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ФЕРНАНДУ НАМОРА

У
х НЕДІЛЮ 
І НАДВЕЧІР

Ч а с т и н а  перт а

І

У той час, ба й навіть раніше, мене вважали за відлюдька. Я занад
то багато курив, по-штукарському перекидаючи цигарку з одного кути
ка рота в другий. Всередині в мені все кипіло, і я дихав на людей важ
ким духом. Спалахував без найменшого приводу, можливо, тому, що 
хотів, аби інші бачили мою злостивість й огризалися; але після цього 
мене боялися ще більше, і я ще дужче дратувався. Я влаштовував дов
колишнім балаган, стоячи посеред сцени, яка називалася життям. Вті
ху від цього мав тільки я один. Щиро кажучи, я й гадки не допускав, 
щоб сміялася сіра маса. Хай краще вважають мене снобом чи психом, 
зрештою, я й сам так думав про себе. Коли вранці я розглядав себе 
в дзеркалі (особливо я любив це робити після того, як залисини відкрили 
моє гулясте чоло з сіткою набряклих жилок), моє зображення виклика
ло в мене ще більшу агресивність. З такою самою відвертою неприяз
ню на нас дивилися доведені до розпачу пацієнти, маючи нас за коно
валів, здатних лише корчити смішні й огидні міни.

Фернанду Намора народився 1919 року 
в невеличкому містечку Койдейші. Закін
чив медичний факультет Коїмбрського 
університету. Потім пробував себе в різ
них професіях — був фермером, шахта
рем; знайомився з життям контрабандис
тів. Згодом переїжджає до Лісабона, пра
цює в онкологічній клініці, але зрештою 
кидає медицину, щоб присвятити себе ви
ключно літературі.

Намора —автор багатьох романів: «Сім 
сторін світу» (1938), «Вогонь у пітьмі» 
(1943), «Шахти Сан-Франціско» (1946), 
«Ніч і світанок» (1950), «Зерна і полова» 
(1954), «Людина в масці» (1957), «У неділю 
надвечір» (1961). «Ті, що живуть у підпіл
лі» (1971). Видав він і кілька збірників

новел та поезій «Уривки з життя лікаря», 
«Вересневий діалог». «Свіжі ранки». Його 
творчість удостоєна багатьох літератур
них нагород: премії «Алмейда Гаррета» 
за роман «Сім сторін світу», «Вертісе» за 
оповідання «Уривки з життя лікаря», 
премії «Рікардо Мальєйрос» за роман 
«Шахти Сан-Франціско», премії «Ліне де 
Рего» за роман «У неділю надвечір». На
мора — один з найпопулярніших сучас
них португальських письменників.

Роман «У неділю надвечір» екранізо
вано, перекладено на десятки мов. У цьо
му романі порушується головна для твор
чості Намори тема — переборення самот
ності, страху перед майбутнім, пошуки 
сенсу життя.
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Я ще й сьогодні часто задумуюсь над тим, — події, що сталися, 
вже не беруться до уваги, — що, власне, було причиною моєї тодіш
ньої пихи й брутальності. Така поведінка нічим не була виправдана. 
Що, коли йшлося тут скорше про самолюбство? Сьогодні, після всіх 
цих подій, таких для мене повчальних, я схильний звинувачувати не ін
ших, а самого себе. І мені стає соромно від цього. Наприклад, я від
мовлявся носити халати, виділені в лікарні кожному лікареві, так само 
як відмовлявся дотримуватись розпорядку дня й годин прийому хво
рих. Я реготав у душі, коли мені розповіли, як завідувач клініки, медо
точивий і самовпевнений чоловік, напахчений лавандою, заверещав, 
мов порося, дізнавшись про мою відмову оглянути одну аристократку, 
що заявила про своє право пройти без черги перед рештою пацієнтів, 
покірним стадом, що збилося докупи, мов німа худоба перед ворітьми . 
різниці. І я радів на саму думку про те, що цей златоуст не посміє пов
торити цю сцену при мені, уявляв собі, як він потерпає вночі від стра
ху, що дама ця роздзвонить скрізь, як у його клініці ставляться до рес
пектабельних осіб.

Люди боялися моїх вибриків, чи як їх там можна назвати, а мені во
ни служили виправданням кожної моєї примхи. Я міг бути незалежним, 
жовчним і звалювати все на приступи неврастенії. Моєю хворобою бу
ла тоді неврастенія й зарозумілість. Тепер, коли я вирішив розповісти 
про себе те, чим аж ніяк не можна пишатися, краще називати речі 
своїми іменами. Якось я надавав ляпасів одному типові за те, що він 
наважився обмовляти мене поза очі. Про це тоді багато говорили в клі
ніці, і цей випадок ще раз довів, що я дикун, здатний на все. Мій пре
стиж ще більше зміцнився. Чому я так повівся? Не знаю. Не тому, що 
хотів помститися за образу, а просто з зарозумілості.

Щойно я згадав про «престиж». (Я хотів би тільки пояснити, яке 
убозтво криється в моєму самолюбстві.) Престиж можна здобути 
кількома способами: мовчанкою або розпатякуванням. Тут, у лікарні, 
нагод для цього багато. Перший спосіб, — його взяли на озброєн
ня ченці, — найпідступніший і, можливо, найдійовіший. Вони неабиякі 
мастаки лицемірити. Інтригами, хоч би яка була їхня мета, я гидував 
завжди, а дерти горло, щоб накидати іншим свою думку, я не вмію; 
може, тому я обрав третій шлях: зухвальство. Моя нетовариськість ста
ла своєрідною тактикою. Завдяки їй я здобув собі виняткові привілеї: 
я добирав пацієнтів і проганяв з-під кабінету істеричних дамочок, не
вропатів, мужеложців і всіх інших симулянтів. Це були наші приятелі 
чи приятелі наших приятелів, переконані, що роблять нам послугу або 
приносять себе в жертву, відвідуючи наші кабінети. В мене залишили
ся вбогі, покірні й перелякані пацієнти. Вони передчували близький кі
нець і вважали його неминучою карою для себе на цьому світі. До ме
не вони приходили тільки для того, щоб почути слова втіхи, нової брех
ні, бо в цьому їм усюди відмовляли. Здавалося, вони просили в нас 
пробачення за свої власні муки. Від мене, помічника хвороби, смерті чи 
ілюзій, вони вже не сподівалися ніяких чудодійних ліків, бо ні в що 
більше не вірили, їм досить було мого співчуття, щоб упевнитися, що 
хтось їх підтримає в тяжкому випробуванні в останню годину їхнього 
життя. Ці люди чекали від мене бодай такого співчуття, яке має до сво
єї жертви кат, залишаючись із нею наодинці перед стратою. Вони про
сили в нас, благали тільки брехні, весь час тільки брехні.

Незважаючи на мою круту вдачу, ці люди, хоч як це дивно, з-по
між усіх лікарів-могильників обрали мене. Я ніколи не намагався при
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хилити Тх до себе жалощами, а проте вони приходили до мене, самі і 
з рідними, вперто стояли під моїми дверима німою сторожею. Так ко
ні звикають до ударів батога і, загнані, ще якийсь час плентаються з 
самої впертості. Моя грубість не відлякувала їх. Краще вже грубість, 
ніж надмірна люб'язність.

Перш ніж розповідати далі, я хотів би сказати, які хворі відвідували 
мою клініку. По-моєму, саме з цього слід і почати. Обставини змушу
ють мене взяти на себе обов'язок літописця подальших подій. Щиро 
кажучи, цю розповідь мала б вести Клариса, оскільки тут ідеться про 
неї й тільки про неї (все, що стосується мене, зрештою, нецікаве й 
зайве). Я певен, що жоден читач не стримав би свого хвилювання в пе
редчутті драми, якби вона почала свою розповідь словами: «Мене 
звуть Клариса, і я вже не житець на цьому світі. Мені трапився один лі
кар — він добирав пацієнтів з числа приречених, щоб його не мучило 
сумління». І так далі. Початок цілком пристойний, але, думаю, Кла
риса ніколи б так не написала. Вона добре знала, що вночі я теж не 
міг спокійно спати, і як і дехто з моїх знайомих, вважала мене нещас
ною людиною.

Це було кілька років тому — скільки саме, мені вже не хочеться 
пригадувати. Доля привела мене у відділення злоякісних пухлин. Неза
баром я помітив, що цього відділення цурається решта лікарів. Усі 
мої колеги намагалися засватати в це відділення першого-ліпшого но
вачка, який зголошувався працювати в лікарні. Хоч я від природи обач
ний і недовірливий, але тут упіймався на нещирі приятельські вмов
ляння і навіть незчувся, як одержав пацієнтів з невиліковними хвороба
ми крові. А потім, коли нарешті виникла можливість вирватися з цієї 
пастки, поступитися своїм місцем перед іншим новачком, я побачив, що 
вже запізно й що не гоже звідти йти, і то не через моїх любих колег та 
їхні умовляння, а через покірну довіру цих бідолах, схожих на загнаних 
коней; хоч їхнє життя висить на волоску, але вони вперто чіпляються за 
нього, стоячи однією ногою в могилі. Кажуть, що людина до всього 
звикає — до болю, до жорстокості й свавілля. Я здавався собі поводи
рем понурого стада смертників, готових сліпо йти під ніж. Якщо хтось 
із них падав у дорозі, я мав ударами батога звести його на ноги й зму
сити, щоб він несвідомо чи зумисно простував до смерті. Може, вони 
були вже мертві? Хто мені відповість. Безперечно одне — і я це тепер 
визнаю — моє страшне ремесло не могло не накласти відбиток на мою 
душу, не спотворити її; таке буває з різниками на бойні, коли вони, 
слабі фізично, але з міцними нервами, стромляють пальці в туші з 
якоюсь садистською насолодою.

Такі думки пекли в безсонні ночі мій мозок; так само, як і болісне 
відчуття безсилля перед дедалі зростаючим потоком хворих. 
Ще не здогадуючись нічого про свою долю, вони просили в мене 
тільки заспокійливих ліків і знову верталися до праці, до буденного 
життя. Вони вважали це цілком природним, ніби мали на це право. По
малу ці думки зробили з мене невиправного циніка, який вважав ніж
ність сентиментальністю, а людям здавалося, ніби я чхаю на них. Мо
же, тільки одна Клариса бачила в мені іншу людину, таку, якої вона по
требувала і на яку в своїй безпорадності та самотності мала право.

Я нітрохи не прикрашую власний портрет, навіть якщо шукаю по
м'якшувальних обставин і виправдання для себе. Дехто, а надто Кла
риса, хотів би, щоб я був іншим.
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Проте я повинен визнати, навіть коли це нічого вже мені не допомо
же, що моя нечулість була, власне, лише захисною оболонкою, хоч ця 
оболонка, подібно до зажерливих клітин пухлини, підступно вбивала в 
мені все чисте й щире. За рік чи два до зустрічі з Кларисою я ще в 
смішній своїй донкіхотській вірі вислухував усяких шарлатанів, дозво
ляв, щоб вони забивали мені баки різними теорійками лікування і сум
лінно випробовував їх на хворих, у яких ще оживав короткочасний вог
ник надії; та зрештою в цьому вогнику ми згорали разом, байдуже 
спостерігаючи, як попеліють наші тіла. Хворі помирали, а я випробову
вав нові теорії. Щоразу, коли на прийом до мене приходив молодий 
пацієнт, а таких була більшість, зі свіжим обличчям, переконаний, що 
в нього лише легка недуга й нема чого гаяти час на огляд, мені хотіло
ся кинути йому всю правду в вічі й розбити вщент його самовпевне
ність, виправдавши цим власну безпорадність. Але потім я знов забивав
ся в свій куток, де плекав нові, ще облудніші теорії й смакував їхню 
отруйність. Цілі дні я носився з ними, пишаючись підкресленою повагою 
до мене з боку колег, аж поки піддослідні кролики здихали в лабора
торії.

Я пишу ці рядки на світанку, і мене поволі долає втома. В кімнаті 
ще темно, але несмілива смужка денного світла, пробившись крізь ма
тове скло дверей, вже підкрадається до столу. Я вже давно вирішив 
замінити це брудне скло фанерою, бо в кімнаті розвиднялося раніше, 
ніж хотілося, але все відкладав. Можливо, я сподівався, що крізь неї 
знову проникнуть тіні й шерехи дому, як у дитинстві, коли я вигадував 
собі різні хвороби лише для того, щоб у винагороду за випиті ліки 
батьки дозволяли мені взути чоботи з невичиненої шкіри. Грубі се
лянські чоботи — такі, як у Зе Фадіста, найщасливішого, як на мене, 
вуличного співака. Він міг взуватися й одягатися так, як нам забороня
ли. На жаль, матове скло давно вже не пропускає ні тіней, ні шерехів, 
тільки нематеріальне, тихе світання, безмірне від порожнечі, яку ніхто 
не заповнює собою. Іноді вранці я не спав, дивлячись на світлий пря
мокутник дверей. Не хотілося вірити, що вже дніє, я боявся немину
чої самоти. Світ був десь далеко, дуже далеко за дверима. До ме
не долинав лише невиразний гомін. Нині скляні двері вже не віщують 
мені такого страшного пробудження. Нині я вже знаю — тільки любов 
наповнює все собою й оживляє, тільки завдяки їй ми все пізнаємо, 
і якщо вже вона до нас прийшла, то нам більше нічого не треба для 
того, щоб відчувати себе живими.

Як це я міг таке написати? Мене долає сон. Дається взнаки втома.

II
Саме тоді в наше відділення прийшла Лусія, молода непоказна дів

чина. Нижня випнута губа надавала її обличчю лякливого виразу. Недав
ня випускниця медичного інституту, вона болісно червоніла й ховалася 
за плечима інших лікарів, як тільки при ній згадували про щось досі 
їй невідоме. Слухаючи, як я викладаю свої привабливі, але хисткі теорії, 
як виголошую гучні фрази, вона тільки рота роззявляла. Мене це 
тішило й водночас дратувало. Я помітив, що мої вибрики лякали її 
дужче, ніж інших, і тому демонстрував їх іще частіше. Сама присутність 
цього простодушного, з вигляду немудрого дівчати мовби зводила на
нівець важливість справи, над якою ми працювали. ~



Лусію знайшов наш завідувач клініки. Через наше відділення про
йшла вже велика юрба молодих жевжиків із світського товариства; 
його протеже: вони надягали білі халати, немов курсанти парад
ну форму, щоб привабити до себе дівчат. На щастя, в нас вони не за
тримувалися; з'являлись і відразу ж зникали, як метеори, вважаючи се
бе гідними вищого лету. Лусія була скромна. Від безхарактерності, як 
думав я тоді. Поводилась, наче соромливий хворий на нежить, який 
швидше собі носа затисне, ніж голосно чхне й приверне цим до себе 
увагу.

Згодом Лусія почала мене дивувати. Особливо коли вона відкидала 
страх і приходила до мене з несподіваними, але слушними пропозиція
ми. В роботі дівчина виявляла завзяття, любила порядок, дисципліну. 
До хворих ставилася лагідно й уважно, вміла підбадьорити їх, поверну
ти їм почуття гідності. Та й губа її вже не здавалася такою смішною, 
як раніше.

Я дедалі більше цінував її й згодом уже не уявляв собі, що робив 
би без неї, хоч працювати з жінками мені завжди було неприємно. Та 
все ж таки час від часу я навмисне вражав її своєю грубістю. Нам не 
раз доводилось залишатися і вночі в лікарні, і ці ночі гнітили нас, аж 
поки не залягала глибока, мертвотна, холодна тиша, провісниця світан
ку. Тоді Лусія кількома словами, доторком легких пальців порушувала 
мою самотність, щоб змусити мене полагідніти, щоб повалити мур, зве
дений між нами. В ці ранки, коли багато хто з хворих у клініці помирав, 
коли в інших притуплялися болі, коли предмети, голоси, здавалося, від 
нас оддалялись, ніби розпливаючись, набираючи неясних обрисів, ми 
відчували потребу доторкнутися до чогось живого, щоб тиша не погли
нула нас самих. Лусіїні спроби зблизитися зі мною були зворушливі, і 
мені було приємно бачити в ній здоровіє, живе й чуйне створіння, здат
не поділити мою тугу, але я ніколи не давав їй зрозуміти, що я такий 
самий беззахисний і безсилий, як вона.

Лусія знала, що я люблю каву. Вона часто бачила, як я підіймався 
сходами до лікарняного буфету, одного дня купила кавоварку й тепер 
залюбки готувала для нас обох чорну каву під час нічного чергування 
або коли ми працювали в лабораторії. Кавоварка ще більше зблизила 
нас. Завдяки їй Лусія непомітно створила між нами атмосферу якогось 
затишку. Схаменувсь я надто пізно, коли вже не міг без неї обійтися.

