вони 
виступають проти буржуазної цивілі
зації, американського способу жит
тя. Але цей екстравагантний жанр 
відіграє роль скоріше скандальну, 
аніж конструктивну. Надміру полі- 
тизована ліворадикальна «культур- 
філософія» і модерністське мистец
тво, яке діє в межах «субкультури 
протесту», стають надбанням досить 
вузького середовища.

Правляча еліта США знає про втому 
«середнього американця» від зако
нів і норм «суспільства споживання» 
і намагається і цей факт обернути 
собі на користь або, принаймні, ней
тралізувати його, спрямовуючи у ви
гідне русло потяг до «вічних ціннос
тей». Відбувається незрима підміна: 
замість моральних ідеалів зверху 
підсовують міщанську самозаспокоє
ність. Офіційна масова культура, яка 
орієнтується на виховання політично 
й ідейно пасивної людини, намага
ється вмістити духовні настрої в 
рамки соціального й політичного кон
формізму. Виникає мистецтво, яке 
утверджує «універсальну» (точніше, 
міщансько-буржуазну) доброчесність. 
На комерційні сцени Америки рину
ли мелодрами ЗО—40-х років. Ця 
тенденція захопила й некомерцій- 
ний американський театр. Поряд із 
значними мистецькими явищами ви
рує потік другосортної літератури; 
чутлива, як завжди, до кон’юнктури, 
вона відгукується на пожвавлення 
інтересу до мелодраматичних ситуа
цій. Саме цим пояснюється успіх 
фільму Артура Хіллера «Історія ко
хання» або п’єси Н. Саймона «В ’я
зень Другої авеню». Споживацька 
культура силкується втримати нові 
віяння в межах, політично нешкід
ливих для панівних класів. Проте 
відчуття неблагополучиості буржуаз
ної цивілізації поглиблюється. Мо
рально-духовне обличчя американців 
починає змінюватися, а це лякає 
правлячі кола США.

Москва.
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0. І. БІЛЕЦЬКИЙ 
ЯК ВІЗАНТОЛОГ

Широта і глибина ерудиції Олек
сандра Івановича Білецького диву
вали його колег та учнів. Нерідко 
вченого запитували, як щастить йо
му зберігати в пам’яті таку вели
чезну кількість фактів? Справді, 
пам’ять він мав феноменальну. Про
те не тільки й не стільки природ
ним даром, як жвавим і свідомим 
інтересом до різноманітних явищ 
літератури — вітчизняної, зарубіж
ної, давньої, сучасної — пояснюєть
ся його енциклопедизм. Уже в сту
дентські роки О. І. Білецький заці
кавився проблемою зв ’язку між літе
ратурами різних народів і часів, 
зрозумівши, що дослідження окре
мих, хоч би й видатних явищ, ви
хоплених із загального складного 
світового літературного процесу, ще 
не веде до пізнання його закономір
ностей. Цим-то й пояснюється не
збагненне для викладачів вагання 
студента-Білецького, поставленого 
перед проблемою вибору кафедри. 
Замкнутися в межах літератури пев
ної країни, певного часу він не хо
тів і не міг, бо яку б тему не оби
рав, вона вела його до іншої. Леген
ду про Фауста неможливо було до
слідити, не заглибившись у історію 
середньовічної демонології, остання 
сягала корінням античного світу й 
глибше — Давнього Сходу, первіс
ної магії; щоб з ’ясувати особливості 
романтизму в російській літературі 
XIX ст., треба було ознайомитися з 
творчістю другорядних, майже забу
тих письменників (зокрема жінок-пи- 
сьменниць) та з аналогічними явища
ми в західноєвропейських літерату
рах; вірші Сімеона Полоцького вели 
до пошуків їхніх латинських і поль

ських джерел; давньоруську літера
туру, треба, з свого боку, вивчати, 
враховуючи те, що перейшло до неї 
з візантійської спадщини. У тон час 
поширеною була думка про цілко
виту залежність давньоруської куль
тури від Візантії. А як же сама Ві
зантія, чи сказала вона щось своє,, 
чи створила свої шедеври на руїнах 
античного світу, з яких виросла? Ба
гатьом здавалося — не сказала ні
чого.

Нотатки та коментарі, зроблені 
О. І. Білецьким ще в молоді роки, 
розкривають його ставлення до цих 
та інших питань, пов’язаних з Ві
зантією та її впливом на Київську 
Русь.

«П. Безобразов, — нотує він, — 
відомий візантиніст, що багато років 
займався Візантією без найменшого 
смаку і з великою неприязню до 
предмета (не він один такий), у пе
редмові до російського перекладу 
Ш. Діля «Візантійські портрети» 
каже про вплив Візантії на Русь. 
Російське самодержавство, УСЯ (так- 
таки сказано) наша література «мож
на без перебільшення сказати: вся 
наша література в добу допетровську 
була грецькою»). Осліплення Василь
ка, становище жінки (у Діля в його 
книжці показано якраз щось проти
лежне) і т. д. — все це ніби від Ві
зантії. В такому ж дусі, з очевидним 
бажанням вбити у читачів будь-які 
зародки інтересу до Візантії, тим же 
Безобразовим написана популярна 
книжка «Очерки Византийской куль
туры». Видаючи її, «Огни» (видав
ництво) у передмові вибачалися: ав
тор мовляв, великий знавець справи, 
і не слід звертати уваги на те, що 
цю справу, справу цілого свого жит
тя, він не любив ніколи, а вряди-годи 
просто ненавидів.

До самого останнього часу візан
тійська література як самостійна га
лузь мало вабила до себе дослідни
ків. До неї ставилися зневажливо, 
та й дотепер у багатьох випадках 
бачать у ній нудне повторення, пе
респіви того, що створене було ге
нієм давніх еллінів. Візантійська ім
перія мала більш ніж тисячолітню 
історію. Втім, це минуле не було 
«своїм» для жодного з сучасних на
родів. Тому-то до Візантії звертали
ся лише остільки, оскільки з нею 
були пов’язані окремі події історії 
західних народів.' Передові історики 
XVIII ст., засуджуючи в середньо
віччі суспільну застійність, політич
ну сваволю, зашкарублість думки, 
церковний гніт,— все те, що їх від
штовхувало у середньовічному ла
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ді, — бачили його найрізкіше вияв
леним у Візантії.

Вольтер про Візантійську історію: 
«Цей недостойний збірник містить 
лише декламацію і чудеса; він є 
ганьбою людського розуму». Мон- 
теск’є: «Історія грецької імперії є
ніщо інше, як низка заколотів, пов
стань, підступів». Знаменитий істо- 
рик-просвітитель Г. Гіббон свою ба
гатотомну історію Візантії назвав 
«Історією занепаду і руйнування 
Римської імперії». Ренаи про візан
тійську літературу: «Загальний смак 
був вельми низький... Слово вже не 
було природним одягом думки, вся 
вишуканість його не полягала у від
повідності ідеї», яка висловлювала
ся. Доба була, так би мовити, вель
ми літературна... Тільки й розмов 
було про красномовність, добрий 
стиль, а насправді писали погано...

Впливи Візантії, — продовжує 
О. І. Білецький, — на Давню Русь 
незаперечні, хоч вплив можливий 
тоді, коли є що запозичити й коли є 
здатність і потреба його засвоїти. 
Особливість російської візантології 
— відсутність захвату, спроб про
никнути у сутність явищ».

Останнє не поширювалося на істо
рію візантійського мистецтва, яку 
в Харкові викладав Є. К. Редін. 
Ще в квітні 1909 р. на засіданні 
«Харківського історико-філологічного 
товариства» О. І. Білецький висту
пив з доповіддю про Є. К. Редіна 
як історика візантійського мистецтва; 
в своєму архіві він зберіг як релік
вію автограф учителя — недописану 
сторінку про пам’ятки Равенни.

Образи Візантії оживали в уяві 
О. І. Білецького завдяки художній 
літературі, передусім французькій. 
Поряд з конспектами наукових до
сліджень Олександр Іванович робив 
також виписки з історичних романів, 
які читав у дев’ятсотих роках. Пер
шим (у 1902 р.) був прочитаний ро
ман Жана Ломбара (J. Lombard, 
«Byzance»), за ним Поля Адама 
(«Р. Adam, «Вазіїе et Sophia», «Irene 
et ies' eunuques», «Princesses byzanti- 
nes»). Ці виписки використовував він 
пізніше, «оздоблюючи» ними свої 
лекції. Ось одна з них:

Візантія, як її показав Жан Лом- 
бар.

«Згасаючи з наближенням сутінок, 
відкривалася ще рожева Візантія; 
з*явилися її дивовижні, строкаті, 
галасливі широкі вулиці, які закін
чуються невеликими площами з 
церквами й монастирями, що рясні
ють круглястими банями. Праворуч

портики площі Августеон, що об- 
рамлюють Мілліарій з чотирма арка
ми, увінчаними статуями, серед яких 
імператор Юстініан — вершник з зо
лотим плюмажем на шоломі й зем
ною кулею в руці, що мчить у нап
рямі на Схід. На півночі сріблом ви
блискують дахи, золото випроміню
ють бані, здіймаючись до попелясто- 
зеленого небосхилу, на тлі якого ви
мальовуються верхівки дерев, а ще 
вище — хрест собору святої Софії...

Юрмився люд у рожевих приза
хідних променях; неосяжне вечірнє 
небо дедалі поглинало верхи церков 
і палаців, що танули у фіалкувато- 
му повітрі. Вулиці то сходили на 
пагорби, яких було сім, то збігали 
вниз і, залежно від будови верхніх 
поверхів, у протилежних будинках, 
що або виступали наперед, набли
жаючись один до одного, або далеко 
відступали один від одного, — ву
лиці були або чорні, як тунелі сьо
гочасного міста, або ж яскраво ос
вітлені останніми променями сонця, 
яие хилилося до обрію...»

«Живописність» описів Ломбара 
імпонувала Олександру Івановичу 
тим більш, що, крім дослідницького, 
був він наділений і художнім талан
том. З юних років писав вірші, мав 
хист до малювання. Читаючи та кон
спектуючи дослідження візантологів, 
твори візантійських істориків, на
віть переповнені чудесами, видіння
ми та молитвами «Житія святих», 
він між рядками вмів бачити реаль
не життя, правдиві людські харак
тери.

Улесливий царедворець Прокопій 
пише літопис великих діянь імпера
тора Юстініана, якого вихваляє над 
усяку міру, як і його прекрасну та 
мудру дружину Феодору (обоє бла- 
гочесні, майже святі, сам бог цо- 
дає їм поради через ангелів небес
них), а одночасно створює «таємну 
історію», в якій не менш енергійно 
ганьбить і таврує моральні вади во
лодарів. яким служить: не ангели, 
а біси керують Юстініаном, він — 
вовкулака, що походжає вночі роз
кішними палатами мармурового па
лацу, тримаючи в руці власну го
лову, а Феодора перевершила у роз
пусті всіх повій імперії... В якому з 
його писань більше правди? Відсі
вати зерна правди Білецькому-вче- 
ному допомагав Білецький-людино- 
знавець, психолог, художник.

Про імператорів, патріархів, пол
ководців, про пишні оздоби Влахерн- 
ського палацу і храму Софії Кон
стантинопольської можна було ді
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знатися з численних джерел. Що ж 
до побуту, умонастроїв соціальних 
низів, то достовірні подробиці для 
їх характеристики пощастило ви
явити саме у «Житіях святих», зо
крема Андрія Юродивого та Васи
ля Нового. Цим пам’яткам присвя
чені десятки записів у зошитах різ
ного часу. Лекція, читана, ймовірно, 
1912 р., коли Олександр Іванович 
вів спецкурс з агіографії, почина
лася так:

«Візантійську агіографію Крум- 
бахер порівняв з густим первісним 
лісом, який тягнеться у далечінь — 
безконечний, невилазний, без єдиної 
стежки, що вела б крізь хащу. Не
безпека заблукати в його гущавині 
загрожує на кожному кроці, а тіні 
ночі вже затуманюють виднокрай. 
Проте він же відмітив різноманіт
ний інтерес, що являє агіографія: 
вона — дорогоцінне доповнення до 
історій та хронік; дозволяє зазирну
ти в культурне життя того народно
го шару, який у інших письменників 
лишався поза увагою; ... мова — ча
сто справжня народна, не виправле
на, не архаїзована вченими. І, на
решті — а це передусім для історії 
літератури цінне, — вона, певна річ, 
більше за інші галузі візантійської 
літератури свідчить про художній 
смак, про поетичну свідомість, дає 
змогу ознайомитися з літературним 
мистецтвом Візантії. Всі ці грані 
притягали і притягають до неї увагу 
вчених — і богословів, і істориків 
політичних, церковних, культури, і 
філологів, і істориків літератури. 
Ще багато неясного: дуже багато
текстів не видано, не досліджено. 
Однак дещо зроблено. Приємно, що 
й російськими вченими: Васильєв-
ським, Лопарьовим, Безобразовим, 
Сперанським, Вілінським, Ристен- 
ком, Рудаковим та ін.».

На аркуші конспекту іншої лекції 
перелічені місця з «Житія Андрія 
Юродивого», в яких висловлюється 
протест проти гноблення, дається 
своєрідна соціальна утопія, змальо
вані епізоди з життя константино
польського дна.

І добір цитат з тексту житія, і де
що прямолінійний кінцевий висновок 
свідчать, що лекція читалася вже У 
1920-х роках:

«Пам’ятка пролетарської літерату
ри. Ближче, мабуть, до нас, ніж ві
зантійські романи, про які — на
ступного разу».

Лаконічна нотатка 1952 року мі
стить цілком оригінальні і вельми 
плідні думки вченого:

«Не «оцерковлення» народних опо
відань, а навпаки — омирення, фоль- 
клоризація церковних легенд (краще 
сказати і те, і друге — взаємо
вплив). Приклади: житіє Андрія
Юродивого, видіння Григорія, розпо
відь Феодори. Давньоруське христи
янство — перетворення візантій
ського християнства на політеїстич
ну релігію з слідами фетишизму та 
первісного магізму.

Видіння Григорія та розповідь 
служниці Феодори, про які згадуєть
ся тут, — фігурують у «Житії Васи
ля Нового».

У зошиті наступного, 1953 року 
знаходимо стислий проспект під наз
вою «Два візантійські житія»:

«Звичайні уявлення про Візан
тію. Образи Царграда. Посли Воло
димира та їх розповіді. Архітектура 
та образотворче мистецтво. Житія 
як літературні твори. Шаблони та 
живе життя. Кількість житій. Окремі 
теми:

а) загадки того світу, б) загадки 
кінця світу.

I. «Житіє Василя Нового». Свя
тий — волоцюга, підозріла особа, 
що її затримують візантійські при
кордонники. Судові слідчі. Василь та 
державні перевороти. Хатня робітни
ця та її ходіння по муках. Видіння 
Григорія: божественний кінемато
граф, обрядиик візантійського дво
ра — парадні виходи, богослужіння.

II. «Житіє Андрія Юродивого». 
Що таке взагалі юродиві? Царгород, 
показаний із зворотного боку. Візан
тійська голота та люмпен-пролета
ріат. Реалізм житія. Соціальна уто
пія у бесідах і пророцтвах. Психоло
гічна природа образів.

III. Висновки про фантастику у 
житіях. Образи загробного світу. 
Засіб СНУ, «прозріння».

Таким чином, завдання, що його 
ставив О. І. Білецький — протиста
вити «звичайним уявленням про Ві
зантію» нові, показати, що фанта
стичне мало реальне підгрунтя у 
житійній літературі. Мовні анахро
нізми, у даному контексті, здавало
ся б, цілком недоречні — «кінема
тограф», «хатня робітниця», «при
кордонники», свідчать про бажання 
сзтора осучаснити давнину, переки
нути кладку між давниною і сучас
ністю. Приблизно тоді ж на окремих 
аркушах він конспектує слов’ян
ський текст «Житія Василя Нового», 
звіряючи його з грецьким оригіна
лом і роблячи відповідні корективи. 
У конспекті головна увага приділена 
біографії Василя; відступи, зокрема, 
видіння Григорія та Феодори, вилу
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чені. Очевидно, це пояснюється праг
ненням побудувати на основі пам'ят
ки оповідання з якомога динамічні- 
шою фабулою, щоб полегшити 
сприйняття переказу сучасному слу
хачеві або читачеві. Ось, наприклад, 
як переказаний один епізод з жит
тя Василя — його зіткнення з Са- 
ронітом, що замислив вбити царя 
Константина, свого тестя:

«Святий викриває Сароніта, який 
виїздив з свого дому. Сароніт б’є 
його по голові бичем. Святий не вга
мовується. Сароніт наказує втягти 
його у дім.

— Ну ти, злющий старий, кажи, 
який чорт навчив тебе твоїм зухва- 
лостям? Чи відаєш, хто я? Я цар
ський зять, перший у царських пала
тах, багатства мої незліченні, як пі
сок морський: безліч маю рабів, ма
єтків, сіл, отар, не порахувати зо
лота й срібла в моїх скринях. Всі 
мене шанують, а ти безрідний діду
ган і нещасний прохач. Як ти насмі
лився турбувати мене прилюдно сво
їми докорами та викриваннями? Ка
жи, поки не покарав тебе на смерть!

Святий знову переконує зректися 
замисленого злодійства.

— Бийте його, аж поки не вийде 
з нього дух лжепророцтва!

А святому хоч би що: як дерево, 
німе й нечутливе, нічого не відпові
дає, не здригнеться тілом, не за
стогне. Чутно лише, як киями вда
ряють. Б ’ють у дворі. Олена, дру
жина Іоанна, чує, прибігла:

— Мене бийте, а сього мого свя
того. облиште!

Розлючений Сароніт наказав і її 
бити.

— Бийте, бо вона з ним перелюб
ствує!

Били й виволокли за ноги з двору, 
а святому заподіяли п’ятсот ран. 
Віщий сон Сароніта: ворон на дубі, 
люди з сокирами, рубають дерево, 
кидають у вогонь. Захворів Саро
ніт, наказав був відпустити Василя. 
Іоанн зрадів, та Олена вмерла, вмер 
Сароніт, вмер і Іоанн. Лишився Ва
силь один в домі».

Довершити оформлення свого за
думу ще до цих двох «житій» і опуб
лікувати розвідку про них Олександр 
Іванович не встиг. Щоправда, 1954 
року прочитав він публічну лекцію 
на цю тему у Київському універси
теті. Є начерк її плану, на жаль, не 
доведений до кінця. Наводимо його, 
доповнюючи окремі місця прилучен
ням інших відповідних змістові за
писів і начерків, розпорошених по 
зошитах або окремих аркушах. До- 
поїження подаємо в дужках:

«Два візантійські житія. Те, про 
що збираюся розповісти, безконечно 
далеке від вас не тільки за часом, а 
й за характером. А разом з тим, воно 
вельми актуальне, тому що:

1. Ставить і дозволяє вирішити 
деякі дуже важливі теоретичні пи
тання.

2. Показує, як образи, що, на пер
ший погляд, не мають кореня у дійс
ності, насправді зростають із цієї 
дійсності і з нею пов’язані.

3. Як літературні твори, що за 
своїм жанром та змістом входять до 
надбудови над певним базисом, вклю
чають елементи, руйнівні для цього 
базису в зв’язку з суперечливою 
природою будь-якого суспільного 
явища.

4. Дозволяє побачити в далекому 
минулому моменти, що зближують 
його коли не з нашою дійсністю, то 
з дійсністю, котра оточує наш світ 
— соціалістичний світ, який не має 
прецедентів в історії.

5. Допомагає нам зрозуміти яви
ща російської дорадянської та й вза
галі східно- й південнослов’янських 
літератур.

Предмет — два житія святих, 
створених візантійською літературою 
у IX—X ст. Поняття «житія»: біо
графії видатних людей. Святими 
церква їх визнавала з різних при
чин: чи тому, що вони постраждали 
за християнську релігію (мученики) 
або ж уславилися своїми організа
торськими здібностями (святителі), 
взагалі моральними подвигами, чу
десами, аскетичними вправами (пу
стельники, чудотворці, затворники, 
столпники, молчальники, постники). 
Не тільки духовні особи, єпіскопи 
та ченці, а й особи світські. Понят
тя «святий». Буслаєв: «Будь-який
героїзм, все, що ми тепер звемо ве
ликим та ідеальним, освітлювалося 
в очах віруючого сіянням святості. 
Тому-то улюблений народом князь, 
благодійник міста, який прикрасив 
його храмами та монастирями, пере
можець ворогів, оборонець рідної зем
лі... велика людина, котра здавалася 
достойною поваги, лишала по собі у 
пам’яті нащадків ідеальний образ, 
осяяний променями святості». Свя
тий — взагалі позитивний герой. 
Так і в літературі: роман Золя,
«Дворянське гніздо», «Живі мощі» 
та ін. Улюблене читання багатьох 
віків і народів. Пушкін, Герцен, Ле
сков, Флобер, А. Франс, І. Франко. 
Збірники житій — «Legenda аіігеа», 
«Четьї мінеї».

Візантія — terra incognita. Візан-
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тійщина. В сілякого роду облаюван- 
ня... Російські візантиністи. Небезпе
ка скороспілих узагальнень стосовно 
періоду в понад тисячу років! Захоп
лення — Шарль Діль, «Візантійські 
портрети». Історія: палацові переворо
ти, царі, патріархи, ченці, всілякі бу
зувірства, богословські суперечки. 
Григорій Богослов: «Якщо ти при
йдеш до міняли розміняти срібну мо
нету, він не промине нагоди розповіс
ти тобі, чим у Трійці відрізняється 
Батько від Сина; якщо ти у булочни
ка запитаєш, скільки коштує фунт 
хліба, він тобі відповість, що Син 
стоїть нижче Батька, а на запитання, 
чи добре випечений хліб — що Син 
створений з нічого». Зовнішній бік— 
Царград. Архітектура. Мозаїки. 
Емалі. Різьба по кістці та інш. Літе
ратура — панування риторичного 
штукарства, антикварність. Цецес та 
ін. (XII ст. (кінець) — Іоаян Це
цес «Іліака» — три поеми, 665 гек
заметрів на основі Гомера. Друга 
пісня — переказ Іліади. Інший йо
го твір «Біблос», 12.759 віршів — 
зведення міфологічних та історичних 
відомостей без зв’язку і переходів, 
одне після іншого, без жодних пое
тичних прикрас. «Про виховання ді
тей» — понад 8000 віршів — тлу
мачення фізичні та моральні, часто 
безглузді, гомерівських сюжетів. Ще 
інші — про комедію та комічних 
поетів, про особливості тварин).

Панегіризм, схоластика. Трафа
ретність житій. (Суворо розроблена 
схема. Передмова: вказівка на убо
гість літературних образів, склад
ність завдання, але необхідність йо
го розв’язання; євангельська притча 
про нерадивого раба. Святі зростили 
плід сторицею; джерела — мандру
вав по різних місцевостях, запису
вав. Порівняння з бджолою. Головна 
частина: про предків героя — люди 
благочесні. Батьківщина — вихва
ляють її клімат, природні багатства. 
Тлумачення імені святого. Майновий 
стан. Дитинство: не любить ігор, ви
довищ, пісень, танців, охоче читає 
Псалтир і Писання, наука дається 
легко. Юність: на жінок не дивиться 
або після шлюбу тікає з дому. Жи
ве здержливо, нічого смачного не 
вживає, крім води, нічого не п’є, 
стійко терпить негоду. Подвиги: за
лізні вериги, спить на камінні, сто
їть на стовпі, виконує чорну працю 
в монастирі, молиться, мовчить.

Пророцтва, чудеса, знає, коли 
помре).

Але ж і відхід від шаблону. «Жи
тіє Андрія Юродивого». Коли, ким 
написане («Житіє Андрія Юродиво

го» написане наприкінці IX — поч. 
X ст. Никифором, священиком Свя
тої Софії, що особисто знав святого. 
Велику роль у житті відіграє най
ближча до Андрія людина — його 
учень Єпіфаній, що дав авторові ба
гато відомостей. Срезнєвський та Ве- 
селовський відносять час життя Анд
рія та написання житія до VI ст., 
що не здається переконливим. Пе
реказ житія).

Місто — спрут, що стягує з усіх 
кінців країни розумові та фізичні 
сили. А в цьому місті, «всеблагому 
царственному граді, де квітнуть зма
гання наук та зразки усіх доброчес- 
ностей», різко відокремлені класи: 
люди сильні, які подібно до прин
ців ходять у розкішному шовковому 
одязі, живуть у пишних особняках, 
відпочивають на затишних віллах, і 
люди вбогі, мешканці верхніх повер
хів прибуткових будинків на вузь
ких та брудних вулицях, люди, що 
побиваються заради шматка хліба, 
а то й зовсім безпритульні, які но
чують у громадських портиках, або 
під склепінням ринків. Гостре квар
тирне питання. Дорожнеча. Бракує 
не тільки хліба, який отримують за 
талонами, а й води, особливо у літ
ню спеку. Поліцейські патрулі, що 
розправляються по-свійськи з пе
рехожими, яких зустрінуть вночі піс
ля визначеної години. Грабунки, 
вбивства, підпали у дні заворушень, 
коли підводиться з брудного дна го
лодна та буйна голота.

Особливість житія: нема чудесних 
зцілень, величальних відступів, ком
позиція позбавлена стрункості, ок
ремі епізоди пов’язані лише цент
ральною постаттю, грубий натура
лізм деталей, образи, створені за 
контрастом з оточуючою дійсністю, 
зорово-конкретні описи зовнішності, 
образи чуттєві тоді навіть, коли опи
сується область фантастична. Скіф 
за національністю, улюблений слуга 
вельможі Феогноста. Його сон — 
змагання на іподромі: перемагає най
страшнішого з ефіопів, голос запро
шує його стати юродивим. Вранці 
кухар пішов до криниці по воду, по
бачив Андрія — той подер на собі 
одежу, щось верзе нестямне. Вважа
ли, що в нього вселився біс, посту
пово переконалися, що він юроди
вий. Живе на базарі, вулиці, п’є з 
калюжі, дубіє на купі гною (одне з 
чудес — голий, найлютішою зимою, 
під нестерпним морозним вітром 
лишився живий), навіть собака не 
хоче поруч з ним спати, люди його 
ганяють, б’ють, гультяї та повії глу
зують з нього (ще чудеса — повіям
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не пощастило його спокусити; коли 
веселе товариство пішло надвечір з 
шинку до дому розпусти, наперед 
знав, що повертатися будуть вночі, 
попередив, що затримають стражни
ки й жорстоко поб’ють). Лише од
ного разу спробував "покарати своїх 
мучителів: затягли його до шинку,
сміються з нього, штовхають, самі 
п’ють, закусюють, а його не приго
щають. «Що б їм таке зробити, 
скнарам?» — тільки налив собі 
один з них доброго вина повну чару, 
а юродивий її схопив, ви&илив, дру
гою чарою вдарив його по голові та 
й тікати. Звісно, спіймали, відлуп
цювали добряче. Що вдієш? Ну
жденне життя!

Нужденне життя, але за це — 
можливість казати правду на база
рах, по шинках, сс :ед крамарів, ро
бітників, челядинців, жебраків, ву
личних повій, волоцюг, далеко не 
завжди чемних з юродивим. Дорого
цінне право божевільного волати в 
багатих кварталах, насміхатися в 
обличчя з багатія і знати з навіян
ня, з в::дінь, з досвіду, яке нестійке 
життя на землі. Замерзає. Міцний 
солодкий сон поглинув його. Бачить 
себе у гаї. Тепло. На ньому одяг, 
затканий золотими блискавками, з 
білосніжною підкладкою, сяють са
ме цвіти па позолочених чоботах, на 
голові виблискує вінець. Сад — де
рева з квітами й плодами, з чоти
рьох країн світу віють запашні віт
ри. Ані болю від частих побоїв, ані 
думок про їжу — суцільна радість і 
самовдоволення. «То не мав де го
лову прихилити, а тепер ходжу,, ні
би цар якийсь». — Надчуттєве об
гортається плоттю. Образи шохові. 
Ароматне вариво: ангел помішує 
ложечкою, щоб не пригоріло (хтось 
голодний писав). Не така література 
верхів — цілий етикет умовностей! 
А тут — похорон багатія: за гробом 
йдуть демони в образі ефіопів та по
вій, з домовини тхне. Гріхи помер
лого: жорстоке поводження з слуга
ми, лишав без їжі, без одягу, бив, 
розбещував. Просить Андрій мило
стиню в іншого багатія.

— Нема нічого.
— Вірно про вас сказано: легше 

верблюдові пройти крізь вушко гол
ки, ніж багатому у царство боже.

— Бач, таки знає юродивий пи
сання! Докоряєте нам, та не відаєте, 
скільки ми для вас робимо.

— Так, багато робите: ненажер
ливі ви, певно, море, хвороби, ба 
саме пекло поглинають менше, ніж 
ви. Стривай, душе моя; хай нас 
жорна розмелюють; вже недалеко

час, коли отримаєм їжу добру, пит
во медвяне!

Коли і де? Можливо, на тому сві
ті: блукає містом, минає ювелірні 
крамниці, пихаті статуї біля сенат
ських воріт, зітхає: «Тінь, дим і сон 
життя це лихе». А може, й тут, на 
землі? «В останні часи утвердить 
господь царя від злиденних. Буде 
він правити світом по всій справед
ливості, вгамує і смертю покарає ба
гатіїв, жебраків зробить багатими, 
зрівняє людей, скасує податки; не 
буде ні судів, ні пригнічених, ні гно
бителів, припиняться війни, і будуть 
люди ходити по землі без суму, не 
боячися ратного строю».

Не виключено, що одночасно скла
дене й інше житіє. Святий безпас
портний волоцюга. Слідство над ним. 
Його врятування й нічим не прик
метне життя. Його хатня робітниця, 
його вірний учень Григорій. Ходін
ня Феодори по муках».

На цьому виклад уривається, ін
шим чорнилом приписано:

«З незвичайною пожвав леністю, 
захлинаючися, говорив про це мало 
не дві з половиною години у вівто
рок, 16. II — виходило безформно, 
але хтось зауважив: він так про все 
це розповідає, ніби він там жив і 
все бачив на власні очі».

Олександр Іванович, хоч і назвав 
свою лекцію безформною, повер
нувся після неї додому у надзви
чайно доброму гуморі. Зауваження 
слухача насправді було йому дуже 
приємне, бо свідчило, що своєї за
повітної мети — змалювати реальне 
життя Візантії — він досягнув на
решті. Крім розвідки «Два візантій
ські житія», він збирався, «коли ви
паде вільний час», створити істо
ричну повість, де серед дійових 
осіб мав бути «Андрій Юродивий.

В останні роки життя інтерес вче
ного до Візантії помітно пожвавив
ся. Він стежив за зарубіжною візан- 
тологічною літературою, виписав че
рез Книжковий відділ АН СРСР де
сятки книжок іноземних авторів. 
Планував написання розвідки про 
візантійський роман XIII ст. «Каллі- 
мах та Хрісоррая», переклад якого 
вважав за доцільне видати. Питання 
про стосунки давньоруської літера
тури з візантійською і далі цікавили 
його, бо він не вважав їх остаточно 
вирішеними. Якщо свого часу він ви
ступав проти тверджень про цілко
виту залежність давньоруської літе
ратури від візантійських зразків, то 
тепер його непокоїли спроби пов
ністю відірвати давньоруську літе-
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ратуру від візантійської сфери. У 
працях окремих дослідників, не на
ділених глибоким знанням візантій
ської літератури, помічав він безпід
ставне протиставлення її літературі 
давньоруській, намагання показати 
якусь ізольованість останньої від 
Заходу та Сходу.

На його думку, надзвичайно важ
ливо було з ’ясувати, що саме з ві
зантійської спадщини і в зв ’язку з 
чим Давня Русь обирала для свого 
вжитку. Він наголошував на тому, 
що давньоруська релігія була дуже 
відмінною від християнства у його 
візантійському варіанті; що єванге
ліє, на відміну від «Старого завіту» 
й елліністичної філософії, мало впли
нуло на Давню Русь, яка до того ж 
мала цілий пантеон своїх власних 
богів. Про все це він неодноразово 
казав, видно це і з його нотаток. 
Перелічуючи у зошиті 1953— 
1954 рр. сім актуальних завдань 
дослідження давньоруської літерату
ри, одну з них він формулює так:

«Співвідношення давньоруської лі
тератури з літературами Заходу та 
Сходу. Які ж, кінець кінцем, стосун
ки між давньоруською літературою 
та візантійською?

Через кілька сторінок знову про 
те, що турбує:

«Візантійські впливи на Русь. 
Недостатнє знання візантійської лі
тератури. Примітивні її характери
стики. Безплідні порівняння того, що 
не можна порівнювати (надбудови 
над різними базисами, різні жанри). 
А, між тим, з Візантії прийшла спад
щина античності, через неї йшли 
впливи східних культур (аж до Ін
дії). І світові образи: Александр Ма
кедонський, троянська ‘сага, Іоасаф- 
Будда, Соломон премудрий, Тезей- 
Персей-Геракл, що перетворився на 
Єгорія Хороброго. Потреба радян
ської історії візантійської літерату
ри (жодної, крім безладних статей в 
енциклопедичних словниках).

З останнього зауваження видно, 
яким актуальним завданням вважав 
О. І. Білецький дослідження на ос
нові марксистсько-ленінської методо
логії історії візантійської літерату
ри. Він сам збирався взятися за цю 
працю і був до неї добре підготов
лений. Але сталося так, що жодної 
статті, спеціально присвяченої ві
зантійській літературі, він не надру
кував, лишивши свій інтерес до Ві
зантії як заповіт учням і прийдеш
нім поколінням літературознавців.

Платон БІЛЕЦЬКИЙ

ЕДУАРДО АРНОСІ

Соломія
Крушельницька -  
зірка співу У

У 1972 році минуло 100 років з дня 
народження славетної оперної співачки 
Соломії Крушельницької. її творчий 
шлях був тісно пов’язаний з музичним 
і громадським життям Буенос-Айреса — 
столиці Аргентінської республіки. Дов
гий час вона була улюбленицею столич
ної публіки, яка високо цінувала її ви
нятковий талант.

Крушельницька була справді диво
вижною співачкою. Вона мала напро
чуд красивий і гнучкий голос надзви
чайно широкого діапазону. Винятковий 
розум і тонка душевна організація, не
звичайна музикальність і яскрава сце
нічна виразність, притаманні актрисі, 
дозволяли їй створювати рідкісні за 
глибиною і правдивістю образи.

На початку своєї музичної кар’єри 
Крушельницька виступала в основному 
з італійським репертуаром, потім її по
лонили Вагнер і Штраус, і вже в остан
ні роки своєї сценічної діяльності во
на присвятила себе виключно камерно
му співу.

Соломія Крушельницька народилась 
23 вересня 1872 року в Тернополі. Во
на походила з освіченої української 
родини, де панував культ музики, по
тяг до якої Соломія відчула вже з са
мого раннього дитинства. її першим 
вчителем музики був батько. В десять
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рикш майбутня співачка могла прочи
тати будь-яку композицію для форте
піано. У 12 років вона вперше висту
пила перед публікою у благодійному 
концерті.

Музичну освіту Крушельницька здо
була у Львівській консерваторії по кла
су фортепіано й співу. Після закінчен
ня консерваторії вона їде до Мілана 
для удосконалення в співі і сценічній 
майстерності.

Повернувшись на батьківщину, Кру- 
шельницька дебютувала у Львові десь 
у 1892 році. Потім вона співала у Кра
кові і Одесі. У 1896 році відбувся її 
перший виступ в Італії, де вона співа
ла в опері Понк’єллі «Маріон Делорм» 
на сцені театру міста Кремони. В Пар- 
мі і Трієсті її слухали в партії Леоно
ру в опері «Сила долі». У 1897 році 
Крушельницька вперше приїздить до 
Південної Америки — континенту, який 
ириніс їй найбільшу славу, — для ви
ступів у Чілі. 29 травня 1897 року 
оперою «Аїда» розпочалися її гастролі 
у міському театрі Сантьяго. Ось що 
писала про цей виступ газета «Е1 Fer- 
госаггіі», підкреслюючи ті визначні 
якості актриси, які вже завоювали їй 
багатьох прихильників і принесли за
гальне визнання та захоплення гляда
чів і найвимогливіших диригентів: 
«Молода співачка з перших же хвилин 
виявила свою надзвичайну обдарова
ність. Вона співає з великою майстер
ністю і природністю, майже без зусил
ля, тембр голосу такий чистий і ніж
ний, що слухати її — велика насолода. 
Особливо вдалими були романс в V 
акті («Повертається переможець), дуег 
з Амнеріс у другому, велика арія «Моя 
Батьківщина» і дует у третьому та 
прекрасні фінальні сцени. Публіка слу
хала її з наростаючим ентузіазмом...»

Блискуче виконання Крушельницькою 
партії Аїди залишилось частково зафік
сованим у вигляді грамзапису романсу 
«Повергається переможець», що був 
зроблений у 1907 році Міланською фір
мою «Фонотопія». З цього запису мож
на судити про красу її голосу, благо 
родну і виразну манеру співу, пре
красну вокальну школу — все те, що

дозволяло їй відтворювати з приємною 
м’якістю і дуже точно такі різні і 
уривчасті звуки, як наприклад, в арії 
«Ох, нещасна, що сказала я»... У той 
свій єдиний театральний сезон у Чілі 
Крушельницька співала також в опе
рах «Фауст», «Бал-маскарад», «Манон 
Леско» та в опері чілійського компози
тора Ортіса де Сарате «La florista 
de Lugano».

Про виконання Крушельницькою пар
тії Манон Леско вже згадуваний кри
тик писав, доповнюючи перелік відзна
чених рис актриси: «Притаманні їй ви
шуканість і пристрасність співу та гри 
надають блиску драмі і мелодійній му
зиці Пуччіні. її приємне і виразне об
личчя, гнучкий стан і невимушені рухи 
наповнюють життям героїню опери, її 
величні поривання і глибокі страждан
ня».

Повернувшися з Чілі у 1898 році, 
Крушельницька гастролює в Італії 
(Кремона і Парма), Варшаві, Санкт- 
Петербурзі, Відні, Парижі, Неаполі. В 
цей же період фірмою «Gramophone 
and Typerwriter» у Варшаві були зроб
лені перші записи голосу співачки на 
платівки, з яких в теперішній час най
більш відома платівка із записом арії 
з опери «Тоска».

Навесні 1904 року, вже оселившись в 
Італії, Крушельницька захоплюється 
ідеєю знову відродити на сцені оперу 
Пуччіні «Мадам Баттерфляй», прем’єра 
якої незадовго перед цим з тріском про
валилась в міланському театрі «Ла 
Скала». Друга прем’єра за участю Кру- 
шельницької відбулась 28 травня 1904 
року в театрі «Гранде» міста Брешії і 
мала грандіозний успіх. Пуччіні на все 
життя залишився безмежно вдячним ве
ликій співачці. На його роялі завжди 
стояв портрет Крушельницької в костю
мі Чіо-Чіо-Сан, який ще й тепер мож
на побачити в будинку композитора — 
у Торре дель Лаго, поблизу Віареджо, 
перетвореному на музей.

Зовсім не схильний до розхвалю
вань, суворий і вимогливий Тосканіні 
не шкодував похвал для Крушельниць
кої і не приховував свого захоплення її 
талантом. Якось у І905 році, в Туріні.
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він диригував оперою Каталані «Лоре- 
лея» з Крушельницькою в головній ро
лі. Після кількох вистав співачка зму
шена була виїхати до Барселони і на
ступні спектаклі йшли за участю іншої 
актриси. Тосканіні дуже жалкував з 
цього приводу і писав співачці в од
ному з своїх листів: «...мушу сказати, 
шановна синьйоро, що атмосфера оча
рування, яку ви створили, зникла без
слідно, і марно я прагну відновити її...»

У 1906 році Крушельницька знову 
їде до Південної Америки, на цей раз 
до Буенос-Айреса, де вже перебував 
Тосканіні. Про її перший виступ перед 
аргентінською публікою в опері Ката
лані «Ла Валлі» газета «Ла Пренса» 
писала: «Це актриса надзвичайного та
ланту і великої душі. Глибока і тонка 
виконавиця, вона ретельно проаналізу
вала роль Валлі і грає її з вражаючою 
переконливістю. Жодна найдрібніша 
риса характеру героїні, жодна най-% 
менша деталь драматичної дії, що роз
гортається на сцені, не пройшли поза 
увагою співачки. Перед нами була не 
Крушельницька, а сама Валлі (це — 
насправді найвища похвала, яку можна 
зробити актрисі). Крушельницька спіт 
ває з великим почуттям, і її красивий, 
дзвінкий голос особливо приємно зву
чить в середньому регістрі. Артистка 
напрочуд гармонійно поєднує сценічну 
гру з вокалом, не надаючи переваги 
одному над другим».

Як і можна було сподіватись, її дебют 
в театрі «Опера» пройшов з величез
ним успіхом. Але справжнього тріумфу 
зазнала співачка через кілька днів, 
16 червня 1906 року, виконавши партію 
Брунгільди в опері «Валькірія». У ролі 
Вотана виступив Адам Дідур. Виста
вою диригував Артур Тосканіні.

Коли у другому акті Брунгільда — 
Крушельницька з’явилась перед при
нишклим залом з своїм войовничим 
закликом, «весь театр, — згадує гля
дачка, — того вечора охопило почуття 
подиву і зачарування, в якому поєд
нувалось глибоке враження від оригі
нального твору із захопленням від ди
вовижного голосу і несподіваної геро
їчної мужності з якою співачка вико

нувала свою роль. Шалені оплески гля
дачів не вщухали, доки Брунгільда зно
ву не з ’явилась на сцені і не повторила 
своє «Го-йо-то-го!».

Тосканіні, найлютіший ворог повто
рювань на «біс», погодився на це (на 
«біс» було також повторено вступ до 
4-го акту раніше згадуваної опери «Ла 
Валлі»), можливо, тому, що йшлося про 
твір, мало відомий глядачам, а, може, 
тому, що виконавиця головної ролі бу
ла його улюбленицею. Захоплення гля
дачів ще збільшилося в кульмінаційні 
моменти 3-го акту, особливо у великій 
сцені Вотана з Брунгільдою. У вико
нанні Крушельницької горда і прекрас
на Брунгільда була, — як писали га
зети,— справжньою Валькірією, годною 
повстати проти бога і бути скореною 
героєм...»

Після цього пам’ятного виступу 
Крушельницька стала однією з най
улюбленіших артисток Буенос-Айреса і 
була нею на протязі всіх семи театраль
них сезонів, які вона співала тут (в 
Опері у 1906—1911, в театрі «Колон» 
у 1913 і з сольними концертами у те
атрі «Сармієнто» в 1923 році). В Буе
нос-Айресі у неї було багато друзів. 
Людей до неї притягували її душевна 
щедрість, висока культура, вроджене 
благородство і надзвичайна скромність, 
її щира аргентінська подруга Жозефі- 
на Кано де П’яцціні (дочка Роберто 
Кано, власника оперного театру) зга
дує, що «Крушельницька була настіль
ки ж простою в своєму приватному жит
ті, наскільки великою в мистецтві».

З репертуару Крушельницької особ
ливою популярністю серед публіки і 
критиків тих часів користувалась опера 
Бойто «Мефістофель», в якій вона ви
конувала обидві головні жіночі ролі. 
Видатна співачка створювала вражаю
чі і разючі за своєю протилежністю об
рази юної, наївної Маргарити і велич
ної, схожої на статую Єленн.

За час свого перебування в Буенос- 
Айресі Крушельницька співала в опе
рах: «Ла Валлі», «Джоконда», «Валькі
рія», «Мефістофель», «Африканка», 
«Лорелея», «Адріана Лекуврер», «Аїда», 
«Дон Карлос», «Лоенгрін», «Маїїам
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Баттерфляй», «Тоска», «Загибель богів», 
«Трістан та Ізольда», «Луїза».

У цей же період відбулися її дебюти 
в «Ла Скала» в прем’єрах опер Ріхарда 
Штрауса «Саломея» (24 грудня 1906) і 
«Електра» (у 1909 році).

В 1910 році, дуже щедрому на події 
у творчому і особистому житті Кру- 
шельницької, вона перебуває в Буенос- 
Айресі, де користується загальною лю
бов’ю і повагою. 25 травня цього ж 
року Крушельницька бере участь у 
святковому концерті, присвяченому 
100-річчю незалежності Аргентіни. 
Співачка з ’явилась на сцені в білому 
вбранні з аргентінським прапором в 
руках, який красивими складками спа
дав по її плечах, і в супроводі оркестру 
та хору проспівала державний гімн Ар
гентіни.

19 липня 1910 року Соломія Кру
шельницька одружується з італійським 
адвокатом Чезаре Річчоні, мером міста 
Віареджо, де вона мешкала в Італії. 
Ця урочиста подія відбулася в Буенос- 
Айресі — місті, в якому славетна спі
вачка відчувала себе такою щасливою 
і де мала стільки друзів.

У 1913 році Крушельницька знову по
вертається до Буенос-Айреса. її висту
пи цього разу проходили в театрі «Ко
лон» і розпочалися оперою «Лоенгрін». 
Потім з великим успіхом були постав
лені «Лорелея» і «Загибель богів», піс
ля чого Крушельницька познайомила 
слухачів із своєю неповторною «Са
ломеею» Штрауса (а, за словами 
Гатті-Казацца, її Саломея була найкра
щою з усіх), де вона сама ж і тан

цювала «з елегантністю і скромністю, не 
позбавленими зитонченості і глибоких 
почуттів» (газета «Ла Пренса»), танок 
семи покривал.

Востаннє на оперній сцені Крушель
ницька з ’являється у 1920 році в Неа
полі в операх «Лорелея» та «Лоенгрін».

Починаючи з 1923 року, вона цілком 
присвячує себе камерному співу і гаст
ролює з сольними концертами в різних 
країнах світу. Після десяти років від
сутності, у 1923 році, вона приїздить 
до Аргентіни і дає серію концертів у 
театрі «Сармієнто». (Це були останні 
її виступи в Аргентіні.)

В 1929 році в Римській академії Сан- 
та-Цецилія відбулись останні сольні 
концерти Крушельницької. Після цього 
вона залишила сцену і оселилась у сво
їй віллі у Віареджо разом із своїм 
чоловіком, який помер у 1937 році.

1939 року Крушельницька виїздить до 
Львова... Вона викладає спів у Львів
ській консерваторії (там вона у віці 
72 років востаннє виступає перед пуб
лікою з концертом).

Напочатку 1953 року прийшла до нас 
звістка про її смерть. Соломія Кру
шельницька, улюблене сопрано Буенос- 
Айреса, померла у Львові у віці 80 ро
ків 14 листопада 1952 року.

Буенос-Айрес, газета «Ла Пренса» 
від 12 листопада 1972 р.

З іспанської переклала 
Валентина ЗАХАРЧЕНКО
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АНДРИЧ ЗГАДУЄ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО

Іво Андрич. Притча про візирового слона. Пе
реклад із сербо-хорватської Ів. Ющука, К-, 
«Дніпро», 1973.

Творчість Іво Андрича багатогранна: 
він і поет, і відомий романіст, і виз
наний майстер новели. Незважаючи на 
традиційно малий обсяг томиків серіТ, 
в якій вийшла збірка «Притча про ві
зирового слона», вона доносить до ук
раїнського читача і виразні суспільні 
й естетичні аспекти творчості Андрича, 
його творче кредо, сформульоване в 
новелах та лірико-філософських етюдах, 
і формальні риси, притаманні його сти
лю в короткому жанрі.

Мудрі й вигадливі елліни матір'ю де
в'яти муз вважали, як відомо, боги
ню пам'яті. Творчість видатного юго
славського письменника, Нобелівського 
лауреата, — також своєрідні спогади. 
Проте поле Тх дуже широке. Андрич 
згадує для майбутнього.

Не випадкова й назва цієї збірки. 
Ті дала одна з новел —  «Притча про 
візирового слона». Новела найбільшою 
мірою показує читачеві, як автор підхо
див до реальності, як добирав факти 
для свого твору.

Під час прихованої війни, що розпо
чалася між травничанами та візировою 
примхою —  африканським слоненям, 
ремісник Аль розповів одну оповідку, 
в героях якої мешканці Травника впіз
нали себе зі своїми нікчемними страха
ми й пристосовництвом, хитруваннями й 
безпорадним відчаєм. І хоч оповідка ця 
виявилася лише дошкульним жартом, 
Аль піднісся над буденним перебігом 
подій, що були дійсністю, бо «про та

кі небилиці турецьке прислів'я каже, 
що вони «правдивіші за будь-яку прав
ду». Під «виглядом неймовірних при
год і маскою переважно вигаданих 
імен криється справжня неписана істо
рія краю, теперішніх і минулих поко
лінь»,— пише Андрич. Може скласти
ся враження, що автор протиставляє 
вигадку й дійсність, проте історія на
родження притчі спростовує таку дум
ку: притча Аля знаходить шлях до кож
ного травничанина. Отже, не довільна 
гра фантазії, а схильність вихопити суть 
явища й показати її в несподіваному 
ракурсі стала творчим методом славет
ного боснійця.

Книжка широко знайомить з різнома
нітними новелістичними формами твор
чості Андрича. Крім сюжетних корот
ких оповідань, до неї увійшли й лірико- 
філософські етюди, написані пристрас
но й гостро.

Цікавою особливістю сюжетних новел 
є відсутність у них штучної ситуації. 
Більше того, головна сюжетна лінія в 
Андрича часто супроводжується побіч
ними сюжетами, і новела починає на
гадувати конспективний виклад роману. 
В цьому переконуєшся, коли читаєш но
вели «Осатичани» або «Міст на Жепі». 
У місткому лаконізмі численних харак
теристик, у скупо змальованих портре
тах, у вмілому оперуванні часом ви
разно відчувається перо романіста. 
Справді, Андрич любить описувати 
події з широкою передісторією, які 
стають матеріалом не тільки для ціліс
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ної картини, а й для осмислення й 
символічного узагальнення. Він прагне 
не здивувати читача, а розбудити його 
думку, апелює до його свідомості. Та
кої манери письма вимагає коло проб
лем, традиційних для Андрича.

Наприкінці хочеться відзначити май' 
стерний переклад новел Андрича, здій
снений Іваном Ющуком, який зумів до
нести до українського читача мовне ба
гатство новеліста.

Тарас КІНЬКО

ДВІ МАНЕРИ-ДВА ПЕРЕКЛАДИ

Гюстав Флобер. Саламбо. Переклад з французької 
Дм. Паламарчука, К., «Дніпро», 1973.

Переклад «Саламбо» здійснений на 
Україні вдруге: 1930 року цей роман
майстерно відтворив М. Рильський.

Перед М. Рильським і Дм. Паламар
чуком стояли складні проблеми —  від
творити описані в романі Флобера істо
ричні події, що відбувалися в Карфаге
ні в 241— 238 рр. до н. е. Глибокий ін
терес автора до стародавнього могут
нього міста мав складний суспільний 
підтекст. З одного боку, Флобер шу
кав порятунку від огидної міщанської 
буденщини Другої імперії в екзотиці 
давніх часів, з іншого — він, хоч і опо
середковано, протестував саме проти 
цього суспільства.

Отже, перекладачам доводилося ви
ходити саме з таких складних ідейно- 
естетичних якостей оригіналу, причому 
багатюща мистецька палітра Г. Флобе
ра, якого справедливо називали «вели
комучеником стилю», створювала і ряд 
інших труднощів.

Коли звести докупи всі труднощі, на 
які наштовхувались перекладачі, то, оче
видно, матимемо таку картину.

Щоб відтворити історичне тло ро
ману, потрібна ретельно підібрана лек
сика, де архаїзмам та реаліям відводи
лася б особлива роль. Від тональності 
словесного матеріалу, від його вміло
го використання залежить дуже бага
то. Будь-який неправильно відтворений

нюанс міг призвести до небажаної мо
дернізації чи архаїзації.

М. Рильський реалізував своє від
чуття оригіналу, не вдаючись до зай
вих архаїзмів, подекуди вкраплюючи 
окремі «поетизми». Відчувається, що
правда, певний нахил до фольклорної 
поетики, що, зрештою, вносить у текст 
зайву ліричність.

Перекладацький «інвентар» Дм. Па
ламарчука різноманітний і в основному 
вдалий. Та найцікавіше те, що перекла
дач має тенденцію до вживання цілком 
сучасної лексики та неологізмів замість 
архаїзмів. Ефект досить несподіваний і 
привабливий, хоч тут трапляються й 
надмірності, які суперечать манері 
Г. Флобера. Як спірний момент, можна 
відзначити ще й схильність Дм. Пала
марчука до огрубления та прозаїзаці? 
мовних характеристик персонажів: «Нік
чемне стерво» (стор. 177), «Ану-бо, 
хвицни їх замашненько» (стор. 191), 
«Начальникувати думаєш наді мною?..» 
(стор. 70) і т. д. Навряд чи лексика та
кого регістру вдала, бо Г. Флобер не 
відхилявся від провідного тону твору.

Флоберівська фраза відзначається 
довершеністю структури, музичністю та 
розмаїтістю форм. Елегантна і зовні 
проста, дуже чутлива до найменших 
змін думки, вона разом з тим звучить 
невимушено й природно.
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У М. Рильського переклад тяжіє до 
вишуканої милозвучності, вільної, од
нак, від манірності чи штучності. Мело- 
дизація перекладу добре віддає витон- 
чено-розповідну манеру автора, хоч 
перекладач часом захоплюється вжи
ванням сполучника «і», зайвою інвер
сією та емоційним повторенням зай- 
менників-додатків.

Загалом майстерно будує свою фра
зу і Дм. Паламарчук, щоправда, іноді 
перекладач виявляє схильність до при
скорення ритміки фрази шляхом часто
го використання знаку «тире», що інко
ли деформує фразу й робить її надто 
рвучкою.
, У цьому побіжному зіставленні двох 

перекладів ми зупинилися лише на

цих суттєвих проблемах, які постійно 
перебувають у центрі уваги кожного 
перекладача. Аналіз цих двох перекла
дів наводить на думку, що М. Риль
ський наприкінці 20-х рр. скеровував 
свій переклад у русло, яке було де в 
чому близьке його оригінальній твор
чості. Очевидно, тут приховані причини 
деяких відступів від першотвору в цьо
му загалом високопоетичному перекла
ді-

Варіант Дм. Паламарчука є гарним 
зразком адекватного перекладу, в яко
му використані найкращі здобутки су
часного перекладацького мистецтва.

Ярослав ПОГРЕБЕННИК
Житомир.

ПЕРЛИНА ЧЕСЬКОЇ ПРОЗИ
Іван Ольбрахт. Сумні очі Ганни Караджичевої. 
Переклад з чеської С. Панька, Ужгород. «Кар
пати», 1973.

Творчість Івана Ольбрахта (1882 — 
t952) —  письменника, журналіста, гро
мадського діяча, одного із засновників 
Чехословацької компартії і зачинателів 
соціалістичного реалізму в чеській літе
ратурі, відома у нас ще з 1923 року, ко
ли вийшов перший переклад українсь
кою мовою його п'єси на одну дію 
«П'ятий акт». У 1928 р. журнал «Вікна» 
надрукував оповідання «Безіменний стрі
лець», а 1929 р.— «Добрий суддя», оби
два — в перекладі Степана Масляка. А 
вже 1930 року опубліковано перший 
український переклад роману «Анна- 
пролетарка» (1928).

Через 25 років цей історико-револю- 
ційний роман, у якому вперше в чесь
кій літературі змальовано образ пере
дового робітника-комуніста, набагато 
вправніше переклав Василь Шевчук.

Добре знає наш читач і знаменитий 
•роман І. Ольбрахта «Микола Шугай, 
розбійник» — розповідь про народно
го бунтаря і месника, який боровся в

пригнобленому Закарпатті проти екс
плуататорів та їх прихвос.нів у другому 
десятиріччі XX ст. Цей твір видано в 
українському перекладі 1934 року, бук
вально через кілька місяців після появи 
оригіналу (1933). Вдруге його переклав 
Степан Масляк, а випустило Львівське 
книжково-журнальне видавництво з пе
редмовою Е. Грабар 1952 року. Цей 
вдалий переклад ще двічі перевидавав
ся (1959 і 1960 рр.) і вийшов загаль
ним тиражем понад 80 тисяч примір
ників, що є прекрасним доказом його 
великої популярності.

Крім згаданих оповідань і романів, 
перекладалися також окремі репортажі 
І. Ольбрахта: «Село XI століття», «Ті, 
про кого тут раніше не чули», «Тяжка 
справа Анці Буркало», що з'явилися у 
збірці «Легенда про голод» (1969).

А минулого року у видавництві «Кар
пати» вийшла ще одна книжка І. Оль
брахта— «Сумні очі Ганни Караджиче
вої».
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Таким чином, весь тираж книжкових 
видань з І. Ольбрахта українською мо
вою уже перевищив 180 тисяч.

Збірка «Сумні очі Ганни Караджиче- 
вої» складається з однойменної повісті 
та двох оповідань — «Чудо з Юлчею» й 
«Подія в мікве».

. У цих творах І. Ольбрахт прагнув ху
дожньо розкрити економічні пружини 
різних проявів буржуазного націоналіз
му і, насамперед, сіонізму та антисе
мітизму, довести, що в їх поширенні 
були зацікавлені ті, хто мав з цього 
зиск. Тому письменник-комуніст, палкий 
інтернаціоналіст так різко виступив про
ти сіонізму і антисемітизму, проти всьо. 
го того, що перешкоджало людям об'
єднуватися для спільної боротьби з ка
піталістичним ладом.

Книжка «Сумні очі Ганни Караджи- 
чевої» (назва оригіналу — «Голет у до
лині») написана чудовою чеською літе
ратурною мовою, автор використав усе 
багатство живої народної лексики і фра
зеології.

Перекласти книжку такої внутрішньої 
сили і художньої краси, як «Сумні очі 
Ганни Караджичевої», що її чеське літе
ратурознавство називає «перлиною че
ської прози», — не легке завдання. Пе
рекладач С. Панько в основному доб
ре передав зміст першотвору, його 
ідейно-політичну загостреність. Мову

оригіналу він відтворив, використовуючи 
лексичний колорит Закарпаття.

На жаль, перекладач подекуди ігнорує 
характерні ознаки авторського стилю. 
Відступи від оригіналу наявні головним 
чином там, де перекладач забуває про 
характерну для Ольбрахта простоту, за
буває, що цей письменник, «уміючи бу
ти якомога багатшим, здавався якомога 
простішим» (Й. Гора). Тому простий 
стиль не- треба було ні спрощувати, ні 
доповнювати, а ми маємо окремі при
клади і того і другого.

іноді трапляються в перекладі не
правильно вжиті слова — семантичне 
застосування їх немовби виходить з-під 
логічного контролю перекладача, часом 
він вдається до прямих кальок з чеських 
фразеологізмів, але загалом ця публіка
ція є, безперечно, новим внеском у 
дальше ознайомлення радянського чи
тача зі спадщиною одного з найвизнач
ніших чеських письменників, народного 
митця Чехословаччини.

Кращому розумінню і глибшому за
своєнню ідейно-естетичних цінностей 
збірки, розкриттю її могутнього ан- 
тинаціоналістичного заряду сприятиме 
післямова Нонни Копистянської, автор
ки численних грунтовних досліджень про 
Івана Ольбрахта.

Іван ЛОЗИНСЬКИЙ
Львів.

МИТРЯ КОКОР ВИБОРЮЄ 
СПРАВЕДЛИВІСТЬ

Михаїл Садовяну. Митря Кокор. Переклад з ру
мунської В. П’янова К., «Молодь», 1973.

Понад шістдесят літ тривала літера
турна діяльність румунського письмен
ника Михаїла Садовяну. Вже з перших 
її років він став одним із провідних 
творців рідної літератури. Класиком її 
він був визнаний ще за життя. Можна з 
упевненістю сказати, що М. Садовяну

— один з найвизначніших представни
ків літератури соціалістичного реаліз
му.

Майстер великих епічних форм, він 
належить до тих письменників, які по 
праву вважаються літописцями Життя 
свого народу.
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Один з найвизначніших творів М. Се* 
довяну роман «Митря Кокор» — нова
торське явище в румунській літерату
рі як своїм прогресивним ідейним 
змістом, так і відповідною йому дос
коналою художньою формою. Зразу ж 
після виходу в світ (1949 р.) твір був 
високо оцінений читацькою та літера
турною громадськістю. В 1950 році 
Всесвітня Рада Миру нагородила М. Са- 
довяну за роман «Митря Кокор» Зо
лотою медаллю Миру.

В цьому творі письменник виявив се
бе справжнім і послідовним інтернаці
оналістом, прихильником миру, полу- 
м’яним борцем за ідеали соціалізму, 
щирим другом Радянського Союзу. В 
романі художньо втілений складний іс
торичний досвід боротьби румунського 
йароду проти соціального рабства, не
справедливості, темряви. Вражає гли
бина розкриття народної психології, 
побуту, звичаїв, пластичність картин со
ціальної дійсності, зокрема соціальних 
перетворень, що сталися в роки на
родної влади.

Герой роману Митря Кокор — пред
ставник соціальних низів, шлях до но
вого життя якому вказали комуністи. 
Формуванню його класової свідомості 
сприяло спілкування з радянськими 
людьми, перебування в Радянському 
Союзі, куди Митря потрапив як солдат 
королівської румунської армії. Митря — 
герой відверто буденний, один із маси, 
звичайний її представник. Така фактура 
образу відповідає традиційно-реалістич
ній манері прозаїка, його прагненню 
художньо увічнити все те найцінніше, 
чим багаті душі рядових трударів.

Характер Митрі письменник розкри
ває в розвитку — від дитячих літ до 
історичних подій 30-х і 40-х років.

Спочатку ми бачимо Митрю затурка
ним наймитом, якого рідний брат, мі
рошник Гіца, запродав на службу до 
поміщика Кристі. Гіца взагалі хоче звес
ти зі світу молодшого брата, щоб не 
віддавати йому частину батьківської 
спадщини, коли Митря стане дорослим.

Знущання брата і поміщика вперше 
викликали у Митрі гостре почуття кла

сової ненависті. Тож, коли Митря по
трапив до війська, роз'яснювальна агіта
ційна робота комуніста коваля Кості 
Флорі дала швидкі сходи.

А далі — фронт, безмежні засніжені 
поля України та Росії, перший бій, після 
якого Митря і Костя Флоря та багато 
їхніх однополчан опинилися в радян
ському полоні.

ідейний гарт Митрі довершували ра
дянські воїни Караганов і Піструга, а 
також безпосередні спостереження ге
роя над радянською дійсністю, зокре
ма, над здобутками колгоспного ладу, 
які захопили румунського трударя.

Тож нічого несподіваного не було в 
тому, що Митря став одним із перших 
бійців дивізії імені Тудора Владими- 
реску, сформованої на території Ра
дянського Союзу з румунських поло
нених. В складі цієї дивізії Митря Ко
кор пройшов славний бойовий шлях від 
південноукраїнських степів до Берліна.

Після перемоги над ворогом Митря 
повернувся до рідного села не для то
го, щоб помститися своїм особистим 
кривдникам, а щоб встановлювати со
ціальну справедливість. Із напружено* 
драматичних заключних епізодів рома
ну просто-таки скульптурною пластич
ністю відзначається картина поділу 
панської землі, яким керує Митря. В 
творах радянської літератури не раз 
описувалися такі картини. В романі 
М. Садовяну аналогічна сцена змальо
вана на румунському матеріалі. Крім 
неминуче спільних моментів, ця сцена 
має і свій локальний колорит.

Гарне враження справляє майстерний 
переклад В. П ’янова. Перекладач не по
м’якшував різкості й крутизни стилю 
румунського прозаїка, відтворюючи їх 
точними українськими відповідниками, 
зокрема ідіоматичними зворотами з 
арсеналу народної розмовної мови.

Вступна стаття В. П ’янова, вміщена в 
книжці, дає уявлення не лише про ро
ман «Митря Кокор», а про весь життє
вий і творчий шлях М. Садовяну.

Степан ПІНЧУК

Житомир.
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ПАРАДОКСИ ТАБАНА ЛО ЛІИОНГА

Taban Lo Liyong. Frantz Fanon’s Uneven Ribs, 
Heinemann, London-Ibadan-Nairobi, 1971.
Taban Lo Liyong. Another Nigger Dead, Heine
mann, London-Ibadan-Nairobi, 1972.

Угандійський поет Табан Ло Лійонг 
видав дві поетичні збірки — «Гострі 
кути Франца Фанона» та «Ще один 
мертвий негр», що привернули до себе 
увагу африканської критики.

Цим збіркам поезій, як і всій твор
чості Ло Лійонга, притаманні емоцій
на напруга та оригінальний ритмічний 
лад. Разом з тим впадає в око і той 
факт, що поет перебуває під впливом 
західноєвропейської модерністської по
езії. Ускладнена символіка, неорганічне 
поєднання європейських і африкан
ських елементів часом негативно позна
чаються на віршах, позбавляючи їх 
оригінальності і самобутності.

Угандійський поет, правда, заявляє, 
що створення національної традиції за 
допомогою світової культури є одним 
із головних завдань культури африкан
ської, і намагається дктати «право го
ворити від імені своїх братів». Та, на 
жаль, декларації Ло Лійонга так і за
лишаються деклараціями. Соціальні по
гляди його надзвичайно еклектичні. 
Нігілізм і ідеологічна «всеїдність», апо
літичність, ідейна хисткість Ло Лійонга 
зводять майже нанівець позитивний ім
пульс його поезії. Відчувається, що 
письменник ще не визначив своєї есте
тичної платформи та соціальної позиції, 
а таку «незавербованість», як відомо, 
всіляко вітає реакційна західна критика.

Інша вада Ло Лійонга полягає в оче
видній несамостійності його творів. Ціл
ком справедливо картаючи деяких сво
їх співвітчизників за категоричне запе
речення європейської культури, він, од
нак, не помічає, що деякі його поезії

перетворились на переспіви Еліота й 
Езри Паунда (збірка «Гострі кути Фран
ца Фанона»)«

Було б несправедливим твердити, що 
Ло Лійонг не намагається позбутися 
цих неорганічних рис, але це йому вда
ється далеко не завжди. Насамперед 
це пояснюється хисткістю, невизначе
ністю громадянської позиції поета.

П’ять років тому, беручи участь у 
дискусії про відносини між африкан
ською і світовою культурою, Ло Лійонг 
засуджував шовіністичне заперечення 
всього «неафриканського», різко крити
кував «націоналістичні штампи негри- 
тюду», а в останніх поетичних збірках 
він уже підкреслює свою «чорноту».

Жонглюючи парадоксамй, Ло Лійонг 
беззастережно оголошує «пророками» 
Достоєвського та Еліота, Павлова і Фрей
да— без жодної спроби диференціації.

Вірш «Найкращі поети» з циклу 
«Сьюзен Зонтаг з любов’ю» — це гост
рий, іронічний твір, пародія на форма
лізм у мистецтві. А інший вірш того 
самого циклу «Епоха невинності мину
ла» є яскравим прикладом формалізму1.

Лише окремі, справді реалістичні 
поезії присвячені жагучим питанням 
африканської дійсності, прикрашають 
книжки Ло Лійонга. Поет засуджує ра
систський режим Яна Сміта, підтримує 
визвольну боротьбу патріотів Зімбабве.

Табан Ло Лійонг стоїть на роздоріж
жі. Тільки майбутні його твори пока
жуть, чи автор «Гострих кутів Франца 
Фанона» спромігся подолати обмеже
ність свого світогліду.

Володимир КУХАЛАШВІЛ1
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НЕ ТІЛЬКИ ПРО ДРАМАТУРГІЮ 
КАРЕЛА ЧАПЕКА...

А. Р. Волков. Драматургія Карела Чапека. Видав
ництво Львівського університету, 1972.