В той час я залишався в лікарні навіть після роботи, оскільки ніякої 
рідні в мене не було. Лікарня стала для мене, як казала Лусія, «хра
мом». І коли після першої половини дня, сповненої галасу й зойків 
хворих, мені іноді хотілося пройтись, я почував себе як старий чинов
ник, котрого на схилі життя викинули на пенсію, бо цього вимагав за
кон. Тому я завжди поспішав, робив коло навкруг лікарні й вертався 
назад, хоч навіть мій робочий час уже закінчився. Лікарня тоді зда
валася мені величезною будівлею, сплюндрованою грабіжниками. Не 
знаходячи приводу залишатися Довше в клініці, де пустельні коридори 
тільки посилювали почуття моєї самотності, я мимоволі йшов до лабо
раторії. Лабораторія була тоді ніби дворянським гніздом, місцем, де 
збиралася «еліта» лікарні. Та незабаром я усвідомив, що приходив ту
ди не задля розваги. Лабораторія відкривала мені другий, невідомий 
для мене, але не менш захопливий бік мого фаху. Тут я відточував свій 
зір клініциста, робив досліди й поглиблював знання. В усякому разі, 
моя робота трохи урізноманітнювалася. «Іще одне його дивацтво», — 
думали про це мої колеги. Але Лусія думала інакше. Вона єдина з усіх
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них (Тм аби лиш тепленьке місце) брала з мене приклад. Своєю улес
ливістю вона нагадувала мені кішку, яка стрибає людині на плечі, схо
вавши пазурі. Але чому вона хотіла бути зі мною? З професійної ціка
вості? Чи тому, що закохалася в мене? А може, вона просто нудилася 
тут і не знала, чим заповнити свій вільний час? Признаюся, ми часто 
бували разом: пили каву, робили спільно досліди. А втім, така поведін
ка зовсім не потребує якогось виправдання. Лусія, так би мовити, бу
ла часткою мого оточення. Нерідко я навіть забував про її присут
ність і коли знічев'я оглядався, то без усякого подиву бачив, що вона 
сидить мовчазна якась і сонна, ніби чогось чекаючи. В такі хвилини во
на нагадувала забуту кимось річ. У цій її поведінці було щось 
від сторожового собаки, і я іноді навіть дратувався. Але коли не помі
чав її поруч себе, то відчував щось подібне до збентеження; таке бу
ває з нами, коли забудемо зачинити двері, а потім усвідомимо, що 
нам загрожувала небезпека, поки вони стояли відчинені.

І все ж наполегливість, з якою я цілі дні просиджував у лікарні, 
іноді й на хвилину не виходячи з терапевтичного кабінету, мабуть, зда
валася їй неприродною. Тоді вона з шумом і незграбно знімала з 
вішалки пальто, певна річ, прагнучи нагадати цим мені про свій відхід.

— Ви ще залишаєтеся? — питала вона, висипаючи попіл з попіль
нички й прибираючи на столі.

— Так, я ще трохи посиджу, — відповідав я, не підводячи голови.
Незабаром до мене долинав грюкіт дверей у коридорі.
Одного дня, коли ми разом пили каву в моєму кабінеті, вона, ніби 

між іншим, заговорила про фільм, що саме йшов у місті. (Самі того 
ке помічаючи, ми часто згадували місто як щось дуже далеке, як Ва
вілон, де повно розпусників. Це відчуття особливо загострювалося тоді, 
коли нас поглинала робота, і коротенька прогулянка по бульвару здава
лася нам неабиякою пригодою.) Я вдав, ніби не зрозумів, до чого вона 
хилить. Тоді Лусія набралася духу і сказала.

— А що, як нам піти подивитися?
— Куди?
— Прошу вас, не вдавайте такого нетямущого! — її  губа об

ражено затремтіла.
Я зміряв її іронічним поглядом. Дійнята до живого, вона додала:
— Може, цей фільм навчить нас, як стати справжніми людьми, 

людьми, з їхніми слабкостями і позитивними рисами.
Вона замовкла, чекаючи на мою відповідь. Щоки її порожевіли. В 

роті у мене пересохло. Тоді Лусія тихо, наче ступаючи обережно по 
битих пляшках, прошепотіла:

— Сидячи тут цілими днями, можна й збожеволіти.
Вона стежила за мною, коли я підійшов відчинити вікно свого «хра

му». Штори затріпотіли, мовби злякалися вуличного гамору. Подих сві
жого повітря розігнав хмари тютюнового диму. День хилився вже до 
вечора. Рух на вулиці помалу стихав. Минув ще один день, схожий на 
вчорашній, схожий на дні всіх цих одноманітних літ.

— Чудово, Лусіє, ви були зі мною принаймні щирою й нарешті при
зналися, що це понад ваші сили.

Я вже не пам'ятаю, чи майнув на її обличчі вираз переляку. Але в 
голосі в неї чітко пролунали його нотки.

— Вибачте, не зважайте на ці мої слова. Просто я звичайна жінка і 
не збираюсь цього приховувати. Багато в чому ми дуже далекі одне від 
одного. Але я не хочу, щоб ви перекручували мої слова.
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— Це все? — жорстоко кинув я.
— Ні, якщо вже так хочете знати. Я ще сповнена віри в життя й ві- 

ри в себе, в людей і, звичайно, в вас. Я не вважаю свою працю мар
ною, як це вважаєте ви.

Невиразний вуличний гомін поволі завмирав. Небо втрачало останні 
барви. На даху ожила неонова реклама.

— Хто це вам сказав? — запитав я.
— Ви самі щодня повторюєте це. Нітрохи не криєтеся переді мною.
— Це що, докір?
— Хіба я маю право вам докоряти?
Для Лусії це було просто геройство. Безприкладне геройство. Я по

мив холодною водою руки й обличчя, знову закурив, скоса позираючи 
на неї. Обличчя дівчини вже не палало рум'янцем. Воно було похмуре 
й стомлене.

— Признаюсь, я дуже здивований вашою заявою, — сказав 
я, примружуючи очі. — Я гадав, що робота для вас — тільки приєм
ний спосіб гаяти вільний час. — Лусія поволі відсунула мікроскоп, 
крізь який вона вдавано щось розглядала, обернулась до мене і спер
шу зблідла, а тоді вся спаленіла. — Так само, як для інших більш чи 
менш зручний спосіб заробляти гроші. В усякому разі роботу в лікар
ні ви не берете надто близько до серця, бо спите, бачу, добре.

Тепер, коли я вже почав цю розмову, треба було її закінчувати. Але 
мене нітрохи не втішило, коли я побачив, як між її бровами залягла 
глибока, болісна зморшка.

— А чим же тоді є для вас ваша робота? Ви можете це мені ска
зати?

Вона сама звільнила мене від неприємного обов'язку відповідати на 
це запитання. Піднесла руку до рота, прикусила мізинець, а потім бла
гальним тоном сказала:

— Дайте хоч іншим у щось вірити. Не відбирайте в них того, що їм 
найдорожче.

Незважаючи на образу й гнів, Лусія опанувала себе. Вона навіть 
усміхнулася, даючи мені час на відповідь, але так і не діждалася її: 
вимагати такої відповіді означало зазіхати на моє самолюбство. І все 
ж ця дівчина була не дурна, а її усмішка сподобалася мені, навіть за
чарувала мене.

Ми пішли в кіно. Потім я помстився їй за свою слабість — кіль
ка днів не дивився на неї.

Ill
Пора вже ввести в розповідь Кларису.
Якось уранці, проходячи коридором, я побачив, що медична сестра 

знімає з дверей карточку з ім'ям хворої, щоб замінити її іншою.
— Хтось помер?
— Ота вагітна жінка з села.
— А, — сказав я розгублено, ніби намагаючись відшукати її в своїй 

пам'яті, де вже не було місця для таких скромних осіб.
Жуючи цигарку, я пригадав цю жінку. Вражена хворобою, прире

чена незабаром умерти, вона виявилася вагітною. Думала тільки 
про майбутню дитину, і ніхто з нас не наважився їй сказати, що після 
пологів вона довго не протягне. ї ї  чоловік, убогий наймит, працював у 
великого землевласника, справжнього феодала в їхній місцевості. На
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всі наші натяки, що треба готуватися до найгіршого, він лише щось не
виразно мимрив собі під носа. Похмурий і мовчазний, він уперто блу
кав коридорами лікарні, ніби збираючи матеріал для обвинувачення.

Це стеження тривало день у день, і навіть я вже здогадувався, в 
чому тут річ.

Для простих людей, не глухих до голосу інстинкту, все, що пов'яза
не з життєвою силою, ще зберігає свою величну таємницю й найглиб
шу сутність. Саме сьогодні під час огляду один селянин на мої дома
гання розповісти про свою недугу нарешті признався:

— Це зачепило вже навіть природу.
Природа — це статевий орган. Я не знаю іншого прикладу, де б 

мудрість поєднувалася з такою покірністю долі.
Часом рідні хворих селян (я ще тільки мрію досягти такого!) пе

редчувають загибель чи порятунок так, як це передчувають тварини 
.внаслідок даного їм природою досвіду. Ніщо очевидне їх не поперед
жає про небезпеку, втім, вони й несвідомі цього. Але в ту хвилину, ко
ли життя перемагає смерть, коли відкривається згорнута брунька, вони 
повертаються до своїх буденних клопотів і вже уникають зустрічей з 
нами. Ніхто не може пояснити, чому це так. А ми помічаємо в останню 
чергу, що небезпека минула. Так само буває й тоді, коли наближаєть
ся кінець, для нас іще непомітний. Хворий нібито оживає, і ми, підба
дьорені надією, весело позираємо на його ближніх. Але чому погляд 
у цих людей такий суворий, поважний, осудливий? Вони вже знають, 
чим це закінчиться: хворий довго не протягне.

Дізнавшись про смерть селянки, я полегшено зітхнув. Смерть хворо
го часто була для мене найзручнішим виходом, вона рятувала мене від 
нічних кошмарів. Не знаю, як сестра зрозуміла незворушний вираз мо
го обличчя, бо одразу ж додала:

— Не турбуйтеся, сеньйоре доктор, ліжко вже зайняте.
І з  неприхованою зловтіхою показала мені нову заповнену карточ

ку, яку тут же засунула в рамку на дверях.
— Хто її прийняв?
— Ваша асистентка. — І після короткої й напруженої паузи додала: 

— Може, ви хочете оглянути цю хвору?
Мабуть, я видавався їй стерв'ятником, ласим до нової здобичі. Цікаво 

ж усе-таки: чому люди бачать мене саме таким?
Пацієнтка була молода жінка з непокірним, буйним волоссям, якого, 

здавалось, ніколи не торкалася щітка. І не тільки волосся було в неї 
непокірне: вона дивилася на всіх без тіні збентеження, і в очах її грали 
бісики.

Мені здалося, ніби я її вже десь бачив, тільки не міг пригадати, де 
саме. В кафе? Так, у кафе. Але спогад про неї пов'язувався в мене з 
іншою зачіскою, з яскраво-червоною блузкою, з сигаретою, затисну
тою в тонких, кощавих пальцях. Вона була така ж самовпевнена, як і 
сьогодні.

Очевидно, вона не здогадувалася про свою хворобу. Останнім ча
сом у неї з'явилися легкі болі в черевній порожнині, й вона звернулася 
до лікаря. Той, запідозривши, що в неї щось негаразд із селезінкою, 
порадив їй, окрім всяких інших дурниць, зробити аналіз крові. Так у 
неї виявили хворобу, що нишком пожирала її організм. Зрештою ліка
реві пощастило, не знаю вже, яким чином, умовити її лягти в лікарню.

Про все це я довідався поступово, витягаючи з неї слово за словом. 
Хвилину вона мовчки дивилася на мене—  реагувала так, як і більшість



пацієнтів, свідома того, як мало, по суті, могла мені сказати. Під час 
огляду один з моїх асистентів записував історію ТТ хвороби. Вона не
довірливо хмурилася, її перестали цікавити ці таємничі записи і мої 
гримаси, коли я кінчиком язика пересував у роті цигарку, уважно огля
даючи її.

— Тут болить?
— В мене ніколи ніде не боліло.
Вона забула вже про болі в черевній порожнині.
Мій огляд нарешті роздратував її. Як спійманий на гарячому брехун, 

вона спробувала довести безпідставність усяких підозр:
— Я взяла з собою кілька аналізів.
Я вдавав, що нічого не почув і розпитував далі:
— Що ви відчуваєте? І відколи?
— Я ж вам щойно сказала.
Я підвівся і, дивлячись кудись понад її головою, сказав асистентові:
— Прикладіть ці аналізи до історії хвороби.
Пацієнтка була вражена. ї ї  зрадив напружений вираз обличчя. 

Хоч вона, можливо, й недооцінювала загрозу, що нависла над нею. 
Саме ті з хворих, хто не хоче визнати всієї серйозності свого стану й 
протестують проти підступності недуги, боляче переносять, коли лікар 
утрачає до них інтерес. їхній випадок завжди здається їм унікальним, 
надзвичайним і заслуговує цілковитого зосередження всієї нашої уваги.

Вона сподівалася, що я знов почну її розпитувати, намагаючись зла
мати її опір. Але я обходив інших хворих: кому кину коротке запитан
ня, кого огляну з інквізиторською суворістю. Тільки-но я рушив до две
рей, як хвора покликала сестру й запитала, чи можуть до неї прислати 
іншого лікаря. Я їй явно не сподобався.

На те, що я повернуся назад, вона аж ніяк не розраховувала. Не
дбало, наче йшлося про якусь дрібницю, я поцікавився з порога:

— Як вас звати?
Я й сам не знаю, чому це спало мені на думку і чому я не запитав 

асистента, адже той був усього за два кроки від мене.
— Клариса.
Клариса. Ім'я це нагадало мені якусь заборонену книжку, читану в 

молодості. А проте сьогодні я виводжу його з глибоким хвилюванням.
Наступного дня, тільки-но я наблизився до її ліжка, вона накинулась 

на мене:
— Доки ви мене тут триматимете? Коли я зможу повернутися дб 

нормального життя?
Ну й хитрунка! Я запідозрив, що це зухвальство в неї штучне, всьо

го тільки поза. Але того дня я був найменше схильний до жартій, 
укрив її ковдрою й сухо відрубав:

— Та хоч сьогодні.
Ця несподівана відповідь відбила в неї будь-яку охоту заїдатися зі 

мною. Вона почервоніла й почала виправдовуватися:
— Я хотіла тільки спитати, чи надовго затягнеться моє перебуван

ня тут.
Асистент зачмихав — у нього це означало сміх.
— Ви запитуєте чи наказуєте дати відповідь?
Кращої нагоди приборкати цю непокірну кішечку годі було й бажа

ти, і я вирішив нею скористатися. Я відчував, як вона лютувала в душі, 
перш ніж скорилася й силувано пробурмотіла:

— Запитую.
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З самого початку нашої розмови біля нас крутилася сестра з похму
рим виглядом людини, звикло? до таких сцен, уже давно не оригіналь
них. Кілька разів вона підходила до вікна й дивилась на автобуси, що 
стояли на кінцевій зупинці, і на хворих біля басейну з золотими рибка
ми в саду.

— Я ще не можу вам цього сказати, — відповів я. — Одначе лікар
ня не в'язниця, звідки не можна вийти при бажанні.

Клариса покірно потупилася.
Можливо, я трохи перебрав міру, хоч і мав звичку викликати такий 

психологічний шок у всіх пацієнтів, надто в тих, що, на мою думку, бу
ли здатні звести нанівець наші зусилля, щодень пориваючись нас поки
нути. Хворі — діти, їх треба привчати до послуху. Прихильність чи при
вітність мали прийти до них згодом.

Але Клариса не здавалася, вона не хотіла залишати останнє слово 
за мною. Коли я переглядав останні лабораторні аналізи, що лежали на 
столі в їхній палаті, вона запитала мене:

— Як вас звуть, сеньйоре доктор?
(В моїх вухах це прозвучало: «Як вас там?»)
Усі витріщилися на мене.
— Жоржі, — відповів я.
Асистент кахикнув, прочищаючи горло, трохи не задихаючись від 

обурення.
— Доктор Жоржі, — поправив він мене. — Ви повинні називати 

його «сеньйор доктор Жоржі».
Незабаром я дізнався від сестри, що Клариса вирішила залишитися 

в лікарні. Але мені здавалося, що вона зовсім не змирилася з пораз
кою, навпаки, чекала нагоди, щоб показати мені, що не збирається тер
піти мене, як інші. Та я помилявся, сподіваючись від цієї кішечки бурх
ливої й негайної реакції. Щоб випередити події, я знову почав наполя
гати:

— Ваша хвороба може затягнутися. По-моєму, для вас тут не зов
сім сприятлива атмосфера. Зрештою, тепер вам ніщо не заважає по
вернутися до нормального життя. Вистачить, якщо ви час від часу при- 
ходитимете до нас на обстеження.

Якби нас почула Лусія, яка завжди була схильна витлумачувати мої 
вчинки в романтичному дусі, вона напевне подумала б, що я даю Кла- 
рисі останній шанс, останню радість, наче тій свійській птиці, котру пус
кають трохи побігати, перш ніж спекти її на рожні. Оте моє «тепер» 
було зовсім недоречне. На щастя, хвора не стала чіплятися до слів, як 
це робили інші в передчутті якоїсь прихованої для них небезпеки. її 
всю захопила напружена дуель між нами. Вона визивно стріпнула сво
єю буйною гривою й відповіла:

— А мені й тут непогано.
Заперечуючи мені, вона, здавалось, утверджувала себе.
Коли я віддалився на кілька кроків, вона сказала не зовсім упев

нено:
— Я вам не дуже подобаюся, правда?
її  сусідка буркнула:
— Хіба ви не чули, що до нього треба звертатись «сеньйоре док

тор Жоржі?»
Кларису, щиро кажучи, в палаті недолюблювали.
Щоразу, коли я оглядав інших пацієнток, її ясні й лукаві очі сверд

лили мене, наче я був звір якоїсь невідомої породи, що випадково по-
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лав у клітку. Вона зважувала кожен мій крок, кожну фразу; здогаду
ючись про це чигання й не маючи змоги озирнутись, щоб переконати
ся в цьому, я почував себе сковано. Клариса явно шукала вразливого 
місця в моїй захисній броні. Здається, всіх нас, — мене, хворих, лікар
ню, — увесь цей химерний світ, що притягував і водночас відштовху
вав її, вона почала сприймати як незвичайну й цікаву пригоду. Вона пе
реживала її щодня, але тільки як спостерігач — сама брати в ній участь 
відмовлялася. Грати серед нас роль відкривача, дослідника звичаїв ди
ких племен стало в її очах найзахопливішим виправданням її видимої 
покори. Так чи інакше, хвороба для неї не існувала.