А. Волков розглядає драматургію Ча
пека в контексті всієї його творчості й 
на тлі чеського та загальноєвропей- 
ського літературного процесу. Так роз* 
криваються закономірності розвитку в 
творчості одного письменника і літе
ратури взагалі, викликані змінами в су
спільному житті.

Цікаво говориться в книзі про вплив 
точних наук на духовний світ людини; 
як справедливо зауважує автор, «в ес
тетичних теоріях і творчій практиці 
здійснюється засвоєння наукових досяг
нень доби — синтез мистецького мис
лення з сучасним науковим мисленням» 
(стор. 25).

Автор прагне писати «математично 
точно», конкретно, стисло, логічно об
грунтовує кожну свою тезу, уникаючи 
пишномовних епітетів.

Для багатьох сучасних творів харак
терний напружений інтелектуалізм. Не 
раз уже ставилося питання, чи не йде 
це на шкоду художнім якостям твору. 
Має рацію А. Волков, коли на мате
ріалі Чапекової творчості доводить, що 
прагнення наситити твір глибоким філо
софським і політичним змістом, пору
шити в ньому великі і важливі пробле 
ми, породжує нові засоби типізації зо
бражуваного. «Абстракція піднялась на 
вищий, якісно відмінний щабель... Літе
ратура залишається людинознавством, 
але дедалі частіше розглядає не долю 
окремої людини, а долю великої кате
горії —  класу, народу, цілого людства», 
(стор 24— 25). Звідси звернення до 
умовності. А. Волков справедливо запе
речує думку про те, ніби звернення до 
умовності завжди рівнозначне відходу

від реалізму. Поняття «умовність» об'єд
нує, на думку дослідника, звернення 
до експресивних форм, до фантастики, 
гротеску і т. п.

Питання фантастики — одне з ак
туальних питань сучасного літературо
знавства. Чому письменники XX сто
річчя звертаються до фантастичних об
разів і ситуацій? Аналізуючи твори 
К. Чапека, А. Волков робить висновок, 
що «фантастичне найщільніше пов'яза
не із засадами інтелектуалізму та уза
гальненості, це засіб передавати автор
ську соціально-філософську концепцію, 
засіб соціального аналізу і соціальної 
сатири» (стор. 119).

Дослідники сучасної літератури від
значають таке характерне явище як 
тенденцію до «концентрації» вислову, 
художнього образу, до заміни опису 
одною виразною деталлю. В даній 
книжці ця тенденція цікаво просте
жується в розділі «Лаконізм», але тут 
деякі авторські твердження викликають 
заперечення. Ми не можемо прийняти 
авторську тезу про те, що «в історії 
світової літератури спостерігається рух 
від докладності до стислості». Це спро
щений погляд на літературний процес, 
спроба приписати йому однолінійність, 
яка суперечить самій природі худож
ньої творчості.

Загалом же книжку «Драматургія Ка
рела Чапека» з цікавістю прочитають і 
богемісти, і всі, хто цікавиться проб
лемними питаннями сучасної літератури 
й театру.

Нонна КОПИСТЯНСЬКА
Львів.
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Листи з Парижа

Д яет сьомий

КРАСА І АНТИКРАСА
Архітектурне обличчя Парижа, відоме нам з художньої літератури, з 
нарисів, картин, гравюр і пісень, складалося протягом багатьох століть 
і набуло завершеного вигляду в 1900 році, коли було закінчено до 
Всесвітньої виставки такі визначні споруди, як Гран пале, Пті пале і 
міст Олександра III. Зрозуміло, що наївно було б шукати якоїсь сти
льової єдності між будівлями різних століть, але секрет краси паризь
кої архітектури — зовсім не в її єдності, а в тому, що краса середньо
вічної церкви не заважає красі ні ренесансного будинку, ні ампірної 
арки. Архітектурні пам’ятники Парижа майже завжди стоять на певній 
відстані один від одного і сприймаються кожен зокрема, кожен — зі сво 
їм особливим підпорядкованим йому оточенням. Мабуть, єдиний неприєм
ний виняток з цього неписаного закону, продиктованого високим сма
ком і фантазією архітекторів, які вміли уявити вигляд їх витвору після 
закінчення, єдиний виняток — це поглинення Сен-Шанелі, дива готич
ної архітектури XII ст., збудованим за Людовіка XVI, Палацом право
суддя. . Струнка й висока церква опинилася в одному з глухих дворів 
Палацу і тепер про її стрункість і висоту можна довідатися лише із 
зроблених з вертольоту фотографій або з путівників. Але інших прик
ладів будівельного варварства я навести не можу.
Ідеально стоїть над Сеною здалеку видний Нотр-Дам, перед яким збе
рігається широченна площа. З більшості точок огляду* й зараз можна по
бачити уславлений собор так, як його бачили Війон і Рабле. Недале
ко від Нотр-Дам, але на іншій набережній того ж таки острівця Сіте 
стоїть найдавніший королівський палац у Парижі, який згодом було 
перетворено на в ’язницю для особливо небезпечних злочинців. Це 
Консьєржері, збудований Філіппом Красивим, у XIV ст. його круглі ве
жі прекрасно видно з протилежного берега Сени і з мосту, що веде до 
нього. На південь від Сіте, на лівобережжі, у кількох сотнях метрів 
від ріки, на узвишші стоїть. Пантеон, баня якого — одна з найприкмет- 
ніших деталей паризького силуету. Ви піднімаєтеся до Пантеону ши
рокою вулицею,— і він росте на ваших очах, ви виходите на площу і
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бачите, що пізніші будівлі, які оточують Пантеон, не «вбивають» його, 
а стоять на поважній відстані, наче смиренно розступаються перед ним. 
Що вже й казати про ансамбль Дому інвалідів, оточення якого не змі
нилося з часу його спорудження в XVII ст., і довжелезна еспланада, 
яка простяглася від Дому до Сени, має такий самий вигляд, як і триста 
років тому. Бездоганний естетичний розрахунок лежить і в основі ком
позиції площі де Голля (раніше Етуаль) з Тріумфальною аркою в центрі. 
Якби будинки навколо площі стояли трохи ближче до арки, вона втра
тила б частину своєї величі й стала б «задихатися» між них. А якби 
вони відсунулися ще далі, арка сприймалася б уже не як частина місь 
кого ансамблю, а сама по собі, як музейний експонат.
Я боюся втомити читача зливою однотипних прикладів, а можна було б 
іще чимало сказати і про площу Конкорд, і про церкву Сакре-Кер на 
вершині Монмартру, і про багато інших місць. Як правило, в Парижі 
архітектурні стилі не «накладаються» один на одного, а коли стикають
ся (без цього не може бути в багатовіковому місті), — виділяється без
сумнівна домінанта, якій підпорядковується її оточення. Без цього Па
риж не був би Парижем. Бо не тільки в тому його слава, що в ньому є 
Лувр, Пале-Рояль і Нотр-Дам, а ще й тому, що кожен із них має своє 
місце, кожен із них становить ніби окремий розділ у кам’яній книзі, 
сторінки якої ми гортаємо, йдучи Парижем.
Але разом з тим Парижеві абсолютно чужий мертвотний консерва
тизм. Мабуть, мало є міст у світі, які витримали стільки великих і 
малих перебудов (остання з них була в середині минулого століття, 
коли з ’явилися знамениті паризькі бульвари). Ось один із порівняно 
недавніх прикладів. Витягнутий вздовж Сени Лувр вузькою своєю час
тиною повернувся в бік парку Тюїльрі. Два крила палацу доходять 
до самого парку, а між ними — відкритий з одного боку двір, що став 
ніби продовженням Тюїльрі. І от на зелених газонах, поміж хитромуд
рими візерунками клумб цього двору, на тлі стародавнього палацу зво
дяться на невисоких постаментах вісімнадцять статуй відомого скульп
тора XX ст. Арістіда Майоля: «Розкута Дія», «Помона», «Венера» та 
інші. Треба сказати, що вони не тільки не заважають ні старовинній 
величі Лувру, ні поставленій за Наполеона І Малій тріумфальній арці, 
а своєрідно підкреслюють їх архітектуру. До того ж статуї Майоля 
перегукуються зі скульптурними групами, що вже кілька століть при
крашають парк Тюїльрі. Але, безперечно, такий перегук епох став мож
ливий тому, що творчість Майоля має чимало рис, співзвучних класич
ній скульптурі. Важко уявити собі на місці його жіночих постатей ви
твори якогось абстракціоніста чи представника поп-арту. Зіставлення зі 
справжнім мистецтвом остаточно викрило б внутрішнє убозтво модер
нізму, — але це було б бідою не лише для модернізму. Таке зіставлен
ня, накинуте глядачеві, пошкодило б і цілісності сприймання архітек
тури Лувру: модерністські вправи справляли б враження прикрих плям 
на прекрасній картині.
На щастя, хоча Париж давно і цілком заслужено вважається світо
вим центром найкарколомніших формальних експериментів у сфері 
мистецтва і хоча плоди цих експериментів, наче справжня злива, за
пруджують приміщення численних паризьких галерей та галерейок, у 
парижан вистачає здорового глузду сприймати все це як явище минуще 
і не увічнювати хворобливих фантазій модерністів у монументах на 
вулицях і площах свого прекрасного міста.
Втім, можу навести й виняток із цього правила. На бульварі Распай

Я72



біля нового великого будинку — суцільне скло й бетон — приткнула
ся загадкова групка сірих людей-роботів з однаковими круглими дір
ками замість очей. Але винятки, як каже давня мудрість, лише під
тверджують правила. І коли вдуматися, то не такий уже це й виняток. 
Адже незрозумілий пам’ятник стоїть під величезним скляно-бетонним 
муром, який нічого, крім нудьги, своєю плоскою одноманітністю навія
ти не може. І що б не поставили під тим муром, — усе було б не 
краще. Отже, й тут ми пересвідчуємося, що будь-який елемент забу
дови міста треба, оцінювати в зв ’язку з контекстом кварталу, вулиці, 
площі, в якому він звучить.
Вівьмімо хоча б Нотр-Дам. У чому неповторність зраження, яке він 
справляє на глядача? Є ж у Франції собори, величніші за нього, нап
риклад Руанський — диво полум’яніючої готики. Є й багатші скульп
турою, наприклад собор у Шартрі. Але Нотр-Дам єдиний, бо навколо 
нього — сад, а Руанський собор оточено голим камінням. Нотр-Дам 
єдиний, бо його вежі відбиваються у хвилях річки, а до Шартрського 
собору доводиться йти через величезний пустир.
Взагалі в Парижі зелені мало. Коли не рахувати великих масивів Бу- 
лонського й Венсенського лісів (а по суті — лісопарків), які розташо
вані за межами міста, то залишається півдесятка зелених острівців, 
які ніякою мірою не задовольняють потреб мешканців столиці. Проте, 
на щастя, в більшості випадків з шедеврами паризької архітектури 
взаємодіє зелень (у Парижі дерева стоять голі тільки чотири місяці — 
йід початку грудня і до кінця березня). Скільки краси втратив би кла
сично-ясний Люксембурзький палац, якби він не стояв у глибині парку, 
а перед ним не було круглого свічада великого ставу з фонтаном! Як 
пожвавлюються довгі колонади внутрішнього двору Пале-Рояля кілько
ма групами дерев, що ростуть на зелені видовженого газону! Та чим 
ближче до наших днів, тим рідше архітектурна споруда природно ви
ростає зі свого оточення. Приклад — славнозвісна Опера, так затиснена 
з усіх боків, що сприйняти її в цілому можна тільки з однієї точки, 
точніше — з однієї вузької лінії авеню Опери, що впирається в її фа
сад.
Архітектурні контрасти Парижа такі кричущі, що мимоволі починаєш 
зіставляти побачене, узагальнювати й навіть намагаєшся теоретизува
ти. Справді, Париж — місто напрочуд гармонійних ансамблів, де нема 
чого ні додавати, ні віднімати,— так точно все розмірила й вивірила 
думка будівничого, окрилена смаком і фантазією. І той же Париж — 
місто карколомних експериментів, які частіше викликають подив, ніж 
захоплення.
Гадаю, що зрозуміти всі ці суперечливі почуття можна тоді, коли ми 
вийдемо за межі специфіки будівельного мистецтва, якою часом трохи 
спекулюють, пояснюючи небачений досі розрив з попередньою тради
цією, властивий сучасній архітектурі. Адже архітектура не у вакуумі 
розвивається, вона багатьма нитками зв ’язана з іншими видами мистец
тва, і в полотнах Брейгеля, Босха чи Грюневальда живе те саме за
гострене відчуття конфліктів буття і свідомості, яким віє на нас від 
готики, а картини Пуссена чи Лоррена відбивають ті самі пошуки гар
монії, які властиві архітектурі класицизму. Але в усьому мистецтві 
минулого, незважаючи на відмінності епох і стилів, виразно вимальову
ються принаймні дві риси, які об’єднують це мистецтво. Одна з них, 
так би мовити, зовнішня: відображення у творі тим чи іншим спосо
бом, тією чи іншою мірою явищ і предметів навколишнього світу —



природи і суспільства. Те, що ні живопис, ні скульптура ще від часів 
печерних малюнків і статуеток і до сьогодні не могли б існувати без 
цього, доказів не потребує. Але й в архітектурі не могло бути ні єги
петської, ні античної колони без «рослинної» капітелі, яка всю колону 
робила не мертвотним циліндром, а уподібнювала дереву. Так само і 
портал готичного собору немислимий без численних скульптурних фі
гур, які «олюднюють» мертвий камінь. І коли я проходжу Вандомсь- 
кою площею, забудованою у XVIII ст. досить простими й майже од
номанітними будинками, я не можу не милуватися їх ансамблем, у 
створенні якого неабияку роль відіграють рослинні й антропоморфні 
деталі невіддільно злитих з архітектурою скульптурних елементів. Мож
на сказати, що- архітектуру минулого зігрівають саме ці деталі, які 
перекидають у нашій уяві місток до світу природи й людини, а ці де
талі і є живою плоттю архітектури, нарощеною на кістяк інженерного 
задуму.
Друга риса — це розмаїття взаємообумовлених деталей, які створюють 
багатство і неповторність витвору мистецтва. Знов-таки залишимо ос
торонь самоочевидні приклади з живопису, графіки чи скульптури. Але 
обійдіть навколо не визнаний шедевр архітектури, а звичайний «рядо
вий» середньовічний замок,— і ви побачите, як несподівано змінюєть
ся співвідношення масивів мурів і веж мало не кожні півсотні кроків, 
як грають ритми бійниць на тлі кам’яних брил,— і ви відчуєте, як 
живе цей замок. Усе це я пережив не раз, обходячи навколо Венсенсь- 
кого замку на околиці Парижа.
І нічого цього, на жаль, не можна відчути при спогляданні витворів 
сучасної паризької архітектури. У північно-західному передмісті Па
рижа, в районі Дефанс, будівництво ведеться з великим розмахом. 
Тут уже виросло чимало хмарочосів з найновіших будівельних мате
ріалів, обладнаних за останнім словом техніки. Але їм, як і щойно 
закінченій монпарнаській вежі, що звелася в центрі французької сто
лиці, бракує отих двох рис, про які вже йшлося. Ці будови — торжест
во голої геометрії: площина, ребро, кут. Нічого зайвого! — гасло бу- 
дівельників-модерністів, але спочатку треба домовитися, що саме вва
жати зайвим. З погляду робота всі людські відчуття — лише непот
рібна зайвина.
Новітня паризька (і не тільки паризька!) архітектура не визнає не 
лише «зображувальної» деталі, яка б натякала на навколишній світ, 
вона взагалі обходиться без деталей. Бо така «деталь», як чотирикут
ний проріз вікна, повторений у всіх напрямках площини стіни десятки 
разів, певна річ, ніякого естетичного навантаження нести не може. І 
коли після справжньої архітектури потрапляєш на Дефанс, відчуваєш 
себе ошуканим; ніби розділ роману Бальзака чи Стендаля несумлінний 
друкар підмінив сторінками з підручника стереометрії.
Прихильники модерністської архітектури люблять поговорити про прин
цип «функціональності» (простіше кажучи, відповідності своєму приз
наченню), який у ній панує. Може, цей принцип свого часу відіграв 
певну роль у боротьбі з еклектичним несмаком початку нашого століт
тя, але хіба він може протистояти справжній архітектурі, яка завжди 
була функціональна й не тільки функціональна, а ще й естетично 
організована?
Протягом кількох місяців у Парижі експонувалася виставка «Скарби 
Еквадору», і в перших залах її  було показано кераміку незапам’ятної 
старовини, десятитисячолітньої давності. На кожному глечику вирізьб
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лено або намальовано орнамент. Суто «функціональних» глечиків не 
було. Вже в ті часи, на світанку цивілізації, людина зрозуміла прин
цип єдності побутового призначення предмета (глечика, миски,' одягу, 
житла) і її естетичного впливу на середовище. А тепер нам пропонують 
розрив цих принципів як одкровення XX століття. Опуси модернізму,— 
породження винахідливого розуму і спустошеної душі — часом дивують, 
але ніколи не хвилюють.
Отак стоячи під монпарнаською вежею дивуєшся її висоті, а фахівці- 
будівельники, певно, зможуть навести цифри, які змусять глядача ди
вуватися її інженерній конструкції, але естетична деструкція таких 
витворів безсумнівна. Ця архітектура ніби створена роботами для робо
тів,— так витравлено з неї все людське. І від неї, на жаль, не можна 
просто відвернутися, як від абстракціоністського полотна в музеї. Вона 
оточує людину, бере її в свій механічний полон і вбиває фантазію моно
тонністю незаперечних формул і теорем:
Дивлячись на паризький будівельний модернізм, я часто згадував жах, 
який охоплював Мопассана при вигляді Ейфелевої вежі. Залізна конст
рукція уславленого будівника Суецького каналу все ж таки має в собі 
щось зооморфне: чотири велетенські лапи, міцний тулуб і довга шия з 
маленькою голівкою, на якій увечері спалахують прожектори, спорід
нюють її з викопними ящерами. А що сказав би Мопассан, побачивши 
квартали Дефанс?
Прихильники модернізму часом висувають і такий аргумент. Мовляв, 
добре було будувати Парфенони і Нотр-Дами з мармуру та вапняку, 
а в нас — залізобетон, і він начебто сам собою фатально визначає спо
сіб його застосування. І найпростіше застосовувати його в спорудах, 
що нагадують тисячократно збільшену коробку від сірників, — через 
те вона й стала основною архітектурною формою. Наївність такого ар
гументу очевидна. Сірникові коробки можна будувати не тільки із за
лізобетону, а з будь-якого матеріалу, навіть з дерева. А от слівце 
«найпростіше» надзвичайно промовисте.
Взагалі спрощенство, намагання звести різноманітність реального жит
тя з його бурями, пристрастями, конфліктами до простоти прямої лінії, 
— характерна риса багатьох напрямків мислення сучасного Заходу. 
Почалося це чи не з фрейдизму, який хоче пояснити увесь розвиток 
людства і всю складність людської душі взаємодією кількох одвічних 
«комплексів». Потім перекинулося на мистецтво, на літературу, які 
стали «звільнятися від зайвих тягарів», а часто й від будь-якого сенсу. 
Мабуть, сучасна буржуазна свідомість уже неспроможна осмислювати 
світ в його цілісності, в його реальних протиріччях. Вона вихоплює 
якийсь один бік явища, гіпертрофує й за його допомогою шукає вихо
ду з чергового глухого кута. І все це — під прапором «простоти», 
відмови від усього зайвого, начебто другорядного. Насправді ж цим 
другорядним виявляється сенс людського буття, краса життя, віра в 
майбутнє, а основним стає — білий квадрат на білому тлі, як названо 
одну абстракціоністську картину.
Певна річ, прихильники архітектурного модернізму, можуть висунути 
контраргумент: мовляв, не можна зіставляти, з одного боку, такі уні
кальні споруди минулого, як собори й палаци, а з другого, — звичайні, 
рядові, масові сучасні будинки, житлові чи контори — однаково. Але 
це заперечення неважко спростувати. Собори й палаци просто з біль
шою ясністю ілюструють саму тенденцію, яка проступає і в звичайних 
будівлях— тенденцію до виявлення власного обличчя. Спробуйте зна
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йти в Парижі серед будинків XVII, XVIII, XIX століть два однакових! 
Боюся, що це було б важким завданням (зрозуміло, я не кажу про 
будинки, що беруть участь у творенні єдиного архітектурного ансамб
лю). Схожих будинків чимало, але завжди вони відрізняються тими чи 
іншими деталями. З другого боку, навіть споруди спеціального призна
чення що ближче до наших днів, то більше знеособлюються. Показові 
приклади — палац Шайо і Будинок радіо. Обидва вони стоять на 
правому березі Сени на відстані одного кілометра один від одного. 
Шайо збудовано 1937 р., і його ні з чим не сплутаєш. Два його крила, 
що утворюють видовжене півколо, розірване широким проходом, взає
модіють з численними скульптурами, встановленими біля стін палацу, 
а сам» ці стіни прикрашено барельєфами. Додайте до цього враження 
від фонтанів біля підніжжя палацу і від саду, що піднімається па
горбами до його стін,— і ви зможете уявити в загальних рисах цю 
велику будівлю, де нині міститься кілька найбільших паризьких му
зеїв. Але пройдіть ще кілсліетр тією самою набережною — і перед 
вами вироста колосальний барабан спорудженого 1963 року Будин
ку радіо. Окремі сектори цього барабана мають різну висоту, а 
посередині стирчить хмарочос, —.і ніяких надмірностей! Усе в цілому 
нагадує колосально збільшену і трохи надламану шайбу. Обидва ці 
будинки мають ♦ офіційне» призначення, обидва коштували чимало, 
але — як змінилося ставлення до краси за якісь чверть століття! Палай 
Шайо можна розглядати, повз нього можна повільно йти,— і він щось 
вам скаже, якось відгукнеться на ваші роздуми. Повз Будинок радіо 
можна тільки проскочити на максимальній автомобільній швидкості. 
Чи не дивно? Сучасне будівництво має в своєму розпорядженні такі 
технічні можливості, від яких запаморочилися б голови архітекторів 
попередніх епох. Здавалось би, яким знаряддям творення нової краси 
володіють сучасні творці! А краси нема, і ніхто про неї не думає. 
Сказавши так, я трохи перебільшив. Не думають ділки, які фінансують 
будови, не думають архітектори, які їх проектують, але культурна 
громадськість столиці не байдужа до її вигляду. І коли почали зводи
ти монпарнаську вежу, в газетах і журналах не бракувало гострих 
виступів проти чергової архітектурної потвори. Ще гостріше обговорю
вався проект забудови Дефанс, бо хмарочоси цього кварталу зіпсува 
ли класично ясну перспективу, що відкривається з боку Лувру: парк 
Тюїльрі, обеліск на площі Конкорд, Єлісейські Поля, Тріумфальна 
арка. А тепер силует арки зіпсовано, бо небо за нею перетинають у 
кількох напрямках прямі й похилі вежі Дефанс. Часом становище 
рятує (коли можна тут ужити це слово) важкий паризький смог. Він 
топить у собі модерністське тло арки, але в такі години не хочеться 
виходити ча вулицю. Навіть у сонячний день на все лягає тьмяний 
серпанок. Промені сонця важко продираються крізь щільну газову 
вуаль, і на будинки, дерева, мости лягає зловісний жовтавий відблиск, 
як при сонячному затемненні. В такі дні особливо чітко відчуваєш 
химерність і протиприродність багатьох крайнощів капіталістичного 
Заходу і ще з більшою силою тягне тебе під ясні зорі, на тихі води 
рідного радянського краю.

Віктор КОПТІЛОВ
Париж.
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СКУЛЬПТОР 
Густав Земла

Деякі монументальні твори Земли я 
вже знав. Славетний пам ятник Сілезь
ким повстанцям у Катовіце — горді 
бронзові крила, — що встиг стати одним 
із символів нової Польщі. їх друкують на 
обкладинках туристських проспектів, бе
руть за основу нлакатних композицій. Мо
нумент на честь героїв-варшав’ян 1939— 
1945 рр. «Загинули — непереможені» 
встановлений минулого року. Пам’ятники 
поету-революціонеру Владиславу Бронє-в- 
ському, засновнику Польської робітничої 
партії Марцелію Новотці, Каролю Свер- 
чевському, відомому під іменем генерала 
Вальтера...

Земла щасливий, що доля зробила йо
го скульптором. Він не уявляє собі занят
тя більш захоплюючого. Тепер він усе ще 
під владою останньої роботи — пам’ятни
ка «Загинули — непереможені».

— Це моя передостання любов, — ка
же він. (Ми розмовляємо в Москві, на
передодні відкриття його виставки, що 
потім експонувалася в Києві).

— Чому передостання?
— Бо остання завжди та, яка ще не 

народилася, — відповідає Густав і посмі
хається...

Г. Земла. Пам'ятник Владиславу Бронєв- 
ському.

Та нова вже близько: він переміг у но
вому конкурсі — на' пам’ятник Героям 
Землі Келецької.

Густав Земла народився 1931 року. 
Художню освіту дістав у Варшавській 
академії, вчився у Людвики Нічової та 
Францишена Стринкевича.

Зібраність, ритмічна «дисциплінова
ність» Стринкевича мала особливе зна
чення для Земли. Відчув на собі і маг
нетичну силу Дуніковського — імпресіо
ністичної схвильованості його ранніх тво
рів і строгої архітектонічності пізніших 
монументальних праць.

Не чужі були Землі і чіткі ритми 
скульптур Адама Процького. У творчості 
обох — Процького, учасника Варшавсько
го повстання, і набагато молодшого Зем
ли— багато схожих мотивів («Спогад 
про Помпею» Процького і «Окрилені 
форми» Земли).

Сплав трагедії і просвітленого ліризму 
— це світовідчуття характерне не тільки
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Г. Земла. Розкриті долоні

для Земли, але пластична мова скульпто
ра цілком самостійна, глибоко індивіду
альна, унікальна як естетичне явище.

Художник-комуніст, професор і про
ректор Варшавської академії мистецтв Гу
став Земла належить до «Групи реаліс
тів».

«Земла насамперед — творець пам’ят
ників, — пише мистецтвознавець Ксаве- 
рій Пивоцький, — а це означає, що він 
аж ніяк не прикутий до самих тільки сво
їх переживань, а звертається до ціннос
тей загальнолюдських, громадських, на
родних, близьких усім нам. Це означає 
також пошуки такого пластичного тракту
вання, яке б надавало формі твердості 
скелі й було приступне глядачеві, як геро
їчна пісня, як народна легенда».

Для творів Земли характерна повно
кровна реалістична форма, в якій вираз
но звучить «мелодія» античної пластики. 
І водночас це форма неначе розірвана мо
гутніми тектонічними силами, здиблена 
ураганами сучасності. Це пристрасний ро
мантичний порив, ідейна і емоційна насна
га якого має цілком визначену ідеологіч
ну спрямованість.

Земла розтинає — у різних творах з 
різних причин — груди своїх скульптур, 
а іноді — і обличчя, і череп, і торс. Але 
— диво! — це не позбавляє скульптурні 
образи цілісності. Навпаки — завдяки 
цьому образи починають жити новим, ще 
більш високим, ще більш значущим жит
тям.

Саме таким є варшавський пам’ятник 
«Загинули — непереможені». Падає воїн 
з розчахнутими грудьми, але тримає щит, 
але прикриває своїм богатирським тілом 
палаючу барикаду. Це — Прометеїв мотив: 
за щастя людей віддати полум'я свого 
серця. Це пам’ятник тим, хто смертю пе
ремагає смерть.

Недалеко від Катовіце, де Земла вста
новив свій новий пам’ятник, височить ще 
один монумент тим самим подіям — робо
ти Ксаверія Дуніковського. Три десяти
річчя розділяють задуми цих пам’ятників 
сілезьким повстанцям. Як разюче не 
схожі вони між собою! Особливо чітко 
тут виступає історична суть цих відмін
ностей, кожний з цих монументів — па
м’ятник не тільки відповідним подіям, а 
й добі, за якої його встановлено. Звідси 
багатозначність монументальних образів.

Пам’ятник Земли не має жодного при
зматичного, строго геометричного об’єму. 
Нема в ньому і образів людей. Його
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пам ятник — це Крила, що нагадують про 
Ніке-Перемогу. Три Крила у польоті — 
три повстання сілезьких робітників. І ле
тять Крила-Знамена, наче їх несе не ві
тер, а смерч. І не треба підніматися до 
них по сходах, як до пам’ятника Дуніков- 
ського, — вони стоять прямо на бруківці, 
без постаментів. Пам’ятник тут — не мав
золей, не храм — це «троянда вітрів». У 
цих Крилах все ще гуде вітер — відгомін 
давньої бурі.

Під час зустрічі з київськими колегами 
Земла згадував образні асоціації, що ви
ринали в нього, коли він працював над 
проектом. Орел, крила орла — споконвіч
ний символ Польщі. «Але мені хотілося, 
щоб пам’ятник справляв ще й враження 
підземного вогню, який, висадивши грунт, 
шугнув угору і так застиг навіки над 
стародавньою польською землею, поли
тою кров’ю сотень і сотень борців за 
свободу».

«Крім широкої асоціативності монумен
тальних образів, — вів далі Земла, — ва
жливою проблемою було розгортання па
м’ятника у просторі. Він має три просто
рових середовища, перше, найширше, мо
жна охопити поглядом, коли під’їжджаєш

Г. Земла. Падаючий із щитом.

Г. Земла. Пам’ятник Сілезьким повстан
цям.

до міста. На цій відстані пам’ятник 
сприймається в ансамблі з великою су
часною архітектурою. На її тлі він зда
ється маленьким. Друге — на підступах 
до площі, що лежить на перехресті місь
ких магістралей. Пам’ятник зростає на 
очах і, нарешті, настає момент, коли він 
починає виглядати великим, а місто — ма
леньким... І третє — всередині пам’ятни
ка, де горить вічний вогонь. Пам’ятник 
доступний, до нього можна доторкнути
ся... Тоді, полегшуючи діалог з ним, у 
загальну «оркестровку» монумента 
включаються форми дрібніші...».

Ми звикли до того, що слово плакат
ність — майже образливе щодо всіх ви
дів мистецтва — зрозуміло, крім самого 
плаката. Земла переконливо доводить, 
що це не так. За своїм образним ладом 
його пам’ятники дуже близькі до поетики 
плаката, нічого, однак, при цьому не 
втрачаючи у своїй скульптурній специ
фіці.

Непогана ілюстрація до цієї думки — 
пам’ятник Владиславу Бронєвському, по- 
ету-революціонеру (1972 р.): бронзова 
крилата голова Бронєвського є тут ос
новою і сенсом плакатного образу.
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Г. Земла. Шопен.

г Земла. Копернік.

Пам'ятник стоїть на високому березі 
Вісди. Поруч — струнка готика собору. 
У далекій перспективі — Мазовецька до
лина, де плине Вісла. Обличчя по
ета напрочуд живе — з трохи випнутою 
нижньою губою, мрійливо-добрим вира
зом примружених очей.

ї зовсім не заважає цьому живому об

личчю багатопланово-метафорична суть 
монументального образу в цілому. Скіль
ки значень вкладено в нього майстром!

«Я довго думав, — розповідав Земла, — 
як зробити пам’ятник поетові. Адже го
ловне — це поезія. Я хотів зв ’явати їх в 
одне. З ’явилася символіка узагальненого 
образу, він асоціювався з деревом поезії, 
з революційною піснею, з прапором».

Політ і пломінь — ось домінанта твор
чості Земли, пластична формула його ре
волюційного романтизму.

Земла любить повторювати, що він 
житель Волі — робітничого району Вар
шави...

Торік 1-й секретар райкому Воля-В.ар- 
шава, кандидат у члени ЦК ПОРП Ма- 
ріан Хрущевський на зустрічі а партій
ними керівниками підприємств району 
запропонував відзначити 30-річчя ПОРП 
спорудженням пам’ятника Марцелію Но- 
вотці. Ім’я його носить металургійний 
комбінат, на якому почався бойовий шлях 
славетного польського революціонера.

Земла створив пам’ятник на громад
ських засадах. Після обговорення проек
ту в цехах робітники ухвалили відлити 
скульптурну частину пам’ятника тут же 
на заводі, у вільний від роботи час.

Так був створений і пам’ятник Каролю 
Сверчевському — на заводі його імені, за
воді, де він колись працював; відлитий 
робітниками і встановлений у Волі, по
близу заводу й поряд з будинком, де жи
ве скульптор.

Так сформувався задум: створити для 
всіх великих підприємств Волі пам'ятни
ки тим, чиїми іменами вони названі. Зем
ла щойно закінчив пам'ятник Людвику 
Варинському — засновнику першої в 
Польщі робітничої партії «Пролетаріат».

Земла міряє своє життя мірилом прос
тим і ясним: потрібністю свого мистецтва 
для робітничої Волі, для всіх трудящих 
Польщі. Листи, виступи в пресі, бесіди з 
людьми, зустрічі з робітничими колекти
вами — все підтверджує: так, мистецтво 
його живе з людьми і потрібне людям.

Хіба існує для художника щастя більш 
повне і високе?

ЗІНОІІЙ ФОГЕЛЬ
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ВАДИМ САРАТОВСЬКИЙ

БІЛЯ ВИТОКІВ 
КІНЕМАТОГРАФА

Свого часу Дідро, критикуючи ідеа
лізм, висунув містку метафору «бо
жевільного фортепіано», яке виріши
ло, «що воно є єдине фортепіано, яке 
існує на світі, і що вся гармонія все
світу діється в ньому» 1. А тепер уявіть 
собі кінопроектор, який вирішив, 
що тримірний навколишній світ — 
примарна проекція того двомірного, 
який мерехтить на екрані, що цей 
двомірний псевдосвіт і є єдиною 
реальністю — ось вам і німецький 
ідеалізм, для якого світ поза межами 
«екрана» виокремленої людської сві
домості в певному розумінні не існує.

Зрештою, сеанси соліпсизму давно 
вже утвердилися в ідеалістичній тра
диції. Так, один з авторів Упанішад, 
«міфотворець, що жив за два тисячо
ліття до винайдення кінематографа, 
оголосив людську дійсність царством 
тіней, що стрибають на екрані»2. А 
чим не екран славетне покривало 
Майї, давньоіндійської богині ілюзії, 
на якому миготять людські життя?! 
Відомий лінгвіст й антрополог * *

1 Про парадокси «божевільного фортепіано» 
Дідро див.: В. І. Ленін, Повне зібрання тво
рів. т. 18, стор. 26—28.
* Євген Рашковський, Міфологія круговороту 
«асу. «Всесвіт», 1973, № І, стор. 199.

Вяч. Вс. Іванов назвав давньогрецьку 
богиню пам'яті Мнемозіну «богинею 
інформації». В такому разі Майю 
можна назвати «богинею псевдокіне- 
матографа», чи, може, тієї філософсь
кої традиції, для якої спочатку була 
ідея, а реальний, об’єктивний предмет
ний світ являв собою «танок тіней». 
Нігілістичну семантику слова «тінь» 
особливо полюбляв романтизм — у 
його лексиконі воно одне з найужива
ніших. Пригадаємо афоризм здеградо- 
ваного романтика Федора Карамазова: 
«Тінь кучера тінню щітки чистить 
тінь карети» — цю дуже точну харак
теристику «карамазовського» світу...

Зрештою, і в буржуазній культурі 
XX ст. навколо слова «тінь» утворився 
цілий стилістичний шар, особлива се
мантична традиція.

Замислимося над цією багатознач
ною метафорою: тінь стала тим обра
зом, у якому буржуазна свідомість 
закріпила свій гносеологічний досвід!

Добуржуазні епохи робили це по- 
іншому: пригадаємо Шартрський со
бор, Софію Київську або Константи
нопольську, мечеть у Кордові — цей, 
сказати б, оречевлений тогочасний сві
тогляд, перекладений з мози понятій
ної на чуттєву, з регістру абстрактно
го в наочний, візуальний.

А. В. Шлегель назвав архітектуру 
«застиглою музикою». Краще б назва
ти її застиглою філософією. «Архі
тектура — не професійне заняття, а 
форма духу», — писав Ле Корбюзье. 
І не випадковою є разюча «безархі- 
тектурність» європейської буржуаз
ної думки другої половини минулого 
століття, яка не виробила власного 
архітектурного стилю, задовольнив
шись еклектикою. На диво безструк
турне місто тієї доби — це архітек
турна транскрипція буржуазного его
центризму. Ще на початку століття 
нью-йоркські хмарочоси прикрашали
ся баштами в псевдоготичному й мав
ританському стилі...

Разом з тим безпорадність архітек
тури в розпалі буржуазного процві
тання — вияв ще однієї принципової 
риси буржуазної свідомості: занурена
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в стихію товарних відносин, які на
дають предметові ознаку, «відмінну 
від його тілесної форми», приму
шують його «скинути з себе свою на
туральну плоть», ця свідомість втра
чає орієнтацію в чуттєвому, предмет
ному світі, елементарне почуття 
останнього.

Як відомо, «товарний світ» піддає 
предмет, сказати б, примусовій «сим
волізації», в якій розчиняються його 
суто фізичні характеристики: «Досі
ще жодний хімік не відкрив у перлах 
і алмазі мінової вартості». Внаслідок 
цього чуттєве, наочне зникає із сві
тоглядного обрію буржуазної людини, 
поступаючись місцем містерії товар
ного фетишизму. У «Капіталі» роз
глянуті основні механізми «божевіль
ного кінопроектора», чия складна со
ціальна оптика перетворює матеріаль
ний світ на театр, на танок тіней.

Як зазначає Маркс, лише «на пер
ший погляд товар здається дуже про
стою і тривіальною річчю. Його аналіз 
показує, що це — річ, повна химер, 
метафізичних тонкощів і теологічних 
хитромудростей» (тут і далі виділено 
нами. — В. С.). Товарно-капіталіс
тична міфологія, осмислюючи пред
метний світ, залишає поза увагою са
ме його суто предметні якості. «Фор
ми дерева змінюються, наприклад, 
коли з них роблять стіл. І все ж стіл 
лишається деревом—звичайною, чут
тєво сприйманою річчю. Але як тіль
ки він робиться товаром, він перетво
рюється в чуттєво-надчуттєву річ. 
Він не тільки стоїть на землі і на 
своїх ногах, але стає перед лицем усіх 
інших товарів на голову, і ця його де
рев'яна голова породжує химери, в 
яких далеко більше дивовижного, ніж 
коли б стіл по своїй охоті почав тан
цювати» 1 1.

В світлі цього висловлювання стає 
зрозумілою понура теологія чи радше 
демонологія предметно-речового світу 
у літературній традиції від Гофмана 
до Кафки. Останній, до речі, писав у

1 К. Маркс і Ф. Енгельс. Твори, т. 23, crop. 65, 
108, 78, 90, 79, 80.
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щоденнику: «Всі предмети навколо н 
собі уявляю не з кореня, а звідкись,, 
починаючи з їх середини. Хай хто-не- 
будь спробує удержати травинку або* 
удержатися за неї. якщо вона починає 
рости тільки з середини стеблини».

Стає зрозумілим і те, чому емоції, 
пов’язані із зоровим, візуальним 
сприйняттям навколишнього світу, іг
норувалися буржуазною цивілізацією 
другої половини минулого століття. 
Про вторгнення соціологічних чинни
ків у психофізіологію зору та його 
наслідки знов-таки йдеться у «Капі
талі»: «Так світловий вплив речі на 
зоровий нерв сприймається не як су
б'єктивне подразнення самого зорово
го нерва, а як об’єктивна форма речі, 
що перебуває поза очима. Але при 
зорових сприйманнях світло дійсно 
відкидається однією річчю, зовнішнім 
предметом, на іншу річ, око. Це фі
зичне відношення між фізичними ре
чами. Тим часом товарна форма і те 
відношення вартостей продуктів пра
ці, в якому вона виражається, не 
мають нічого спільного з фізичною 
природою речей і відношеннями ре
чей, що випливають з неї. Це — ли
ше певне суспільне відношення самих 
людей, яке прибирає в їх очах фантас
тичну форму відношення між речами. 
Щоб знайти аналогію цьому, нам до
велося б забратися в туманні сфери 
релігійного світу»1.

Так предмет втрачає своє «реаль
не», «природне» буття, так зачиняють
ся «вікна нашого мозку» (як один 
едінбурзький професор називає з ір 2) 
і в повній «гносеологічній» темряві 
починає працювати «божевільний кі
нопроектор», починається царство 
Майї, літургія «безпредметності», яку 
правлять і філософ-соліпсист, і худож- 
ник-абстракціоніст... Так суспільні 
зв ’язки перетворюються на камеру- 
обскуру, де предмет і його «соціаль
на» тінь міняються місцями.

Звідси, отже, архітектурні ката:

1 К. Маркс і Ф. Енгельс. Твори, т. 23, стор. 81
2 Г. Л. Грегори, Глаз и мозг. Психология, 
зрительного восприятия М., «Прогресс»* 
1970, стор. 10



.строфи кінця XIX століття — «пред
метне» скніло на його задвірках. Тех
нологічні передумови для революції в 
архітектурі виникли ще в епоху пер
ших всесвітніх виставок, але її надов
го затримало катастрофічне падіння 
візуального потенціалу тогочасної ци
вілізації.

Отож у XIX столітті так і не з ’я
вилося буржуазної Нотр-Дам. Зате 
з'явився її відповідник у вигляді фо- 
тоскопа, вітаскопа, біоскопа, тахіско- 
па, стробоскопа, кінетоскопа, «оптич
ного театру», паноптикону, хронофо- 
тографа, плеографа, аніматографа, 
спіробографа, кінетографа, синемато
графа, кінематографа.

Спорідненість між архітектурою і 
кінематографом — чи це не парадокс? 
Ні. її помітив і вивчав такий блиску
чий знавець взаємозв'язків між різ
ними художніми стихіями, як С. М. 
Ейзенштейн. У своїй незакінченій кни
зі «Монтаж» він тлумачить архітек
туру як пракінематограф добуржуаз
них епох: «Найдовершеніші зразки 
розрахунку кадрів, зміни кадрів і на
віть метраж (тобто тривалість певного 
враження) нам залишили греки. Вік
тор Гюго назвав середньовічні собори 
кам’яними книгами... З таким же пра
вом афінський Акрополь є найдовер- 
шенішим зразком одного з найдавні
ших фільмів». Там же він пише про 
«розраховану магію монтажної послі
довності» Шартрського собору 1.

З іншого боку, Ле Корбюзье вияв
ляв надзвичайний інтерес до ейзен- 
штейнівських фільмів — сучасники 
писали про нього як про «великого ен
тузіаста і поклонника кінематографа, 
який він вважає... найважливішим 
мистецтвом сучасності нарівні з архі
тектурою...»2 У кінематографі та в 
архаїчних архітектурних традиціях 
Ле Корбюзье віднайшов ту «монтажну 
послідовність», яку так ганебно втра
тила архітектура минулого століття. 
Так само Ейзенштейн, намагаючись

1 С. М. Эйзенштейн. Избранные произведения, 
т. 2, М., «Искусство», 1964, стор. 344.
* Вопросы советского изобразительного искус
ства и архитектуры, М., «Искусство», 1973, 
crop. 407.

подолати «усобицю між мовою образів 
і мовою логіки», усунути «прірву між 
трагедією і рефератом», повернути 
абстракції її предметно-чуттєве під
грунтя («математичну абстракцію рап
том—у плоть і кров» * * 1), спостерігав у 
Шартрському соборі безнастанне по
вернення ідеї з метафізичних емпі
реїв у грубу і/ зриму кам’яну плоть. 
Справді, Шартрський собор — це, 
сказати б, грандіозний світоглядний 
кіносеанс — «сеанс міфологічний» 
(К. Т. Тепліц). Це водночас і зйомка і 
демонстрування середньовічних філо
софем.

Повертаючись до перегуку між архі
тектурою як особливим світоглядним 
«монтажем» і кінематографом, зверні
мося до факту, який допомагає осмис
лити появу останнього.

Якось французький кінорежисер 
Александр Астрюк говорив про мож
ливість екранізації Декартових «Мір
кувань про метод». Але вони вже в 
певному розумінні екранізовані — 
хіба Версаль, ця, за словами одного 
дослідника, «грандіозна метафора»2 
тогочасного світогляду, розгорнена в 
часі і в просторі, не є, так би мовити, 
«прафільмом», саме такою екраніза
цією? Версаль — це кіноефект нави
воріт — тут рухається не плівка, а 
глядач... Ідея Астрюка віддзеркалює 
елементарну людську потребу в чут
тєвій об’єктивації абстрактної ідеї.

У підручниках з історії кіно його 
винахід приписують то Люм'єрам, то 
Едісону, то Фріз-Гріну, але насправді 
вони лише перші серед рівних у сонмі 
талановитих інженерів, які працювали 
над спорудженням «Нотр-Дам» XX 
століття» — так само сумлінно, як се
редньовічні майстри на риштуваннях 
старої.

Винахідники поспішали — і було 
чого. Це був один із тих епізодів в іс
торії техніки, коли вона отримала від
верте соціальне замовлення, коли

1 С. М. Эйзенштейн. Избранные произведения, 
т. 2, стор. 36, 41, 42.
2 А. Чекалов. Эстетическое освоение предмет
но-пространственной среды. «Искусство и про
мышленность», Сб., ст., М., «Искусство», 
1967, стор. 38.
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технологічні процеси прискорювалися 
процесами соціальними.

Тогочасна Європа слабувала, так би 
мовити, на «зорову глухоту». її над
міру «розречевлена» цивілізація за
дихається в тенетах нескінченних аб
стракцій, які знають лише одне чут
тєво-візуальне втілення — графічно 
фіксоване слово. У всіх її доменах 
панує «література» в первісному (су
купність графічних знаків) і в сучас
ному значенні цього терміну. Справ
ді, навіть пластичні мистецтва, 
принаймні, доімпресіоністської доби 
— уявляються не більше, ніж її 
«агентами».

Отже, якщо вдаватися до «візуаль
ної» типології культури, то Європа 
тих часів була «сліпою» — недаремно 
потрібно було кілька десятиріч, щоб 
у європейських художників поліпши
лося око, щоб повернулося елементар
не почуття фарби, втрачене академіч
ним малярством.

Кінематограф став найефективні
шим (хоч далеко не єдиним) знаряд
дям, що мало повернути культурі 
«візуальне» начало.

Пригадаємо, що наприкінці минуло
го століття стався справді вулканіч
ний вибух ілюстрованих видань — 
від дешевого масового журналу, в 
якому ілюстрація рішуче переважає 
над текстом, до дорогих альбомів з 
«видами» і дитячої книги, ще незграб
но, але вже щедро ілюстрованої. Тоді 
ж з ’являється доти небачена поштова 
листівка, раптово багатшає тематика 
поштової марки, донедавна обмежена 
династичною та державною символі
кою, з'являється філателістичний 
альбом — далекий прообраз кіно
плівки

Зрозуміло, що такий, сказати б, 
грандіозний «піктографічний» спалах 
у «галактиці Гутенберга» має не лише 
свої соціальні першопричини, а й по
передників — скажімо, у вигляді ще
дро ілюстрованих багатотомних «жи
вописних і романтичних мандрів по 
старій Франції» (епоха Реставрації), 
великої кількості естампів, журналів 
мод і т. д. Вже в 1834 р. Бальзак пи-.

сав, що око парижанина «звикло бачи
ти... 20 ілюстрованих видань на рік,, 
тисячу карикатур, 10 тисяч віньєток,, 
літографій і гравюр». Через кілька 
десятиріч ці цифри подесятерилися.

Серед архаїчних ілюстрованих ви
дань особливе місце посідають так 
звані «кіпсеки», надзвичайно популяр
ні в епоху романтизму, супроводжува
ні мінімальним текстом. Саме про них 
писав Флобер у «Мадам Боварі»: 
«Часто в одній рамці можна бачити 
і пальмові гаї, і ялини, праворуч — 
тигра, а ліворуч лева, на обрії — та
тарський мінарет, а на першому плані 
— римські руїни». Чим це не наївна, 
але послідовна спроба «кіномонтажу», 
намагання структурно об’єднати різно- 
просторові і різночасові кадри? Ілю
страція в Еминому «кіпсеку» вже не 
відрізняється від «видових» «палео- 
фільмів» 1890— 1900-х років.

Проте на шляху до кінематографіч
ної мови перебуває... і сам роман 
Флобера! Російський романіст О. М. 
Ремізов поділяв своїх колег на «уш ао 
тых» і «глазастых» — Флобер, без
перечно, належить до останніх. Біль
ше того, йому тут належить пер
шість — принаймні у часі. СправдЬ 
бо: він описує, — сказати б, навіть 
перемальовує ілюстрації з кіпсегку з  
таким же задоволенням, з яким Ема 
їх розглядає...

Флобер — цей бистроокий Лінкей 
європейської культури — бачив на
стільки гостро й далеко, що, здавало
ся, він дизиться за межі цієї культури. 
В літературознавстві зафіксовані 
спроби пов’язати зорове начало Фло- 
берового роману із східною тради
цією, зокрема — з давньояпонським 
поетичним жанром танки.

Але ж, на думку Ейзенштейна, 
танка «по-нашому — це монтажні 
фрази, монтажні листи», одне із бага
тьох свідчень «пройнятості різнома
нітних царин японської культури суто 
кінематографічною стихією й основ
ним нервом її — монтажем»1. З друго
го боку, характерний інтерес іншого

1 С М. Эйзенштейн, Избранные произведения, 
т. 2, стор. 286. 296.
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відомого кінорежисера до пізнішого 
жанру японської поезії — хокку, який 
вабить його «чистотою, витонченістю 
і злитістю спостереження над жит
тям» к

Справді, пригадаємо танку старо
давнього японського поета Охара- 
То-Ко.

Стоїть самотою капличка.
Череп’яна дахівка понищена,
Туман фіміами курить безупинно, 
Двері упали... А місяць 
ІЗгорі причепив свій одвічний

ліхтар.
(Переклад Миколи Вороного).

Ці рядки тільки й чекають, щоб 
стати «монтажним листом»...

Характерно, що романи Андре 
Мальро, з їх «структурою нескінчен
них діалогів» (И. Верцман), переван 
тажені «ідеологією» і байдужі до 
«предметності», у своїх суто східних 
епізодах (наркотичний сон професора 
Жізора в «Долі людській») негайно 
повертаються до останньої — згада
ний сон сприймається як прихована 
цитата наведеної танки. Саме тому ба
гатозначними видаються як спроба 
Ейзенштейна екранізувати цей роман, 
так і його подальша відмова від цього 
задуму...

Відомо, що раптова слава японської 
гравюри, слава Хокусаї в Європі 
1870— 1900 рр., особливо серед ху

дожників Франції і Росії, була незро
зуміла й несподівана для Японії. Для 
нас усе це зрозуміло: «кінематогра
фічні риси японської культури» були 
її буденщиною, її естетичним повіт
рям 2, тоді як Європа лише в «Ста 
видах Фудзі» вперше натрапила на 
«кінематографічну» жилу.

Почалася її інтенсивна експлуата
ція. Імпресіонізм, цей «метис» від 
мистецтва (біля колиски якого стояла 
і японська культура), повернувся в 
матеріально-предметну першостихію,

' Андрей Тарковский, Запечатленное время. 
«Искусство кино», 1967, № 4, стор. 72. «Спос
тереження» він називає «головним формотвор
чим началом кінематографа, що проймає йо
го до найдрібніших клітин».
* Про це див. статті С. М. Ейзенштейна «Нес
подіваний стик» (1928) і особливо «За кад
ром» (1929). Про кінематографічні ефекти в 
японському мистецтві саду див.: А. Чекалов. 
Эстетическое освоение предметно-простран
ственной среды, стар. 35 —36.

поставив візуальне вище від літера
турного сюжету. Минув час — і ку
бізм, ця трагічна карикатура на кіне
матограф, спробував «записати візу
альне» у «монтажній послідовності», 
віддати його часові ознаки.

Зрозуміло, це не могло не закін
читися катастрофою. Намагаючись 
відтворити часову стихію і її голов
ну ознаку — рух, екстремісти від 
живопису (наприклад, Барк або Де
лоне) завели його в заборонену для 
нього зону, в несумісні з ним анти- 
світи, де його специфічна матерія 
руйнується буквально на наших очах. 
Пізня модерністська традиція ос
таточно знецінює кубістське захоп
лення часом і рухом, вдаючись до 
самоцінних «перцептивних» фокусів 
— пригадаємо наївні спроби «оп-ар- 
ту» передати нестатичне, скажімо 
роботи Віктора Вазареллі і Бріджіт 
Райлі * * 1.

Звичайно, малярство одвіку праг
нуло бодай зазирнути в Царство Ча
су. Особливо сміливо і зворушливо 
це робило архаїчне мистецтво з його 
принциповим антиілюзіонізмом, — 
воно ніколи не намагалося обдурити 
людське око специфічними «перцеп- 
тивними» ефектами на зразок ліній
ної перспективи. Пригадаємо старо
винний тип складної Іконної компо
зиції: у центральній частині одна' 
або кілька фігур, поряд з ними кіль
ка прямокутників з певним сюжетом, 
що розгортається в часі. 1957 року 
один палехський майстер запозичив 
цю форму, зобразивши на скриньці 
різні епізоди з «Фауста», — і тим 
самим довів цілковиту несумісність 
поетики й тематики, що належать 
зовсім різним епохам!

Вже Леонардо енергійно розмежу
вав «одномоментність» живопису і 
часове підгрунтя поезії й музики. — 
пізніше Лессінг у «Лаокооні» погли
бив І розширив цей вододіл. Харак
терно, що на порозі кінематографа 
мистецька критика помітила в творах 
деяких художників явища кінемато

1 Див.: Р. Л. Грегори, Разум. Глаз., М.,
«Мир». 1972, стор. 100—103
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графічного плану. На полотнах Лор
рена, Рейсдаля або Тернера, писав 
один тогочасний дослідник, «око 
мандрує по зображенню, отримуючи, 
так би мовити, «кінематографічне» 
враження». За його спостереження
ми, у творах видатних мариністів 
«є низка послідовних моментів, які 
обдуреному оку, хоча б тимчасово, да
дуть враження руху, за принципом 
кінематографа» *.

Звичайно, від кінематографічних 
ефектів Тінторетто, Ватто, Дом’є і 
Серова до кубістської карикатури на 
кінематограф й кіноепігонства «оп
арту» — дистанція величезного роз
міру. Та водночас на всіх ділянках 
цієї дистанції ми знаходимо перекон
ливі свідчення того, що для особливо 
точного часово-просторового запису 
навколишнього світу потрібні все ж 
таки не естетичні паліативи, а спеці
альні технологічні засоби.

Образотворче мистецтво на зламі 
століть чесно намагалося вибудувати 
свій Нотр-Дам або, принаймні, 
Шартр. О. Ренуар говорив про Е. Дега: 
«Після майстрів Шартра я бачу тіль
ки одного скульптора — Дега. Твор
цям соборів пощастило дати уявлен
ня про вічність. Дега знайшов спосіб 
виразити недугу нашого століття — 
я маю на увазі рух» 1 2. Характерно, 
що Дега-скульптор принципово не від
ливав свої роботи у бронзі, вважаю
чи цей матеріал «створеним для віч
ності», і чи не першим серед сучасни
ків повернувся до традиції фарбова
ної пластики (принагідно зауважимо, 
що, на думку Шпенглера, фарба на 
поверхні архаїчних торсів неодмінно 
надає їм якихось часових характе
ристик). Більше того, сучасний до
слідник, спостерігаючи, як «Дега від
мовляється від літературщини і зоб
ражує фізичні дії немов у чистому 
вигляді» (одне із основних характе
ристик кінофеномену), твердить, що 
деякі його «статуетки є немов би кі
нематографічним розгортанням у ча-

1 Artmeter. Об иллюзии движения в пейзаже 
«Старые годы», 1907, апрель, стор. 120, 125.2 Ж. Ренуар, Ренуар. М., «Искусство», 1970, 
стор. 45.

сі, одного й того ж балетного руху 
А проте і це, певна річ, теж паліатив.

Отже, не можна не погодитися з 
твердженням Ейзенштейна: «... Ма
лярство залишалось безпорадним у 
закріпленні повної картини явища у 
всій його пластичній багатобічності 
(нюансів і образів цих спроб — гран
діозна кількість). На площині це зав
дання виконав лише кіноапарат»2. 
Лише кінематограф добудував стіни 
і дах тієї величної будівлі, основи 
якої були закладені внаслідок випад
кових і невипадкових кіноекскурсів в 
образотворчому мистецтві.

Зрештою, поразкою закінчилося і 
стрімке зростання візуального потен
ціалу тогочасної літератури. Проте 
ця поразка варта була кількох пе
ремог. Після романів Флобера (не
випадково згадуваний А. Астрюк так 
охоче їх екранізує), після витонченої 
зорової культури Гонкурів, які чи не 
першими зацікавилися японською 
гравюрою, після справжнього «бен
кету речей» у романах Золя, на який 
Ейзенштейн так часто запрошував 
своїх читачів і слухачів, з ’являється 
проза, настільки парадоксальна і кі
ногенічна, що, здавалося б, її місце 
на монтажному столі, а не на книж
ковій полиці. Ось один із її найви- 
виразніших зразків: «Альберт ішов
туди поряд з молодою дівчиною. Ву
лиця, перехрестя, вулиця, перехрес
тя, вулиця, перехрестя, ворота, ти
хий вестибюль, тихі сходи, брім, 
брім, брім, тихий передпокій, тиха 
кімната» (Петер Альтенберг, «Як я те 
бачу»). Перед нами, власне, монтаж
ний лист доби звукового кіно — тут і 
скромне озвучення тексту, і продума
ний перебіг «візуального» й «ауді- 
ального». Але ж ці рядки були на* 
писані... в 1896 році, через рік піс
ля появи перших люм’єрівських стрі
чок!

І все ж таки навіть очевидні пере
моги цієї прози — піррові, бо, нама

1 Н. В. Апчинская. Скульптура Дега и Ренуа
ра. «Проблемы развития зарубежного искус
ства», в. I. Л. 1971, стор. 64.
2 С. М. Эйзенштейн. Избранные произведе
ния, т. 11, стор. 344.
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гаючись стати «іншою структурою» 
(П.-П. Пазоліні), вона втрачає деякі 
свої одвічні — докінематографічні — 
характеристики. Тож і вона, як ма
лярство, змушена була припинити 
-«пошуки втраченої предметності».

І саме в цій атмосфері закономір
них поразок «візуальних» мистецько- 
образотворчих і літературних експе
риментів починають працювати кіно
проектори Едісона і Люм'єрів.

Але чи не була поява кінемато
графа і блискавичний спалах інте
ресу до нього просто черговою да
ниною моді, на зразок вульгаризова
ного вагнеріанства чи не менш вульга
ризованого ніцшеанства? Безперечно, 
ні: коріння кінематографа залягає
набагато глибше.

Цікаво, що в найархаїчніших ша
рах людської мови переплітаються 
знак і його денотат, тобто предмет 
або ситуація, що під цим знаком ро
зуміється. Невипадково « в . багатьох 
старовинних мовах... слово, річ і ді
ло позначаються однією і тією ж наз
вою. Так, у клинописній хеттській 
мові, якою говорили в Малій Азії в 
II. тисячолітті де н. е., слово uttar 
водночас означало «слово, мову, ді
ло, річ, причину» *. Мова бамілеке 
(Камерун) теж зберігає зв ’язок трьох 
значень (слово, діло, річ). Ця обста
вина «без сумніву віддзеркалює слі
ди того архаїчного періоду, коли мо
дель, створювана з допомогою слів, 
ще зовсім не відокремлювалася від 
модельованого світу» 1 2.

Цей хід архаїчного мислення не
сподівано виринає в деяких пізніх 
культурних традиціях. Так, Фрідріх 
Шлегель, виходячи з того, що мов
лення, мова суть відносини самих ре
чей, у філософському плані не про
водить принципової різниці між зна
ком і його денотатом. Зрозуміло, що 
в даному разі Шлегель, німецькі ро
мантики лише напрочуд точно іміту-

1 В. В. Иванов, Учебно-методическое пособие 
по курсу «Основы языкознания», Издательство 
Московского университета, 1958, стор. 15.
2 Вяч. В. Иванов. Об одном семантическом ар
хаизме в бамилеке «Языки Африки. Вопросы 
.структуры, истории и типологии». М., «Нау
ка», 1966, стор. 260.

вали те, що французький філософ 1 
психолог Леві-Брюль назвав «доло- 
гічним» або «пралогічним» мислен
ням. Разом з тим ми бачимо, що 
ексцентрична ідея лапутянських вче
них у Свіфтових «Мандрах Гулліве- 
ра» — говорити не словами, а... 
предметами — має під собою певний, 
хоча й вельми архаїчний грунт: пе
ред нами відступ до першовитоків 
людського мислення, — до того, що 
Потебня називав «субстанціональніс
тю, речовістю» поняття. Всупереч 
теологам, спочатку було не Слово, а 
Предмет. Але воно на тисячоліття 
приліпилося до предмета, і потрібна 
була тривала еволюція людського 
мислення, щоб слово так би мовити, 
емансипувалося, перестало бути не
відлучною тінню денотата.

У цьому довжелезному процесі 
розкривається найважливіша особли
вість людського мислення — його 
здатність до узагальнень та абстрак
ції, до виявлення родових, генераль
них, нероздрібнених характеристик 
світу. Він відбиває шлях нашого піз
нання від чуттєвого, першоелемен- 
тарного до ідеологічного (узагальне
ного) мислення — від наочного об
разу («уявлення») до абстрагованого 
поняття, від міфа до формальної ло
гіки, від Гомера до Арістотеля.

Архаїчна людина, осмислюючи 
довколишню дійсність, не поспішала 
систематизувати її за родовими озна
ками й комбінувала не так слова, як 
предмети. Пригадаємо, що у народів 
Півночі донедавна були десятки, як
що не сотні назв снігу в тій чи ін
шій його якості (наприклад, мокрого, 
дрібного, густого і т. п.), але не бу
ло... слова «сніг», шапки-поняття. 
що покриває всі ці лексеми.

Але спливали тисячоліття, і з пред
метно-чуттєвого підгрунтя людського 
мислення виростали сади абстракції.

Людська культура залишила нам 
два яскраві зразки цього переходу 
конкретного в абстрактне: орнамент 1 
звуковий алфавіт.

В архаїчну добу поняття не запи
сувалися, а саме зображалися. Так,
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староєгипетському слову «будинок» 
відповідав ієрогліф у вигляді прямо
кутника з отвором (дверима). Так 
само й за ієратичними візерунками 
орнаменту ховаються цілком реаль
ні образи, бо колись він був не 
вигадливою мистецькою іграшкою, а 
«своєрідним, хоч і зрозумілим тільки 
для членів племені, художнім запи
сом міфа» *.

З розквітом абстракції писемність 
і орнамент «символізуються» і пос
тупово втрачають свій зображуваль
ний, конкретно-чуттєвий потенціал. 
Піктографія стає ієрогліфікою, а по
тім звуковим алфавітом, орнамент — 
грою незрозумілих знаків.

Але ось що цікаво: в епоху енер
гійних мистецьких зсувів образна 
прапам’ять звукового алфавіту негай
но нагадує про себе. Пригадаємо гост
рий інтерес Віктора Гюго до пікто
графічних рудиментів у латиниці й 
російського поетичного авангарду — 
у кирилиці.

1 нарешті, дитяча книга здавна 
прагнула семантизувати літери. Так, 
за однією дотепною гіпотезою, славет
ний сонет А. Рембо «Голосівки» ви
ник під впливом спогадів про дитячий 
буквар — як його своєрідне розцві
чування й «озвучення». Дитяча кни
га взагалі прагне подолати свою «дво- 
мірність», тяжіє до об’ємного зобра
ження світу, за допомогою особливої 
«бібліотехніки» перетворюється на 
«театр-книгу» (В. Каверін). Зрештою, 
і «доросла» книга в окремих випад
ках «переломлюється» у театр, а то 
і в «пракінематограф» — згадані 
«кіпсеки», старовинна «народна кни
га», альбоми видів і репродукцій, по
пулярний на Заході «фоторо- 
ман» і т. п.

Так, хоча б у мовній площині ком
пенсується деяка неповнота графічно 
зафіксованого слова, проступає його 
напівзабута «піктографічна» минув

1 Б. Б. Лобановський. На скелях та в глибині 
печер., К., «Радянська школа», 1971 р., стор. 
104, 108.

шина і зв ’язок з денотатом, такий 
тісний в архаїчні часи.

Наприкінці XIX століття буржуаз
на Європа скніла в полоні абстрак
цій, безмежно далеких від живої лю
дини, від ритму її плоті й крові.

Товарний фетишизм помістив бур
жуазну людину у свого роду вольєр, 
відгородивши її від живого життя за  
густою сіткою «фальшивої свідомос
ті» (К. Маркс).

Отож, у добу Люм’єрів і Мельєса 
кінематограф повівся як маленькиґг 
Геркулес, що свій перший подвиг 
вчинив ще в колисці. З перших мет
рів кіноплівок він вибухнув вулканом 
на мистецькій арені. Вгамовуючи 
«візуальний голод», кінематограф бо
дай почасти повертав людині пред
метно-чуттєвий макрокосм, напівз’їде- 
ний товарно-фетишистськими лугами, 
повертав слову його напівзабуту 
дружбу з речами. Він почасти поно
вив зруйнований відчуженою свідо
містю діалектичний зв ’язок між пред
метним і смисловим. Це була особли
ва реакція на товарно-фетишистське 
знекровлення і спустошення реально
го світу, на «абстрактність» бур
жуазної цивілізації, що відійшла 
«від безпосереднього буття речей» *.

Як відомо, мистецтво кожної нової 
епохи виробляє свої, нові моделі сві
ту, відмінні від попередніх. Проза 
Рабле, театр Мольєра, лірика Гей
не — це запекла полеміка з офіцій
ною застиглою ідеологією, з устале
ними поглядами й традиціями.

Перші кроки кінематографа були 
також спрямовані на пошуки принци
пово неофіційних аспектів світу, що 
перебували на околицях тогочасної 
цивілізації. Так, у перших стрічках 
Люм’єрів постає елементарний, але 
зворушливий побутовий мікрокосм, 
дуже далекий від офіційної культу
ри, затягнутої в тугий вікторіанський 
корсет. Тут людина постає в якійсь 
невідчуженій стихії, поза своєю со
ціальною роллю, що ставала дедалі

1 Бела Балаш, Культура кино, Л. М., Государ
ственное издательство, 1925, стор. 84.
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трагічнішою: після роботи (вихід ро
бітників із воріт фабрики), в сім’ї 
(годування дитини), на прогулянці 
(фільм про конгрес Товариства фран
цузьких фотографів, за спостережен
ням сучасного дослідника, « позбавле 
ний будь-якої офіційності») * * 1 2. Цікаво, 
що у фільмі про панцерник «Формі- 
дабль», знятому одним із операторів 
Л. Люм’єра, увагу зосереджено не на 
урочистих ритуалах морського життя, 
а на його буднях: матроси перуть бі
лизну, матроси грають у довгу ло
зу... Невипадково також перші кіно
стрічки тяжіли до своєрідної поетики 
сімейного альбома — цієї хроніки 
невідчуженого, приватного існування.