В мене було таке враження, наче Клариса здогадувалася, що 
моя грубість — це тільки маска й що під цією маскою кров'ю облива
ється серце, аж ніяк не байдуже до навколишніх драм. Вона почала 
стежити за мною іншими очима.

Саме з цих міркувань я волів, щоб її випадком більше цікавилася 
Лусія або інші асистенти. Сам утручався лише тоді, коли заставав їх бі
ля її ліжка. Може, не здаватимусь їй таким різким, якщо покажу, що 
нічим не вирізняю її з решти пацієнтів.

Проте одного дня, загаявшись біля сусіднього ліжка, я не міг стри
матись, щоб не запитати її раптово, але байдужим тоном:

— А ви як себе почуваєте? — І на довершення свого безглуздого 
запитання додав: — Подивимось, як ваші справи.

У неї був такий розгублений вигляд, ніби її зненацька розбудили з 
глибокого сну. Моє запитання було таке утерте, як стара пластинка, 
яку прокрутили вже сотню разів, але на неї воно справило несподіва
ний ефект.

Отже, вона хвора. І до неї ставляться, як до хворої.
— Я почуваюся цілком добре.
Вона злякано відштовхнула мої руки, потім на мить стиснула їх у 

своїх маленьких долонях, наче бажаючи їх зачарувати.
З того дня, як це легко було й передбачити, поведінка її змінилася. 

Вона й далі стежила напружено за мною, але в її допитливому погляді 
вже можна було прочитати розчарування й покору. Нова несподіванка: 
за кілька днів вона стала ретельною помічницею медичного пер
соналу і почала цікавитися особистими справами сусідок по палаті. Ні
чого не казала про своє самопочуття, але постійно, з якоюсь одержи
містю поринала в задуму, нюхаючи пляшечки без етикеток, користа- 
лася найменшою нашою неуважністю, щоб розгадати таємницю тих 
схем і діаграм, де таємними знаками з жорстокою об'єктивністю від
бивалася схема людської долі.

Ця зміна занепокоїла мене. Краще б Клариса залишилась колиш
ньою: хоробрим бойовим півником, який не здогадується про свою 
близьку смерть.

IV
Кларису довго ніхто не відвідував. Аж ось одного дня до неї прий

шов якийсь молодик у тісній салатовій сорочці, з навислим на чоло ску
йовдженим чубом і приніс їй якісь новини. Він виклав їх у двох фразах, 
не зовсім зрозумілим жаргоном. Увійшов пирхаючи й пирхав увесь час,
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бігаючи очима по палаті, немовби тільки й чекав нагоди, щоб дремену
ти звідси. Щоразу, коли Клариса зверталася до нього, він метушився, 
наче спійманий за крила птах. Коли він поквапливо пішов до дверей, не
мовби боячись, що його покличуть назад, я глузливо скривився.

— Він вчиться на художника, — сказала вона, ніби на своє виправ
дання.

— Це зразу видно.
— Як ви все бачите зразу!
■*— Ваш приятель, м'яко кажучи, поводився не дуже ввічливо. Але 

митцеві це прощається.
Клариса втупилася в мене своїми сірими очима, але не бачила й не 

чула мене. Думками вона була десь далеко звідси.
— По-моєму, він більше не прийде.
«Ну то й що?» — кортіло мені сказати, але з мого боку це було б 

жорстоко та й ні до чого. А втім, не так і жорстоко, оскільки вона жва
во й дещо задерикувато докинула:

— І, ясна річ, ви одразу зрозуміли, що він більше не прийде?
Клариса більше не розпитувала мене про свою хворобу. І якщо во

на помічала, як я під час обходу вперто уникав цікавитися станом ЇЇ здо
ров'я чи оглядати її, то приписувала це моєму бажанню уразити її са
молюбство. Якби не її недавня реакція, то можна було б подумати, що 
вона ще не змирилася зі своєю хворобою. Але ми добре знали, що во
на живе в постійній тривозі. Одного дня, коли я зовсім несподівано за
явив: «Завтра ми зробимо вам переливання крові», вона з жахом гля
нула на мене:

— Навіщо?
Можливо, цього разу подив її був цілком щирий. Можливо, вона й 

досі ще не вважала себе головною героїнею нашої спільної драми. Точ
ніше сказати б, можливо, Клариса ще не усвідомлювала, що для неї 
вже немає порятунку, хоч розуміти всієї серйозності свого стану вона не 
могла. Але вона й далі вперто заперечувала діагноз: він здавався їй аб
сурдним.

— Навіщо? — перепитала мене вона.
— Треба.

— Але ж я зовсім не почуваюся хворою.
— На жаль, треба.

Після цього вона вже не заперечувала. Коли за кілька годин я 
зайшов до лабораторії, то побачив, що Клариса сидить, згорблена, на 
низькій табуретці, засипаючи мою асистентку наївними запитаннями. За
бачивши мене, вона швидко підвелася й вийшла, більше незадоволена, 
ніж збентежена моїм приходом.

Я почав перекладати колбочки й шприци, просто так, чекаючи, що 
Лусія сама мені щось розповість. Але вона, здавалось, вирішила продов
жити цю напружену мовчанку й міцно закусила пухку губу, щоб не 
піддатися спокусі. Проте, як і більшості жінок, їй не була чужа цікавість. 
Не витримавши, вона зрештою запитала:

— Що ви шукаєте?
— Де Гедеш? — Я вирішив ухопитись за першу-ліпшу нагоду, щоб 

якось натякнути їй про Кларису.
— Так ви,шукаєте Гедеша? — Голос її був гострий, мов лезо. — Він 

щойно вийшов з паперами в руках. Певне, десь зараз нюшить, чи не 
пахне новим скандалом.
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Гедеш був місцевий пліткар. Навіть більше, ніж пліткар. За товстими 
скельцями його окулярів, здавалося, клубочиться ціле кубло гадюк. Він 
з усього зловтішався, негідник!

Я спробував зробити ще один невдалий натяк:
— Мабуть, сьогодні тут буде людно.
— Атож, до лабораторії приходить багато хворих.
Лусія підпустила мене ближче до сильців, певна, що я сам у них 

попаду, без її допомоги.
Тоді, відкинувши всяке самолюбство, я запитав навпростець:
— Скажіть, Лусія, вона здогадується про свій стан?
Губи Лусії розтулилися в напівусмішці, трохи глузливій. Потім вона 

кивнула, ніби я сказав саме те, що їй хотілося від мене почути.
— Ні. Не зовсім. Але вона все ж таки починає вже дещо підмічати. 

Це вразлива й розумна жінка.
— І вперта.
— А ви хіба ні? Ви просто ненавидите одне одного. Мені це не по

добається.
Тепер, коли я опинився в пастці, Лусія раптом невпізнанно змінила

ся. її нижня губа нагадувала м'ясистий кривавий пуп'янок — вона безпе
рервно кусала її. Лусія квапливо налила мені чашку кави, намагаючись 
приховати за цим буденним ритуалом свою збентеженість. Я теж сидів 
наче на голках. Дослухався до вуличного гамору. Ця житейська суєта 
інколи заспокоювала мене: наприклад, оглушливе тріскотіння мотоцикла 
чи скрегіт трамвайних коліс. Я простягнув чашку до вікна й сказав:

— Дорожній рух стає дедалі інтенсивнішим. Не витримують уже 
барабанні перетинки. Лікарню треба будувати якомога далі від цього 
пекла.

— Тут висить кілька знаків «Звукові сигнали заборонено».
— Так, але, як видно, на них ніхто не зважає.
— А це, може, навіть і добре. Бо якби ми всі ходили навшпиньки, 

то лікарня ще більше скидалася б на в'язницю.
Це була кумедна дитяча гра. Щоб припинити її, я пішов ва-банк:
— Що ви хотіли сказати цим своїм: «А ви хіба ні?»
— Що я ідіотка. І вам це приємно усвідомлювати.
Я глянув на неї, не вірячи своїм вухам. Але вона дивилася на мене 

спокійно, може, навіть трохи зухвало, так, ніби, роздягшись переді 
мною, вважала, що тепер уже марно затулятися. В мене не вистачило 
сміливості заявити їй, що я надто невдячний слухач для всяких манірних 
дівиць. Але я обрав зручніший вихід. Підкреслено театрально кинув на 
стіл свій халат і пішов до дверей.

В коридорі я наткнувся на Гедеша з його брудною посмішкою. Мені 
одразу захотілося витерти хустинкою обличчя, кожну ділянку незахище- 
ної шкіри, щоб не заразитися від нього. Або попустити пояс, щоб ви
блювати, перш ніж до горла підступить нудота. Посмішки, манери й сло
ва Гедеша були для мене нудотно-солодкі.

— У мене є з собою кілька цікавих для вас статейок, любий Жор- 
жі. Коли йду до бібліотеки, я завжди думаю про вас.

Ще одне його слово — і мене б занудило.
— Ви дуже люб'язні, але я не маю часу зараз їх читати. Хай по

будуть у вас, а завтра поговоримо.
І я вивільнив долоню з його пальців, чіпких і слизьких, мов ящірки.
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Як гарно було на вулиці! Особливо приємно було блукати просто 
так, без ніякої мети. Я часто гуляв тут, вештався, шукав чогось, а чого, 
й сам не знав, тим часом як мозок працював дедалі швидше, наче пор
шень увімкненого на повні оберти мотора.

Але цього вечора все було зовсім інакше. Я обмірковував поведін
ку Лусії, її дивне двояке ставлення до Клариси, даремно намагаючись 
відмежуватися від цих думок іншими спогадами, образами інших, ба
нальніших людей, таких як Гедеш. Гедеш зі своїм волом, беззвучним хи
хотінням, рівним, ніби він проковтнув аршин, тілом завжди й скрізь ла
ден стромляти свого носа. Гедеш із передчасно посивілими, а може, тіль
ки пофарбованими для солідності скронями. Гедеш, що часто блукав 
поблизу цих вуличок і барів, був свідком усіх низькопробних драм, 
скрізь підслуховував і підглядав — справжній тобі драматург, та й годі! 
Гедеш... До дідька цього гидотного Гедеша, цього негідника! Лусія і Кла- 
риса — ось хто не сходив мені з думки навіть на цій вуличці з брудною 
бруківкою, мокрою після вранішнього дощу. Я завжди любив блукати 
в цих підозрілих місцях. Можливо, в мені сидів марнотратник життя, не 
знаю, а може, я хотів на якийсь час пуститися берега, щоб потім, сха
менувшись, відчути себе чистішим, ніж досі.

У цьому кварталі жила колись аристократія, що розбагатіла на 
торгівлі індійськими прянощами. Ще й сьогодні тут стоять обдерті особ
няки, оточені товстими мурами, наче фортеці, з пишними під'їздами — 
справжніми архітектурними пам'ятками. Майже у всіх них містилися ни
ні заклади сумнівної слави, де можна було найняти на годину кімнату 
з височезною стелею, готелі, що перебували під суворим наглядом по
ліції. Замість колишніх капітанів каравел звідти тепер виходили розчер- 
вонілі буржуа в насунутих на очі капелюхах і нервозно попахкували си
гаретами, закуреними ще на темних сходах. Лише опинившись по той 
бік вулиці, вони сповільнювали ходу. А що вже казати про всіх цих не
роб, що стоять, ліниво спершись на стіну? Від них тхне дармоїдством.

Удаючись до цих подробиць, я поводжуся так, як того далекого ве
чора, коли намагався зосередити свої думки й увагу на простих речах, 
здатних відвернути мене від моїх клопотів. Але яких, власне, клопотів? 
Адже особисті переживання моїх пацієнтів мене не обходили.

Я зайшов до бару. Запах їжі розбудив зненацька апетит. За стой
кою в глибині зали вишикувалися пузаті барильця вина. В кутку стояло 
кілька столиків. Але найлюдніше було тут, біля стойки, де я й сів уда
вано недбало. Відвідувачі замовляли червоне вино й смажені сардинки.

— Один біфштекс.
— Вино червоне чи біле?
— Каву.
Двоє крамарів (а що це були крамарі, я ладен закластися) зміряли 

мене поглядом з голови до п'ят, а тоді відвернулися. Офіціант саме 
приніс їм дві склянки кларету, дбайливо вибравши його з-поміж числен
них пляшок, поставлених на поличці, очевидно, з припасу для завсідни
ків.

— Ось ваш біфштекс.
Біфштекси тут готували в присутності клієнтів. їх смажила куховар

ка, від гри її біцепсів закачані рукави мало не тріскали. Щоб дати раду 
цьому старому й твердому м'ясові, такі біцепси зовсім не зайві. Кухо
варка, офіціант, любителі кларету справляли враження людей здорових, 
зайнятих своїми щоденними клопотами. Що для них чиясь хвороба і 
смерть?
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До одного із столиків сіла худа, але гарна дівчина. Офіціант, беру
чи в неї замовлення, нахилив вухо мало не до самого її носа, потім го
лосно повторив:

— Два біфано! 1
Дівчина тут же уточнила:
— Але добре запечені. І яєчню, окату недосмажену.
Скільки ніжності вклала вона в ці слова! Крамарі, що сиділи біля 

стойки, очевидно, домовлялися між собою, хто з них двох має її за
чепити.

— Ну й апетит у таку ранню пору! — вигукнув перший, лисину якого 
прикривали начесані на тім'я обрідкуваті пасма волосся.

— Хто ласий до їжі, той ласий і до всього іншого, — сказав другий. 
Очі його поблискували, але голос звучав боязко, майже нечутно.

— Рано кажете? А чом би й ні? Кожен їсть тоді, коли йому смакує! 
— відрубала дівчина.

Видно було, що їй і справді смакує. Двоє ловеласів тільки мовчки 
ззирнулися між собою.

Я сьорбнув каву, — вона була не краща й не гірша, ніж у нашому 
буфеті, — й знову поринув думками в свої клопоти. Хіба від них уте
чеш? Не відволік мене навіть портрет огрядного й рум'яного Черчілля з 
португальським і британським прапорами в руці. Цей портрет, напевне, 
забув тут якийсь легковажний підхмелений моряк, і його повісили на сті
ну. Мій мозок знову почав працювати на повних обертах.

Поведінка Лусії вразила мене. Це вона була винна в моєму погано
му настрої й загостреній дратливості, в цій утечі й безцільному блуканні 
вулицями міста, в тому, що я опинився тут і дивився на цих двох 
крамарів, на дівчину з худим личком і добре підвішеним язиком, на 
лубочного Черчілля. Я теж додумався — вплутувати в такі серйозні спра
ви жінок! Колись я каятимусь, що не прогнав Лусію, хай би сиділа собі 
дома. Клариса, Лусія — обидві вони легко впадають у сентиментальність. 
Не залишається нічого іншого, як чекати відпливу цієї хвилі. Не дати 
спровокувати себе, не відступитися від своїх звичок. Проте в душу мені 
вже закралася нова тривога. Кларисин випадок незвичайний. І якщо во
на...

— Я ж просила вас: тільки добре запечені. А ви що принесли?
Браво! Ця дівчина вміла постояти за себе. Вона так багато чекала,

що тепер не хотіла йти на жодні поступки.
— Може, вам хотілося б самих вишкварок?
— Це не ваш клопіт. Хоч яєчню не зіпсуйте!
Вона повільно й неохоче почала жувати, дивлячись перед собою не

видющими очима, а тоді відсунула тарілку. Ця краля, видно, була примх
ливого норову. Підперши ручкою щоку, ще блідішу, ніж перед цим, во
на звернулася до чоловіка за стойкою:

— Ох, пане Шіку! Якби ви знали, як мені сумно!
— Тй сумно! — насмішкувато підхопив один із крамарів.
Вона пропустила повз вуха цю шпильку й повторила з гіркою гри

масою:
— Ах, пане Шіку, чи можна вам щось сказати?
— Ну звичайно, дочко, — озвався чоловік й усміхнувся, блискаючи 

щербатими зубами.

1 Запечене в тісті м'ясо.
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Дівчина встала з-за столу й пересіла до мене, найближчого сусіди 
Шіку. Умощуючись на табуреті, вона недбало підняла свою широку 
спідницю.

— Перш ніж сісти ближче до вас, мені треба було б піти додому 
й надіти оксамитну сукню. Вона мені так личить, правда? Я здаюся в ній 
веселішою.

— Ти завжди гарненька, навіть коли на обличчі в тебе написана ну
дота.

Але жести бармена спростовували цей комплімент: він почав тру
сити рукавами сорочки, ніби хотів, щоб вони відстали від спітнілих рук. 
Не знаю чому, але мені здалося, що цим рухом він хотів звільнитися від 
дівчини, мов від якоїсь неприємної речі.

— Так ти хочеш яєчні?
— Якої яєчні?
Ну при чому тут яєчня! Але Шіку не міг цього зрозуміти. Так са

мо, як і я. Фраза: «Мені так сумно», почута з уст легковажної дівчини, 
перевернула все моє нутро. Я ще глибше усвідомив, які почуття приве
ли мене сюди, так само як усвідомив свої вчинки, вчинки Лусії й Клари- 
си. Я збентежено кинув гроші в тарілку, де від біфштекса, порізаного 
на дрібні шматочки, залишалася тепла масна пляма. Я не можу з певніс
тю сказати, про що змусила мене задуматись ця пляма.

З одного публічного дому вийшла жінка — така собі лялечка, купле
на на ярмарку, а за нею дріботів маленький добродій з пташиною го
лівкою і в темних окулярах. Він занепокоєно оглядався довкола, перш 
ніж зірватися в відважний політ.