Контрофіційна напруга раннього 
кінематографа — це лише черговий 
вияв колосальної енергії, нагромад
женої віками тієї демократичної 
культурної традиції, яку радянський 
літературознавець М. М. Бахтін, зва
жаючи на її головну ознаку, назвав 
«карнавальною». «Мистецтво кінема
тографа, що виникло як масове мис
тецтво й надалі ним лишається (не
зважаючи на зростання конкуренції 
з боку телебачення), у своїх найви
щих виявах є чи не найближчим від 
усіх інших мистецтв до карнавальної 
традиції» 2. Невипадково кінематогра
фісти знову й знову звертаються до 
циркової тематики (цирк — ще жи
ва і квітуча гілка карнавальної * тра
диції). Справді, поетика цирку тяжіє 
до фабул, підкреслено неузгоджених 
з буденним, загальноприйнятим, псев- 
донормальним. Зокрема, вона охоче 
демістифікує різного роду життєві 
кліше, стандарти й стереотипи. Так, 
клоун на цирковій арені «товче воду 
в ступі» не в метафоричному, а в 
прямому розумінні... Маргарита На
варрська, «мати» французького Від
родження, воюючи з середньовічним

1 Л. Б. Фелонов, Монтаж в немом кино, ч. І 
(фильмы Люмьера и Мельеса), М., ВГИК, 
1973. стор. 18.
* Вяч. Вс. Иванов, О структурном подходе к 
языку кино. «Искусство кино», 1973, № И, 
стор. 100. Про основні структурні і сус
пільні характеристики цієї традиції див. на
шу статтю: Мольер, «Всесвіт», 1972, № 1.

спіритуалізмом, писала одному єпіс- 
копові-літератору: «Деметафоризуйте- 
ся». Цирк, воюючи із спіритуаліс
тичними сеансами сучасності, саме 
деметафоризує знакові системи, вжи
вані у людському спілкуванні, ве
село їх «оречевлює». Але ж саме 
цей аспект циркової поетики став 
для Ейзенштейна стартовою площад 
кою у кінокосмосі У своїй кінорежи 
серській практиці він понад усе ста
вив саме майстерно «обернену» ме
тафору, повернення психологічного 
змісту сцени із переносного в непе- 
реносний, первинний, первісний, тоб
то прагнув до оречевлення, опредме- 
чення ідеї1. Його концепція «інтелек
туального кіно» вела його до пошуків 
матеріальної першооснови будь-якого 
понятійного тексту — звідси гідна 
подиву ідея «ставити «Капітал» за 
сценарієм Карла Маркса» 2.

Все це засвідчує очевидну соціаль
ну та історико-культурну закономір
ність появи кінематографа. В умовах 
безмежного засилля абстракцій і 
нехтування предметно-чуттєвим візу
альним началом він виник як опо
нент товарно-фетишистської моде л і 
світу, він «навертав» останній на ма
теріальне, речове, видиме.

Безперечно, це була справжня рево
люція в царині культури. Невипадко
во основні характеристики кінемато
графа перегукуються з поетикою 
власне революційного мистецтва; він 
став одним із найактивніших мистець
ких збудників революційних настро 
їв — пригадаємо історію вітчизняно
го кіно від перших, ще недосконалих, 
але небуденних стрічок до шедеврів 
Ейзенштейна, Пудовкіна і Довженка. 
Невипадково Ленін уже в перші роки 
революції високо оцінив велетенську 
суспільну ефективність «найважливі
шого з мистецтв».

1 С. М. Эйзенштейн, Избранные произведения, 
т. 2, стор. 453, 345. Про проблему «Єйзенштсйн
1 цирк» див. Ю. Красовский, Цирковые за
мыслы Эйзенштейна, «Советский цирк», 1960. 
N? 6, стОр. 21.
2 С. М. Эйзенштейн. Из неосуществленных за 
мыслов. «Капитал», «Искусство кино», 1973. 
№ 1, стор. 57.
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його ім’я стояло першим у чорних списках. І коли 11 вересня 1973 
року на вулицях застрекотіли автомати й загуркотіли танки, карателі 
почали полювати за ним. Вони перекинули догори ногами дім, де, крім 
нього, жило багато його родичів: брати, небожі, 90-річний тесть — ро- 
бітник-комуніст Кастільйо, дружина Лілі, три старших сини — теж кому
ністи. Корвалан жартома називав свою сім’ю «моя первинна парторга- 
нізація». Всім, хто був удома, погрожували, вимагаючи виказати гос
подаря.
Карателів уразила скромність убрання мешканців і всього житла. Ад
же Корвалан — сенатор. Чимала платня. Літературна діяльність. Вони 
не могли знати, що майже всю сенаторську платню він віддає в партій
ну касу. И будинок — не його власність, а арендований. Луїс якось 
заявив, що його приватна власність — це костюм і сомбреро.
Спроби заарештувати Корвалана були безуспішними. З самого початку 
узурпатори послали карателів на вулицю Театінос, до будинку Компар
тії Чілі, на фронтоні якого була встановлена червона п’ятикутна зірка 
й майорів прапор з величезним портретом президента Сальвадора Аль
енде. Озвірілі путчисти засіли в будинку навпроти й убивали кожного, 
хто намагався вийти з ЦК.
Лідер чілійських комуністів пішов у підпілля й повів енергійну робо
ту для створення єдиного фронту опору.
Тому, хто спіймає Корвалана, обіцяли високу нагороду, обіцяли й усі 
гроші, які тільки знайдуть у Корвалана готівкою. 27 вересня шпики 
хунти схопили його. Звістка миттю облетіла Чілі, весь світ. Це зупи
нило руку катів, які збирались розстріляти Корвалана без суду, не
гайно.

Коли генерали захоплюють владу
Корвалана кинули в каземати військової академії, а наприкінці листо
пада 1973 року — на острів Досон. Сюди було заслано всіх тих, кого 
найбільше бояться верховоди хунти. Згодом узурпатори знову перевели 
Корвалана в тюрму Сантьяго, щоб, мовляв, закінчити підготовку мате
ріалів для судового процесу. «У них нема жодного серйозного звину
вачення проти мене»,— заявив Корвалан бразільському журналістові. 
Невідомо, коли Піночет надумає провести судовий фарс проти Луїса 
Корвалана, бо сам боїться цього процесу. А життя лідера чілійських 
комуністів тим часом перебуває під загрозою.
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Пройшов через пекло «стадіону» й син Луї'са Корвалана -  Луїс Аль
берто Кастільйо. Разом з ним була кинута за грати його дружина й вось- 
МИМІСЯЧНИЙ син. «Мене схопили 15 вересня,—розповідав Луїс Кастільйо 
у листі, переданому на волю. — Спочатку загнали в поліцейський відді
лок, а потім відправили в концтабір — Національний стадіон... Карате
лі зразу виказали своє варварство, б’ючи беззахисних людей ногами й

ЛУ?С КОРВАЛАН. (Фотоплакат з журналу «NBI»,  НДР.)
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прикладами. З них по-звірячому знущалась озброєна до зубів поліція». 
Минув час. Луїса Кастільо викликали на допит. «Із зав’язаними очи
ма,— веде він свою розповідь,— мене ввели до залу. Ввійшовши, я не
гайно дістав удар у діафрагму; потім мене били головою об стіну, штур
хали в живіт ногами... Примусили роздягтися, зв’язали руки й ноги... 
Почали катувати електрострумом. Електричні удари спрямовували в 
статеві органи, в анальний отвір, у ноги, під пахви, в живіт і вуха. Зав
дали понад сімдесят струмових ударів у різні точки тіла... Я знепри
томнів...»
Корваланового сина катували й допитували. Що він знає про підпілля? 
Де переховуються активісти Народної єдності?.. Десятки разів пов
торювалось одне й те саме запитання: чи любить він батька? Десятки 
разів Луїс Кастільо з гордістю відповідав: «Люблю!» — й щоразу дро
тяний джгут упинався в поранене, знівечене тіло.
Нині син лідера чілійських комуністів ув’язнений у концтаборі Чака- 
буко на півночі, де завжди дмуть безжальні вітри пустелі. Колись тут 
був адміністративний центр селітряних розробок, які в період кризи поки
нуто. До пустелі навколо Чакабуко хунта додала дротяну загорожу й 
мінні поля.
Генерали-кати створили спеціальний апарат репресій. Він налічує ві 
сім тисяч агентів і наділений «надвладою». Для здійснення катувань і 
розправ з патріотами запрошено й триста «фахівців» з Бразілії.
Ліві партії поза законом. Трудящих позбавлено всіх завойованих у дов 
гій боротьбі прав; розігнано профспілки, нові й нові тисячі людей ут
рачають працю. Кількість безробітних досягла 400 тисяч чоловік. Єди
на свобода, яка дозволяється в країні,— це «свобода ціноутворення», 
й вона щораз більше позбавляє трудящих найнеобхіднішого. За місяці 
військової диктатури ціни на продукти харчування зросли на 400, 500 
і 1000 процентів!

«Я дуже люблю життя, але смерті не боюся...»
Знаючи, що Народна єдність, комуністи діяли відповідно до конститу
ції, олігархія намагається сфабрикувати страхітливі звинувачення про
ти Корвалана та його товаришів. Тут і міфічний план «Зет», за яким 
уряд Альенде нібито збирався в День Армії, 17 вересня 1973 року, під 
час бенкету в президентському палаці фізично знищити весь генералі
тет. Тут і версія про те, мовби Корвалан організував доставку зброї в 
Чілі на «російських підводних човнах»... Вождя чілійських робітників 
намагались звинуватити в торгівлі наркотиками, в «шахрайстві» із спла
тою податків. Катам дуже* зручно було б судити видатного діяча між
народного комуністичного руху, благородного лицаря, як звичайного 
карного злочинця. На весь світ пролунали слова Корвалана з острова 
Досон: «Моє сумління чисте. Будь-яке звинувачення проти мене, пра 
тн нашої партії було б абсолютно несправедливим... Ми боролися в ім’я 
Чілі та її народу, й нас нема в чому звинуватити».
Ще раніше планета почула сповнені гідності слова Корвалана з казе 
мату військової академії: «Я спокійний. Я дуже люблю свободу, я дуже 
люблю життя, але я не боюся смерті, якщо мені доведеться вмерти за 
справедливу справу...»
Ні! «Корвалан повинен жити!» «Свободу патріотам Чілі!» «Свободу 
Луїсові Корвалану!» Ці заклики чути в Лондоні й Токіо, Москві й Па
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рижі, в Африці н Океанії, Європі, Америці й Азії. Ці слова — мов 
дзвін на сполох над планетою. Вони нагадують про нездоланну силу 
міжнародної солідарності з народом Чілі, вони свідчать про любов до 
Корвалана. Ім’я Корвалана стало паролем нескореного народу Чілі, 
паролем мужності борця, комуніста, інтернаціоналіста.
«Товариш Лучо», як любовно називають у народі Корвалана, і в катів- 
нях залишається прапором нації, він — в усіх ділах чілійських патріо
тів, які ведуть героїчну боротьбу за свободу.
Корваланові було шістнадцять, коли він обрав свій шлях, з якого вже 
не сходив. Він став комуністом.
Луїса спонукали до цього жалюгідні хижки та лахміття злидарів пор
ту Томе, де минули його дитинство та юність. Син сільського вчителя 
й неписьменної селянки, він з дитинства жив гірким життям бідаків. 
Стати на шлях боротьби його спонукало свавілля можновладців щодо 
простих трудівників. Допомогла й мати.
— З інкіліно (так у Чілі називаються безземельні селяни.— Авт.) ви
йшла моя мати, з якою в мене пов’язані найсвітліші образи дитинства,— 
згадував Корвалан.— У неї було ніжне серце, чуйне до чужого горя. 
А як піклувалася вона про своїх синів!
...Вона не досипала, щоб виховати п’ятьох дітей.
Понад сорок років життя віддав Луїс Корвалан великій справі бороть
би за національне й соціальне визволення народу. Сорок років битви 
за щастя людей! Заслання та в’язниці, довгі роки цідпілля й жорстоких 
поліцейських переслідувань. Шлях від шкільного вчителя та журналіс
та до політичного діяча світового масштабу.
В концтаборах і в’язницях, на найважчих ділянках класової боротьби 
гартувався його характер борця.
— Агенти жорстоко били мене цілу ніч,— згадував Луїс Корвалан про 
свій арешт 1950 року, — намагаючись вирвати потрібні їм відомості. 
Але я вперто мовчав. На світанку, коли мене нарешті залишили в ка
мері самого, я сміявся, сівши навпочіпки на холодній підлозі камери. 
Дивно, правда ж? Адже мені вибили зуби, з рота текла кров. У мене 
все боліло. Але я знав, що домігся великої перемоги. Для комуніста 
тортури можуть бути підтвердженням його сили й справедливих ідей.

Минають роки роботи, боротьби й навчання. Партія доручає Корвалано
ві нелегку ділянку — партійну пресу. Тут розкрились його блискучий 
талант журналіста, публіциста, письменника й організатора, його фун 
даментальна теоретична підготовленість. Корвалан очолює центральний 
орган партії «Ель Сігло» і в роки диктатури Гонсалеса Відоли.
Усе було надзвичайно складно: й знайти папір для газети, і вчасно ро
зібрати й перевезти на нові місця друкарську машину та шрифт, і роз
повсюдити газету. Але газета успішно виконує роль зброї «головного 
калібру». Корваланові допомагає знання життя, талант конспіратора, а 
головне — велика віра в справедливість своєї справи, в геній народу. 
Минув час. Корвалан — керівник відділу пропаганди ЦК, а потім сек
ретар Центрального Комітету. 1958 року під тиском народних мас реак
ція змушена була відступити і в країні фактично перестав діяти горе
звісний едикт «Про захист демократії», за яким Комуністична партія 
цілих десять років перебувала поза законом. І в цьому чимала заслуга 
Корвалана,
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Унідад полупар.
Того-таки року Лучо на могилі Генерального секретаря ЦК Гало Гон
салеса від імені партії виголошує клятву:
— Віднині з нелегальним становищем Комуністичної партії покінче- 
но раз і назавжди!
Відтоді Корвалан очолює партію чілійських комуністів.
Чудовий організатор і революційний ватажок» теоретик і пропагандист, 
Корвалан головне завдання вбачає в боротьбі за єдність пролетарських 
лав, за розширення союзу робітничого класу та селянства, в політичній 
єдності всього народу. Крок за кроком, камінь за каменем компартія 
закладає фундамент «Унідад популар» (Народної єдності).
Саме в цьому Корвалан бачив передумови етворення конституційним 
шляхом справді народного уряду, який би в легальних рамках здійснив 
революційні перетворення в країні. Таку можливість він передбачав ще 
на підпільному з ’їзді партії 1965 року.
Відданий народові, чуйний і бездоганно чесний, Луїс Корвалан зумів 
стати справжнім виразником сподівань трудящих.
Всюди, де б не з ’являвся цей невисокий на зріст, із орлиним носом і яс
ними, теплими очима, дуже скромний і навіть сором’язливий чоловік, 
він ставав у центрі людського виру. Він уміє вислухати, зрозуміти ін
шого, зігріти його жартом, дружнім словом, міцним потиском руки. 
Член Політкомісії Компартії Чілі Тетельбойм, який сорок років дру
жить з Корваланом, розповідає: «Я можу сказати як друг Корвалана, 
що він найкращий, найгуманціший і найлюдяніший з усіх відомих 
мені людей. Чоловік дуже простий, надзвичайно скромний і не марно
славний, його не можна примусити говорити про себе. В нього немає 
нічого від тих буржуазних політиків, до яких звикли в Чілі. Він 
справжній пролетарський діяч».
Коли один кореспондент попросив Корвалана розповісти про себе, він 
відповів:
— Я такий же чілієць, як і всі. Комуніст серед інших комуністів.
Сам трудівник, він тому і став політичним керівником, що поклав со
бі за мету домогтися повного визволення трудящих і революційним 
шляхом повести їх до комунізму. В кожному кроці народного руху, 
в кожній перемозі трудової Чілі був і внесок таланту, розуму, енергії, 
часточка серця Луїса Корвалана.
Компартія веде послідовну й цілеспрямовану боротьбу за згуртування 
лівих сил у єдиному фронті. И ця єдність гартується рік у рік. На ба
зі співробітництва комуністів і соціалістів ще 1956 р. було створено 
Фронт народної дії. Компартія перетворюється на масово політичну ор
ганізацію. На парламентських виборах 1969 р. за комуністів голосував 
кожний шостий виборець. Комуністи послали в парламент 28 своїх 
представників, на шість більше, ніж попереднього разу. Проаналізував
ши політичну ситуацію в країні, розстановку та співвідношення сил, 
компартія доходить висновку про можливість утворення народного уря
ду без збройної боротьби.
Серйозною перемогою лівих сил було виникнення наприкінці 1969 р. 
блоку Народної єдності, який передбачав спільну боротьбу лівих пар
тій за народний уряд. Об’єднали свої зусилля комуністична, соціаліс
тична, соціал-демократична партії Чілі, «Рух спільної народної дії» та 
«Незалежна народна дія». Боротьба за створення антиімперіалістично-
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го, антиолігархічного уряду, який у перспективі перейшов би на соціа
лістичну платформу, стала найважливішою ланкою в діяльності ком
партії.
У цей відповідальний час Корвалан веде партійний корабель, як 
досвідчений лоцман. Поставало складне завдання висунути від Народної 
єдності спільного кандидата на президентських виборах. Політкомісія 
ЦК збирається двічі на день для розгляду ходу переговорів про кан
дидата в президенти. Корвалан, незважаючи на величезний авторитет, 
як завжди, не нав’язує своєї думки. Висловлюються майже всі 16 чле
нів Політкомісії, і лише після цього приймається рішення. Як багато 
потрудився в ці дні Корвалан, скільки ночей не спав, яку політичну 
майстерність виявив, щоб домогтись найбільш розумного рішення!
І ось настало 22 січня 1970 року. На площі Конституції в Сантьяго зі
бралося понад сто тисяч чоловік. На трибуну виходять Сальвадор 
Альенде й Луїс Корвалан. Сталося те, чого чілійська столиця раніш 
ніколи не бачила. Могутнє скандування на честь керівників лівих пар
тій стрясає площу. Маса в єдиному пориванні демонструє свою вірність 
фронтові Народної єдності. То було визнання великих заслуг Комуніс
тичної партії та її лідера в самовідданій боротьбі за права й свободи 
людей праці, за торжество прогресу.
До мікрофону підходить товариш Корвалан. Він у народному вбранні — 
пончо. И знову громові оплески стрясають площу. Генеральний секре
тар ЦК компартії від імені блоку лівих проголошує Сальвадора Альен
де кандидатом у президенти Чілі.
Минуло вісім місяців гострої, напруженої й суворої передвиборної 
боротьби. В п’ятницю 4 вересня країна не спала, чекаючи результатів 
президентських виборів. Хто переможе? Альенде — кандидат лівих 
сил? Алессаядрі— кандидат правих? Томич — кандидат від християнсь
ко-демократичної партії?
Найбільше голосів зібрав Альенде. Перемога!
З нетерпінням чекав результатів виборів у редакції газети «Гранма» 
Фідель Кастро. З радістю дізнався про перемогу Альенде президент 
Перу Хуан Веласко Альварадо. А Річард Ніксон заявив:
— Обрання Сальвадора Альенде президентом Чілі не принесло мені 
радості.
Сичала від люті чілійська реакція. Програма Народної єдності передба
чала корінні економічні й соціальні перетворення в країні.
Корвалан — давній особистий друг Альенде — не обіймав в уряді жод
ної посади. Але його практична робота, пов’язана з діяльністю уряду, 
величезна. Він завжди в центрі подій. Робочий день Корвалана почи
нався о п’ятій ранку й закінчувався вночі. Рідко йому щастило побути 
в робочому кабінеті самому. З усіх кінців до нього приходили за по
радою. Він уміє відповідати коротко, містко, чітко. Лідер комуністів 
невтомний. Він частий гість на націоналізованих підприємствах, у дале
ких селах, їздить по всій країні й насамперед туди, де важко. Ведеть
ся запеклий бій за оновлення країни, за майбутнє нації, за добробут і 
гідність трудящих. Не відмовляється Корвалан побувати на робітничому 
святі. Веселий і життєрадісний, він танцює в традиційному вбранні чі- 
лійську куеку. И не забуває нагадати про підступні плани реакції. Він 
ставить за приклад Країну Рад: «Ми завжди повинні брати приклад
з радянських комуністів, радянських людей, учитися в них долати труд
нощі».
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Труднощі. їх у народу більш ніж досить. Природні й штучні, створю
вані правими силами. «Якщо нам пощастить зв’язати руки ворогові, — 
говорив Корвалан, — не допустити державного перевороту, зірвати змо
ви супротивників уряду, якщо уряд Альенде зможе виконати все, що 
накреслено програмою Народної єдності, тоді ми залучимо на свій бік 
ті верстви населення, які ще вагаються». Але залучити середні верстви 
народний уряд не встиг. Праві не давали йому ні дня перепочинку. Во
ни робили головну ставку на дезорганізацію економіки, намагались 
викликати в країні економічний хаос, позбавити трудящих продоволь
ства, сподіваючись на антиурядові виступи мас.
Комуністи робили все, щоб нейтралізувати дії правих. Провадилася 
боротьба проти чорного ринку. Створені ними комітети постачання й 
контролю були дійовими помічниками уряду. Випущені комуністами 
плакати сповіщали: «Знайте, продукти харчування є! Знайте, опозиція 
створює великі запаси й організовує чорний ринок. Викривайте її! Будь
те пильні!»
Треба було прийняти закони проти дій правих. Але в конгресі реакція 
мала більшість. Вона люто відкидала будь-які пропозиції уряду, спря
мовані на стабілізацію економічного життя. Тривав саботаж крамарів. 
Молодики з терористичної фашистської організації «патріа і лібертад» 
улаштовували иа вулицях заворушення. И усе це щедро оплачувалось 
американськими монополіями і чілійською знаттю. Протягом півтора мі
сяця, наприклад, кожний водій, що страйкував, одержував по дві тисячі 
ескудо на день. Американська корпорація ITT («Інтернейшнл телефон 
енд телеграф»), якій належала в Чілі вся телефонна мережа, підпри
ємства зв’язку, великі північноамериканські міднорудні компанії не 
могли змиритися з тим, що народний уряд позбавив їх можливості 
наживатися на чилійській землі за кошти чілійського народу.
Компартія в зверненні «До чілійського народу» зазначала, що ідея 
державного перевороту народилася в кабінетах Центрального розвіду
вального управління СІЛА в безпосередній змові з монополіями ITT й 
«Коннекот коппер корпорейшн».
Великі надії покладали праві сили на парламентські вибори в березні 
1973 року. Реакція старанно готувалася до них. У пресі й по радіо 
провадилась істерична кампанія проти коаліційних сил, почастішали ви
падки терору, шантажу й диверсій.
ЦК Компартії Чілі нагадував фронтовий штаб. Сюди сходилися нитки 
з усіх кінців країни.
На мітинги, на яких виступає товариш Корвалан, завжди приходить 
більше людей, ніж здатна вмістити аудиторія. Він говорить сильно, щи
ро, слова, наче формули, дають відповідь на головне.
«Зазнавши поразки на жовтневих виборах (мається на увазі 1970 р. — 
Авт.),— каже Корвалан напередодні виборів 1973 року,— реакція спо
дівається взяти реванш у березневі дні. Тому народ мусить згуртувати
ся, згуртуватись і ще раз згуртуватись!»
Народ і цього разу переміг. Плани реакції — різко змінити співвід
ношення сил у парламенті на свою користь і таким чином скинути уряд 
Народної єдності — провалилися. Вибори показали, що, незважаючи 
на всі труднощі, на жорстокі атаки внутрішніх і зовнішніх ворогів, ав
торитет і популярність народної влади зростає. Десятки й десятки ти
сяч людей прийшли на мітинг комуністів, присвячений перемозі лівих 
партій на виборах. Країна почула радісно-схвильований, проникливий 
голос Корвалана:
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— Друзі! Цей мітинг мені здається надзвичайним, гігантським. Не 
можна сказати точно, скільки люду прийшло сюди, бо важко навіть 
визначити, де кінчається ця маніфестація. Можна побачити, де вона по
чинається, але не можна побачити її кінця.
Народ святкував перемогу. А багаті райони Сантьяго клекотіли без
силим гнівом.
Верховода фашистського угруповання «патріа і лібертад» Пабло Род- 
рігес істерично кричав, що на чергових виборах Народна єдність може 
одержати 80 процентів голосів. «Нам не потрібні жорстокі, які стають 
м’якими, — проголошує цей чілійський гестапівець, — нам потрібні по
мірковані, які стають жорстокими!»
Горили та мумії (так називають у Чілі паразитичну поміщицько-фінан
сову олігархію) поспішали. Загроза путчу ставала дедалі очевиднішою. 
Товариш Корвалан застерігав: «Не можна забувати, що в нашій країні 
існує небезпека контрреволюційного заколоту. Принаймні можливість 
такого заколоту існує».
Реакційна вояччина розробила ряд секретних інструкцій. В одній з 
них, за № 1/57, говорилося, що має бути завдано «раптового, рішучого 
удару в серце уряду, удару кинджалом, який встромляють по коло
дочку...»
11 вересня, у вівторок, кривавий вівторок 1973 року, генерали-зрадни- 
ки встромили кинджал у тіло революції. Годинник у Червоному залі 
президентського палацу показував 14 годину 10 хвилин. Президент 
Чілі товариш Альенде був упритул розстріляний автоматною чергою 
на своєму бойовому посту.
Над Чілі опустилася ніч. Чотири генерали здійснюють найвищу владу 
в країні.
Одна американська журналістка після прес-конференції котрогось із 
них сказала: «Боже, в країні Сальвадора Альенде й Пабло Неруди 
правлять такі нікчемні людці!»
Очолює хунту Аугусто Піночет. Як подвигом, він хвалиться: «Сальва
дор Альенде до останньої хвилини довіряв мені». Те, що називається 
підлотою й зрадництвом, Піночет уважає героїзмом. За три тижні до 
перевороту він був призначений головнокомандувачем сухопутних військ 
і без кінця клявсь у вірності конституції. Люди, які знали Піночета, 
називали його «єфрейтором з інтелектуальними замашками». Сам він 
має себе за інтелектуала. Мабуть, щоб підтримати таку думку, він ні
коли не знімає темних окулярів. Але досі відоме лиш одне теоретичне 
відкриття цього інтелектуала: «Військові існують для того, щоб убива
ти». Генерал вельми побожний і цілком певен, що всі гріхи йому будуть 
відпущені. «Живою подобою бога» не посоромився назвати себе Мендо
за, який ціною зрадництва став генералом карабінерів. Схожі на них 
й інші верховоди хунти.
Ці пігмеї вирішили, що їм задосить сили встановити в країні «новий 
порядок», примусити народ відмовитись од завоювань, здобутих такою 
дорогою ціною, змиритись із реставрацією в країні влади іноземних 
монополій, поверненням капіталістам заводів і землі поміщикам. Во
яччина, порушивши клятву, стала чобітьми на зруйнованій будівлі де
мократії. Палають багаття з книжок. Точнісінько як за часів серед
ньовічної інквізиції або нацистського рейху. Найбільш рекомендована 
література — гітлерівська писанина «Майн кампф». Фашистські ватаж
ки обіцяють знищити марксизм у Чілі. Луїс Корвалан з катівень кинув 
їм в обличчя: «Панове помиляються, вважаючи, ніби можуть знищити
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марксизм. Комуністичну ідеологію не можна знищити. И це було дове
дено стільки разів, скільки вороги трудящих і зрадники народу нама
галися задушити її. И це буде доведено ще стільки ж разів, скільки 
буде потрібно».
Хай багато хто в Чілі ще скутий оціпенінням, хай багатьох тримає за 
горло страх, але безперечно одне: час працює проти хунти. Вододіл сил 
сьогодні проходить не по лінії «За чи проти Народної єдності?», як це було 
до вересневого перевороту. За чи проти фашизму? — ось межа, що роз
діляє два протилежні табори. Мільйони чілійців, побачивши на власні 
очі, що таке чілійський варіант «нового порядку», беззастережно вли
ваються в колони антифашистських сил. Не можна поставити навко
лішки народ, який жив на оновлюваній землі, який уперше за свою 
історію скинув ярмо чужоземних гнобителів і впритул підійшов до гно
бителів своїх, внутрішніх. Уже в перші дні генеральського терору народ 
Чілі показав, що він не зломлений.
Сили чілійських патріотів примножуються широкою міжнародною со
лідарністю на підтримку чілійського народу, солідарністю за врятуван
ня життя Корвалана та його товаришів по боротьбі. «Інтернаціона
лізм, — писав він незадовго до путчу,— це не теоретична абстракція, 
не кон’юнктурний лозунг, а запорука успіху в визвольній боротьбі 
трудящих, невід’ємна складова частина комуністичної ідеології, зумов
лена всім ходом революційного прогресу».
Могутньо й вагомо звучить голос солідарності з народом Чілі великої 
Країни Рад, яку гаряче любить Корвалан. Він — щирий друг нашої краї
ни, не раз бував у Радянському Союзі. Його натхненні слова чули 
учасники Міжнародної наради представників комуністичних та робіт
ничих партій у Москві 1969 року, делегати ряду з ’їздів КПРС, міль
йони радянських людей.
Відомий чілійський письменник і публіцист Бдуардо Лабарко в бесіді з 
товаришем Корваланом зауважив, що його називають «совєтінчас» 
(«уболівальник за Ради»).
— Так, — відповів Корвалан...— Чому ми совєтінчас? З політичних, 
класових причин. Ми інчас (уболівальники) країни, яка першою в світі 
здійснила переможну соціалістичну революцію, зруйнувала басті- 
лію капіталізму, відкрила нову епоху, пройшла крізь тисячі випробу
вань і стала непохитною опорою світової революції. Ми інчас Радянсь
кого Союзу, який боровся не на життя, а на смерть, утративши 20 міль
йонів чоловік у війні з фашизмом, і став головною силою, яка не до
зволила нацистському варварству кинути зловісну тінь на людство... 
Міжнародна пролетарська солідарність допоможе чілійському народові 
вийти з темного тунелю, допоможе йому знищити гітлерівських недо
битків на землі Чілі. Ми віримо: світ праці й добра, світ правди не 
допустить розправи над Луїсом Корваланом — безстрашним борцем, 
гуманістом, інтернаціоналістом, людиною великого серця.
Луїс Корвалан любить повторювати слова О’Хіггінса: «Жити з честю 
або вмерти зі славою!»
Все життя товариша Корвалана — це шлях патріота, революціонера, 
шлях честі.

Яків ЯШИН
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ЯН ГУРЛНОВСЬКИЙ

ВАТІКАН  І СУЧАСНІСТЬ

Опублікування папою Павлом VI 15 травня 1971 року урочистого доку
менту на честь 80-ої річниці енцикліки «Рерум новарум» 1 Лева III — 
цікава і визначна подія в сучасній історії Ватікану.
Протягом останнього п’ятдесятиріччя керівництво Ватікану досить дале
ко відійшло від повчань інтегризму2 кінця XIX століття. Відійшло воно 
також від рекомендацій наступників автора «Рерум новарум», які в 
першій половині XX століття розвивали його реакційну суспільну 
доктрину, — Пія XI і Пія XII. Найвойовничіші і найнепримиренніші 
висловлювання цих пап у таких питаннях, як власність, революція, 
класова боротьба і навіть соціалізм, було замінено формулами більш 
гнучкими, а в практично-політичній діяльності і в періодичних заявах 
з приводу різних подій, та в «зверненнях» Ватікану до «світу» (у тому 
числі — світу комуністичного) «дух діалогу», починаючи з 50-х років, 
витісняє обскурантистське маячіння й антикомуністичну істерію тра
диційного клерикалізму.
Цілком очевидно, що не раптові осяяння, не «видіння» Іоанна XXIII, 
не спонтанний процес «очищаючої критичної рефлексії» і не «пробуд
ження совісті» звеліли цій старій клерикальній організації стати на 
шлях поступового відходу від принципів і практики, які ще чверть сто
ліття тому видавалися проявами її «незмінної сутності». Вплив зовніш
нього реального світу, від якого римська церква — бажає вона того чн 
ні — не є вільною, невмолима логіка розвитку історії людства в період, 
коли «всі шляхи ведуть до комунізму»,— спонукають Ватікан відмови
тися од скомпрометованої «суспільної доктрини пап-«інтегристів», од 
нав’язування католикам рецептів нібито «єдиної, згідної з євангелієм» 
і обов’язкової християнської моделі вирішення суспільних проблем, од 
«згідної з християнським духом моделі суспільних і політичних відно
син», про які йшлося ще порівняно недавно в усій офіційній римській 
церкві і про які тепер згадується у поріділих традиціоналістських ре
зерваціях як про добрі старі максими.
Слідом за здійсненим у часи понтифікату Іоанна XXIII поворотом від 
явної і демонстративної консолідації з силами імперіалізму і війни до

Написано для журналу «Всесвіт».
1 Енцикліка — послання папи римського, звернене до всіх католиків у справах релігій

них, суспільно-політичних, моральних і т. Д. «Рерум новарум» («Про нові речі») — 
одна з найвідоміших з них. (Тут і далі примітки перекладача).