«Мені так сумно, пане Шіку». Люди по-різному виливають свою 
тривогу. Як просто висловила її ця худенька дівчина. Це був крик туги, 
заглушений сміхом. А як пролунав би крик таких людей, як я, Лусія чи 
Клариса? Опинившись на площі й побачивши там чорне віття голих де
рев, схоже на м'язи, застиглі в чеканні того, щоб приплив зеленої кро
ві знову вернув їх до життя, я запитав себе: «Що ховається за Лусіїними 
недомовками?» Все довкола, може, через вечір, огорнену млосними су
тінками площу або через голі дерева, — все знов і знов повторювало 
моє запитання, значно довше, ніж я цього хотів.

V
Наступного дня, коли я почав лікарський обхід, вигляд у мене був, 

наче в школяра, який провинився. Якби я міг, то залюбки відклав би 
обхід на пізніше. Зате Лусія поводилася так, ніби нічого й не сталося, і 
знов була уважна, дбайлива і коректна. І я подумав, що цей інцидент 
швидко забудеться.

Обхід хворих, прийом, лабораторія, все це зрештою закрутило нас 
у своєму виснажливому вирі. «Я більше не можу! Я задихаюся тут! — 
нарікала іноді старша медсестра. — Втекти б звідси на якийсь місяць, 
хоч би і в пустелю! Найбільше мене дратує, коли інші кажуть, що в нас 
цікаве життя!» Звичайно, нам ніколи було думати про свої особисті 
справи, але вони, довго одкладувані, загрожували одного дня заявити 
про себе. Цього я найбільше боявся, хоч і не признавався собі, що так 
воно й буде, відколи моя праця в лікарні замкнула двері перед усіма 
іншими моїми інтересами, і я почав вважати їх другорядними. Проте я
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дедалі частіше ловив себе на думці про втечу звідси. Щось подібне кої
лося і з Лусією. Та й не тільки з нею, а мабуть, і з більшістю людей.

Отож нас знову засмоктала рутина. Безпросвітна рутина. Якби я 
зробив бодай якусь перерву в цій низці однакових, монотонних днів, то 
не втримався б від бажання втекти. А втім, цей стомливий коловорот 
уберігав мене від надто сильних емоцій. Навіть найстрашніші людські 
драми, коли ми стикаємося з ними день у день, стають для нас буден
ними. А пацієнти — ті дедалі нетерплячіше чекали на мене, прагнули, 
щоб я повернув їм здоров'я, особливо ті, що усвідомлювали, як мало 
лишилося їм часу. В цьому хаосі я вже їх, по суті, не розрізняв, не мав 
сили співчувати їхнім мукам.

Хворі виявляли водночас жорстокість, солідарність й егоїзм. Хоч 
як проти цього протестував їхній розум і віра, жоден з них не втри
мувався перед хворобливою спокусою спостерігати згасання ближнього. 
Вони злітались, мов грифи на стерво, приваблені смородом ще здалеку. 
Відкривали рани на зболілому тілі, щоб потім заливати їх слізьми пла
кальниць. «Ви сьогодні така бліда, Жасінто! Я бачила, як ви ледь не 
впали у ліфті. Погано спали цієї ночі? Не хнюптеся! Женіть геть од себе 
похмурі думки! Це тільки хвилинна кволість. Не втрачайте віри». Віра 
була єдиним веселим словом, тільки їхні вуста вбирали його в чорний 
креп. А то ще запитували: «Скільки еритроцитів у вашому останньому 
аналізі? Лікарі кажуть, що повинно бути дві чи три ремісії. Може, лабо
рант помилився? Я добре знаю, що вони виробляють у тій лабораторії. 
Розважаються, приводять туди санітарок, уявляєте собі, тож хіба можна 
довіряти їхнім аналізам?»

Я помітив, що Клариса була улюбленою мішенню цих підступних 
жартів. Вона й сама це бачила. Подруги намагалися допекти їй до жи
вого, щоб хоч у такий спосіб дошкулити їй за приналежність до вищого 
кола: адже вона була розбещеною панянкою, у якої хвороба й відчай 
зламали почуття класової гордості. І з того, як Клариса, в свою 
чергу, стежила за ними, було очевидно, що вона ловила в їхніх очах 
кожний натяк на якісь помічені в неї зміни — схуднення чи блідість. Але 
найчастіше свою проникливість вона випробовувала на мені. В наймен
шій зміні виразу мого обличчя, неприємного обличчя лікаря, вона від
кривала чи вірила, що відкриє провіщення своєї смерті.

А втім, навіщо було затягувати цю трагедію? Даремно ми клали в 
одну палату пацієнтів з різними недугами й сподівалися на їхнє одужан
ня, даремно дбали про те, щоб ніхто з них не знав природи свого за
хворювання, — правда просочувалася невідомо звідки, мов вузенький 
струмочок води, здатний одного дня затопити всю клініку. Через де
який час усі хворі почали розуміти, що бути моїм пацієнтом — це все 
одно що носити на чолі тавро. Вони реагували на це по-різному: хто 
виявляв браваду, хто впадав у паніку або розпач. Дехто вдавав із себе 
героя. Але ніхто не виявляв покори. Декотрі тікали з лікарні або уни
кали обстеження. Тижні, місяці вони гарячково метушилися серед лю
дей, аби показати їм, що вони ще живі. їм не хотілося бути на видноті, 
викликати в інших переляк чи співчуття, чимось різнитися від здорових 
людей. Як палко жадали вони людської любові! Через те вони запобіга
ли перед людьми, привертали до себе їхню увагу, щоб утішатися їхнім 
товариством, розмовою чи, в гіршому разі, ілюзією любові. Зрештою 
вони були вдячні за примарність, так само як декому вистачає ілюзії 
ніжності продажних дівчат. Мені пригадується, наприклад, одна багата ба-
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буся в моєму відділенні. На останній Великдень вона роздала сотні по
дарунків. Писала щодня купу листів, навіть до зовсім незнайомих лю
дей, мріючи лише про те, щоб адресати прийшли Тй подякувати, щоб 
вони провідували її, — і ці кілька хвилин, коли вони про неї думали, 
вертали їй відчуття життя. Вона мала слуг, старих чоловіка й жінку, і 
змушувала їх цілими годинами стояти біля свого ліжка: ці дві висохлі 
од старості істоти були свідками її існування.

Коли пацієнти поверталися до нас, — а вони таки поверталися, на
читавшись медичних статей і проконсультувавшись в інших фахівців,— 
то розводилися про нові чудодійні ліки проти їхньої хвороби, роз
рекламовані в газетах. Ці статті ще більше розпалювали їхнє бажання 
вижити. Вони дослухалися до себе, намагаючись віднайти той куточок, 
те потаємне місце, де вже причаїлася смерть, хоч у душі сподівалися, 
що стануть першими, кому пощастить її перемогти. Не тільки хвороба 
розставляла їм тенета, вони теж лаштували їх на неї. Вони вгадували на
ближення своєї смерті, відчували її подих, але невідворотною вона зда
валася їм лише для інших. Ця підступна загроза, що висіла над кожним 
Із них, боліла їм, наче вгороджений у тіло ніж. Щохвилини вони могли 
переконатися в її жорстокості й несправедливості, але вважали, що осо
бисто їх вона не стосується. В кожному з них жевріла надія, що в ос
танню мить їм удасться врятуватися.

Тоді вони відкрито, а хто завуальовано, забалакували зі мною про 
дивовижні методи лікування, й навіть просили мене застосувати їх. Мені 
стало легше дурити їх після того, як я наказав, щоб результати аналі
зів не потрапляли їм на очі.

Я виходив зовсім виснажений з кабінету, де напади плачу — навіть 
у чоловіків — переривалися нападами веселощів і сміху. Вони вимагали 
від мене, щоб я поділяв їхній смуток, звалювали на мене всю відпові
дальність за нього, іноді навіть ставилися до мене з побожністю, змі
шаною зі страхом, а то й з ненавистю: так собака ненавидить свого ха
зяїна, коли той в одній руці тримає ломаку, а другою простягає йому 
кістку.

Була в мене ще й інша категорія пацієнтів — іпохондрики, панікери 
та до них подібні. Це були важкі хворі. Вони слухали розмови про неви
ліковні недуги, кохалися в цвинтарній поезії й за всяку ціну хотіли бути 
героями трагедії. Одного дня серед них з'явилася навіть справжня пое
теса: красуня часів німого кіно з хворобливим блиском у великих очах 
і з густо напудреним обличчям. Не забула вона приколоти й квітку на 
груди. Якщо вірити її наперсниці, то вона щохвилини обмацувала свої 
лімфатичні вузли, шукаючи лиховісних ознак недуги. (Вона вичитала це 
в якійсь старій книжці.) Вона сама поставила собі діагноз і запевняла, 
що її трагедія буде чудовим завершенням життя, відданого поезії. Інша 
дама, така ж старомодно гарна, з такою ж квіткою на грудях і любов'ю 
до сонетів, терпляче зносила її напади істерії й ставилась до неї зі зво
рушливою ніжністю. Обидві мали великий успіх на літературних вечо
рах. На один із них непроханим гостем якось потрапив і я. Там я з поди
вом побачив, як вони жадібно накинулись на величезну купу сосисок 
після читання поеми, здатної витиснути сльозу навіть з каменя. Ці ски
глійки завжди діяли мені на нерви. Це були неповноцінні люди, їм бра
кувало саме того, що вони оспівували в своїх книжках. Зате в них була — 
і я стверджую це на підставі власного досвіду — якась немічність чи 
зіпсутість. Нині я спостерігаю це в собі.
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Згодом я дізнався, що поетеса одразу ж по тому, як поширила чут
ку про свою невиліковну недугу, твердо ввійшла в роль приреченої жін
ки. Вона порадила своєму чоловікові готуватися до того, що він незаба
ром стане вдівцем, і запропонувала спершу жити в окремих кім
натах, а потім і зовсім роз'їхатись. Цілі дні вона просиджувала в кав'яр
ні, пила, страждала й писала вірші. Думки про недугу зовсім виснажили 
її. Вона навіть не допускала, щоб хтось, а тим паче її турботлива прия
телька, теж худа як тріска, сумнівалася в, її страхах, нещастях, так гарно 
описаних у її віршах для увічнення пам'яті про свою особу. Всі наші ар
гументи вона спростовувала з витонченою посмішкою, бо недуга для 
неї була настільки очевидна, що вона чула її в своїй крові. Вона цілими 
годинами висиджувала за столом, і коли після чергової чарки починала 
щось варнякати, дбайлива приятелька вела її до готелю, де обидві жи
ли в добровільному вигнанні. Кожний день здавався їм останнім у цьому 
•страдницькому чеканні.

Історія поетеси скінчилася анекдотично. Хтось з її оточення 
пустив чутку, ніби поетесина приятелька, зазіхаючи на її славу й чолові
ка водночас, переконала поетесу, що вона смертельно хвора, й зробила 
все можливе, щоб та покинула чоловіка й щоб самій нишком зайняти її 
місце в його серці. Тй це чудово вдалося. Все одно, що одним пострілом 
вона вбила двох зайців. Наповал. Ця пікантна й водночас трагічна приго
да схожа була на інтриги повій. Навіть Гедеш не здатен був на такі під
ступні хитрощі.

Історія набула широкого розголосу. Я насилу впізнав поетесу, коли 
вона прийшла до мене. Куди й поділася її недавня бліда тінь з квіткою 
па грудях. Вона була вся сповнена войовничого запалу, й відтепер я вже 
не довіряв її ніжним віршам.

VI
Саме в цей час померла одна з моїх невиліковно хворих пацієнток.
Про той ранок пам'ять моя зберегла — і це повторюватиметься й 

за інших обставин у моїй розповіді — багато незначних подробиць з не 
зовсім зрозумілою для мене чіткістю. Зате справді важливі речі мені 
їнколи доводиться з тяжкими труднощами добувати з туманних гли
бин, де вони заховані. А втім, людська пам'ять має свої закони і свої 
примхи.

До лікарні я прийшов тоді незвично пізно. Напередодні увечері бу
ла страшна задуха, все затягла імла, яка низько стелилась по землі, й, 
попадаючи в легені, зовсім забивала їх. Цілу ніч у мене боліла голова, 
але я не сподівався, щоб гроза принесла мені полегкість. Та гроза так 
і не прийшла. Чулося лише завивання вітру. Встав я раніше, ніж звичайно, 
з важким і гнітючим почуттям.

Перш ніж знову впрягтися в лямку дня, я піднявся на терасу кафе. 
Нічний вітер ущух, знову спека була, наче в пустелі. Заспаними очима я 
неприхильно поглядав на довколишніх людей. Мені не вірилося, щоб о 
цій порі не можна було знайти в кафе тихий куточок. Біля мене сиділа 
компанія хлопців. Вони цокотіли, як сороки, були веселі, грайливі — од
не слово, сороки, що знову зібралися докупи після переполоху. (Пере
полошила їх буря, розігнана вітром.) По той бік вулиці тротуаром прогу
лювалася дівчина, позираючи скоса на легкові машини, що повільно
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проїздили повз неї. Проте це не була повія. Здавалося, одна нога в неї 
була коротша, але це вона вміло маскувала. Раптом над'їхав хлопець на 
гуркотливому мотоциклі, щось їй сказав (очевидно, вони зналися між 
собою, бо розмовляли цілком невимушено), й дівчина сіла на заднє си
діння. Тієї ж миті, як мотоцикл з грізним ревом, немов поранений бу
гай, рвонув уперед, хтось із компанії жартома кинув:

— Лусінда пересіла на менші циліндри.
Навколо засміялися. Я мовчав. Усі вхопилися за цю нагоду щиро 

посміятися. Всі, крім мене. Що ж таке діялося зі мною? Звідки в мене 
ця черствість? Лікарня, думав я, єдина чи навіть остання можливість для 
мене спілкуватися з людьми. Що сталося б зі мною, якби я зрікся цієї 
можливості, якби переконав себе, що годі вести невільницьке жит
тя? Мені раптом закортіло швидше вернутися в цю неволю, і я сів за 
кермо автомобіля.

Дорогою я задивився на ноги однієї жінки, без будь-якої таємної 
думки, просто тому, що перед цим розглядав ніжки дівчини на мото
циклі. Ноги були такі гарні, що мені не хотілося відривати від них погля
ду. Я сповільнив швидкість, теж без усякого наміру. Власниця чарівних 
ніжок, мабуть, інстинктивно вгадала, що я її розглядаю, й нишком глип
нула на мене. Це була службовка з нашої лікарні. Попавшись на гачок, 
як необережна риба, я вилаявся в думці й натиснув на акселератор. Я 
поставив машину в дворі лікарні й пішки піднявся нагору. На дверях 
процедурного кабінету висів папірець — запрошення на вечір медичних, 
сестер.

Тут я довідався про смерть моєї пацієнтки, і в мене одразу ж опус
тилися руки. Я тинявся сюди-туди без ніякої мети. В приймальні про
майнуло знайоме обличчя: мабуть, це була якась родичка небіжчиці. 
Жінка сиділа непорушно на стільці, втупившись у мене своїми порожні
ми, збляклими очима. Але найбільше мене вразив її рот: ця жінка, зда
валося, забула, що таке сміх. ї ї  обличчя з суворими рисами було наче 
з каменю.

Ця смерть, звичайно, не захопила нас зненацька. Іноди ми дуже точ
но можемо передбачити розв'язку. В останній фазі хвороба завжди ски
дає маску. З кожним днем її вогонь дедалі розгорається, аж поки не> 
вибухне пожежа й не спалить усе, залишивши по собі тільки попіл.

Щоразу, як хтось умирав, я думав про живих. Вони були свідками 
всіх етапів згасання. Але тільки агонія хворого глибоко потрясала кліні
ку. Після цього потрясіння, паніки, марних гадань, хто буде наступною  ̂
жертвою, наставало ще страшніше: тиша. Я вже згадував про світанко
ву тишу. Ця тиша була зовсім інша: думки в ній зберігали свій колір і» 
голос, обтяжливу й гнітючу присутність. Напружена, нездорова, задушли
ва тиша. Треба було цю тишу порушити, розпанахати Й до самої 
серцевини, щоб вона не вибухнула в нас самих криком і шалом. У цій. 
тиші, яка не мала нічого спільного з пусткою й моторошністю ночі, бив
ся глибокий пульс, ніби важке й глухе стуготіння порогів річки, на 
дні якої вирувало страждання, перетворюючись у безум.

Якщо Клариса ще й досі не збагнула, що вона, як і її под
руги по палаті, була приречена, то ця недавня смерте без сум
ніву, дала їй це відчути. Вона повинна була дійти якогось рішення. Зану
рена в свої думки, вона зберігала вперту мовчанку. І все-таки вона при
йшла до мене в процедурний кабінет, сподіваючись, що в цей час нас 
ніхто не потурбує. Спершись на двері, чекала, поки я зверну на неї увагу
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чи поки набереться сміливості висловитися з такою рішучістю, як їй того 
хотілося.

— Вам дивно, що я тут?
Я сидів, схилившись над купою різних паперів, аналізів, довідок, і 

дим цигарки, що вився кільцями, їв мені очі. Очі пекли й сльозилися. Я 
хотів протерти їх і підвів голову, але очі ще дужче засльозилися. Отож 
я дивився на Кларису крізь цей гарячий туман і силкувався вгадати її на
міри. Вона застигла напівдорозі між дверима й моїм столом і чекала 
відповіді. Чемної чи ущипливої, але відповіді. Мабуть, вона обміркувала 
наперед увесь хід нашої розмови, й ця відповідь мала їй допомогти 
розставити всі крапки над «і». Я це відчув і тому нічого не відповідав. А 
може, меж просто не хотілося говорити.

Моя мовчанка на мить спантеличила її, але потім Клариса вирішила 
обійтися без моєї репліки і грати свою роль далі.