2 Інтегризм — напрямок діяльності римсько-католицької церкви, скерований на тісні
ше об’єднання національних католицьких організацій в країнах Європи, на більше 
підпорядкування їх владі Ватікану.
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принципів мирного співіснування і реалістичного ставлення до наявно
го «плюралізму» устроїв і політичних систем у сучасному світі все 
сильніше виявляється новий підхід римської церкви до лівих суспіль
но-політичних сил, до країн соціалізму, до різноманітних форм і прак 
тичних спроб некапіталістичного розвитку народів, що визволилися від 
колоніалізму. Разом з досягненнями світового революційного процесу, 
з бурхливим темпом ідейних, політичних і соціальних змін у другій 
половині XX століття ця проблема постає перед римсько-католицькою 
церквою з надзвичайною гостротою.
Активна участь мільйонів християн у будівництві соціалізму, у націо
нально-визвольній боротьбі проти «християнських» метрополій, у бороть
бі за демократію, мир і соціалізм у західних центрах світу,— колись 
християнського, може спричинитися до розвалу всієї церковної струк
тури й банкрутства її ідеології, якщо Ватікан надто довго зволікав би 
з пристосуванням до нових умов.
Проте пристосування ще не означає капітуляції, хоча деякі «твердо
голові» церковні консерватори звинувачують у своїх виступах сучасний 
Ватікан у зраді і навіть у змові з комуністами. Таке пристосування 
прагне до «осучаснення» ідейних мотивацій і форм протидії революцій
ному процесові. Поворот до визнання реального стану речей поєд
нується з одночасним введенням у дію оборонних механізмів, що твер
до визначають межі цього повороту. Така тактика найяскравіше 
втілилася у зигзагоподібній або «спіральній» лінії відступу з позицій 
традиціоналізму, якої дотримується папа Павло VI. Він часом вагає
ться, утримується, а то й повертається до скомпрометованої тактики 
п’ятдесятих років.
Новий стиль діяльності римсько-католицької церкви, «що повертає на
ліво», добре визначив на сторінках теологічного журналу «Consilium» 
(«Собор») монсиньйор Паван, назодячи як приклад ставлення Пазла VI 
до явища так званої «контестації» 1 в римській церкві. Він пише: 
«Павло VI ставиться до «контестації» із симпатією у прямому значен
ні цього слова,— це означає, що його глибоко проймає той неспокій, 
який викликає її, і він виявляє щире прагнення найкраще витлумачити 
цей неспокій і найуважніше прислухатися до думок і побажань, визна
ючи водночас, що наші справи мають зазнавати постійної коректури і 
вдосконалення. Потреба в цьому тим більш нагальна, що сучасні вимо
ги до безперервного церковного оновлення досить значні».
Павло VI заявляє, ніби щиро і охоче приймає критику і зауваження і 
ладен взяти до уваги слушні контраргументи та змінити те, що з точки 
зору розуму може видатися застарілим і таким, що перешкоджає кра
щому служінню церкві чи душі.
Однак пристосовницька політика сучасного Ватікану ховає у собі глибо
ке протиріччя: з одного боку, римсько-католицька церква прагне до 
збереження контакту з християнськими масами, які радикалізуються, 
а з другого — чинить опір цій радикалізації. Прагнення зберегти кон
такти з масами здійснюється за допомогою спроб «говорити мовою 
сучасності», народженою світовим революційним процесом, опір же про
цесам радикалізації виявляється у критиці теорії і практики марксизму 
з «нових позицій», тобто спираючись на модернізовану «гуманістичну», 
«демократичну», «соціалістичну» і навіть «ультраліву» аргументацію. 
Легше, проте, погодити обидві сторони цієї суперечності в заплутаних

1 Контестація — вжито у значенні «апеляція», «звернення до мас».
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фразах монтенівського стилю1, ніж уникнути їх зіткнення в практиці 
римської церкви так званого «аджорнаменто»1 2. У суспільній реаль
ності сучасного світу кожна, навіть словесна поступка радикальним 
християнським фракціям може стати вихідним пунктом і заохоченням 
до висування нових вимог про повернення майна3, нового натиску хри
стиянських мас на «наставницькі» ланки інституції.
Від енциклік «Матер ет Магістра» («Мати й наставниця»), а також 
«Пацем ін терріс» («Мир на землі»), через ухвали II Вселенського 
собору і «Популорум прогрессіо» («Прогрес народів») до документа, 
який є предметом нашого розгляду, спостерігаємо зростаючу радикалі* 
зацію формулювань у повчаннях папи, обумовлену, по суті, новою хви
лею активізації християнських мас, їх справжнім «рухом уліво».
Церковні коментатори, які сприймають ці документи буквально, часом 
не можуть приховати подиву від того, наскільки вони пройняті духом 
радикалізму. Найяскравіше це виявилося у випадку з енцикліками 
«Пацем ін терріс» і «Популорум прогрессіо».
У першому випадку обережні й продумані заклики Іоанна XXIII до но
вих роздумів над проблемою порозуміння християн з прибічниками 
«помилкових' доктрин» у дусі солідарності людей доброї волі, що 
в умовах загрози війни є спільною справою для всіх,— стали в інтерпре
тації «лівого напрямку католицизму» (завдяки підкресленню певних 
положень енцикліки і замовчуванню інших) заохоченням до широкої 
співпраці християн з комуністами, хоча вони прямо й не були названі 
в папському документі.
Так само і у випадку «Популорум прогрессіо» — цього папського до
кумента, в якому, щоправда, його автор, «адвокат бідних народів», під
носить голос для сентиментальної критики «імперіалізму капіталу» і з 
співчуттям змальовує ситуацію експлуатованих народів, але аж ніяк не 
пропонує радикальних революційних розв'язань проблеми експлуатації. 
В цьому документі прогресивні антиімперіалістичні течії християнсько
го світу (насамперед у Латинській Америці) знайшли підстави для вису
нення вимоги про повернення майна, що залишає далеко позаду увесь 
«радикалізм» папи Павла VI.
Отже, не варто дивуватися «поганим насіроям», які з'являються в 
ультраконсервативного коментатора при читанні «Октогесіма адвеніенс» 
(«Вісімдесята річниця»). Невдовзі після цього твору на сторінках пра
вого французького видання «Саггеіоиг» («Перехрестя») один з провід
них ідеологів фашистської фракції французьких ультраінтегристів Луї 
Саллерои писав: «Дійсно, папа зробив усі застереження, які тут поста
ють, і більше того — робить це до того демонстративно, що, коли рішу
че відкинути ідеологію і позитивізм, які панують у сучасному світі, туг 
вимальовується ніби новий «Силлабус» 4. Але одночасно, — веде далі

1 «Монтенівський стиль» — утворено від власного імені Мішеля де Монтеня, відомого
своєю критикою середньовічних релігійних концепцій.
• «Аджорьамекто» — (італ. «Оновлення, поповнення новими даними») — термін, вжи

ваний в спеціальній літературі (в тому числі — атеїстичній радянській пресі) на 
означення нового курсу, проголошеного Ватіканом і скерованого на здійснення змін у 
структурі, політиці і доктринах католицької церкви з метою її оновлення і пристосу
вання до нових умов.

3 Йдеться про вимогу розподілу суспільного майна як про одну з вимог християнських 
общин, що спираються на основоположну доктрину християнства про первинно суспіль
ний характер будь-якої власності.

■ «Syllabus» — (лат. «Перелік, покажчик»); йдеться про один з найбільш реакційних 
документів папства, доданий до енцикліки папи Пія IX, — в ньому піддано проклят
тю найважливіші наукові, політичні і суспільні ідеї нового часу. Другий «Силлабус» 
був виданий папою Пієм X; у ньому особливо -гостро ведеться боротьба проти осучас- 
нення католицизму.
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коментатор,— папа вагається у своєму документі між двома суперечли
вими тенденціями, з одного боку, папа говорить християнам: включай
теся активно в справи світу, беріть участь у діяльності, в ході історії; 
з іншого боку, він повчає: але «дійте при цьому так, як належить 
християнам». Саллерон звинувачує Павла VI в тому, що той робить 
більший наголос на заклику до активності, а не на згаданому застере
женні. Тому, на думку коментатора, існує реальна небезпека, що пап
ські повчання будуть сприйняті як заохочення до встановлення контак
тів з «помилковими доктринами».
Що ж, навіть деякі форми реакції на послання від 15 травня 1971 року 
підтверджують, обгрунтованість побоювань пана Саллерона; але він, без
перечно, вдається до демагогії, закидаючи це Павлу VI.
Нова папська декларація не відбиває будь-якої принципової зміни пози
ції наступника Іоанна XXIII щодо робітничого руху, щодо соціалізму. 
Незадовго до публікації свого «апостольського листа», виголошуючи 
1 травня 1971 року промову перед робітниками на площі святого Петра, 
папа, між іншим, сказав: «Якщо навіть так трапиться в історії — а це 
не виключено,— що недобрі звички світу праці знайдуть вихід у бороть
бі між людиною бідною і людиною багатою, між класом незліченної 
маси людей праці і привілейованим класом, який користається з цієї 
праці, виконуючи інші суспільні функції,— нагадаймо собі, що не 
в цьому полягає неминучий вихід із суспільної діалектики. Цей вихід 
полягає, навпаки, у мужній і справедливій охороні святих прав людини 
і в підтримці її законних прагнень, а також завжди і скрізь — у спів
праці всіх суспільних класів, у спільній участі в економічному й соці
альному прогресі, у справедливому розподілі благ, що постають із 
спільної праці, в радісній і солідарній згоді людей, синів єдиного бога, 
братів у єдиній вітчизні, якою є вся земля».
Цілком очевидно, що ті, хто в новій тональності папських послань 
хочуть бачити справжній поворот Ватікану вліво», роблять надто по
спішні висновки. Це однаковою мірою стосується і католицьких уль- 
траконсерваторів, які сьогодні налякані настільки, що в «радикалізації» 
ватіканської фразеології їм ввижається... союз церкви з комунізмом, і 
легковірних та екзальтованих «прогресистів», яким вистачає цієї фра
зеології для висновку про те, що Ватікан пориває із сучасним капіта
лістичним світом.
Публікація документа «Октогесіма адвеніенс» відбиває історичний 
момент, у якому, з одного боку, масова релігійна свідомість уже не 
розцінює прихильність віруючого до соціалізму як факт, що загрожує 
вірі, а з другого — така прихильність є наслідком курсу, до якого 
папу змусила сучасна ситуація в світі загалом і в римській церкві 
зокрема. Обрав він цей курс, напевне, без особливого ентузіазму — 
адже доводилося поступатись вимогам католиків, що прийняли соціа
лізм. Папа, очевидно, зрозумів, що не можна ігнорувати напрямок 
думки, який домагається від найвищої церковної інституції відмови від 
альянсу з буржуазією і від апології буржуазного ладу. Але поступка 
аж ніяк не означає ототожнення чи зближення власної позиції з пози
цією опонента.
Навпаки, Павло VI розуміє небезпеку, хоча уникнути її не може. Він 
цілком поділяє побоювання консерваторів,— побоювання того, що його 
«апостольський лист» викличе ще більшу активізацію радикальних на
строїв, стимулюватиме ще сміливіші дії найрішучіших представників 
«лівих напрямків католицизму».
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Отож страх звелів папі загострити в цьому «документі, орієнтованому 
вліво», полеміку з комуністичною ідеологією.
Альтернатива: традиціоналізм чи «аджорнаменто» — дедалі частіше 
розшифровується як протиставлення двох різних стратегій боротьби із 
сучасним революційним рухом і його ідеологією.
За понтифікату Іоанна XXIII справжній характер цієї альтернативи ще 
не виявився з такою очевидністю. Фракція реформістів, захопивши вла
ду у ватіканській ієрархії, стала найпершим виразником прагнень і 
надій усіх антиконсервативних напрямків серед віруючих у період но
вітньої історії католицизму. Ці напрямки: опозиція серед певної части
ни міжнародного єпіскопату, яка вимагала модернізації ідеології та 
структури римської церкви відповідно до потреб сучасного капіталізму; 
опозиція єпіскопів «третього світу», які в своєму суспільному кредо 
відбивають більшою мірою інтереси і погляди національної буржуазії, 
ніж буржуазії імперіалістичної, і, нарешті, рух християнських мас, які, 
все ще перебуваючи в полоні релігійних забобонів, піддаються, однак, 
прогресивній радикалізації і тяжіють до лівих політичних сил. У цих 
масах елементом найбільш динамічним, тобто таким, що найшвидше 
переймається політичною й суспільною свідомістю, стали, зрозуміло, 
робітники,— члени християнських профспілок,— що дедалі активніше 
включаються в різні форми класової боротьби.
У боротьбі, що точилася в церкозній еліті між консерваторами і рефор
маторами, останні дедалі зміцнювали свої наступальні позиції, викори
стовуючи підтримку народних мас, їхній тиск на церковний апарат для 
здобуття провідних позицій. Цей факт підсилював ілюзію про ідейну 
одностайність борців за «нову молодість римської церкви» і досить 
виразно свідчив про поділ церковної ієрархії на поборників прогресу 
і прибічників реакції («інтегристів»). .
На противагу дуже поміркованому, сказати б, консервативному рефор
мізмові єпіскопів, реформізм мас демонструє набагато ширший діапазон 
тенденцій — від більш-менш радикальних ідейних відповідників позиції 
еліти до поглядів, які з різною мірою послідовності й різним ступенем 
зрілості тяжіють до робітничого руху. У це джерело революційного 
ферменту проникають, звичайно, сили ідеологічної і політичної диверсії. 
Посилення боротьби між антагоністичними силами в католицькому та
борі й усвідомлення зростаючої небезпеки політичної емансипації 
віруючих мас як союзника робітничих партій спричинилися до того, що 
світовий єпіскопат почав утрачати віру в успіх традиційного доктри
нерства і традиційних методів клерикальної діяльності. Старі пропа
гандистські й агітаційні засоби, звичні методи впливу стають для реалі
стично настроєних церковних політиків негативним чинником, що пара
лізує оперативне створення нової системи ідеологічних містифікацій. 
Що ж до середовища віруючих, то в ньому швидко визріває ситуація, 
коли традиційний консерватизм стає музейним експонатом, а його ек
стремістські поборники — в найкращому разі — поштивими й заслуже
ними представниками вчорашнього дня.
У світлі всього сказаного стає зрозумілим той факт, що папа 
Павло VI — політик, який схиляється до позицій «реформістського кон
серватизму», але й зважає на більш радикальні тенденції всередині 
світового єпіскопату— мав неабиякі клопоти з «твердоголовими» та 
їхніми прибічниками з національних єпіскопств, зокрема з їхньою вимо
гою відзначити 80-у річницю «Рерум новарум» так, щоб цей ювілей 
став підтвердженням «актуальності» соціальних ідей Лева XIIL

203



Консерватори організували масову акцію «писання листів» до папи 
з вимогою, щоб той підтвердив у всій повноті догматичне, організацій
но-церковне і політичне кредо Ватікану, і, в першу чергу, ультрареак
ційну енцикліку «Рерум новарум», як основу обов’язкової для всіх 
католиків суспільної доктрини, розвинутої Пієм XI і Пієм XII у напрям
ку, започаткованому Левом XIII.
Водночас деякі національні єпіскопати почали розсилати «пасторські 
листи», що уславляли «великого папу» Лева XIII.
Сили ці, очевидно, не стільки чекали від Павла VI задоволення їхніх 
вимог, скільки хотіли поставити його у безвихідне становище, унемож
ливити його відхід від традиціоналістського тлумачення церковної 
доктрини. Вони, звичайно, усвідомлювали, що офіційне підтвердження 
актуальності тез Лева XIII було б рівнозначне відмові від ідеї реформи 
і «осучаснення» церкви, відмові від курсу, обраного Ватіканом за пон
тифікату Іоанна XXIII.
Що ж означає визнання енцикліки папи Лева XIII актуальною і для 
наших часів? Щоб відповісти на це питання, необхідний історичний 
екскурс, який нагадав би політичну ситуацію епохи, коли з'явилася ця 
енцикліка.
Революційні виступи пролетаріату в середині минулого століття, особ
ливо червневе повстання паризьких робітників 1848 року, Паризька 
комуна 1871 року, поставили «робітниче питання» у коло першочерго
вих проблем Європи. Виступи, криваво придушені силами буржуазного 
порядку, залишили в експлуататорського класу надзвичайний страх. 
Отже, особливий інтерес Лева XIII до «робітничого питання» не був 
продиктований якимись особистими симпатіями до робітників. Як і інші 
буржуазні політики, він також відчував панічний страх перед розвитком 
робітничого руху, перед розвитком соціалістичних ідей.
Цей страх відчувається уже в перших рядах енцикліки. Підкреслюючи 
напруженість класової боротьби між капіталістами і робітниками, папа 
констатує, що тепер немає проблеми більш гострої, ніж проблема су
спільної боротьби, що ця боротьба тримає всіх у тривожному чеканні. 
Варто пояснити, чому ми говоримо про Лева XIII як про буржуазного 
політика і публіциста, тоді як він сам і його шанувальники витлумачили 
енцикліку як програму розв'язання робітничої проблеми «у християн
ському дусі». Автор «Рерум новарум» проголошує приватну власність 
на засоби виробництва основою пануючих суспільних відносин, а охоро
ну цієї власності — основним обов’язком держави,— звичайно, держави, 
яка «відповідає законам розуму і природи» і є «свідченням божествен
ної мудрості», держави «християнської»...
Ця позиція у питанні власності становить центральну догму енцикліки. 
Навколо неї і ведуться усі папські повчання. Саме вона підказує 
Леву XIII,— цитуємо польського перекладача енцикліки, її авторитетно
го церковного коментатора 30-х років ксьондза Яна Пивоварчика,— 
«спосіб повалення соціалістичного принципу». Цей спосіб базується, як 
говорить згаданий коментатор, на запереченні колективного устрою як 
такого, що порушує «природне право людини на володіння власністю». 
«От чому, присвячуючи всю першу частину своєї енцикліки полеміці із 
соціалізмом,— говорить Пивоварчик,— папа, по суті, «розправляється» 
з одним пунктом його програми — з принципом спільної власності». 
Спільна власність, на думку папи, є дуже шкідливою у плані досяг
нення особистого успіху для окремих індивідів, і не тільки для тих, що 
вже мають власність, але й для тих, що її не мають. З'ясування остан-
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нього питання «великий папа» бере вже на себе. Перш за все він нага* 
дує, що «не для цих справ, марних і пустих, а для небесних і вічних 
створив нас господь, а землю дав нам лише як тимчасовий притулок 
перед вічним життям душі». Отож у перспективі вічного щастя не має 
значення, чи буде хтось розкошувати в багатстві і достатку чи не 
буде...
Зазначимо, що в своїй апології приватної власності Лев XIII ототожнює 
особисту, індивідуальну власність пролетарів, власність дрібних реміс
ників з власністю буржуазною. По суті, у всьому тексті енцикліки папа 
виступає чітко лише один раз як захисник цієї останньої, коли вимагає 
від держави (звичайно, від держави «християнської»), щоб вона захи
щала власність всіма засобами, які є в її розпорядженні.
«Отже, на перше місце ми висуваємо принцип, відповідно до якого 
держава повинна оточити приватну власність юридичною опікою, а на
родні верстви, що посягають на чужу власність, вона має утримати 
в межах обов’язку,— пише Лев XIII.— Бо якщо кожен може прагнути 
до поліпшення умов життя згідно із справедливістю, то справедливість, 
як і благо мас, не дозволяє забирати у будь-кого те, що йому належить, 
і під приводом рівності замахуватися на чуже майно. Напевне, ті ро 
бітники, які покращують своє життя чесною працею і допустимими 
способами, належать до переважної більшості. Однак є чимало й таких, 
які, перейнявшись помилковими ідеями і пожадливістю, зроблять усе, 
щоб розпалити замішання і схилити інших до насильства. Отже, в тако
му випадку нехай виступить державна влада і приборкає заколотни
ків — душі робітників збереже від згубних впливів, а власників — від 
небевпеки грабунку».
Цей текст — винятковий приклад чіткості папських формулювань про 
приватну власність. Водночас Лев XIII протягом усього «Рерум нова- 
рум» прямо-таки жонглює цими поняттями, що полегшує йому не 
тільки ведення полеміки, а й висунення «позитивних» рекомендацій. 
У частині, де ведеться полеміка з «принципом соціалізму», багаторазо
во таврованим «колективізмом», так і не можна зрозуміти, що по суті 
є її предметом: науковий соціалізм чи примітивний егалітаризм, вимога 
усуспільнення засобів виробництва, «експропріація експропріаторів» чи 
утопічне скерування на ліквідацію будь-якої власності і на «абсолютну 
рівність». Фактичне ототожнення буржуазної власності з індивідуаль
ною (а також «родинною») власністю дрібного ремісника — дозволяє 
використати при викладенні «християнських» поглядів на власність 
вульгаризаторські параграфи буржуазної економіки про виведення 
кожної власності з праці або тези про те, що «приватний спосіб воло
діння відповідає людській природі».
Повне замовчування у цьому трактаті історичного процесу відчуження 
власності від праці, поневолення праці власністю, паразитичного харак
теру буржуазного класу створює широке поле для солідаристських 
декларацій про нібито корисну для блага всього суспільства роль не ли
ше праці, а й капіталу, «оскільки одне потребує іншого».
Мовчазне визнання найманої праці природним явищем дозволяє папі 
в критиці «помилкових концепцій соціалізму» взагалі не висловлювати 
свого ставлення до таких «дрібниць», як примусовий характер найманої 
праці і механізм обкрадання пролетаря капіталістом, не торкатися пи
тання про досягнення наукового соціалізму, що показали сутність екс
плуатації найманої праці. Водночас папа повторює буржуазні фрази про 
«вільну угоду», що «пов’язує обидві сторони», коли «працівник позичає
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(Sic!) комусь свою силу і здібності, щоб здобути засоби для життя». Вій 
розвиває ілюзорну перспективу майбутнього, де римська церква відіграє 
роль примирителя «багатих і бідних, нагадуючи одній і другій стороні 
про обов'язок справедливості і тим самим зближуючи між собою обидва 
класи, об’єднуючи їх».
Однак справжня картина суспільного буття — вона виступає навіть у 
власних спостереженнях папи — вдирається до самого тексту енцикліки, 
позбавляючи будь-яких ознак реальності ту «християнську утопію», яку 
він сам намалював.
Тривогу папи за майбутнє, що несе в собі нові потрясіння, викликає 
суспільна нерівність, яка швидко прогресує, і гостре почуття кривди, 
відчуте робітниками. «Неприборкана жадібність панів», «ненажерливе 
лихварство», «зосередження найманої праці й торгівлі в руках небага
тьох осіб» — явища, які папа спостерігає серед «сильних світу цьо
го»,— підказують йому висновок про те, що «жменька цих останніх 
надягла ярмо майже невільниче на незліченні маси пролетарів».
У другій частині енцикліки папа зазначає, що «жорстока суспільна бо
ротьба поділила суспільство на два класи і відмежувала їх один від 
одного глибокою прірвою». «З одного боку,— пише він,— верства 
надмогутня, бо надзвичайно багата, яка, заволодівши всією промисло
вістю і торгівлею, використовує для наживи всі способи збагачення і 
має величезний вплив на державний апарат». З іншого боку «велика 
кількість людей слабких і бідних, озлоблених і завжди готових до 
боротьби».
Посилаючись на ці висловлювання, численні ідеологи сучасного католи
цизму доводять, що Лев XIII, керуючись християнською етикою, нібито 
«рівною мірою» відкидає як соціалізм, так і капіталістичну експлуата
цію. Однак це зовсім не відповідав дійсності.
Щоправда, папа, як свідчать наведені формулювання, був, без сумніву, 
уважним спостерігачем, що добре орієнтувався у суспільній реальності 
свого часу. Проте окремі «викривальні» фрази, які трапляються в його 
творах, істотно не впливають на загальний характер і напрямок його 
повчань.
Те, що «сильні світу цього», добре відомі йому з життя, зовсім не схо 
жі на ідеалізованих «працедавців» з його моралізаторських розумувань, 
те, що огидний механізм наживи капіталу, який він спостерігає в сус
пільстві, заперечує його власні тези про походження власності, викладе
ні в «Рерум новарум»,— все це аж ніяк не заважає йому рішуче 
захищати «освячений звичаєм» інститут власності, який «відповідає 
людській природі»...
Як кожний буржуазний політик, що намагається видати себе за «друга 
робітників», папа готовий засуджувати ті чи інші характерні для капіта
лізму явища, але він виступає на захист системи в цілому. Димовою 
завісою, за якою ховається фактичне схвалення «природного» права на 
експлуатацію, в «Рерум новарум» є переведення на грунт капіталістич
них стосунків середньовічної концепції про подвійний характер власнос
ті. «Багатий», що має «природне» право на власність (тут Лев XIII 
повторює Фому Аквінського), повинен вважати зовнішні речі не своїми 
власними, а спільними, щоб легше допомагати бідним у разі потреби. 
Інакше кажучи: «той, хто з ласки бога отримав більшу кількість доб
ра, дістав його для того, щоб використати це добро не лише для влас
ного удосконалення, але й для обдарування інших божою благодаттю». 
Для забезпечення такої позиції «багатого» енцикліка передбачає перш
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за все засоби морально-релігійного впливу йа нього з боку релігійної 
системи, яку уособлює римська церква.
Якщо ж ідеться про робітника, якого енцикліка теж закликає до «по
міркованості», до уникнення «заздрощів і пожадливості», які можуть 
привести його «.на злочинний шлях насильства», «Рерум новарум» 
вказує й інші, конкретніші засоби, які можуть забезпечити робітникові 
моральне здоров’я.
На державу, витлумачену папою як надкласову інституцію, покладено 
завдання охорони порядку, власне, недоторканості приватної власнос
ті — навіть шляхом репресій. Крім того, в енцикліці досить прозоро 
йдеться про ліквідацію шляхом державної заборони профспілкового 
Руху.
Робітники, на думку Лева XIII, «не повинні брати участь у об'єднаннях, 
небезпечних для релігії», а повинні створювати нові — «лояльні» орга
нізації, спрямовані на збереження «гармонії» між людьми і інститута
ми суспільними.
Отже, проголошено боротьбу за витіснення класового руху з робітничо 
го середовища.
Християнська держава Лева XIII має бути державою, спрямованою 
проти визвольних тенденцій у робітничому русі. Говорячи облудною мо
вою енцикліки, вона повинна бути державою, в якій «злагода капіталу 
і праці надає речам краси і породжує гармонію».
Варто додати, що в напрямку поглиблення цієї «злагоди», а особливо 
в напрямку ствердження її на інституційних принципах «християнської 
держави» скерована і «новаторська» суспільна концепція папи, ім'я 
якого також було використане консерваторами на ювілеї «Рерум нова 
рум». Йдеться про папу Пія XI, який в енцикліці «Квадрагесімо анно», 
виданій з нагоди сорокаріччя «Рерум новарум», повторював повчання 
Лева XIII. Ілюзія об’єднання і співпраці класів, якій служив цей остан
ній, була розвинута саме в енцикліці папи Пія XI в концепцію так 
званого керпоративізму.
Лев XIII прагнув до «ліквідації пролетаріату» шляхом перетворення 
його на клас власників. Він доводив, що тільки-но «підприємці» перей
муться християнським духом і будуть добре віддячувати робітникам за 
їхню працю, останні з свого боку будуть сумлінними, скромними, ощад
ливими, і не дозволять соціалістам втягувати себе до «насильств проти 
законних власників».
Тезу Лева XIII про «ліквідацію пролетаріату», а разом з ним і самого 
робітничого питання, високо шанував папа Пій XI і точно повторив її 
в «Квадрагесімо анно». Однак тут представлено ще більш оперативний 
шлях ліквідації всіх суспільних класів. Один польський церковний 
коментатор 30-х років образно переказував відповідні уривки цієї 
енцикліки: «Недоліком сучасних систем є ще й те, що суспільство по
ділене на класи, тобто на багатих і бідних, які ненавидять один одного 
і борються між собою. Отже, треба прагнути до того, щоб об’єднати 
людей у професійних групах. Професія має об’єднувати всіх, хто пра
цює в цій царині, багатих і бідних, працедавців і робітників... Внаслі
док цього мають постати соціальні стани, що будуть об’єднувати всіх 
представників даного фаху: працедавців і робітників».
Назва «стани» асоціюється із середньовіччям. Пій XI ніби продовжує 
апробацію суспільно-виховних настанов середньовічної цехової органі
зації, яку знаходимо в енцикліці «Рерум новарум».
Однак подібність ця є дещо поверховою. По суті, це подібність ультра-
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реакційної утопії до реалізованої в найчорніший період сучасної історії 
моделі «організації суспільства». Корпоративний суспільний ідеал 
Пін XI наштовхує на безсумнівні аналогії з фашизмом...

Те, що папа Павло VI задовольнив «синівські прохання» «твердолобих» 
і вшанував пам’ять Лева XIII урочистим документом, «апостольським 
листом», присвяченим 80-ій річниці «Рерум новарум», виявилося 
більш ніж сумнівною поступкою традиціоналістам. Публікація «Октоге- 
сіма адвеніенс» була лише спритним ходом у тій складній політичній 
грі, яку папа веде на форумі міжнародного єпіскопату.
На початку свого понтифікату, ще до публікації енцикліки «Популо- 
рум прогрессіо», папа в боротьбі з реформістськи настроєним єпіскопа- 
том, який, на його думку, був надміру прогресивним, нерідко вдавався 
до використання інтегристської фракції як протидії цим настроям. 
Вибита з своїх позицій внаслідок реформістських змін у верхах церков
ної влади, колишня «куріальна» фракція відігравала в руках прорефор- 
містськи настроєного папи роль ланцюгового пса, якого спускають, коли 
треба пригасити активність радикального крила, що висунув гасло 
боротьби з численними залишками церковного традиціоналізму (як, на
приклад, примат папи, целебат), від яких «поміркований» реформіст на 
Петровому троні не мав жодного наміру зрікатися. Однак, коли в проце
сі розшарування реформістської фракції навколо папи повстало сильне 
угруповання (назвемо його «правоцентристським») прибічників «помірко
ваної» реформи, яка не порушувала б основних організаційних принци
пів феодальної інституції і традиційного догмату, папі ставало дедалі 
важче користуватися компрометуючими послугами інтегристів. 
«Октогесіма адвеніенс» виявилася, зрештою, успішною зброєю, спрямо
ваною на зміцнення авторитету ідеї примату папи в боротьбі з колегія 
лістським «екстремізмом» лідерів радикального крила реформаторів — 
Суененса, Альфріна, Марті,— і дуже допомогла в усуненні з політич
ної арени на III Синоді цих керівників опозиції у питанні про втручай 
ня папи в справи місцевої церкви.
Травневий лист 1971 року став у руках Павла VI серйозним контр
аргументом, свідченням «ефективності» пошуків нових форм участі 
церкви в житті сучасного світу і ніби доказом нового стилю керування 
з боку папи, який, по суті, затято боронив самий принцип примату гла
ви римської церкви у конфронтації з реформістським «лівим крилом». 
У цьому аспекті «Октогесіма адвеніенс» є особливо важливим аргумен
том на користь того, що папа нібито розуміє свій примат по-демокра- 
тичному. Тому він не хоче надавати своєму висловлюванню урочистої 
форми енцикліки, інакше воно б набуло директивного і обов’язкового 
характеру. Тому «висловлювання» є просто «апостольським листом», 
зібранням деяких роздумів і припущень, які папа представляє на роз
гляд III Синодові епіскопів для більш докладного вивчення і обговорен
ня. Що ж може на це відповісти колегіалістська опозиція з її лідером 
Суененсом, яка докоряє папі за аподиктичні, диктаторські дії, що пере
бувають у протиріччі з духом часу?
Одночасно, однак, з цими «демократичними» реверансами на адресу 
Синоду папа виступає в ролі керівника двох нових післясоборних като
лицьких угруповань, яким радить, щоб вони вже зараз (а, отже, не 
чекаючи на результати рішень III Синоду) прийняли до уваги вказівки 
«апостольського листа», формально адресованого ,на Дм'я їхнього голо.г
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ви. Це, безсумнівно, було відповіддю на вимоги колегіалісгсьиоі ОПОЗИ
ЦІЇ, що ставила питання про підпорядкування куріального апарату: 
керівництву колегії епіскопів, Синодальному собору. Зміст цієї відпові
ді, закамуфльований в стилістичних хитромовностях, розкривається 
лише через півроку, в жовтні 1971, на III Синоді епіскопів, коли «по
міркованим» вдається ізолювати «радикальну» опозицію, вигнати її 
лідерів з секретаріату Синоду і забезпечити більшість голосів обереж
ному «правоцентристському» угрупованню. Однак перш ніж відбудеться 
ця деградація Синоду, якому опозиція хотіла передати верховну владу 
в церкві і який було перетворено на НІ Конгресі в інструмент папської 
політики, папа Павло VI не буде жалувати синодальним отцям облесли
во люб'язних слів, перевершуючи в демократичних манерах фракцію, 
що домагається «демократизації» ватіканської влади. Саме в такому 
розумінні «радикальна» «Октогесіма адвеніенс» готувала серед більшос
ті реформістськи настроєних епіскопів перегрупування до «правого 
центру». Однак у той момент, коли у самих реформістських колах тен
денції до «поміркованості» і розсудливості візьмуть верх над «екстре 
мізмом», пошуки «твердолобих» обскурантів перестануть бути потрібни
ми папі.
Не менш спритно розіграв Павло VI маневр «повернення вліво». У схва
леному на III Синоді в 1971 році тексті про справедливість будуть 
стримано обминатися проблеми соціалістичної діяльності християн. 
Але перш, ніж більшістю буде зроблено «крок управо», який відділить 
ксьондза — як служителя вівтаря і фактор, що об’єднує ворогуючий 
«люд божий»,— від соціального і політичного руху за повернення втра
ченої власності, «Октогесіма адвеніенс» зробить «крок уліво», фор
мулюючи по-новому проблеми політичної і суспільної діяльності като
ликів, вперше в історії папства, вводячи в його документи термін 
«соціалізм» не лише без анафеми, але й розглядаючи можливість 
участі католиків у соціалістичному русі і навіть відкриваючи для цього 
деякі перспективи.
Таким чином, у переддень III Синоду папа (саме він, а не колегіаліст- 
ська опозиція), виходячи назустріч суспільно і політично радикальним 
напрямкам віруючих мас, охоплених дійсно рухом уліво, намагається 
довести цим масам, що саме під егідою церкви, яка «повертається» до 
лівих" сил, вони можуть успішно включатися в боротьбу за мир і су
спільну справедливість.
Вихід папи назустріч радикальним католицьким угрупованням, як уже 
зазначалося, не свідчив про справжній перехід на їхні позиції, а був 
лише спробою протиставити себе цій радикалізації, затримати її  і лік
відувати, спираючись на радикальну фразеологію.
Ці заходи є своєрідним наслідком кризи самих підвалин капіталістич
ного суспільства, що особливо гостро виявилася у 1968—1969 рр. і в 
розглядуваний період є поворотом до нових форм конфронтації з соціа
лізмом і марксизмом. Вже дискусія, яка велася на II Вселенському 
соборі, особливо в процесі розгляду так званої XIII схеми (тексту, що 
формулює ставлення церкви до світу,— проекту, з якого врешті наро
дилася соборна конституція «Гаудіум ет спес» — «Радість і надія», назву 
дано відповідно до початку тексту твору), точилася в основному саме 
навколо цієї проблеми. Прибічники церковної реформи саме тоді уточ
нили характер і межі «оновлюючого повороту» — останні виявилися між 
іншим і в тому, що більшість отців Собору відхилила вимогу урочисто 
«засудити» комунізм.
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Але водночас реформістські доповідачі підкреслювали, що церква 
повинна не гаючи часу рішуче вибрати свою власну позицію відносно 
невідкладних економічних і соціальних проблем нашої епохи, вирішити 
їх у дусі справедливості, а разом з тим — інакше, ніж це пропонує 
марксизм.
«Церква має ясно сформулювати в цих питаннях свою власну позицію 
і протиставити марксистській концепції християнську альтернативу»,— 
заявив тоді один з найбільш красномовних реформістських доповідачів 
архієпіскоп Суареш із Мозамбіку. Однак послідовно і несуперечливо 
викласти альтернативну програму «нового пристосування», а тим біль
ше реалізувати її не зовсім просто. Насамперед тому, що класова 
боротьба вступила на форум самої церкви, піднімаючи прапор єванге- 
лійного християнства і церкви бідних та піддаючи гострій критиці зв’язки 
церкви з буржуазією.
Рух християнських мас уліво, що його церковний реформізм мав намір 
спрямувати в межах буржуазного демократизму і буржуазного рефор
мізму, цього нібито «третього шляху» між капіталізмом і соціалізмом, 
у період після Собору перейшов' визначені йому ідеологами Ватікану 
межі лише словесної критики несправедливостей капіталістичної систе
ми при одночасному ствердженні його основної інституції — приватної 
власності.
Міфологія «третьої сили», ілюзія суспільних розв'язань — ані капіталі
стичних, ані соціалістичних,— практичні спроби створення «християн
ської альтернативи», як, наприклад, у випадку Фрея в Чілі, виявилися 
безуспішними перед новою дійсністю. Ця дійсність виступає тепер 
як «дві церкви» — та, що з позицій, демаскованих католицькими 
«лівими силами» як консервативна, висловлюється за збереження по
літичного, економічного і соціального статусу в справі соціальної не
рівності, а також та, що, виявляючи різний ступінь політичної зрілості 
і вміння орієнтуватися в реальній обстановці, висловлюється все рішу
чіше за соціалізм і включається в боротьбу за його здійснення. 
Оскільки цей рух важко стримати і немає надії, щоб також у най
ближчому майбутньому вдалося загнуздати його, реальна оцінка ситуа
ції змушує церкву змінити тактику. Ось чому, на нашу думку, в основі 
формулювань «Октогесіма адвеніенс» лежить реальна оцінка папою 
явищ сучасної дійсності. Папа, очевидно, прийшов до висновку, що не
обхідно нарешті ліквідувати небезпечний для церкви розрив між її 
«суспільною доктриною», яка і надалі виключала можливість участі 
католиків у соціальних рухах, і масовою релігійною свідомістю, яка 
з 1971 року не схильна вже вбачати у факті такої участі будь-якої за
грози вірі.
Ліквідація цього розриву в ситуації, коли мільйони християн активно 
будують нове суспільство і мільйони включаються в революційний рух, 
стає об’єктивною необхідністю для римської церкви. В іншому випадку 
вона неодмінно втратила б уже й так ослаблені зв’язки з християнськи
ми масами. Папа визнав, мабуть, що далі зволікати не можна.
У період «Рерум новарум» церква заявляла про своє співчуття екс
плуатованим робітникам; у наші часи жодний більш менш обачливий 
церковний пропагандист не наважився б демонструвати свої благородні 
почуття з подібних філантропічних позицій. Тепер робітники в межах 
церковних суспільностей розглядаються як організована авангардна би
ла, що динамізує ці суспільності, як сила, класова свідомість і актив
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ність якої в революційному русі епохи зобов’язує керівництво церкви 
до нового стилю і до нової мови.
Павло VI є одним з небагатьох діячів церкви, які вже давно зрозуміли 
це і в своїх заявах висловлювали думку про необхідність запроваджен
ня в життя нових форм і методів «місії» церкви при зіткненні її з су
часним робітничим рухом і з «новою ментальністю», що формується 
під його переможним впливом. Цей напрямок критичних роздумів на
буває особливої актуальності тепер, коли катастрофічні наслідки від
сутності спільної мови з робітничим класом поставили церкву перед 
фактом дедалі гострішого конфлікту між ієрархією і масовими робітни
чими католицькими організаціями у Франції, Італії та інших країнах 
капіталістичного світу,— конфлікту з приводу таких проблем, як виз
нання класової боротьби, співробітництво з комуністами тощо.
У новій ситуації придатність традиційних церковних доктрин є вже 
більш ніж сумнівною. «Не згадуючи про постійні питання, якими зай
малися наші попередники,— говориться в листі папи,— ми хочемо звер
нути увагу на інші справи, бо суспільні проблеми, які ставить перед 
нами економічна ситуація, треба розглядати в широкому контексті но
вої цивілізації».
Вже на II Вселенському соборі реформістська більшість зуміла протяг
ти в тексті конституції «Гаудіум ет спес» фрагмент, у якому досить 
несміливо і в загальних словах зроблено відхід од традиційного форму
лювання: «Віруючі не повинні вважати, що їхні пастирі завжди на
стільки компетентні, що для кожної нової проблеми, тим більше склад
ної, вони відразу можуть знайти конкретне рішення. Кожен мусить сам 
братися за власну частку праці, освічений християнською мудрістю і 
пильно дотримуючись доктрини пасторського стану. Нерідко саме хри
стиянське бачення справ у світі схиляє нас до якогось певного рішення 
в окремих ситуаціях. Однак часто трапляються випадки (й це цілком 
природно), що інші віруючі, виходячи з так само доброчесних засад, 
мають цілком протилежні погляди на ті самі питання».
Апостольський лист від 15 травня минулого року повертається до зга
даного вище формулювання «Гаудіум ет спес» і стверджує з свого 
боку, що «надто різними виявляються ситуації, в яких можуть опини
тися християни внаслідок різниці політичних систем і культур». З цього 
факту робиться висновок, що «перед лицем таких різних ситуацій дуже 
важко запропонувати якесь одне рішення, яким би воно не було універ
сальним».
Порівняння двох вище названих церковних документів дозволяє поміти
ти істотну різницю між ними. Різнорідність «вибору» католиків відпо
відно до «Гаудіум ет спес» обумовлена і стає можливою тоді, коли цер
ковні інстанції не формулюють у тому чи іншому питанні своєї кон
кретної позиції. Неточні визначення, як «доктрина пасторського стану», 
«християнське бачення справ світу», можуть бути легко «доінтерпре- 
товані» як суспільна доктрина церкви. Тоді — навіть у випадках, коли 
через відсутність однозначної позиції «пасторського стану» відкрива
лась би можливість вільного вибору,— католик був би не менш зв’яза
ний вказівками цієї доктрини. Спираючись на наведений вище фрагмент 
«Гаудіум ет спес», інтерпретуючи в консервативному дусі його недо
мовленості і непевний зміст окремих місць, можна, посилаючися на ав
торитет букви, блокувати і фактично ліквідувати свободу політичного 
і суспільного вибору християн.
Католики антнінтегристської орієнтації знайдуть тут нові формулюван
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ня, які дозволять їм розглядати висловлювання папи як таке, що рішу
че припиняє історичну суперечку двох протилежних тенденцій і вирішує 
її на користь «поверненого до мас католицизму». Гідним уваги компо
нентом цього «плюралізму», вперше проведеного у ватіканських доку
ментах так рішуче й однозначно, є розпочатий в апостольському листі 
діалог з католиками, який «в соціалізмі відкриває певні устремління, 
що не можуть не хвилювати і віруючих».
«Християни,— говориться в листі,— зараз ангажуються у різні соціа
лістичні угруповання і навіть самі тягнуться до цього руху, прагнучн 
діяти в його рамках».
Зазначений факт залишено в листі без коментаря, так само, як і у ви
падку загальної констатації плюралізму форм діяльності католиків у 
сучасному світі,— він не піддається сумніву і не оцінюється критично. 
Разом з тим, як ми вже говорили, документ зовсім обминає питання 
про ставлення церкви до соціалізму і революційної діяльності католи
ків у минулому.
Це також є новим аспектом у порівнянні з попередніми церковними 
документами,— якщо врахувати, що від «Рерум новарум» і до суспіль
них енциклік першої половини XX століття соціалістична ідеологія, 
соціалістичний рух і навіть саме слово «соціалізм» були під забороною, 
д будь-якій діяльності на користь соціалізму загрожувала анафема. 
Однак аналіз «Октогесіма адвеніенс» був би неповним, якби ми не зга
дали, що «другою стороною» цього діалогу з католиками, які включаю
ться до соціалістичного руху, є зроблена в документі спроба обгрунту
вати необхідність накреслення меж і уточнення умов, у рамках яких 
ця діяльність могла б бути допустимою.
Таким чином, рекомендації «Октогесіма адвеніенс» відбивають ту су
перечливість, яка лягла в основу публікацій всіх текстів «ватіканського 
повернення вліво»,— тобто конфронтації з ідеологією робітничого 
р>ху з позицій буржуазного реформізму. З одного боку, тут помітне 
прагнення вийти назустріч зростаючим серед віруючих соціалістичним 
тенденціям, а з другого — придушити ці тенденції, надати їм зміст 
і форму» найменш загрозливу для капіталістичного ладу.
Павло VI береться в «Октогесіма адвеніенс» за критику марксизму і 
комунізму, пристосовуючись до потреб часу, що відповідає тактиці ізо
ляції християнських мас, які радикалізуються, від робітничого класу. 
Карикатурне викладення марксистських позицій в питанні про класову 
боротьбу, де навмисне стирається різниця між марксизмом і ультра
лівим авантюризмом, має на меті насторожити громадську думку 
Західної Європи, середні верстви, менш свідомі групи робітничого кла
су, попередити їх про небезпеку так званого екстремізму. Одночасно 
Павло VI приводить у дію традиційні пугала антикомунізму, щоб при
щепити реальним і потенціальним союзникам комуністичних партій 
Заходу, сьогоднішнім і завтрашнім товаришам по боротьбі, недовір’я до 
комуністів, зневіру у вартості політичних контактів з ними.
Отже, в кінцевому рахунку: якщо вже соціалізм — то не «марксист
ський», якщо ж прагнення до соціалізму — то не під керівництвом 
комуністичних партій. Для папи найбільш бажаним був би «соціалі
стичний вибір» реформістського характеру і соціалістичні прагнення, 
які містяться у плюралістській моделі неокапіталістичної «співвідпові- 
дальності» і «партиципації».

Переклала з польської
'Варшава. Неля РОМАНОВА
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Макет монумента радян
ським воїнам, що загину
ли в боях за свободу і 
незалежність монгольсь
кого народу. Пам’ятник 
встановлено до 50-х ро
ковин Народної револю
ції, в липні 1971 р., в 
Улан-Баторі на горі Зай- 
сан-Толгой.
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ІВАН БАТЮК

П І В В І К У

В Д О ЛИ Н І БЛАКИТНОГО ОРХОНУ

Хархорин — це одне з міст, яке ми, радянські фахівці, що працюють 
у Монголії, відвідали під час нашої подорожі по країні. Воно лежить майже 
в центрі Монголії, в долині Орхону, який несе свої блакитні води до Селен
ги, а потім у Байкал. В долині цієї ріки ще в 1222 році Чінгісхан заснував 
місто Каракорум, яке стало столицею Монголії. За описом мандрівників, це 
було місто строкатих кварталів, храмів та палаців. Один з величних палаців 
монгольського хана можна побачити зараз на макеті в музеї Улан-Батора. Це 
монументальний будинок з гарним фасадом та внутрішніми покоями. Він



обгороджений кам’яною стіною з чотирма входами: для хана і його дружини, 
для чиновників, знаті і бідних аратів. На південному, боці будівлі відтворено 
чудо-дерево, біля підніжжя якого зображено чотири леви. Стовбур дерева 
обвивають чотири золоті змії, з пащ яких нібито колись лилось вино, очищений 
кумис, медовий напій і пиво. Чудо-дерево відтворили сучасні монгольські 
архітектори і художники за спогадами фламандського монаха Віллема Руб- 
рука, який здійснив мандрівку в Монголію в 1253— 1255 роках, тобто в роки 
розквіту Каракорума. Що ж залишилось від цього міста грізних ханів? Це 
питання хвилює кожного, хто 'ступає ногою на поросле степовим полином 
місце тривожної історії: звідси здійснювались завойовницькі походи, тут вес
ною 1380 року війська китайської династії Мін піддали вогню і мечу пре
красні колись творіння зодчих. Від старого Каракорума залишились лише 
мізерні сліди колишньої величі, які охороняє гранітна черепаха величезних 
розмірів, невідомо коли і ким встановлена.

Біля підніжжя пагорба, де колись стояв Каракорум, розташований первіс
ток ламаїзму — монастир Ердені-Цзу. Він побудований у 1586 році. Тепер 
монастир Ердені-Цзу — музей.

Монастир оперезаний кам’яною стіною зі 100 баштами — субурганами. 
Вони збудовані в різні часи багатими монгольськими князями. Кожен субур- 
ган прикрашений тібетським медальйоном, всередині якого зображено мон
гольське сойомбо, що є емблемою незалежності Монголії. Його можна побачити 
не тільки на особливої форми обелісках-субурганах, але і на державному 
прапорі соціалістичної Монголії. Образна символіка емблеми відображає істо
рію формування рис національного характеру монгола, його добродушність і 
чесність, прямолінійність і принциповість, спокій і стійкість. В сойомбо душа 
монгола зображена у вигляді прямокутника (безпринципність і нестійкість 
переконань людини позначаються геометричною фігурою у вигляді кулі.— 
І. Б.), а її ясність та прозорість — символами Вогню, Сонця і Місяця. Разом 
з тим вогонь є символом життя, розквіту монгольського народу, а Сонце і 
Місяць — загальнонаціональні знаки, старовинні тотеми. Місяць — це бать
ко, а Сонце — мати. Старовинним тотемом є також риба, що ніколи не за
плющує очей. В сойомбо їх дві. Вони символізують чоловіка і жінку, розум і 
мудрість та піктографічно фіксують думку: будьте пильними до підступів во-

Б О Р О Т Ь Б И  І П Р А Ц І

рогів батьківщини. А два трикутники візерунчастого письма означають смерть 
внутрішнім і зовнішнім ворогам монгольського народу.

Сойомбо було прийнято в 1924 році Народним Хуралом як емблема мон
гольського народу. Його доповнили квіткою лотоса.

Хто ж автор сойомбо? Відповідь на це запитання лишається загадкою. Але 
одне безперечно: емблему створили талановиті монгольські художники та 
мислителі минулого, що мріяли про незалежність своєї батьківщини.

Монголи свято шанують заповіти символіки сойомбо. Вони непримиренні 
до ворогів, вірні і добродушні з друзями. Радянських людей вони на:лївають 
старшими братами і сестрами і вважають, що найкраща з наук — це дружба
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з радянським народом. Ставлення до радянських людей у них сердечне і 
щире.

Тепло людської душі можна помітити і в піснях, якими така багата Мон
голія. їх можна почути і в Гобі, і в Хангаї. Жодне свято не обходиться без 
пісень. Оспівуються рідний край, його гори і ріки, праця і любов, події мину
лого. Чимало пісень присвячено матері. Монголи знають багато сучасних ра
дянських пісень і співають їх з великою любов’ю.

Дружба радянського і монгольського народів пройшла багато суворих 
випробувань. Коли в травні 1939 року Японія розпочала неоголошену війну 
проти Монгольської Народної Республіки, загрожуючи свободі і незалежності 
країни, радянський народ став на її захист. Радянські збройні сили разом з 
монгольськими військами розгромили японського агресора на річці Халхін- 
гол. '' . -

З перших днів Великої Вітчизняної війни проти гітлерівської Німеччини 
монгольський народ був разом з радянським народом. У телеграмі монголь
ського уряду від 25 червня 1941 року говорилось: «Завоювання Великої 
Жовтневої соціалістичної революції нам дорогі, як і завоювання нашої влас
ної національно-демократичної революції. Наш народ готовий разом з радян
ським народом стати стіною на захист священних кордонів великої соціа
лістичної держави — вітчизни трудящих». На кошти, зібрані монгольським 
народом у роки війни у фонд оборони СРСР, були побудовані танкова коло
на «Революційна Монголія» і авіаескадрилья «Монгольський арат». В свою 
чергу Радянський Союз, незважаючи на труднощі воєнних років, надавав допо
могу народній Монголії. Шість років тому в Робітничому районі Улан-Батора 
було встановлено пам’ятник радянським воїнам-гвардійцям танкової* бригади 
«Революційна Монголія». На горі Зайсан споруджено монумент Вічної слави 
воїнам, що загинули в боях за свободу й незалежність монгольського народу.
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...Ми залишили стародавні кам’яні стели з письменами і химерні скуль
птури Ердені-Цзу, щоб побачити нове місто — соціалістичний Хархорин. Його 
будівництво було розпочате влітку 1956 року. Старий монастир та дві юр
ти — таким був Хархорин до 1956 року. Зараз все змінилось. У степу 
виросло сучасне місто з промисловими підприємствами, теплоелектростан
цією, лікарнею, готелем, будинком зв’язку, спортивним залом, будинком куль
тури, школою-інтернатом. Його оточують лани Хархоринського держгоспу, 
де ростуть пшениця й овочі, пасуться череди корів, овець, свиней та птиця. 
Хархорин ділиться на дві частини каналом, що зрошує землі держгоспу.

Я залишав місто з думкою, що чудо-дерево і є той самий оновлений край 
блакитного Орхону, описаний монахом-мандрівником В. Рубруком. Річку 
Улан-гол (Червона річка) з’єднує з Орхоном Червоний водопад. Скелі химер
ної форми утворюють ущелину, де зникають води Орхону. Тут ростуть мод
рини і надзвичайної краси дикі півонії. Ми познайомились з історією ство
рення і розвитку одного з сільськогосподарських об’єднань у цьому ж Убур- 
хангайському аймаці, заснованому в 1952 році. Об’єднання мало 1926 голів 
худоби, одну косарку і десять возів. Працювало в ньому 24 чоловіки. Зараз 
в об’єднанні 836 чоловік, а господарство налічує 46 тисяч голів худоби, 
З трактори, 6 автомашин та іншу техніку. Щорічний прибуток досягає 1,5 
мільйона тугриків (близько 360 тисяч карбованців). Тут є медпункт, клуб, 
радіовузол, телефон, лазня, готель, кравецька майстерня. Середній річний 
прибуток сім’ї — 3 —4 тисячі тугриків. Для членів об’єднання встановлено 
пільгові ціни на м’ясо, молоко, юрти. За статутом сільськогосподарського 
об’єднання (СГО), його члени мають право утримувати в особистому госпо
дарстві до 50 голів худоби, в тому числі 15 голів — великої рогатої. Арати 
живуть заможно і культурно. Вони мають радіоприймачі, домашні бібліоте
ки, швейні .машини та ін.

В сомоні Ташинчилен я познайомився зі старим досвідченим аратом Ар- 
хангаєм. Він не тільки пастух, але в якійсь мірі і ветеринарний лікар чи 
зоотехнік: надає першу ветеринарну, допомогу, приймає і вирощує молодняк.

Голова СГО «Герелт Зам» Герой Пра
ці МНР Д. Мінжур і знатний верблю-
довод з Гобі Д. Мань. Вчений-садівник Е. Шагдар,
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Архангай розповів, що в нього є два сини і дочка. Один з його синів закін
чив сільськогосподарський інститут у Радянському Союзі, другий — буді
вельний технікум. Дочка має диплом зоотехніка. За роки народної влади в 
країні здійснені глибокі економічні, соціально-політичні та культурні пере
творення, які привели до корінної зміни суспільного буття та духовного об
личчя монгольського народу. Секрет таких разючих змін, що сталися у від
сталій колись країні за життя одного покоління, — в соціалістичній рево
люції, яка назавжди ліквідувала колоніальне та феодальне гноблення, в но
вому суспільному та державному устрої, в зусиллях народу, його трудовому 
подвигу, в творчому керівництві Монгольською Народно-Революційною* пар
тією соціалістичним будівництвом.

Великі досягнення монгольського народу в суспільному житті, як писав 
Ю. Цеденбал, стали, в основному, наслідком встановлення союзу і дружби 
монгольського аратства (селянства) з російським пролетаріатом, наслідком 
всебічної братерської допомоги Радянського Союзу. Політична, економічна, 
культурна, дипломатична, військова та інша допомога Радянського Союзу 
завжди була могутнім фактором захисту революційних завоювань монголь
ського народу, піднесення економіки та культури країни, підвищення доб
робуту трудящих, зростання міжнародного авторитету МНР.

218

Р
ад

ян
сь

кі
 к

ом
ба

йн
и 

на
 л

ан
ах

 М
он

го
лі

ї*



і4

ОXА
№cd«алп
tnяк

ас>»

2
АК

Ц А ГА Н -С А Р

Цаган-сар — це свято, Новий рік за старим календарем (цаган — білий, 
cap — місяць). Білий колір у монголів вважається символом благородства 
і чистоти. Це дуже давня традиція. Так, монголи не полюють на білих ле
бедів. Вбити лебедя колись вважалося за великий гріх. Білому кольору на
дається особливе значення і в побуті.

За старим місячним календарем білим місяцем є лютий, перший місяць 
нового року. Місячний календар має 12-річний цикл, а кожен рік — назву 
якоїсь тварини: хулгана (миша), ухер (бик), бар (тигр), тулай (заєць), лу (дра
кон), могой (змія), морь (кінь), хонь (вівця), міч (мавпа), тахіа (курка), но- 
хой (собака), гахай (свиня). Монгольський рік складається з 12 місяців, але 
роки мають і 13 місяців. Місяць у свою чергу ділиться на два півмісяці, 
кожний півмісяць — на два тижні, а тиждень має сім діб. Отже, кожен 
місяць дорівнює 28 дням. Звідси різниця між кількістю місяців у році.

Особливістю свята Цаган-сар є те, що дехто з монголів відзначає його і 
як день свого народження. Ця традиція сягає в глиб віків і пов’язана із 
специфікою місячного літочислення, запровадженого в 1027 році. Місячний 
календар, як відомо, об’єднує ряд років у цикли по 60 років у кожному. 
Кожен цикл (коло) в свою чергу об’єднує 5 самостійних малих циклів по 12 
років. Всі, хто народився в межах малого циклу, вважалися ровесниками і 
відзначали Цаган-сар не тільки як Новий рік, але і як день свого наро
дження.

У народному епосі збереглися рядки новорічного побажання: «...Хай бу
де навіки втіха з миром без війни, із здоров’ям без бою, із зимою без снігу, 
з пасовищем, завжди вкритим травою...». Для скотарів багато снігу — ли
хо, від якого гинула худоба, бо з-під снігу важко дістати корм. Ось чому 
побажання зими без снігу актуальне і сьогодні.

Протягом років Цаган-сар зазнав еволюції від релігійного до світського 
свята. З 1959 року його відзначають як день скотаря-об’єднанця, день праці 
і щастя.

Господар юрти, вислухавши поздоровлення від людей, які завітали до 
нього, запрошує їх до столу. Найголовніша їжа — бараняче сідло, зварене
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цілим шматком, печиво традиційної овальної форми з національним орна 
ментом, ніжна і жирна, до двох сантиметрів завтовшки молочна плівка, цукер
ки, ізюм, арул (сушений солодкий сир). Частування починається з монголь
ського чаю, вареного рису з ізюмом і цукром. Потім п’ють кумис, не обхо
диться і без горілки (по-монгольськи — архі). Найстаріший арат або най- 
почесніший гість першим відрізує шматок баранини. Гості не засиджуються, 
їх чекають в інших юртах. Разом з господарем вони починають обхід юрт. 
Коли всі жителі аїла побувають у кожній юрті, вони сідають верхи на коней 
і їдуть поздоровляти друзів і рідних у сусідні аїли. За традицією гостю, ко
ли той залишає юрту, господар підносить подарунок. В цей день провадять
ся змагання з національної боротьби, скачок на конях і верблюдах. Закін
чується свято надвечір.

Новий рік за новим стилем святкують у сучасній Монголії так, як І 
всюди. Особливо старанно до нього готується молодь.

У столиці на площі Сухе-Батора встановлюється традиційна ялинка. Дід 
Мороз втілює всі зовнішні риси монгола. Декоратори вдягають його в делі 
(халат) і підперезують яскравим шовковим поясом завдовжки 4 —5 метрів; 
взутий він у гутули (національні м’які чоботи з орнаментом), на голові — 
кругла шапка, облямована хутром. У новорічному святі монголів немає Сні
гуроньки — символу хуртовини і снігу. Це пов’язано з особливостями кочо
вого скотарства, котре постійно, особливо взимку, відчуває потребу в пасо
вищах.

Новий рік не обходиться без маскарадів, мета яких — висміяти все, що 
заважає утвердженню нового, прогресивного. Досить часто в цих сценах 
відбиваються гострі політичні події, що хвилюють громадськість.

Сцени маскарадів сягають у глибину віків і є прообразом монгольського 
народного театру, першими акторами якого були хурчі та улігірчі — співа
ки й билинники, що ходили від кочовища до кочовища й розповідали про 
справедливого ? хороброго батора (богатиря). Розповіді супроводжувалися 
танцями і пантомімами, які символізували боротьбу добра зі злом. Сучасні 
новорічні маскаради, які нам доводилося бачити в монгольських вузах, є 
свідченням дальшого розвитку найкращих традицій народу. Сучасна мон-
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гольська молодь прагне, кажучи словами Жана Ж ореса,' взяти з минулого * 
вогонь, а не попіл.

РЕВОЛЮ ЦІЙНИЙ Н А Д О М

11 липня монгольський народ відзначає річницю Народної революції — 
Надом. В усіх куточках країни відбуваються урочисті збори, на яких під- 
.сумовуються політичні, господарські та культурні досягнення. Трудящі міст • 
і сіл виходять на вулиці, щоб взяти участь у демонстраціях. Завершується 
свято народними спортивними іграми, про які мені хочеться розповісти чита
чеві трохи докладніше.

У давнину спортивні ігри «Великий Надом семи племен» влаштовува- - 
лися раз на три роки, а з кінця XIX століття — щороку. Не обійшлось і без , 
впливу ламаїзму на це свято. Релігія і в цій сфері життя монголів зали-, 
шила глибокий слід, не гребуючи шаманством, зокрема, вірою в духів, які. 
начебто живуть у горах. Центром свята стала гора Богдо-ула (біля Улан- 
Батора). Священній горі присвячувалось спеціальне богослужіння, приноси
лись жертви, влаштовувались урочистості. В перші роки народної влади в 
силу інерції, властивій традиціям, і специфічним умовам, які склались у. 
Монголії, святкування Надому не обходилось без окремих релігійних еле
ментів. Сьогодні свято відбиває все те добре, що властиве монгольському' 
народові, народові-трудівнику, творцю: своєрідність національного характе
ру, високу поетичність і музичну талановитість, гуманізм і щирість, щедру
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гостинність і безкорисливу дружбу, його мужність і волелюбність, любов до 
свого краю, віру в комуністичне завтра Монголії. Зі старого Надому мон
гольський народ зберіг все краще, взяв його за взірець і розвинув далі. Ве
лике враження справляють «три гри мужів»: боротьба, стрільба з лука і пе
регони — ці улюблені види національного спорту. Особливо цікаві тради
ційні скачки на конях. Деякі відомості про ці змагання ми одержали при 
зустрічі з академіком Б. Рінчином, яка відбулась незадовго перед тим. Акаде
мік Б. Рінчин — відомий вчений, літературознавець, історик, філософ. Його 
пристрасть — монгольська міфологія, епос, історія культури. Ми дізналися, 
що в старій феодальній Монголії чоловіче населення віком від 13 до 60 ро
ків було військовозобов’язаним. Чоловіки при необхідності брали участь у 
тривалих і виснажливих походах, які розпочинали монгольські хани проти 
своїх сусідів. Ось чому вже в 13 років юнаки були добрими вершниками. 
До цього їх привчали майже з пелюшок. В два роки майбутнього воїна садо
вили на коня, а в три — він уже мав власного. З дворічного віку починалося 
дресирування «бойового» коня, якого потім вручали юнакові-воїну. Спеці
ально дресирований кінь відчував політ випущеної з ворожого лука стріли 
і ухилявся від неї, рятуючи життя вершникові. Виховання вершників з ран
нього дитинства диктувалось і чисто господарськими міркуваннями. Адже 
юнак не тільки майбутній воїн, але й табунник. І тому з дитинства його ви
ховували і вчили правити не тільки «бойовим», але й спокійним, так званим 
«баранячим» конем. Сьогодні маленькі діти, підлітки і дорослі обох статей 
теж уміють добре правити кіньми. Ось чому майстерність їзди верхи, пере
гони дітей віком від п’яти до десяти років викликали у нас особливий інтерес.
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Змагання лучників.

Спортсмен і художниця.

Тим святковим липневим ранком, сонячним і жарким, Улан-Батор і до
лина ріки Толи, в якій лежить місто, здавалися особливо гарними. Вінок з 
гір, що оточують столицю, вкривав витканий природою смарагдовий килим 
з яскравими плямами червоних, синіх та жовтих квітів. Проїхавши міст че
рез неглибоку, але надзвичайно бурхливу Толу, ми звернули на пряму бли
скучу стрічку шосе. Ще здалеку побачили біля підніжжя гір велику групу 
святково вдягнутих чоловіків, жінок та дітей, багато автомобілів, які при
везли їх до місця фінішу, вершників. Шовкові делі сяяли на бонці всіма 
барвами райдуги. «Болільники» хвилювалися за своїх маленьких спортсме
нів, поглядаючи в бік невидимого старту. Кожному бажали перемоги, хоч і 
усвідомлювали, що дистанція в 25 кілометрів, яку мали пройти учасники 
змагань, нелегка.

Наша група розташувалась кілометрів за півтора від фінішу біля самої 
траси. І ось з ’явилися перші учасники змагань. То були хлопчики і дівчаіт- 
ка із зворушливими кісками, в костюмах з номером на спині і в шапочках з 
різними емблемами: метеликом, птахом, п’ятикутною зіркою. Вони мчали 
до фінішу, безперервно гейкаючи і підхльостуючи змилених коней. Частина з 
них ще сиділа в сідлі, в інших сідло бовта лося на боці або під черевом коня. 
Деякі коні були зовсім без вершників, які вилетіли з сідла десь по дорозі.

На фініші переможців чекали почесті: пісня «Перший з десяти тисяч» і 
коло пошани, а нас, глядачів, у Центральному парку культури і відпочинку 
«Дружба» — нові враження від стрільби з лука і національної боротьби.

У стрільбі з лука змагаються кращі лучники країни. Лучник за 3 тури 
випускає в мішень 20 стріл. Кожен тур має свої особливості, пов’язані із 
складністю мішені й умовами змагання. При стрільбі з лука в цей святковий 
день відзначився одягнутий в коричневий шовковий делі, міцно підперезаний 
барвистим поясом, літній арат. Груди його прикрашали ордени та медалі. 
Легко натягуючи тятиву, він посилав стріли точно в ціль, йому не заважали 
ні вітерець, ні гомін і пристрасті . болільників, які стояли зовсім поряд.
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Стріляв він влучно, і майже за кожною випущеною стрілою судді співали 
йому вітальну пісню «Ухай».

Національна боротьба, мабуть, наймасовіший вид спорту, в ньому беруть 
участь дорослі чоловіки і підлітки. В змаганні, яке відбувалося на міському 
стадіоні, що вміщує майже 15 тисяч чоловік, виступали найсильніші борці 
країни. Це була демонстрація сили і спритності, витривалості і мужності. 
Кожного, хто вперше бачить монгольську національну боротьбу, вабить не 
тільки зустріч борців, але й сам вихід на килим. Кроки їхні повільні, при
танцьовуючі. Повільні також рухи рук, що символізують Політ казкового 
міфічного птаха «Хан Гаруді». Борці одягнуті в своєрідні костюми: короткі 
відкриті спереду дзодоги з рукавами, та труси (шудаги), вигаптувані націо
нальним орнаментом.

Незвичайна форма куртки пов’язана з легендою. Колись в одній сім’ї 
жили брат і сестра. Брат був борцем, він багатьох переміг, і слава про нього 
поширилась навкруги. Якось, коли йому треба було їхати на змагання в ін
ший аймак, він захворів. Сестра вирішила замінити брата. Вона надягла 
його одежу, заховала довгі коси під шапку і поїхала. Силою і спритністю 
вона не поступалась CBoeivfy братові, і без особливих зусиль перемогла ба
гатьох суперників. Судді суворо слідкували за правилами боротьби, але 
тільки один з них помітив, що в молодого борца якісь незвичні, наче не чо
ловічі рухи. Після змагань судді вирішили перевірити свою підозру і пере
конались, що переможець — дівчина. Відтоді в правилах боротьби з’явився 
ще один пункт — про костюм борця, який виключав можливість брати 
участь у змаганнях жінкам.

Боротьба ведеться в декілька турів, за олімпійською системою. Той, хто 
програв у першому турі, не допускається до дальших змагань. Програє той, 
хто першим торкнеться килима спиною. Переможений проходить під підня
тою рукою перемодщя. А переможець, в свою чергу, зображує політ міфіч
ного птаха, танцюючим кроком обходить навколо судді, секунданта і робить 
коло пошани. Переможцю присуджується почесне звання: Сокола, Слона, Ле
ва. Якщо переможець, що має звання Лева, завоює його вдруге, його імену
ють Велетнем, а якщо втретє — то Всенародним Велетнем, за четвертим 
разом — Непереможним.