— Ви не маєте права дурити мене. Ні мене, ні когось іншого.
Я сердито роздушив у попільничці недокурок. Очі мої все ще сльо

зилися.
— Ви розумієте, що ви кажете?
— Дуже добре розумію. І навіть можу це вам повторити.
Я замислився. Якщо продовжувати й далі так, то я рано чи пізно 

потраплю в пастку.
— Хто вам дозволив піти з палати?
— Я чиню так, як мені подобається.
— За цими стінами ви можете робити що завгодно. А тут, затямте 

собі, лікарня.
Я замислено розминав нову цигарку, перш ніж піднести її до рота, 

і дивився на автомобіль, що саме проїздив повз лікарню. Потім різко 
додав:

— Як ви, мабуть, уже помітили, тут існує якийсь порядок.
— Ще б пак... Я знаю таких людей, як ви. — Ніздрі в мене затрем

тіли, цигарка перекотилася в кутик рота. — Ви не любите, щоб перед ва
ми руба ставили питання. Ви зволікаєте, щось мимрите, але нічого не 
говорите до ладу. Вам страшно. Може, неправда?

Вона кинула мені виклик. ї ї  тонкі губи стиснулися, голова гордо під
велася. Вона хотіла, щоб мені урвався терпець, хотіла почути від мене 
правду, точніше, нову брехню, винахідливішу, ніж усі попередні, щось 
таке, до чого можна було б причепитися тепер, коли все йшло на дно 
разом з нею.

— Ви закінчили? — спитав я, підводячись нарешті із стільця.
Я ще не знав, як повестися далі, я тільки намагався виграти час. 

Образа, гнів допомогли б мені приховати гіркоту, але я не відчував ні 
того, ні того. Засунувши руки в кишені й зціпивши зуби, я чекав, поки 
хоробрість відрине від неї, як прибій з піщаної коси. Ми міряли одне 
одного поглядами.

— Скажіть мені, будь ласка, чого я ще можу тут дочекатися?
Голос її був стомлений. Крізь нотки його твердості пробивався вже

страх. Ні, вона вимагала від мене зовсім іншого.
— Ви маєте на увазі лікарню... чи мене? Мені здається, в ваших 

словах бринять натяки, які стосуються мене особисто.
—  Ідіть ви к бісу!
Доведена до розпачу .моїм удаваним нерозумінням, Клариса рап

том міцно схопила мене за руки й обняла мене, зовсім знеможена. В
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цю хвилину вона нагадувала уламок корабля, який викинуто на берег 
моря і який застряв серед скель. Я не міг стриматися, щоб не торкну
тися губами її очей, в яких застиг вираз розгублення.

Я вчинив би так навіть тоді, якби на місці Клариси був хтось інший, 
хто переживав би подібне душевне сум'яття.

Але раптом у моїй пам'яті зринув один банальний спогад і звів на
нівець прояв мого чистого співчуття. Того дня, коли я милувався на ву
лиці ніжками нашої співробітниці, трохи згодом я почув у приміщенні 
поліклініки, як вона голосно сказала двом своїм знайомим:

— Бачили такого? Тут він удає, наче не помічає нас. А на вулиці, 
як тільки вгледить пару гарненьких ніжок, ладен іти за ними хтозна-куди.

VII
Хоч нерви в мене були вкрай напружені, — від цього я став ще 

більшим грубіяном і мовчуном,— в наступні дні я намагався ставитися 
до Клариси з лагідною, але обачною привітністю. Вона запам'ятовувала 
те, що я сказав чи не сказав іншим хворим, і потім зважувала всі «за» 
і «проти». Клариса намагалася збагнути правила моєї гри. Я бачив її 
хитрощі і її розпач і в душі порівнював теперішню Кларису з тією дів
чиною в кафе, яка з сигаретою в вузлуватих, схожих на чоловічі й по
жовклих від тютюну пальцях зневажливо позирала на відвідувачів, мов 
на якихось маріонеток. ї ї  холодна іронія змінилася зосередженим ви
чікуванням. Щиро кажучи, вона мала всі підстави звинувачувати нас у 
своїх прикрощах. її  буйне волосся, яким вона раніше струшувала, мов 
неприборкана лошиця гривою, стало тепер тьмяним і ламким.

Хоч я намагався швидко прослизнути повз її ліжко, мені не завжди 
щастило уникнути її розпитів. Відтоді, як вона втратила свою самовпев
неність, Клариса вперто, я сказав би навіть жорстоко переслідувала ме
не, щоб довідатися про результати лабораторних аналізів, які ми часто 
повторювали. Щоранку вона знаходила новий привід, щоб звернути мою 
увагу на якусь дивну пляму на її щоці або на жовна, випнуті під блідою, 
зморшкуватою шкірою.

Іноді я вдавався до якоїсь тиради, щоб приспати її недовіру й ви
кликати в неї розслаблення, як це з успіхом робили мої колеги. Наприк
лад, я вигукував, перш ніж вона встигала випередити мене:

— Сьогодні, Кларисо, ви чудово виглядаєте! Сон освіжив вас. Це 
вам потрібно. Та й вагу ви потроху стали набирати. Погляньте самі! 
Боюсь, ви можете втратити фігуру!

Вона кволо посміхалася, на мить розгубившись, хоч моє цинічне 
застереження нагадувало скорше рекламний заклик одного диктора 
їсти вівсяні пластівці на сніданок. Ні, такі слова в моїх устах були 
непристойні, наче лайка в книзі-пораднику добрих манер. А втім, моя 
розмова з хворими зводилася до бурчання чи кивків головою, якщо 
натхнення не підказувало мені якоїсь короткої, але влучної фрази. Ком
пліменти діяли на пацієнток, наче дурман, і мої асистенти охоче до них 
вдавалися. І завжди досягали успіху.

Кожен з нас виробив свою власну стратегію. Моя полягала в тому, 
щоб удавати з себе чарівника. А чарівник перестає дурити публіку, коли 
та розгадає секрет його трюків. Я добре розумів, що мені нарешті до
ведеться відмовитись від двозначності в поведінці з Кларисою.

Бліда посмішка щезла з її обличчя. Вона прогнала від себе ілюзії й
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відштовхнула карточку, на якій була записана її вага, навіть не глянувши 
на неї:

— Навіщо мені дивитись? Я все одно нічого не зрозумію. — Вона 
відсторонила мою руку з історією хвороби, а очі її й уста запитали: — 
Ви певні, сеньйоре доктор, що вам нічого більше мені сказати?

Це «сеньйоре доктор» пролунало як насмішка. Воно не віщувало 
мені нічого доброго й змусило обережно відступити.

— А що саме ви хотіли б почути від мене?
— Скільки це триватиме? Це все, що мене цікавить.
— Не треба сентиментів.
— Називайте це, як хочете, справа од цього не міняється. Скажіть 

щиро: скільки я ще проживу? Я правильно ставлю питання? Воно вам 
зрозуміле?

Тон Клариси був іронічний, але в ньому бриніли сльози.
— Ми всі питаємо так себе в певні хвилини життя. Той, хто боїться 

бурі, питає так при кожному ударі грому. Отже, це питання хоч і живо
трепетне для вас, але недоречне, повірте мені.

— Недоречне? — вигукнула Клариса. — Для вас воно недоречне, 
бо ви здорові, непристойно самовпевнені.

Я знову відчув, як гаряча хвиля залила все моє тіло, але намагався 
не зірватися.

— Я сказав «недоречне», як міг би сказати й будь-яке інше слово.
— Он як! Ви повелися легковажно!
— Ні, не легковажно. Ви добре знаєте, що ні.
Можливо, в моїй відповіді пролунали нотки щирого жалю, бо вираз 

її обличчя пом'якшав.
— Послухайте, Кларисо. Ніхто з нас, навіть я зі своєю непристой

ною, як ви сказали, самовпевненістю, не здатен мірятися зі смертю. Во
на така ж непередбачена й незбагненна — незбагненна для кожного, 
хто хоче знати більше, — як і більшість подій у нашому житті. Не ми 
творці нашого народження, й ми не можемо нічого передбачити: ми 
пливемо річищем життя. І, якщо добре подумати, то так воно й 
краще.

Я ще й сьогодні дивуюсь, чому так тоді розхвилювався. Перш ніж 
Клариса встигла виявити цілком зрозуміле здивування (це скорше була 
якась хвороблива радість), я запитав себе, чи це моє багатослів'я не ви
кликане тією безглуздою сценою, що відбулася між нами кілька днів 
тому, тією несподіваною інтимністю. Але відступати було вже пізно, і 
я довів до кінця свою тираду:

— Але повернімося до вашого запитання: ніхто не може поручити
ся, що сьогодні, навіть зараз, ця потріскана, вкрита цвіллю стеля не 
впаде нам на голову. Не будьте наївною, Кларисо. Ви, я — всі ми живе
мо стільки, скільки нам визначено.

— Не глузуйте з мене, прошу вас!
— А вам хотілося б бути винятком із загального закону природи?
Мені не залишалося нічого іншого, крім удатися до цього мелодра

матичного цинізму.
Клариса повернула до мене своє загострене й змарніле обличчя. 

Кутики вуст її опустилися. Верхня губа була всіяна цяточками — слідами 
вискубаних волосинок. Ніщо в її поведінці не віщувало нового вибуху, 
розпачливого волання плоті.

— Смерть, смерть! Тільки й чуєш від вас це слово! Невже не 
можна говорити про щось інше?
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Тепер ця істерія,— ми добре це знали,— пошириться на всю палату 
наче вірусна пошесть. Але якщо відкинути цей страх, то цікаво було б 
дізнатися: що думали про нашу розмову інші хворі? Які плутані й туман
ні пояснення вони собі давали? Це мене турбувало найбільше. Через те 
я навіть не поворухнувся, коли сестра взяла Кларису за плечі своїми 
міцними, як у спортсменки, руками й вивела.

Я піднявся на третій поверх до буфету. Ліфта в нашому крилі не 
було. Лікарня містилася в старому будинку в формі літери «Т», і в нашо
му крилі, де з міркувань карантину розташували адміністративне й інші 
менш важливі відділення, комфорт уважався зайвим. Цього разу я з 
приємною легкістю подолав сорок один східець. Рівно сорок один. 
«А в мене апетит тільки на сімнадцять»,— любила жартувати Марія 
Арманда, моя колега з фізіотерапевтичного відділення, жіночка з кін
ським обличчям. Вона була страшенно потворна, просто страх божий, 
зате яка правдива й щира! На гострому підборідді в неї росли кущики 
рідкого волосся, мов у кози. Гумор її був невичерпний. «Дайте мені, 
будь ласка, лише третину порції, більше я не заслуговую, бо піднялася 
тільки з третього поверху». Якось, побачивши її геть засапану, хтось 
крикнув замість неї офіціантці: «Сьогодні порцію за сорок один східець 
сеньйорі докторці!» — «Вибачте, — поправила вона, ще не віддихав
шись, — тільки за сорок. Останні два східці я взяла одним махом. При 
бажанні з мене вийшла б спортсменка!»

Марія Арманда сиділа над склянкою молока й двома пиріжками 
з петрушкою. Я помітив, як вона, незмінно ввічлива, подає знак при
биральниці, яка (теж сама пунктуальність!) знайшла коли демон
струвати свій службовий запал, оглушуючи нас гуркотом пилососа. 
Підлога була чиста, наче дзеркало, але за це ми платили своїми нерва
ми, вельми чутливими в таких натур, як я. Я не протестував, але Марії 
Арманді треба було вибирати між пилососом і мною. Вона непомітно, 
але промовисто махнула служниці, щоб та негайно припинила.

— Скажіть, сеньйоре доктор (Марія Арманда, як і весь молодший 
медичний персонал, називала мене доктором, хоч мене це дуже дра
тувало), чому ваша асистентка не обідає з нами?

— Лусія?
— Так, Лусія.
— Запитайте про це в неї.
— Гаразд, запитаю.
Марія Арманда не образилася.
— Наступного разу я принесу їй кілька пиріжків, щоб розпалити її 

апетит. Треба розширити нашу компанію, яка ходить обідати об одина
дцятій. Я почуваю себе досить сковано — єдина жінка серед стількох 
чоловіків!

Мені кортіло докинути: «Ви нічим не ризикуєте»,— але я стримався 
й відповів:

— ідея непогана, спробуйте.
Поки Марія Арманда розводилася про пиріжки і всяку всячину, 

Клариса і решта хворих у її палаті, котрі після мого відходу почувалися, 
наче риби в ставку після вибуху гранати, намагалися скласти докупи 
уривки моїх фраз, щоб поновити їх і розпалити в собі бажання бунту. 
Вони пожирали самих себе, мов живі смолоскипи. А я покинув їх у най
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тяжчу хвилину, втік, не спроможний більше дивйтися на цих невтішних 
бідолах. Я втікав завжди. Але таке вже було це препогане життя: 
з одного боку, пиріжки, а з другого — розбиті надії. І коли доводилось 
вибирати, то я волів пиріжки.

«Кінське обличчя» небезпідставно обурювалася, чому Лусія гребує 
нашою компанією, яка обідала об одинадцятій. Такий відлюдько, як я, 
завжди обідав разом з усіма, хоч і не знав чому. Це було місце, де 
я відпочивав. А Лусія, така привітна й товариська, й носа сюди не поти
кала. Невже з гордості? А може, вона хотіла показати цим, що цілком 
обійдеться без наших балачок, і воліла бути єдиною жінкою, 
допущеною в мій «храм» пити каву на самоті зі мною, своїм без
посереднім начальником? А може, вона була аскетом? Мабуть що так. 
Тільки тепер я усвідомив її схильність до аскетизму. Лусія суворо 
ставилася до своїх підопічних. Пиріжки її не задовольняли.

Ще одним постійним членом нашої компанії був Ромуалду. Вражен
ня було таке, наче він весь час священнодійствує. Високий, плечистий, 
руки як у священика. Щоразу, тільки-но розмова звертала на щось 
еротичне, його руки підносилися вгору, ніби для молитви, або ж боязко 
ховалися в рукави халата. Не те, щоб Ромуалду був надто побожний, про
сто він завжди намагався мати про все свою точку зору, філософував 
про всякі житейські справи й так завзято, *ж поки не обсмоктував їх з 
усіх боків. На його думку, навіть на висушеному тисячолітнім сонцем 
маслаку зберігався ще помітний слід чогось живого. Він міг нам, напри
клад, доводити (чомусь саме це мені зараз пригадується), що пера, 
прикраса жіночих капелюшків, по суті, нагадують про якийсь рудимент, 
утрачений у процесі біологічного розвитку.

Такий був Ромуалду, чоловік з м'якими манерами, сама добрість 
і жир, гладкість, яка дедалі дужче заливала його тіло. Він саме потай 
зиркав на тістечко, не знаючи, віддатися спокусі чи здолати її.

— З'їжте, голубе, з'їжте,— заохочувала його Марія Арманда.— За 
останній тиждень ви поправились усього на кілограм.

Ромуалду героїчно промовчав і обернувся до мене:
— Як ся маєте, Жоржі?
Нервово потираючи руки, наче боячись почути щось неприємне, він 

заходився розставляти на шахівниці фігури.
— Ви звернули увагу, як пацієнти починають розповідати про своє 

нездужання? Вони не випадково пов'язують хворобу з певною 
подією, болем чи радістю. Візьміть ось такий приклад...

І він почав наводити зовсім свіжий приклад. Я не слухав Ромуалду, 
тільки дивився на великий ніс, який надавав простодушного виразу його 
обличчю, на повіки, які весь час кліпали.

— Отак-то воно! — Я вже шкодував, що не стежив за розповіддю, 
бо тепер мені важко було вхопитися за нитку клубка.— Всі наші звички, 
навіть те, що ми кусаємо нігті — обмежимося поки що самими звичками, 
щоб не говорити про речі важливіші,— це якась часточка нас самих.— 
«Ніхто з нас не міряється зі смертю». Хто це сказав? Я чи Клариса? — 
Наша печаль. Не будемо далеко ходити: навіть якби я не знав, якої 
марки ваша машина, я б усе одно відшукав її по тому, як ви її постави
ли. Навскіс. Ви ставите її завжди навскіс, щоб було місце ще й для 
вантажної. Навіть хвороба знаходить у кожному з нас своє вираження. 
1 хворий це знає.

Марія Арманда споважніла. Сестра, нишком допивши какао, тихо 
підвелася з табуретки. Вона відчула себе тут зайвою. А втім, так було
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краще. Якби внизу за моєї відсутності щось трапилося, вона могла 6  
сюди подзвонити.

Недокурок пік мені пальці. На цій стойці ніколи не було попільнич
ки! Різко обернувшись, я запитав Ромуалду:

— А смерть? Вона теж якась часточка нас самих?
Марія Арманда кинулася шукати якесь блюдечко, куди я міг би 

покласти недокурок, і швидко подала його мені, зосереджено слухаю
чи, щоб не пропустити відповідь Ромуалду. Той вимушено посміхнувся, 
здавалось він збирав сили, наче боксер на табуреті в кутку рингу в 
перерві між раундами.

— Я розповім вам одну коротеньку історію. І вам теж, Маріє Ар
мандо. Досі я її нікому не розповідав.— Він випив чашку кави, ледь 
забіленої молоком.— Одного дня до мене хтось подзвонив у двері 
під'їзду. Я живу на сьомому поверсі. Довго ніхто не з'являвся, і я вже 
подумав, що хтось зробив це навмисне, щоб мене подратувати. Є люди, 
які розважаються в такий спосіб.

— Я ж вас про щось питав, Ромуалду, — урвав я його, прагнучи 
покласти край цій балаканині.

— Знаю, знаю. Саме вам я відповідаю. — Ромуалду благочестиво 
склав руки.— Отож я кажу, що ніхто довго не з'являвся і я вирішив 
вийти до ліфта на сходи. Ні, це не був жарт. Хтось і справді підіймався 
сходами. Важко підіймався. Це був мій батько. Він ніс важезний кошик, 
перекладаючи його з руки в руку. Я побіг йому назустріч, глянув у його 
очі й зрозумів, що він незабаром помре. Вигляд у нього був такий, ніби 
наперед просив пробачення за свою смерть, за прикрість, якої вона 
завдасть мені. Все життя батько тримався в тіні й зрештою сам обернув
ся в тінь, щоб не заважати іншим. «Тату, чому ви не сіли в ліфт?» — 
запитав я його. Він покірно всміхнувся, ніби хотів вибачитись за те, що 
не вмів користуватися ліфтом. «Ви ж зовсім не маєте сили!» Він і далі 
всміхався, ніби вибачаючись за свою втому. Ми зайшли до квартири, і 
батько сів на стілець. Його жовте як віск обличчя було зморене, 
а широченний комір висів на його шиї, мов у клоуна. Щоразу, коли я 
про це згадую, мені здається, що він уже не встав з того стіль
ця, що він там і помер, а вся рідня, особливо я, лікар, дали хворобі 
доконати його й навіть пальцем не поворухнули, щоб перешкодити їй 
це зробити. Так міг померти лише мій батько.

Коли рука Ромуалду потяглася до тарілки з тістечками, ми зрозумі
ли, що він закінчив свою розповідь. Марія Арманда випростала шию, 
ніби кістку проковтнула. А я... я намагався прогнати від себе неспокій, 
викликаний сповіддю товариша. Позбутися цієї сентиментальності, мов 
якогось наслання. Власне, яку відповідь дав мені Ромуалду? Ніяку. Мене 
цікавила його думка про те, як ми, лікарі, сприймаємо смерть — смерть 
чужих для нас людей і смерть близьких. Наприклад, смерть рідного 
батька. Але Ромуалду нічого не відповів, лише відкрив нам свою при
ховану рану і тепер... наминав тістечка. Так само, як Марія Арманда 
і решта. Його поведінка тільки підтверджувала мої попередні переко
нання: таким і є життя, клубок протилежностей, що безсоромно 
вживаються між собою. Так, безсоромно, якщо ми не хочемо з'їхати 
з глузду.

— Годі про це, Жоржі! Сьогодні вночі я думав про зовсім інше. 
Ось послухайте! — І він паперовою серветкою витер кутики рота.

Відчувши, що в мене сьогодні гарний настрій, Ромуалду розігнався 
на добру годину. Втеча нічого б не дала: він наздогнав би мене на
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сходах, у приймальні, скрізь, куди б я не пішов. На кожного, хто став 
би між нами, він подивився б, як на мерзенного єретика. Врятувати мене 
могла лише поява якоТсь помітної постаті. Я раптом згадав про Гедеша. 
З усіх у лікарні цієї хвилини мені найбільше хотілося зустріти цього не
гідника. Коли він не бігав за спідницями, то часто приходив до мене на 
чашку кави. Мені раптом сяйнула в голові цікава ідея.

— Ромуалду, я саме згадав, що вас розшукував Гедеш. У нього до 
вас якась невідкладна справа.

Ромуалду схрестив на грудях руки й на кілька секунд замислився 
з виглядом сповідника, який щойно вислухав сповідь, не вельми цікаву, 
але досить важливу для того, щоб звернути на неї всю увагу.

— Я вже знаю, чого він хоче од мене.— І смикнув мене за рукав.— 
Ви, мабуть, чули, що він просто зі шкури пнеться, щоб пролізти в екс
перти в тій справі з «артишоками». По-моєму, для нього там пахне зиск. 
Якщо хлопці доб'ються субсидій, то Гедеш одержить від них, так би 
мовити, подарунок на свято.

Побачивши, як я гидливо скривився, Ромуалду невинно додав:
— Ожина — й та росте з колючками.

VIII
Це була темна історія. Група ченців, яких Ромуалду назвав «хлоп

цями», вже кілька років працювала над новим методом руйнування 
злоякісних клітин. У горах Андорри вони знайшли дикорослу цілющу 
рослину, схожу на артишок, яким його малюють на упаковці. Тому ми її 
назвали «артишок Г-5» у дусі дитячих коміксів. Ходили чутки, що вироб
ники цього рослинного екстракту жили там як пустельники, та й саме 
відкриття вони завдячували ласці Всевишнього. Зграї журналістів, 
без упину жуючи гумку, чатували на сенсацію. А ці люди добиваються 
свого, навіть коли їм доводиться вигадувати якийсь катаклізм. Хатку 
ченців, природно, облягали хворі, які не мали вже надій на одужання, 
йшли сюди з усіх усюд на прощу. Однак ця трагікомічна афера не 
зводилася тільки до чудодійної хатки й артишоків. У Лісабоні несподіва
но з'явився якийсь біолог і почав видавати себе за «вчителя андорр
ських ясновидців». Науку, досліди — усе це він брав на себе, а ченці 
тільки мали збирати в горах зілля. Біолог почав просити допомоги 
в однієї багатої фірми. Ось тут і вийшов на сцену Гедеш: треба 
ж комусь відвіяти зерно від полови — якщо тільки це не була його 
чергова махінація — і втерся в довір'я тих, хто мав дослідити цей випа
док з наукового погляду. Його бачили скрізь у перших лавах — на кон
ференціях, симпозіумах, у редакціях медичних журналів і в лабораторіях 
фармацевтичних закладів. І завжди з купою книжок і паперів під пах
вою. Він посміхався, погоджувався з усіма, інтригував, тримав носа за 
вітром, і його безвиразні й блудні очі метушилися за скельцями окуля
рів у строгій оправі, як риби в каламутному акваріумі. Він зробив хворо
бу предметом торгівлі.

Андоррська афера, звичайно, мала вже подібні прецеденти. Так, за 
рік до цього ми дізналися, що одному вченому в Австралії пощастило 
нарешті відкрити цілющі ліки для наших пацієнтів. Завідувач клініки 
умовляв мене зв'язатися з цим ученим. «На світі все можливе», — ска
зав він мені таємниче, і я послухався. Трохи згодом ми отримали химер
ну брошуру: не знаю, хто був її автор,—шахрай чи фантазер, бо хімічні
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формули він попересипав молитвами за спасіння світу. Ми заплатили 
за неї величезні гроші. Мені дуже шкода, що я не змусив завідувача 
видати кошти за неї із його власної кишені!

А то ще подібна історія трапилася в Мозамбіку... Але навіщо пере
повідати всі ці авантюри? Ніщо не стоїть так близько до смішного, як 
трагедія.

Поки що я прагнув лише одного: спекатися Ромуалду і віднайти 
спокій. Тоді я ще не знав, що одного дня теж стану жертвою фарсу 
з артишоками. Але це вже буде Кларисина вина. Вина? Я вже боюся 
слів, мов сплетених гадюк. Хтозна, які вони завбільшки, може, такі, що 
мені вже не вдасться вибратися з їхнього клубка.

IX
Коли через два дні я знову з'явився в палаті (мою відсутність дехто 

розцінював як новий вибрик, і я почував себе винним, наче хлопчак), 
Клариса довго дивилася на мене зі свого кутка, а потім скористалася 
першою ж нагодою, щоб сказати мені:

— У мене якась пухлина на шиї, огляньте, будь ласка.
Та це було маскування. Коли я підійшов до її узголів'я, вона 

могла говорити цілком відверто, бо між нею й рештою хворих стояло 
кілька вільних ліжок. Між іншим, зовсім не випадково — про це подбав 
я, гадаючи, що Клариса так менше відчуватиме на собі цікаві погляди 
сусідок і зможе, як наприклад тепер, бути зі мною щирішою.

— Як, по-вашому, я гарна?
Вона нафарбувалася, без сумніву, вперше, й незграбно зібрала 

волосся на потилиці у вузол.
— Звичайно, гарна.
— А вам подобається те, що я гарна?
— Краса всім подобається.
— Навіть вам?
— Навіть мені.
Я знову відчув, як мене залило гарячою хвилею. Я зніяковіло по

сміхнувся. Сам не розумію, як це я міг терпіти такі дурниці? А втім, 
моїм думкам давно вже бракувало послідовності, поведінка моя теж 
бажала кращого, не кажучи вже про чоловічу гідність. Клариса, здава
лося, була задоволена. Вона почала поправляти непокірне волосся.

Лусія, яка супроводжувала мене під час обходу (чи, краще б сказа
ти, ходила за мною), тихо відступила, розгублена, почувши початок 
моєї розмови з Кларисою. В своєму незбагненному бажанні прислужи
тися мені вона вирішила непомітно відвернути від нас увагу інших 
пацієнток. Нарешті дуже тактовно звернулася до мене:

— Сеньйоре доктор, вас просить завідувач.
Я чудово зрозумів її хитрість, як, напевно, й інші пацієнтки. (Через 

те почервонів як рак.) Після її втручання я ще більше відчув безглуздість 
цієї розмови. Якої ж помилки я припустився?

— Завідувач може почекати, вам не здається?
Надвечір я зустрів Кларису в коридорі. Вона відверто порушувала 

режим., встановлений у лікарні. Яке зухвальство! Зараз я скажу їй 
про все!

— Я бачу, що повітря в палаті вам не до вподоби?
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— Атож. І не тільки в палаті, а взагалі в усьому цьому приміщен
ні. — Вона хвилину помовчала. — Але я вийшла сюди не тому.

— А можна запитати, чому?
— Я чекаю на вас.
— Ви хочете щось у мене запитати?
Клариса споважніла. Вона ледь відвернулася, вдаючи, ніби й не 

дивиться в мій бік, хоч насправді нишком стежила за мною.
— Я більше не докучатиму вам своїми запитаннями,— заявила вона 

безбарвним голосом.— Я хочу тільки сказати, що йду геть.
Я випустив носом дві хмарки диму. Разом з ним, здавалось, вийшла 

й моя знервованість, але не вся.
— Це ваше право, однак... — Решту диму я випустив ротом, — 

я вам цього не раджу.
— Прибережіть свої поради для того, хто любить слухати по

брехеньки.
Коридором хтось ішов. Я обернувся спиною, щоб не вітатися.
— Ви самі не розумієте, що кажете, Кларисо.
— Я не можу вам пробачити, що стільки часу згаяла через вас.
Ці слова вона вимовила з цілковитим спокоєм. Я розгубився.
— Я не впізнаю вас. Я гадав, що ви врівноваженіша, розважливіша.
— Ви мене не впізнаєте? — Вона вся аж скинулася, наче чортик, що 

вискочив з коробочки.— А ви хоч пробували зрозуміти мене?
З бічних дверей знову хтось вийшов. Усміхається на повен рот, 

дурень! Боже, як ці люди люблять вітатися! Знов доводиться грати 
комедію.

— Візьміть себе в руки, Кларисо! — відповів я, бавлячись гумовими 
трубками фонендоскопа, недбало заткнутого за вилогу халата. (Недба
лість була вдавана, проте інші мене наслідували.) — Ваш спокій залежить 
тільки від вас самої. ! дуже важливо, щоб ви заспокоїлись.

— Для мене чи для вас? Я повинна покірно терпіти заради вашого 
святого спокою? — І, перш ніж я встиг зупинити цей потік нісенітниць, 
вона вигукнула в розпачі: — Я хочу тільки одного: вирватися з цього 
пекла — і ніхто не може в цьому мені завадити. Ніхто! Ви ж самі мені 
про це щойно сказали. Тут залишається ще багато інших жертв, і ви 
зможете досхочу милуватися їхніми муками.

Ці слова й подібні до них я вже якось чув од неї, хоч тоді вони не 
лунали так гостро. Тепер вони були мов сіль на незагоєні, давні рани.

— Ви скінчили?
— Так.
Клариса, мабуть, сподівалася, що я спалахну. Туга в її очах була 

явним контрастом до саркастичної посмішки, що застигла в кутиках уст. 
Я поволі й нерішуче пішов геть, обманувши всі її сподівання.

Опинившись у кабінеті, я відчув себе вкрай стомленим і засмучено 
сперся ліктями на стіл. Ще ніколи так глибоко не усвідомлював я своєї 
цілковитої безпорадності Клариса мала рацію. Що я міг зробити для 
неї й для інших хворих? Яким правом ми їх тримали тут, наче ув'язне
них? Життя їхнє було таке коротке, а бажання жити таке велике, таке 
жагуче й таке справедливе. Я вирішив, що треба переходити до іншого 
відділення і що ніяка сила більше не втримає мене тут.

Спершу я не помітив у кабінеті Лусії. А коли обернувся, вона вже 
встигла скинути халат і спокійно, майже механічно ставила на електро
плитку кавоварку. Я відчув огиду до кави, мене дратувало те, що робить 
ця дівчина.
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— Ви залишаєтеся чи йдете? — запитала Лусія. ї ї  слова були м'які, 
наче кокони шовкопряда. — Якщо недовго, то я вас почекаю. Ви мог
ли б підвезти мене.

— Ще не знаю.
Лусія поклала грудку цукру в мою чашку й легко торкнулася рукою 

мого плеча.
— Досить чи ще?
— Про що ви? — спитав я роздратованим тоном.
— Боже, який ви колючий! Ну звичайно, я мала на увазі каву. 

Всього-на-всього тільки каву. Просто я хотіла з'ясувати, котра кава біль
ше вам смакує — солодка чи гірка.

Я ніколи не міг угадати, коли Лусія говорила серйозно, а коли іро
нізувала. ї ї  спокій здавався таким щирим і невинним.

— Мені все одно. Я випив би й отруту, не розібравши, яка 
вона на смак.

— Дякую за комплімент. Ви робите успіхи. Бо мені казали, точніше, 
попереджали мене, що у вас жарти — як у ведмедя.

Це мені полестило, і я засміявся. Полестило? Я почав сумніватися 
в цьому. Досі життя здавалося мені джунглями, де водилося більше 
мавп і лисиць, ніж левів. Леви — звірі благородні. Хижаки вбивають 
лише для того, щоб прогодуватися. Кровожерство людей витонченіше: 
вони люблять обирати собі жертву заздалегідь і довго готуються до 
розправи з нею. А що сказати про тих, хто не став диким звіром? Це 
нечисть з несмачним м'ясом, на неї ніхто не поласиться, й вона може 
без будь-якої шкоди для себе пройти між двома рядами крокодилів. 
Але для Лусії життя не було джунглями. Вона вірила в людей так, як 
містики вірять в абсолют. Навіть більше — вона заприсягалася всіма 
святими, що я теж поділяю цю віру. Якщо її послухати, то тільки моя 
праця була винна в тому, що я не вмію довіряти людям.

— Ви справді робите успіхи,— повторила вона з притиском.
— Це саме можна сказати й про вас.
— Ну гаразд, припустімо, що ми обоє з вами робимо успіхи. Та 

якщо я бодай трохи посміливішала, то ваша самовпевненість, навпаки, 
почала давати тріщини.

Я трохи не жбурнув їй в обличчя чашкою. Так би й поцілив 
у одвислу губу. Та, замість відповісти гострим тоном, я кинув, погано 
маскуючи своє збентеження:

— Ви чули, що вона заявила мені в палаті?
— Ви маєте на увазі Кларису?.. Та щось чула краєчком вуха.
— Ви завжди чуєте аж надто багато.
— Авжеж, і це буває здебільшого тоді, коли деяким людям бай

дуже, чуємо ми їх чи ні. По-моєму, саме так сталося у випадку з вашою 
хворою.

Останні двоє слів були для мене як удар ножем.
— А що ви думаєте про це тепер, коли вже трохи посміливішали 

й коли ваша боязкість змінюється нездоровою цікавістю?
— Мені навіть не снилося, що ми робитимемо такі очевидні успіхи, 

друже мій. Ваша ввічливість мене просто шокує. А моя боязкість...
— Ви так і не відповіли на моє запитання.
— Гаразд, якщо вже вам так хочеться... Те, що я почула від вашої 

хворої...
— ...нашої хворої.
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— ...не додає нічого істотного до того, що нам уже відомо, коли 
глянути на це з медичного погляду. Реакція, як у кожної жінки. Чисто 
жіноча. А оскільки ви не надто чутливі до всього, що стосується нас, 
жінок, то мене дуже дивує, що вас це вразило.— Вона запитливо гляну
ла на мене й трохи зніяковіла.— Даруйте, якщо я вас чимось образила. 
Але повірте, я не хотіла цього.

— То, по-вашому, я зовсім нездатний збагнути жіночу психологію?
Лусія не помітила глузливих ноток у моєму запитанні. Вона споваж

ніла й відповіла з гіркотою:
— Ви не помилилися.
Отже, я вже нікого не міг ввести в оману своєю грубістю, а тим 

паче Лусію.
— Ходімо звідси. Сьогодні кава чомусь не така, як звичайно. Вона 

гірка.
— Невже? Я бачу, ви все ж таки розпізнаєте смак отрути! Не 

звалюйте вину на каву! Просто у вас гірчить у роті, друже мій. А знаєте, 
я б охоче проїхалася з вами в машині.

Крізь запітнілі шибки я дивився на вбогі хатки за лікарняним муром. 
Присадкуваті й зіщулені, наче мерзлякуваті баби, вони, здавалося, 
бились між собою за промінчик сонця. Місто було повне контрастів. 
Можна було побачити, як на пустирищах, не покопаних екскаваторами, 
блукали попаски отари овець, налякані довколишнім шумом. Вони стри
вожено скубли суху траву, інстинктивно відчуваючи, що їм не уникнути 
різницького ножа. Місту ніяк не вдавалося затерти сліди свого сіль
ського походження.

— Клариса щойно попередила мене, що виписується з лікарні,— 
сказав я нарешті.