Надом, таким чином, не тільки урочисте і високоідейне за змістом, але й 
чудове, високохудожнє і мальовниче за формою свято нової Монголії. В 
ньому беруть участь найширші народні маси. Свято Надом . монгольські 
друзі використовують як засіб виховання почуття соціалістичного патріотиз
му і пролетарського інтернаціоналізму, дружби між монгольським і радян
ським народами

Монгольський народ святкує цього року 50-у річницю утворення МНР. 
Радянські люди щиро поздоровляють його з цією знаменною датою і бажа
ють нових перемог у будівництві соціалізму.



Центральна 
ньому плані 
лей.

площа Улан-Батора. На перед- 
пам’ятник Сухе-Батору і мавзо-

Повідомлення в пресі про 
досягнення Монгольської 
Народно? Республіки стали 
звичними і вже сприймаю
ться як самозрозуміла річ.

П'ятдесят років строк не
значний, але ж в умовах 
соціалістичного розвитку 
місяць дає країні більше, 
ніж будь-який рік при фео
далізмі. За цей історично 
короткий відтинок часу 
Монголія невпізнанно змі
нилася. І всі ті перетворен
ня, що відбулися в цій, ко
лись відсталій феодальній 
країні, із дзеркальною чіт
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кістю відбилися в зовніш
ньому вигляді його столи
ці — місті Улан-Батор .

Кількадесят років тому 
іноземні мандрівники, вче
ні, купці називали Ургу 
«повстяним містом»; містом 
без «якогось цілісного за
кінченого колориту» назвав 
у 1919 р. Ургу майбутній 
радянський дипломат І. М. 
Майський.

«Загальне враження, яке 
справляє Урга, — писав він 
у книзі «Сучасна Монголія», 
— дивне й двоїсте. З Од
ного боку, величезні буд
дійські монастирі зх^ама-'; 
мн;< китайсько-тібетської ар
хітектури і з яскраво-біли
ми ЇЬртами-кумирнями; ти
сячі жовто-червоних ченців 
у гостроверхих шапках з 
чотками в руках; курна ба
зарна площа, вузенькі кри
ві вулички суцільних часто
колів і воріт (будівлі розмі
щені всередині); монголи- 
вершники в кольорових тер
ликах, з . ножами за 
поясом, монголки із сріб
ними прикрасами в «рога
тих зачісках»; довгі кара
вани нав'ючених верблюдів; 
тисячі китайців у довгих 
чорних каптанах; китайські 
крамниці, китайські й мон
гольські написи на вивіс
ках і афішах; величезна 
кількість собак, що зграя
ми блукають вулицями, гри
зуть кістки чи сплять на 
осонні; десятки собачих 
трупів, що гниють біля пар
канів, під мостами, посеред 
майданів; усюди купи сміт
тя. А з другого боку, тут- 
таки поряд — телеграф, те
лефон, автомобілі, друкар
ня, крамниці й магазини, 
аптека, російські будинки, 
російські обличчя і одяг на 
вулицях... Тут зіткнулися

Схід і Захід, примхливо змі
шалися Азія і Європа».

Такою була Урга, або 
Нійслел-Хуре, як тоді офі
ційно називався центр фе
одально-теократичної Мон
голії, місто, наводнене ки
тайськими торговцями й ли
хварями — їх було близько 
70 тисяч, а з ЗО тисяч мон
гольського населення — дві 
третини становили лами 
двох найбільших монастирів 
країни. ?

Сьогодні ту, колишню Ур- 
гу побайнш хіба лиш на 
картинах монгольських ху
дожників у4 Музеї історії і 
реконструкції' * Улан-Бато
ра. В цьому музеї збері
гається й історичний доку
мент — Указ І '  Великого 
Народного Хуралу, датова
ний листопадом .1924 року, 
що перейменував Ургу в 
Улан-Батор (Червоний Бога
тир) і проголосив його сто
лицею новонародженої рес
публіки.

Відтоді почалася нова іс
торія міста. Там, де тули
лися сліпі глинобитні хати
ни з земляним дахом і за
курені юрти, де зміїлися 
вулички, такі тісні, що двом 
возам ніяк було розминути
ся, виросло нове сучасне 
місто із п'яти- і дев'ятипо
верховими будинками, місто 
прямих магістралей, широ
ких площ, парків і скверів.

Особливо швидкими тем
пами йшло промислове й 
житлове будівництво в ос
таннє десятиріччя. За цей 

^час виросли нові квартали, 
кілька нових мікрорайонів. 
Бурхливе зростання міста 
набагато випередило розра
хунки архітекторів: перший 
генеральний план реконст
рукції і розвитку Улан-Ба
тора 1952— 1954 рр. довело
ся в 1962 р. замінити новим,

Один з промислових ра
йонів Улан-Батора.
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Вчений-фізик Б. Чадра.

розрахованим на 15— 20 ро
ків.

—  Житлова проблема, —  
заявив на прес-конференції 
мер Улан-Батора С. Балбар, 
—  одна з найгостріших у 
місті. Юрта, зручне й не
замінне житло кочівника, в 
міських умовах віджила 
своє, тому зрозуміле ба
жання городян переселити
ся в нові впорядковані бу
динки. В п'ятій п'ятирічці 
не менше 20 процентів усіх 
капіталовкладень буде асиг
новано на житлове будівни
цтво, понад половину цієї 
суми призначено для будів
ництва в Улан-Баторі. До 
двохтисячного року все пів- 
мільйонне населення сто
лиці,— а зараз у нашому 
місті мешкає 310 тисяч жи
телів, має бути забезпечене 
сучасними квартирами.

Генпланом передбачено 
створити в Улан-Баторі чо
тири великі житлові мікро
райони (всього їх буде де
в'ять) і ряд промислових. 
Найінтенсивніше забудо
вується південно-західна ча
стина міста — Робітничий 
район. Тут розміщене пер
ше велике підприємство
монгольської індустрії ---
Промкомбінат, що цього ро
ку відзначив своє сорока
річчя.

Сьогодні на дев'яти під
приємствах Промкомбінату, 
що випускає продукцію ві
дому не лише в МНР, а й 
за її межами (майже тре
тина продукції йде на екс
порт), 57 процентів усіх ро
бітників — жінки. Більш як 
двісті з них займають ке
рівні посади. Вони прийшли 
сюди п'ятнадцяти-шістнад- 
цятирічними дівчатами, а 
тепер стали передовиками 
виробництва, як наприклад

розкрійниця взуттєвої фаб
рики Ц. Цембел, десять ро
ків тому першою серед ро
бітників удостоєна Держав
ної премії за впровадження 
у виробництво раціонально
го розкрою матеріалу; як 
Б. Гунжидам, прядильниця 
камвольної фабрики, за* 
ступник голови Великого На
родного Хуралу, як сестри- 
близнята Дендев і Серетер, 
нині ветерани виробництва, 
що з першого року роботи 
на взуттєвій фабриці, п'ят
надцятирічними дівчатами, 
показали приклад ударної 
праці.

Навряд чи мріяли ще 
двадцять років тому мон
гольські юнаки про профе
сію оператора, програміста, 
монтажника - висотника. А 
сьогодні тисячі молодих ро
бітників успішно опанову
ють складну будівничу, шля
хову, гірничодобувну техні
ку.

В середині квітня в Улан- 
Баторі відбувся перший 
зліт молодих передовиків 
праці й представників мо
лодих радянських спеціаліс
тів, що працюють в МНР. 
У травні в Центральному 
виставочному павільйоні сю -

Державний історичний 
музей.
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лиці відкрилася виставка 
«Раціоналізаторство і нова
торство—74». Ці події —  
зовсім нові явища в житгі 
Монголії. Вони свідчать про 
якісні зміни, що відбулися 
в структурі робітничого кла
су країни.

1974 рік у Монголії— рік 
ювілеїв. Урочисто святкува
ла свій 50-річний ювілей 
перша середня школа Мон
голії — улан-баторська де
сятирічка № 1 імені Чой- 
балсана. Вшанувати рідну 
школу, нагороджену орде
ном Трудового Червоного 
Прапора, прийшли її ко
лишні випускники, серед 
яких немало визначних у 
країні людей, таких як хі- 
рург-академік П. Шагдар- 
сурен, директор Інституту іс
торії АН МНР академік 
Ш. Нацагдорж, доктор на
ук Ж. Дугерсурен та інші. 
Зараз важко повірити, що 
першу світську початкову 
школу на сто учнів в Урзі 
було відкрито трохи більше 
як піввіку тому, у вересні 
1921 р. Тоді монгольські ді
ти вперше за всю історію 
країни почали вивчати такі 
предмети, як рідна мова, 
арифметика, природознав
ство, географія, історія. На 
той час кількість письмен
них не досягала й одного 
процента. Однак на І Все- 
монгольській ідеологічній 
нараді, що відбулася в 
1963 р., мова вже йшла не 
про буквар, а про універ
ситетські підручники. «За 
найкоротший строк,— як від
значив монгольський істо
рик НІ. Віра, — монголам 
вдалося вперше в історії 
своєї культури покінчити з 
суцільною неписьменністю».

Сьогоднішня Монголія — 
країна з високорозвинутою

\
Новий район столиці.

системою народної освіти, 
де вчиться кожний четвер
тий житель. У 1924 р. на 
III історичному з'їзді 
МНРП перед щойно орга
нізованим міністерством ос
віти було поставлене на
гальне завдання — підго
товка національних кадрів 
вчителів. Зараз в учбових 
закладах країни працює 14- 
тисячний загін кваліфікова
них педагогів. Докорінні 
зміни, що відбуваються в 
житті країни, ставлять все 
вищі вимоги до підготовки 
майбутньої зміни. Тому з 
минулого року ведеться під
готовка до переходу шкіл 
на нову програму навчання.

Останнім часом величез

ну популярність в Улан-Ба
торі здобула спеціальна 
школа № 23, де викладан
ня ведеться російською 
мовою.

Втім, вже й сьогодні в 
столиці МНР немало людей 
володіють мовою великого 
братнього народу. Тож не 
дивно, що на книжковому 
базарі, присвяченому 50- 
річчю проголошення Улан- 
Батора столицею МНР, мит
тєво розійшлися не тільки 
новинки монгольської літе
ратури, а й твори радянсь
ких авторів — художня, на
уково-популярна і технічна 
література.

Сьогоднішній Улан-Батор 
живе багатим і цікавим жит
тям. Своїм гостям і ж и те-
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Макет майбутнього пайону 
Улан-Батора.

лям монгольська столиця 
пропонує різноманітну куль, 
турну програму. Ось, на
приклад, театральна афіша 
одного літнього дня.

Симфонічний оркестр 
Державної філармонії ви
ступає з новою концертною 
програмою, до якої ввійш
ли П'ята симфонія Чайков- 
ського, Перший концерт 
для оркестру й роялю 
Прокоф'єва, а також твори 
монгольської класики.

В театрі опери і бале
ту ранком — новий балет 
Ж. Чулуна на лібретто ака
деміка Б. Ширендиба 
«Уран Хас», талановитий 
оригінальний спектакль, що 
вводить глядача в каз
ковий світ, де точиться бо
ротьба за добро і щастя, 
любов і справедливість; 
ввечері — опера «Продана

наречена» Б. Сметани, по
ставлена до Міжнародного 
дня театру.

В Державному драматич
ному театрі йде вистава, 
присвячена боротьбі геро
їчного народу Південного 
В'єтнаму, поставлена за п'є
сою бурятського драматур
га Ц. Шагжина «Вогняні ха
щі» народним артистом 
МНР Г. Гомбосуреном.

Монгольський театр в йо
го сучасному вигляді сфор
мувався, спираючись на 
фольклор. Його становлен
ня, як і взагалі створення 
нової народної культури, 
відбувалося в жорстокій бо. 
ротьбі з феодально-ламсь- 
кою, буржуазно-націоналі
стичною ідеологією. Пер
ший драматичний гурток бу
ло організовано за рішен
ням ЦК ревсомолу в люто
му 1922 р. І лише через де
в'ять років — 12 лютого 
1931 р.— рішенням уряду 
був створений Державний

театр, що став центром усіх 
творчих сил Монголії.

На центральній площі 
Улан-Батора височить па
мятник вождю монголь
ської революції. Сухе-Батор 
начебто вітає все те нове, 
що з кожним днем прихо- 
дить на його батьківщину. 
Міністерство закордонних 
справ МНР, будинок якого 
стоїть якраз навпроти па
м'ятника, теж нове явище на 
монгольській землі. Тобто 
новий не будинок, він існує 
вже багато років. Нове те, 
що сьогодні сини простих 
аратів, народжені в малень
ких юртах, загублених у 
безкраїх степах, представ
ляють свою країну в бага
тьох державах Європи, Азії, 
Африки, Америки і в соро
ка міжнародних організа
ціях, у тому числі ООН, 
РЕВ та інших.

За матеріалами 
монгольської преси
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Нещодавно Іокай, угор
ське село з п’ятьма тисяча
ми населення, відзначило 
дев’ятсотий ювілей свого ви
на, відомого в цілому сві
ті. День народження «Ко
роля вин і вина королів» 
точно відомий. Рецепт його 
зберігся в одній з хронік 
1073 року. Хоча історія ця 
може мати й значно глиб
ше коріння, бо перші угор
ські племена, які осіли тут 
іще за часів Арпада, заста
ли в Токайській долині роз
винене римлянами винороб
ство. Є свідчення про те, 
що король Бела IV омоло
див насадження, закликав
ши для цього італійських 
виноградарів. Два тутешніх 
села, Оласліска та Бодло- 
голасі («олас» угорською 
мовою означає «італієць»), 
своєю назвою нагадують 
про ті далекі часи.

Найбільшого розквіту ви
робництво токайського ви

на набуло за короля Фе
ренца Ракоці II, який 1700 
року видав особливий за
кон, що сприяв винороб
ству. В Токаї мали власні 
плантації Петро І та Кате
рина II, й невеликі коза
цькі загони супроводжува
ли валки з вином до Петер
бурга. Келихи Гетевого 
Фауста й Мефістофеля в 
погребі Ауербаха теж яск
ріли токаєм. Цьому вину 
та його чарам Шуберт 
присвятив пісню, а в одно
му з листів Россіні читаємо, 
що, компонуючи, він завж
ди мав на роялі келих то
кайського вина.

Однак умови для вироб
ництва цього уславленого 
вина не завжди були спри
ятливими. В середині XIX 
століття виноградні планта
ції зменшились майже удві
чі. На початку XX століття 
відбулася друга рекон
струкція виноградників, але

перша світова війна та еко
номічна криза після неї зве
ли реконструкцію нанівець. 
У сорокові роки через до
лини та пагорби Токаю про
котився фронт. Вціліло не 
більше трьох з половиною 
тисяч гектарів плантацій, але 
й то були переважно старі, 
збіднілі й спустошені наса
дження. Справжня рекон
струкція токайських вино
градників почалася 1960 ро
ку, коли в угорському селі 
цілком переміг соціалістич
ний лад. Організовано три 
виноробних кооперативи, які 
1971 року склали перший 
в Угорщині агропромисло
вий комплекс. Він тепер 
охоплює все — від виро
щення врожаю, переробки 
винограду аж до реалізації 
готової продукції.

Токайське вино здобуло 
в світі таку славу, що йо
го намагаються підробляти 
більш як шістдесят інозем-
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них фірм. Угорців, проте, 
така конкуренція не дуже 
лякає: скажімо, позаторік
вони вивезли на експорт 
близько 50 тисяч гектоліт
рів токаю, що не задо
вольняє й десятої частки 
попиту. Найбільше його 
експортують до CPGP, ФРН, 
Польщі, Франції, Бельгії та 
Нідерландів. Останнім ча
сом великі закупки роб
лять також СШ А та Канада.

Власне, в Токаї виробля
ють кілька видів вина. З-по
між них найцінніше вважає
ться «Асу», традиції його 
вироблення сягають у віки. 
Це вино вперше виготовив 
кальвіністський священик 
Лацко Матей Сепеші в до
лині Оремос під містом 
Шаторауйхей 1650 року. 
Завдяки місцевому мікро
кліматові —  надзвичайно 
тривалій теплій осені, —  
коли виноград перестигає, 
на ягодах з ’являються мік
роскопічні плямочки благо
родної плісняви ботритис 
цінерея. Проникаючи крізь 
тонку шкірку ягоди, плісня
ва живиться виноградною 
кислотою, надаючи цукрові 
надзвичайно рідкісного дух
мяного присмаку. Тх так і 
збирають: найперестигліші
ягоди зернина по зернині, 
не зриваючи самого кетяга. 
Тоді кладуть у спеціальні 
ванни, де й утворюється

Славнозвісне токайське 
вино.

Грона Токаю.

славетна токайська есен
ція. Для виробництва «Асу» 
на кожні 136 літрів пере
шумілого соку найкра
щих сортів додається від 
трьох до шести ківшиків 
токайської есенції. Таку су
міш перемішують протягом 
12— 36 годин і. розливають 
у сорокалітрові барильця, в 
яких вино й витримується 
роками: кількість мірок
есенції плюс два роки. В 
залежності від часу витрим
ки вино містить від 60 до 

v 150 грамів цукру в кожно
му літрі й від ЗО до 45 
грамів нецукрового, екс
тракту.

Другий найвгдоміший то
кай — це «Самородне су
хе». Його виготовляють із 
того-таки букету виногра
ду, айе за простішою тех
нологією. Крім цих двох 
сортів у Токаї виробляють 
ще одинадцять інших.

Та щоб мати певне 
уявлення про Токай, треба 
бодай один рзз зійти у вин
ні підвали — величезний 
лабіринт, виритий під па
горбами ще 600—700 років 
тому. Підвали-тунелі, виру
бані Ь вулканічному туфі, 
мають добру сотню розга
лужень і сягають уздовж до 
двох кілометрів. За при
родний регулятор темпера
тури підвалів править особ
лива характерна тільки для 
цих місць чорно-біла пліс
нява, нею тут укриті всі сті
ни. Пліснява живиться по
вітрям та випарами алкого
лю й перепиняє шлях до

підвалів будь-яким іншим 
грибкам. Ще один секрет 
токайських вин полягає в 
тому, що вони найкраще 
ферментують тоді, коли від
криті й мають можливість 
вільно окислюватись. Тому 
барила тут ніколи не нали
вають ущерть, даючи вину 
можливість «дихати».

Звичайно ж, традиції ні
коли не стають на заваді 
технічному прогресу. Лише 
протягом останніх років тут 
укладено в модернізацію 
винарень понад 73 мільйо
ни форинтів. Значна частка 
цих коштів пішла, на онов
лення «моря» ста тисяч ба
рил та придбання нової 
техніки.

Кожна пляшка токайсько
го вина нумерується —  так 
ведеться споконвік. Агро
промисловий виноробний 
комплекс разом з угор
ською зовнішньоторговель
ною фірмою «Монімпекс» 
останнім часом скуповують 
вітчизняне супервитримане 
вино: пляшки, закорковані 
щонайменше п'ятдесят ро
ків тому.

Виноград у Токаї стигне 
дуже довго. Збирання вро
жаю триває часом до сере
дини листопада, перетво
рюючись на красиве й дов
ге свяІо.

Винні підвали-тунелі 
вирубані у вулканіч
ному туф ^
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БОЙОВЕ

МИСТЕЦТВО
В 1967 році у робітничому пе
редмісті Чікаго група художників 
створила великий настінний розпис 
«Стіна пошани», темою якого став 
заклик до визнання людських прав 
американських негрів. Вільям Уо
кер, керівник групи, яка майже три 
роки працювала над розписом, ви
конав потім ряд аналогічних тво
рів у різних містах США.
Доля розпису в Чікаго була тра
гічною. Торік зграя войовничих ра

систів вщент зруйнувала його, тяж
ко поранивши кількох місцевих жи- 
телів-негрів, які намагалися захис
тити твір мистецтва.
Тавруючи реакціонерів, газета 
«Дейлі уорлд» зазначає, що дедалі 
більше прогресивних художників 
країни звертаються до цього бойо
вого виду мистецтва.

ЧІЛІЙСЬКА 
КАНТАТА 

Л У ІД Ж І н о н о
Італійський композитор Луїджі Ноно 
написав кантату, присвячену чілійсь- 
кому революціонерові Люсіано Кру
су, на слова аргентінського поета Ху- 
ліо Усаї.

Фрагмент «Стіни пошани» в Чікаго.'
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А «Героїзм і трагедія чілійського на
роду, —  каже Луїджі Ноно, —  дали 
мені нові мотиви, нові барви. Хай мій 
новий твір стане й моїм внеском у 
широку кампанію солідарності з чі- 
лійським народом».
Вперше кантату Луїджі Ноно було ви
конано у Відні. Участь у концерті іта
лійського співака Маруціо Попліні та 
болгарської співачки Славки Таскової, 
австрійського диригента Курта ІИток- 
ля, музикантів з інших країн надала 
концертові характеру демонстрації 
солідарності з чілійськими патріота
ми. Концерт записаний на грамофон
ну пластинку, гроші, одержані від її 
продажу, будуть передані у фонд до
помоги жертвам терору чілійської 
військово-фашистської хунти.

ПЕРЕДУСІМ
ЕМАНСИПАЦІЯ

ЛЮДИНИ!
У Західному Берліні відбулася пер 
ша міжнародна конференція кіно- 
режисерів-жінок, яка супроводжу
валася демонстраціями фільмів, 
створених учасницями зустрічі. За
хіднонімецька письменниця Карін 
Штрук заявила з приводу цієї по
дії:
«За чотири дні я переглянула со
рок п’ять фільмів (здебільшого ко
роткометражних), задуманих і реа
лізованих жінками й призначених 
переважно для жіночої аудиторії. 
З них, так само як і з дискусій, я 
дізналася багато цікавого. А голов
ний мій висновок з усього побаче
ного й почутого: справжня еманси
пація — це зовсім не те, що уяв 
ляють собі витончені інтелектуали, 
які зібралися в Західному Берліні. 
На конференції багато говорили 
про монотонність домашньої робо
ти, про обмеженість соціальних 
можливостей жінки і т. п. У таких 
фільмах, як «Жінки з Ронди» Ме
рі Непе або «Рік жінки» Сандри 
Гохман, ці проблеми ставляться 
дуже гостро. Але який вузький їх

діапазон! Хіба можна говорити про 
підривання основ «чоловічого» су
спільства, коли ми, і жінки, і чо
ловіки, повинні передусім підірва
ти основи суспільства буржуазно
го. Емансипація жінки — річ дуже 
важлива, але не треба забувати, 
що в нас ще не емансипована лю
дина.
Дивлячись на деяких учасниць зу
стрічі, я думала про те, що вони 
залишили дім та дітей на догляд 
економок та першокласних гувер
нанток, щоб порозважатися балач
ками про соціально-політичні проб 
леми».

ПОЛУМ’ЯНИЙ ПЛАКАТ 
РЕВОЛЮЦІЇ

Газета «Гранма» називає кубин
ське мистецтво політичного плака
та «мистецтвом, народженим рево
люцією, мистецтвом для револю
ції». Велика виставка, вперше 
влаштована в Гавані, дала уявлен-

Освальдо дель Вальє. Солідарність.
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А ня про успіхи політичного плаката 
на Кубі. Преса високо оцінює праці 
Освальдо дель Вальє, Хосе Агрі- 
лера В ’єнте, Хуана Санчеса.

«ЧАСТИНА 
ЗАГАЛ ЬНОП РОЛ ЕТАРСЬКОЇ 

СПРАВИ»
Нещодавно в Мюнхені комуністи про
вели дводенний форум, в якому взя
ли участь понад 150 письменників і 
критиків, видавців, бібліотекарів, ро
бітників —  членів літературних гуртків. 
«Трудящих ФРН, —  сказав, відкриваю
чи форум, заступник голови НКП Гер
ман Гаутір, —  не задовольняє низь
копробна книжкова продукція, яку їм 
пропонують видавці-бізнесмени, вони 
хочуть мати справжню літературу». 
Учасники форуму відзначали, що ряд 
відомих письменників, зокрема, Гюн
тер Вальраф, Берт Енгельман, Мартін 
Вальзер, Макс фон дер Грюн, вияв
ляють нині глибокий інтерес до ро
бітничої теми.
Підсумовуючи дискусію, Герман Гау- 
тір нагадав, що Німецька комуніс
тична партія розглядає літературний 
рух у робітничому середовищі як 
складову частину ідеологічної робо
ти партії. «Для нас, комуністів, —  ска
зав він, —  література —  це частина 
нашої загальнопролетарської справи, 
і вона має служити високим цілям та 
ідеалам, навколо яких гуртуються ни
ні всі прогресивні сили в ФРН».

У ХАЛДОРА 
ЛАКСНЕССА

Цього року в Ісландії відзначали
ся дві ювілейні дати — 1100-ліття 
перших поселень і 30-ліття неза
лежності. Кореспондент газети 
«Нойєс Дойчланд» Иохен Рейнерт 
відвідав Халдора Лакснесса, лау
реата Міжнародної Ленінської пре
мії «За зміцнення миру між наро
дами» і Нобелівської премії, і взяв 
інтерв’ю в нього.
Лакснесс завершує сатиричний 
роман «Добрі дари бога», в якому 
висміює зажерливих експлуатато
рів — риботорговців. Цей роман,

Халдор Лакснесс.

як і більшість попередніх своїх 
творів, письменник сам переклада
тиме на датську мову.
В розмові з кореспондентом він 
розповів про боротьбу прогресивних 
сил країни проти втручання СІНА 
у внутрішні справи Ісландії, зокре
ма проти розташування американ
ської військової бази в Кефлавіку. 
На думку письменника, літератур
ні проблеми не можна відокрем
лювати від політичних, або протис
тавляти їх. Лакснесс підкреслює, 
що діяльність письменника має 
сенс тільки тоді, коли вона тісно 
пов’язана з життям народу.

«БАЛАДА 
ПРО ЗДОБУТУ СВОБОДУ»

«Бертольт Брехт, якого фашисти 
замовчували, повернувся до Лісабо
на!» Під таким заголовком порту
гальська газета «Секулу» повідо
мила про знаменну подію в куль
турному житті країни: на столичній 
сцені поставлено «Добру людину з 
Сечуані».
Вистава — один із численних фак
тів, що свідчать про позитивні 
зрушення в культурному житті 
Португалії. Не менш знаменним 
був книжковий ярмарок у Лісабоні. 
Тут була представлена політична 
література, видана за короткий
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А час видавництвом Комуністичної 
партії, твори прогресивних пись
менників світу, про яких за фа
шистського режиму заборонено бу
ло навіть згадувати.
Подією в культурному житті Пор
тугалії стало також заснуван
ня в Лісабоні «Ліги культурних, 
соціальних і наукових зв ’язків з со
ціалістичними країнами», фундато
рами якої є понад 100 відомих 
письменників, митців, журналістів, 
університетських викладачів. У 
програмній заяві «Ліги» зазнача
ється, що першочерговим завдан
ням її буде налагодження різнобіч
них культурних зв ’язків з Радянсь
ким Союзом.

«КУАТРОТАБЛЕС»
Віхою в історії театрального мисте
цтва Перу вважається 1968 рік, коли 
уряд Хуана Веласко Альварадо ого
лосив театральне мистецтво загально
державною справою, покликаною 
служити народові. Утворений незаба
ром театр «Куатротаблес» відомий 
тепер далеко за межами Перу. 
Керівник «Куатротаблес» Маріо 
Дельгадо зібрав групу театральної 
молоді, запросив досвідчених акторів 
для першої вистави. Він обрав ак
туальну п'єсу Антоніо Міранди «Твоя 
щаслива країна». Саме цією виста
вою «Куатротаблес» представляв Пе
ру на І фестивалі латиноамерикан
ського театру в Кіто (Еквадор).

Сцена з вистави театру «Куатротаб
лес» «Твоя щаслива країна».

ХУДОЖ НИЦІ-
РЕАЛІСТКИ

Спільними рисами творчості амери
канських художниць Еліс Ніл і Керол 
Байярд є реалістична манера письма 
і гостра соціальна спрямованість. 
Еліс Н і л  народилася 1900 року в пен-

Керол Байярд. Рятуйте дітей.

сільванському містечку Меріо-Сквер, 
закінчила Філадельфійську жіночу 
школу малювання. ї ї  улюблений жанр 
— портрет. 1971 року за виставку у 
Філадельфійській школі художниці 
було надано почесне звання доктора 
мистецтв.
Інакше склалася доля негритянки Ке
рол Байярд. Вона народилася 1941 
року в Атлантік-Сіті. Вдень працюю
чи пресувальницею на фабриці або 
служницею в ресторані, дівчина від
відувала вечірні курси для вільних 
слухачок у Філадельфійській школі 
малювання. Тільки згодом вдалося їй 
зібрати кошти для навчання в нью- 
йоркській школі «Фенікс».
Критика вперше помітила її твори 
на виставці « Чорні у США, 1973». Ве
ликий успіх мали її праці також на 
останньому Всесвітньому фестивалі 
молоді й студентства. «Мої твори — 
про людей, — еказала художниця. — 
Моє мистецтво розповідає про те, що 
діється довкола мене». Може, саме то
му стільки непідробної пристрасті в її 
картинах.
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УРАН І ДИНОЗАВРИ

Палеонтологи, провадячи пошуки решток 
доісторичних тварин у районах Південної 
Гобі, користуються приладами, що реєстру
ють радіоактивне випромінювання. Монголь
ські вчені встановили, що в кістках динозав
рів міститься в сто тисяч разів більше урану, 
ніж у скелеті сучасних ссавців. За однією з 
гіпотез, накопичення урану в організмі доісто
ричних ящерів спричинилося до їх масової 
загибелі.

ДРУГА АТОМНА 
ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ

В НДР під Любміном збудовано дру
гу атомну електростанцію. За кілька мі
сяців вона досягне запроектованої по
тужності 3520 мегават — це буде відчут
ний внесок в енергетику республіки.

МЕЧ ВІКІНГІВ
Під час земляних робіт у Еспенхайне 

(округ Лейпціг) знайдено меч вікінгів, 
найстаріший із виявлених досі в Саксо
нії.. Археологи працюють над встанов
ленням його походження.

ЗЛИДНІ БАГАТОЇ КРАЇНИ
Хто в Токіо забажає пообідати в най

дешевшому ресторані, повинен викла
сти суму, що дорівнює приблизно 
6 карбованцям. Якщо ж відвідувач ре
сторану замовите біфштекс, він пови
нен заплатити 12 крб. М'ясо завжди 
було в Японії дорогим, а тепер ціна 
на нього підвищилася до 24— 32 крб. за 
кілограм. Японія посідає 2 місце серед 
капіталістичних держав за розвитком 
промисловості і стоїть на 22 місці за 
рівнем заробітної плати. В країні бли
зько мільйона безробітних. Ціни на 
житло такі високі, що багато людей 
змушені ночувати на вулиці.
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ложки
ПРОФЕСОРА ТУГУЯ

В містечку Кимпулунг (Руму
нія) живе на пенсії професор 
історії Іоанн Тугуй. В його бу
динку можна побачити одну з 
найбільших приватних колек
цій румунського народного 
мистецтва: кераміку, вишиті
рушники, килими, меблі, а та
кож 1500 монет. Гордістю 
професора стала колекція де
рев’яних ложок, яких налі
чується понад чотири з поло
виною тисячі. Виготовлені 
ложки з п’ятдесяти порід де
рева, кожна має свій стиль і 
свій орнамент, відрізняються 
вони й за призначенням. Є спе
ціальні ложки для жениха та 
нареченої, для свят і для по
сту, для мирян і для духовен
ства. Колекція — свідок істо
рії матеріальної культури і 
звичаїв народу. На фото: про
фесор Тугуй.

ЮВІЛЕЙ МАРКИ
Міністерство зв’язку МНР випустило поштовий блок, 

присвячений п’ятдесятиріччю монгольської марки. 
Яскрава мініатюра розповідає про розвиток монголь
ської пошти від кінно-уртонної, що існувала в країні 
з XIII століття, до сучасної — повітряної. На блоці 
відтворено також одну з семи марок першої серії, 
випущеної в 1924 році напередодні І Великого Народ
ного Хуралу, що проголосив Монголію Народною Рес
публікою. Символічний знак схрещених блискавок —  
елдев-очир, зображений на перших марках, став ем
блемою монгольської поштово-телеграфної служби.

ШПАГА НЕЛЬСОНА

Англійський аквалангіст Роджер Койл знайшов на 
дні Темзи шпагу з золотим ефесом, прикрашеним 
300 діамантами. На думку музейних фахівців, ця шпа
га належала Гораціо Нельсону. її подарували йому 
за перемогу під Абу-Кіром (поблизу Александрії), де 
адмірал розбив французьку ескадру. Однак ця гіпо
теза поки ще не дістала підтвердження.

НОВЕ ЖИТТЯ БУМЕРАНГА

УГОРСЬКІ книги 
В 73 КРАЇНАХ

В 73 країнах світу читають 
книги угорських авторів —  
експортованих Угорщиною або 
йипущених видавництвами цих 
країн. Найбільшими покупцями 
угорських книг у перекладі на 
іноземні мови за минулі роки 
серед соціалістичних країн бу
ли НДР, Радянський Союз і 
Польща, серед капіталістич
них — США, ФРН, Японія й 
Англія.

Бумеранг, зброя аборигенів австралійського мате
рика, завжди викликав почуття подиву і захоплення. 
Тепер австралійські вчені розрахували на електронно- 
лічильній машині всі параметри бумеранга, його фор
му і вагу і створили нову модель, більш досконалу. 
Новий бумеранг повертається в руки мисливця в 
99 випадках із 100.

«ЛАЗЕРФОТО»

Американське агентство «Асошіейтед Прес» оголоси
ло про винайдення нового методу передачі фотографії 
за допомогою лазера. Цей метод, що дістав назву «Ла- 
зерфото», вже почав застосовуватися для передачі 
фотографій через Атлантику.
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— Будівництво в Чілі ведеться згідно з 
вашими наказами. «Ойленшпігель», НДР.

«Горіцонт», НДР.

Плавання американця в морі інфляції.
«Крісчен сайнс монітор», США.

«Лудаш Маті», Угорщина.
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Пробудження по-португальськи.
«Гардіан», Англія.

«Лудані Маті», Угорщина.

«Чікаго сан Таймс», сША.

«СЧмлре», Мек&ка.
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