Лусія, яка саме вішала в шафу мій халат, навіть не обернулася.
Наступного ранку Кларисине ліжко вже зайняла інша жінка. Отже, 

Клариса вчинила по-своєму. Палата здавалася тепер порожньою, і робо
та втратила для мене будь-який інтерес.

X

Частина друга

Минали дні за днями, тижні тяглися повільно, мов нудні недільні 
вечори. Без упину сіяла тиха мжичка. Вулиці блищали, мов дзеркало, 
а моя кімната перетворилася в болото журби, яке мене помалу засмок
тувало. Негода виразно позначилася на моєму настрої. Та чи можна 
було звалювати всю вину на негоду?

На думку мені в ці дні дедалі частіше спадала фраза, вичитана 
в якійсь книжці: «Я замкнув свою душу в трюм». З якої ж це вона книж
ки і про що промовляє? «Я замкнув свою душу в трюм». Ця фраза, як 
зірваний з дерева листок, висмикнута з контексту, добре відбивала 
мій душевний стан.

Про мою тодішню мізантропію свідчив хоч би такий факт: Ромуал- 
ду, який утратив у моїй особі єдиного співрозмовника — він тільки мені 
довіряв свої таємниці — тепер аж розпирало: йому не було з ким поді
литися своїми спостереженнями, і його обличчя нагадувало переспілий
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помідор. Так його міг і інфаркт настигнути. Але він вважав, що краще 
лопнути, ніж наражатися на мій лихий настрій. А хитрий лис Гедеш—той, 
звичайно, гострив на мене зуби (дехто досить ущипливо висловлювався 
з цього приводу: «Здається, він пронюхав тут щось нове...»), обмежу
вався тим, що посміхався мені на віддалі. Так ощирюється пес, перш 
ніж напасти на людину.

Потім я випадково довідався (хворі створили щось схоже на секту, 
в якій не бракувало й донощиків), що дівчина в яскраво-червоній блузці 
марнує життя в місті. ї ї  часто бачили в дансингах і гральних залах. Вона 
не перша стала на такий шлях. Багато хто плутав радість життя з наві
женством, відчуваючи в таємних закамарках своєї душі потяг до бруду. 
Якби засудженому до смерті дали ще два дні волі, то як, гадаєте, він би 
їх провів? Використав би їх для того, щоб свій егоїзм, лицемірство, 
боягузтво спокутувати шляхетними вчинками і в такий спосіб гідно за
вершити життя? Чи він потонув би в багні, по вуха загруз би 
в смердючій твані. Живі мерці мого відділення, якби тільки їм бодай 
хоч трохи попустити вуздечку, кинулися б хоч наостанку скуштувати 
того, чого суспільні умовності досі їм не дозволяли. Як біснуваті, топта
ли б ногами тисячолітні заборони. Може, їхній розпач намагається 
втопити себе в гріху? Вони хочуть, щоб огида до самих себе укрила їх 
грубою, непроникною шкаралупою, заглушивши страх близького кінця, 
їм хочеться зупинити час, умертвити розум і чуття.

Якось один чоловік (він ще й досі стоїть у мене перед очима в теп
лій одежі й калошах, мов наляканий грипом буржуа) попросив мене 
визначити якомога точніше, коли буде останній день його життя.
І скривдженим голосом людини, яка роками терпіла утиски начальства 
й грошову скруту («Зважте, сеньйоре доктор, я прошу всього лиш один 
тиждень»), він признався мені, що хотів би перед смертю сповна скуш
тувати всіх принад життя, які обмежувалися для нього грубою фаталь
ною обжерливістю. (Я й досі пам'ятаю його руки. Вони промовляли 
більше, ніж його скривджений голос. Ці білі, тендітні руки танцювали 
перед його обличчям якийсь нервовий безладний танець.)

З кінчика язика в мене зірвалося запитання:
— Чому саме тиждень? Ви можете мені пояснити?
Присоромлені руки чоловіка перестали танцювати в повітрі.
— На більше в мене не вистачить грошей.
Що я мав на те відповісти? Я промовчав — його прохання не здало

ся мені таким уже й дивним. Навіть найнезвичайніші наміри можуть 
виглядати цілком буденно — все залежить від того, хто їх почує. А як 
я вже казав, наш світ (мій і моїх пацієнтів) не мав нічого спільного із 
світом інших людей. Тиждень. Я промовчав, щоб пощадити себе,— мене 
заливав холодний піт, бо я не знав, що відповісти, — а не його, хоч цей 
бідолаха сміливо хотів подивитися правді в вічі. Він навряд чи знав, що 
все могло скінчитися ще до того, як настане його останній тиждень.

— Ну що ж, сеньйоре доктор, тоді я сам визначу дату, а ви побачи
те, чи набагато я помилився.

Чоловік дотримав свого слова. Він провів тиждень в одному 
з кварталів, куди буржуа не ходять у певні години, хіба що в товари
стві туристів та ексцентричних, але статечних друзів. Я теж там побував, 
щоправда, без ніякого супроводу. Ліхтарі публічних домів у бузковому 
смерку блищали, мов облудні котячі очі. В одному з цих домів, куди
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пацієнт прийшов в останній день свого життя проциндрити всі гроші, він 
наклав на себе руки.

Те, що я почув про Кларису, трохи стурбувало мене. Я ще не міг 
розібратися в своїх почуттях, але мені це було неприємно. Я почувався 
ображеним, страждав, як від зради, як від фізичного болю. Я завжди 
боляче переживав, коли від мене тікав якийсь хворий, але гіркота поволі 
проходила, і я зрештою його забував. Але в випадку з Кларисою мій 
біль оживав щоразу, коли я думав про те, як вона живе тепер без мого 
догляду. Та я ніколи не запитував себе, до чого могла б її довести моя 
опіка. Якби я запитав себе про це, то знов опинився б віч-на-віч зі своєю 
гордістю.

Слід вів до дансингів. І ось одного вечора... Я виїхав з воріт лікарні, 
вахтер у будці впізнав мене (а може, машину) і скинув кашкет. «Швид- 
ше-но!» — здавалось, промовляв його поблажливий вигляд. — «Валан
даєшся такої пізньої пори, наче шльондра», — мабуть, подумав він і, 
безперечно, мав рацію. Центральний корпус лікарні спирався на крила 
бічних корпусів, підносячи високо вгору баштовий годинник. Я побачив, 
що велика стрілка показувала кілька хвилин по півночі; здавалося, вона 
застигла навіки. На шпилі башти світило кілька яскравих ліхтарів. 
Враження було таке, наче вони освітлювали порожній стадіон. Насправ
ді ж вони освітлювали дерева й старанно підстрижений газон, забарв
люючи їх у неприродно, театрально зелений колір. Дерева в нічному 
півмороці нагадували зелених привидів; спокійні, величезні, вони стерег
ли себе самих. Можливо, ліхтарі освітлювали й невидимих глядачів, бо 
в цій нічній тиші я розрізняв не оплески, не вітання, а крики. Якщо я чув 
голоси, то хтось мусив кричати. Саме в цю хвилину.

Машина тихо котила алеєю застиглих буків, і в мене було таке 
враження, ніби я справді не сам. Чулися зітхання й шерехи, які могли 
долинати лише з кількох слабо освітлених вікон на кожному поверсі.

Сповнений розпачливих думок, я звернув у непоказну браму, куди 
входять деякі зайдиголови, повертаючись після півночі до лікарні. Я на
тиснув на темну кнопку дзвінка, який нагадував непристойно оголений 
сосок (такої подібності надавало йому світло ліхтарів, роблячи якимсь 
пурпурово-сороміцьким), і його далекий звук, схожий на звук брязкаль
ця, озвався всередині порожнього будинку. Сам не знаю до пуття, що 
на мене тоді найшло, але я не діждався, поки мені відчинили, повернув
ся й пішов геть. Вахтер знову повторив церемоніал зі скиданням кашке
та й вітанням. Тепер він ще менше приховував свій подив, що я так 
швидко повернувся назад. Та добрий портьє не повинен дивуватися зі 
звичок мешканців свого будинку. Він повинен знати їх, як ніхто інший.

Так, тієї ночі я не витримав і вирішив розшукати Кларису. З при
годи, яку я тільки-но розказав, ви, певне, вже зрозуміли, що я почував
ся дуже ніяково.

Дансинги. Але цей слід зовсім не був такий виразний, як я думав 
спочатку. І тоді я вирішив покластися на власну інтуїцію: який із цих 
нічних закладів могла обрати Клариса в теперішньому душевному стані? 
Найімовірніше, одну з тих похмурих нір, куди не потикається жодна 
порядна жінка (згадайте розпачливий жест мого пацієнта в калошах), 
або якесь непоказне кабаре, де кожен знайде щось собі до вподоби 
й де сидять у мирній злагоді аристократи й повії. Місце, створене для 
випадкової пригоди, бо назавтра вона забувається й від неї, як від роз
битої мрії, залишається лише гіркий осад. Тільки й того, що тут можна
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дати собі волю. А втім, якщо мої здогади щодо Кларисиного вибору 
виявляться слушними, вони все одно не зможуть застрахувати мене від 
невдач, бо моє знайомство з дансингами не йшло далі закличних черво
них ліхтарів, що підморгують нам темної ночі.

Я почав з першого-ліпшого закладу, того, що був найближче від 
респектабельного бульвару, де закінчується світ людей, які завжди 
в певну годину вертаються додому. Кілька разів пройшовся перед две
рима, збентежений, як селюк, удаючи, ніби розглядаю кожушки, вистав
лені у вітрині. До речі, звідки вони тут узялися? Мабуть, у підвалі була 
крамничка лахмітника. Нарешті я кинувся туди, як з мосту в воду. Коли 
я виринув на поверхню, очі мої були засліплені, але не від світла, а від 
мертвотної сутіні. Я одразу ж хотів заспокоїти себе, що Клариси немає 
серед цих безформних навдивовижу схожих між собою облич,— усі 
вони рухалися, мов фантастичні істоти в не менш фантастичній обстанов
ці. Я зайшов до наступного бару, але й там затримався не довше. 
Я почував себе скрізь чужинцем, хоч вираз мого обличчя доводив про
тилежне. Перетинаючи зал з важкими завісами, я мав вигляд підлітка, 
в якого зараз спитають посвідчення. Коли я ввійшов, усі погляди вп'яли
ся мені в потилицю.

— Бажаєте столик?
Слова супроводжувалися лисячою посмішкою. Це означало, що 

я пробув тут уже достатньо для того, щоб мене вважали за клієнта.
Я кивнув головою, недбало застромивши руки в кишені.
— Тоді сідайте за он той біля танцювального майданчика.
— Коли почнеться рев'ю?
Так питають завсідники. (Клариси немає й близько, але як тепер 

звідси вирватися, коли я вже встромив голову в зашморг?)
— Рівно о першій. Лишилося вже небагато. Чого вам подати?
— Мартіні.
— Чудово. З льодом чи без льоду?
Лід. Нарешті хоч одне конкретне слово. Воно вразило мій слух, 

мов порвана струна ніжного інструменту. Світло, людські голоси 
й жести, здавалося, плавали в примарному тумані. Кельнер посміхався 
проваллям рота. Я ще більше прибрав незалежного вигляду.

Мої пошуки цілком могли б закінчитися тут. Останнім завершаль
ним акордом цієї примхи було б те, що я привів би Кларису до себе 
додому. Але якби я керувався лише примхою, як Лусія чи Клариса, 
то, мабуть, покликав би кельнера й сказав би йому, тицяючи паль
цем у його лисячу мордочку: «Ви такий ласкавий і люб'язний, що мені 
хочеться заїхати вам у пику». Одного з нас, безперечно, потім довело
ся б латати. Найкраще було б піти додому. Але мене потягла в похід 
по дансингах не примха, а скоріше амбіція. Я уявив себе Кларисиним 
ангелом-охоронцем і хотів будь-що домогтися свого.

Нарешті я знайшов Кларису, зовсім недалеко звідси. Я помітив її, 
як тільки зупинився в кінці коридору, схожому на пурпуровий тунель. 
Вона танцювала з якимсь бовдуром, з розряду тих, які тримаються 
з жінками дуже самовпевнено й бачать кожну з них біля своїх ніг. 
Клариса схилила голову на його випнуті груди, і її тіло повільно рухало
ся в такт музиці, зворушливе в своїй беззахисності. Від хвилюван
ня мені перехопило дух. Хвилювання це було смішне й водночас незбаг
ненне, схоже на фізичний біль, який загострювався навіть від найменшої 
спроби загнати його в глибину душі. Мені хотілося лише одного — підій-
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ти до цього типа й вирвати Кларису з його огидних рук і приголубити, 
як малу зіпсовану дитину, нерозумну бунтівницю. k .

Я сів на високому табуреті біля стойки бару між двома жінками. 
В ніздрі мені вдарив міцний дух парфумів, і я мало не чхнув. Жінки 
жваво розмовляли, обмінювалися плітками. Я не міг зрозуміти, 
чому вони залишили вільне місце між собою, тим більше, що жодна 
з них не виявляла до мене цікавості. Жінки кидали одна одній короткі 
фрази, які літали, наче тенісна кулька над сіткою. Цією сіткою був я.

— Мартіні. Так, з льодом.
Тільки мартіні й тільки з льодом. Щиро кажучи, я завжди замовляв 

тільки віскі, хоч і не любив його. Що ж мені тепер робити, коли я зна
йшов Кларису? «Вона тут, перед тобою, чого ж ти вагаєшся?» Я знову 
закурив, щоб зібратися з думками, й насамперед, щоб заспокоїтися. 
Я сидів зовні спокійний, гордо піднісши голову, але за моєю незво
рушністю ховалася збентеженість. Я почав стежити за Кларисою. На її 
марному личку світились тільки очі, блискучі від затамованого болю. 
В тьмяному світлі зали її лоб і щоки іноді зблискували крапліядли поту. 
Що довше я на неї дивився, то більше здавалася вона мені незнайомою. 
Клариса нічого для мене не означала. Доп'ю своє мартіні, .встану й піду. 
Ця думка повернула мені рівновагу.

Одна з жінок, між якими я сидів (я не називаю її повією, бо шкіра 
на шиї, хоч і прикрита намистом у три разки, нагадувала шкіру обскуба
ної курки), нишком показала на один столик і сказала:

— То хто йде, я чи ти?
її подруга зиркнула на мене. Те, що вона мала відповісти, очевид

но, залежало від її досвідченого, пильного ока. Нарешті вона стомдено 
озвалася:

— Ходімо разом. • і .
Проте, встаючи, вона подарувала мені усмішку, сподіваючись

застрахувати цим себе на той випадок, коли їй не пощастить 
у товстуна, того, що з-за свого столика дурнувато пас їх очима. Що ж 
у нього було таке огидне? Ага, вуха! Вони звисали обабіч гладкого об
личчя двома шматками плоті.

Тепер я міг сидіти біля стойки, як звичайний глядач. Я почу
вав себе зовсім вільно. Кларису застували інші пари, я дедалі частіше 
губив її з очей, точніше, бачив її лише тоді, коли утворювалися просві
ти на танцювальному майданчику. ї ї  ноги ледве ступали. Вона здава
лася п'яною.

На табурет поруч мене швидко сіла блондинка в темних окулярах. 
Не знаю, що вона за ними хотіла приховати, але очі її дивилися лагідно 
й весело. Блондинка відкрила сумочку й дістала звідти листа, якого 
вона, мабуть, перечитувала не вперше. Спочатку вона тільки пере
бігла його очима, потім почала бубоніти тихо, але виразно, ніби декла
мувала вірш. В окремих місцях, особливо приємних для її вуха, вона 
підвищувала голос, скоса зиркала в мій бік і все ближче підсовувала до 
мене лікоть. Нарешті заговорила до мене:

— I miss you ...Не думаю, щоб «miss» означало «тужити за кимось». 
«Міс» це та, хто виходить переможцем на конкурсі краси. Якась нісе
нітниця.

Очевидно, вона чекала, що я їй допоможу в цьому розібратися. 
Заскочекий зненацька, я відповів:

— Я не дуже сильний в англійській мові.
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Тоді, вже не вагаючись, вона ще ближче присунула свій табурет, і 
її рука тепер торкалася моєї.

— Ах, зате ви сильний в іншому.
Вона схвально оглянула мене з голови до п'ят. Потім з пустотливим 

виглядом, не позбавленим чарів, кивнула кельнерові, щоб він приніс 
їй чогось випити.

Мені здається, що з цієї хвилини ми почали поводитися так, як двоє 
давніх шкільних товаришів. Забавно. Мене це справді почало потішати.

— Цього листа мені написав один американський моряк. Капітан- 
лейтенант, а може, й бери вище. Написав мені, розумієте? А ви симпа
тичні. Погляньте, як він запишався! Називає мене «darling». Гарно, еге ж? 
Я таких листів ніколи не отримувала. «Darling» означає «люба». Це був 
такий веселий хлопець. Плечі мав широкі, як оце ви.

Дівчина не вгавала. Зненацька я помітив, як Кларисина рука, мов 
лякливий птах, опустилася на шию свого телепня-партнера. Що це — 
мимовільний жест чи пестощі? Я не встиг цього визначити, бо вона зно
ву зникла з поля мого зору. Мені залишилося тільки скрушно зітхнути.

— Ладна закластися, що ви нічого не почули з моєї розповіді.
Так, я справді нічого не почув. Але, киваючи головою на знак за

певнення, що не пропустив жодного слова, я весь час думав про те, 
чому Клариса й решта хворих так нестямно прагнуть цих стомливих 
розваг. А втім, таким самим безглуздим був мій намір привести її до 
себе додому. Навіщо? Рука, що обнімала за шию цього типа, свідчила 
про вияв симпатії. Клариса мала на це право.

— Хочеш поглянути? Я ще тобі його не показувала?
Дівчина зверталася вже не до мене,— я був надто неуважний 

слухач,— а до однієї з моїх недавніх сусідок, яка саме повернулася до 
стойки, щоб не заважати своїй подрузі, бо та більше припала до вподо
би чоловікові з слонячими вухами.

— Про що це ти?
— Про листа. Я ще тобі його не показувала? Поглянь, ось тут він

пише: «І miss you my fleshy doll». Чудово сказано. «Doll» — це
«лялечка», тобто я. Хіба це не мило з його боку?

— Ет, клаптик паперу...
Лист у руках дівчини затремтів, і її лагідні, збентежені очі почали 

шукати в мене підтримки. Та її розгубленість тривала не довго: з енту
зіазмом людини, яка так легко не здається, вона голосно сказала:

— В кожному листі він називає мене «любою». Darling, darling! 
А це «fleshy» означає «ласа», але стосується не їжі. «Му fleshy doll» — 
«моя ласа лялечка». Це знов-таки я. Скажи, хіба це не мило?

Жінка зневажливо скривилася:
—  Дурниці! Твій любчик пише так усім жінкам, яких покинув у кож

ному порту.
На блідому, густо напудреному личку дівчини — ласої лялечки, 

ласої не до їжі, а до кохання — виступили дві червоні плями.
— Ах, ти ж погань!
Вона кинула листа на підлогу й, зіскочивши з табурета, почала 

топтати його з такою відчайдушною люттю, ніби цей жовтий клаптик 
паперу був чимось живим і вона жадала, щоб він швидше спустив дух.

Цей вибрик повії привернув увагу більшості відвідувачів. Ми відчули 
себе оточеними щільною стіною збентеженого мовчання. І раптом мене 
помітила Клариса. (Дивно, що я цей випадок одразу пов'язав з Клари-
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сою, навіть із тим, як вона обнімала за шию свого партнера під час 
танцю.) Вона змахнула рукою, розганяючи перед собою хмарку диму, 
відштовхнула партнера й стріпнула волоссям, ніби хотіла змести остан
ню перепону, що розділяла нас. Тї змарніле личко проясніло.

Коли вона підійшла до мене, ще раз нервовим рухом голови від- 
кидаючи назад волосся, я зрозумів, що в її очах усі інші тут перестали 
існувати. В дансингу були тільки ми вдвох — вона і я. Більше того, не 
існувало вже й самого дансингу.

— Заберіть мене звідси. Я хочу спати,— прошепотіла вона і взяла 
мене під руку.

Так, нас більше ніщо не розділяло — ні час, ні місце, ні повії, ні лист 
від капітан-лейтенанта. І взагалі нічого не сталося з часу нашої остан
ньої зустрічі в лікарні. Ось що ми сказали б одне одному, якби в 
цьому виникла потреба. Ми з нею були тут як два острівці, що раптом 
виринули з океану.

І все ж таки ми були тут не самі. Кларисин партнер, цей самовпев- 
нений ловелас, повільно наближався до нас. Певне, він сподівався заля
кати мене. Не чекаючи, поки він спровокує мене, я дав йому два 
добрячих стусани, щоб зігнати свою злість. Не встиг я дійти до дверей, 
як мене схопили за руки двоє здорованів, мабуть, викидайли, й вивели 
геть. Я підозрював, що це матроси. В мене давно виникла така думка, 
що всі викидайли в таких закладах — колишні матроси, точніше покидь
ки флоту. (Всяке ремесло має свої покидьки. Хіба Гедеш не живий цьому 
доказ?) Давні переконання живучі, вони набирають силу законів. Одного 
разу •— мені тоді було п'ятнадцять років — я зайшов зі своїми товари
шами до пивного бару, де пиво (напій лише для чоловіків!) подавав 
моряк з татуюванням на руках. «Ладен заприсягтися, що це колишній 
морський вовк!» — шепнув наш верховода. А якщо він так сказав (йому 
було тоді вісімнадцять років), то це не викликало ні в кого сумніву. 
Зрештою, бар цей називався «Хвиля». Коли ми розплачувалися, моря
чок безсоромно обрахував мене, і я, наляканий його біцепсами й тату
юванням, навіть не писнув. Того вечора з різних причин для мене було 
дуже важливим не осоромитися перед товаришами. Цей факт глибоко 
закарбувався мені в пам'яті. А того пірата, з татуюванням чи без нього, 
що здер з мене за два пива замість одного, я ще й нині бачу по барах.

Отже, мене викинули на вулицю, мов якогось п'яничку чи бешкет
ника. Моя гідність цим була дуже принижена, але я нічого не міг удіяти. 
Будь-який протест виявився б марним і тільки ще більше принизив би 
мене. Клариса тримала мене за руку, ставши між мною й цими цербе
рами, і не дозволила мені повернутися назад, щоб показати їм, де раки 
зимують. Вона не здавалася ні схвильованою, ні приголомшеною. Навпа
ки, очі її сміялися. Сміялося все її обличчя.

— Я не знала, що ви такий забіяка...— Але за мить голос її змінив
ся, обличчя й очі споважніли.— Ви прийшли шукати мене? Скажіть, бла
гаю вас!

— Звідки це ви взяли? — відповів я, тручи забиту ногу.
— Ви прийшли сюди шукати хвору чи жінку?
Я тільки задумано похитав головою. Запалі Кларисині очі палали, 

мов смолоскипи, й вона з властивою їй поривчастістю відсахнулася 
від мене.

— Ви прийшли сюди шукати хвору чи жінку?
На якусь мить я забув про дансинг, викидайлів, забиту ногу й сто

ропіло глянув на неї. Вона навіть не здогадувалася, як мене спантеличи
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ло її запитання, так само як не розуміла всієї безглуздості відповіді, 
вирваної в мене:

— Я опинився тут цілком випадково.
— Неправда! Ви брехун!
Я отетерів. «Брехун!» «Ах, ти ж погань!»
Я поволі пішов геть, не озираючись, чи Клариса іде слідом за мною. 

А коли я все ж таки озирнувся, вона стояла там, де я її залишив. Склад
ки її прозорої сукні маяли, мов шовкові крила під нічним леготом. Вона 
скидалася1 на примару.

Примарними здалися мені й години, які я пережив опісля.

XI
Ліг. я лише на світанку. До клініки прийшов тільки перед обідом, 

з почервонілими від безсоння очима. В приймальні я помітив Кларису. 
Вона сиділа там серед інших хворих, і її худобизна була жахлива. Жор
стоке денне світло ще більше підкреслювало руйнівну дію недуги. 
Великі, палкі очі горіли, мов два вогненні кратери на спустошеному об
личчі. Тіло втратило недавню нервову напруженість. Можливо, хвороба, 
особливо після вчорашньої пригоди, як це мені вже не раз доводилося 
спостерігати, нарешті приборкала її свавільну впертість. Тепер вона сиді
ла переді мною — цілковита руїна, спустошена істота. Враження спусто
шеності й понурої покори ще більше підкреслювали ті, що сиділи коло 
неї: з одного боку старий селянин з виразкою на підборідді, замотано
му брудною ганчіркою, з другого — дрібненька жіночка з вугруватим 
обличчям кольору слонової кістки. Панчохи в неї були спущені нижче 
колін й оголювали набряклі жили з чорними вузлами. Хвороба й убоз
тво цих людей являли собою моторошну картину.

Я вчасно схаменувся й дав вказівку сестрі, коли вона повинна за
просити до кабінету Кларису. Я боявся, що після того, як огляну її, не 
зможу вислухати інших хворих з належним спокоєм. Але я помилився, 
сподіваючись, що коли відкладу розмову з Кларисою на самий кінець, 
то почуватимусь спокійніше.

Насамперед чашку кави! Треба очистити мозок від цього липкого 
накипу. Все довкола мене було, мов у тумані. Але підніматися нагору 
в буфет означало лише згаяти час.

— Замовте мені каву.
— Сюди? — здивувалася сестра.— Я не знаю, чи...
Кінець фрази вона проковтнула, бо я гостро урвав її:
— Запросіть перших пацієнтів. І, будь ласка, опустіть трохи жалюзі. 

Яскраве світло ріже мені очі.
Вона крутнулася на підборах і пошепки передала моє розпоряджен

ня няні. Краєчком ока я помітив, як при цьому вона зробила застереж
ливий жест, мовляв: «Начувайтеся! Він сьогодні не в гуморі!»

Довідки, аналізи, карточки: кожен папірець із холодними й сухими 
помітками г— це була драма людського життя. Всесвіт завбільшки з до
лоню. А я, чаклун, причетний до цього обману, був лише звичайною 
людиною, і голова моя ще гула після нічної пригоди. А крім того, я був 
ще й скептиком. Ніщо цього ранку не було мені таке огидне, як оман
ливе почуття влади. Ця влада — влада штукаря, не більше — розвалю
валася просто на очах і доводила мою безпорадність.
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Я слухав розповіді хворих, наче то були пришельці з якихось інших 
світів.

Весь час думав про те, що наприкінці прийому поріг ц'і̂ ї кімнати 
переступить Клариса. В роті в мене був неприємний присмак, як від 
паленого.

Увійшла жінка з довгим орлиним носом. її посаджені біля самого 
перенісся очі злякано бігали по кабінету.

— Я ще ніколи не була тут. Це вперше...
— Байдуже, сеньйор доктор зараз вам усе пояснить, — втрутилася 

сестра.
— От і добре. Тоді я спокійна. Дуже дякую і дай вам боже 

здоров'я!
Жінчині руки опустилися на коліна. Виглядало, вона готувалася до 

тривалої розмови.
— Що з вами?
— Недокрів'я. Про це написано і в паперах, які я принесла з собою.
— Давайте їх сюди.
Очі селянки знову безпорадно забігали по кімнаті, немовби шукаю

чи виходу. Але як тільки вона опинилася в коридорі, то стала, наче випу
щений на волю в'язень, не знаючи, що робити з цією волекз. Її руки 
бгали складки спідниці.

— Кава на столі, сеньйоре доктор.
Каву непомітно принесли мені до суміжної кімнати, обладнаної під 

рентгенкабінет. Молода сестра була дівчиною слухняною й точною, мЬв 
швейцарський годинник.

— Пити тут каву вам здається блюзнірством, еге ж?
— Зовсім ні, сеньйоре доктор. Тільки от бідолашній няні довелося 

підійматись цілих п'ять поверхів, щоб принести її вам майже холодною.
— Ваша правда, в майбутньому я це матиму на увазі.
Тепер увійшов робітник. Чоло його перетинав навскісний шрам, 

руки були всіяні ластовинням. Кашель? Кольки в боку?
— Кому платити за прийом?
Що я міг йому відповісти?
— Це мене не стосується.
Ввійшла дівчина, вельми поважна в сукні, яка була модною, два

дцять років тому. Замок блискавки заїло ззаду на спині. Перехопивши 
мій співчутливий погляд, вона вся зашарілася, ніби це була її вина. •

— Хто там іще?
Моє запитання виявилося зайвим. На порозі вже стояла Марі.я- 

Антонія, яка охоче вчащала до нас у клініку, мов у гості до близьких 
родичів.

— Можна, сеньйоре доктор? — запитала вона, лагідно усміхаючись.
— Я  бачу, ви цвітете, як маківка, Маріє-Антоніє.
— Так я вам і повірила!.. А звідки ви це взяли?
— Ваш вигляд промовляє сам за себе.
— і моя сивина теж?
— Сіль з перцем. Вона вам дуже личить.
— Тільки не сьогодні, сеньйоре доктор. Сьогодні нам треба погово

рити з вами серйозно.
Вона нервово крутила в руках історію своєї хвороби, очевидно, 

готуючи мені якусь пастку.
— Я збираюся в дорогу.



Такий початок мені не подобався. Я добре знаю, які здогадливі ці 
хворі. І завжди боявся, чи краще сказати, й досі боюся їхнього соло
денького голосу.

— Чудово. Я вам заздрю. Я й сам, признатися, роками мрію про 
це, але поки що вдовольняюся лише колекціонуванням путівників.

— Я вирушаю до Африки. Мій чоловік одержав там місце.— 
І зненацька, ніби як ото хто вихопить револьвер і швидко націлюється 
на нас, вона запитала: — Скажіть мені правду, сеньйоре доктор, чи мо
жу я туди їхати? Але тільки щиро, без ніяких вивертів.

— А ця подорож... скільки вона триватиме? Треба ж таке — до 
Африки!— Мене кинуло в жар. Наші стосунки з Марією-Антонією були 
незвичайні: важко було встояти перед її природною веселістю.— Невже 
треба так далеко їхати, щоб випити там чашку доброї кави, навіть якщо 
її пахощі чути аж за два квартали? Спитайте ось у сестри, вона теж 
такої думки. І вам не жаль покидати нас?

— Ах, сеньйоре доктор, ви завжди переводите розмову на інше! 
Завжди ухиляєтесь від прямої відповіді.

— Ну гаразд. Якщо ви хочете, щоб я поводився, наче автомат, 
в який ми однією рукою кидаємо монетку, а другою вибираємо з нього 
горішки, будь ласка: зробимо ще раз аналіз крові, і тоді я скажу, 
можна вам їхати чи ні.

Куди й поділася жвавість Марії-Антонії. Усмішка її відразу ж згас
ла, вона зблідла й замовкла. Такого від мене вона не сподівалася. Ми 
розстались, як двоє розсерджених друзів, хоч добре знали, що скоро 
помиримось.

— Хто ще? — запитав я стомлено.
— Ота дівчина, що вже лежала в нас. Ви звеліли запросити її 

останньою. Гадаю, вона не образиться, що ми змусили її так довго 
чекати.

— Я теж так гадаю. Знаєте що, Маргаріто, покличе її сюди, а самі, 
як хочете, можете йти.

— Я вам більше не потрібна?
— Поки що ні.
Мені було байдуже, що подумає сестра про мою поведінку, та я й 

не намагався від неї чогось приховувати. Ніхто не міг передбачити, як 
поведеться Клариса. А крім того, буде краще, коли ми з нею залиши
мось наодинці.

Клариса ввійшла неквапливо і сіла, сумна, безпорадна. На обличчі її 
не було й сліду гніву чи образи. Сестра мовчки вийшла, і я підвівся, 
щоб зачинити двері кабінету.

Вона сиділа, згорнувши на колінах руки. Повернулася сюди з повин
ною, як добровільно вертається до тюрми втікач, щоб прийняти кару. 
І саме ця її покірність найдужче мені боліла.

— Як ви себе почуваєте?
Про минулу ніч я не згадав жодним словом. І ладен був заприсяг- 

тися, що Клариса теж виявить такт.
— Я страшенно стомилася.
— Вам треба відпочити.
Голос у неї був хрипкий, грудний. Я кахикнув, щоб прочистити гор

ло. Клариса лише повільно кивала головою на мої слова. Погляд її був 
замислений. Вона знову повторила:

— Я стомилася.
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Я обережно взяв її за підборіддя. На очах у неї бриніли сльози, 
сльози німого болю.

— Я вас огляну.
— Навіщо? Не варто. Я прийшла сюди зовсім не для того.
— А чого, коли не секрет? — запитав я сухо, вгадуючи її бажання 

уникнути розмови про хворобу.
— Мені потрібні ви.
Ця коротка фраза збила мене з пантелику. В горлі у мене ще дуж

че пересохло.
— Саме тому я й хочу вас оглянути.
— Ви потрібні мені зовсім інакше. Невже ви й досі нічого не зрозу

міли? — її змарніле обличчя з виразом смиренності раптом скривилося, 
і я прочитав у її очах лють.— Невже ви навіть учора нічого не зрозуміли?

Я раптом відчув страшенну втому. Ці слова лише будили в мені 
пекучий біль. Мої руки знову несміливо потяглися до її обличчя.

— Будьте розважливою, Кларисо.
— А я завжди такою була.
— Тоді чого ви од мене чекаєте?
Я ловив ротом повітря, як риба, викинута на берег морським при* 

боєм.
— Трохи ніжності, якщо можна. Тільки прошу вас, не кривіться так. 

бо можна подумати, що у вас болить зуб.— Очі її блукали по кімнаті, 
ніби хотіли десь заховатися.— Мене ще ніхто ніколи не кохав. Вам це 
буде зовсім не важко... А все інше я вже домислю собі сама.

В мене було таке враження, ніби хтось панахав мені гострим ножем 
спину й здирав з неї клаптями шкіру. Даремно я відпустив сестру.

— Не кажіть такого. Це неприємно для нас обох.
— Для вас, можливо, й так. Але якщо ви не любите мене, то 

дозвольте мені любити вас. Хоча б із почуття жалю до мене. Щоб я не 
почувалася такою покинутою.

Я ставав дедалі холоднішим.
— Ви сама не своя, Кларисо.
— Цілком можливо. А що ж тут дивного? — Вона почала бавитися 

чорнильницею на письмовому столі й несподівано зайшлася колючим 
смішком.— Та годі вже про це. Що, по-вашому, я робила в останні 
тижні? Я добре знаю, що часу мені лишилося небагато, й волію за
напастити себе, ніж бути занапащеною. — Вона лукаво посміхнулася 
мені й простягла руку до пачки сигарет. — Оскільки ви так старанно 
позачиняли двері, боячись, щоб я не зчинила крик, то чи можна мені 
тут закурити?

— Куріть, скільки хочете.
— Ах, яка великодушність! Досі ви ніколи не були зі мною таким 

люб'язним. Чи, може, це у вас такий звичай виявляти поблажливість 
напередодні...

Хвалити бога, Клариса й досі дряпалася, наче кішка. Такою вона 
мені подобалася більше. Я урвав її, грюкнувши кулаком об стіл.

— Зате ви нітрохи не змінилися.
— Так, ваша правда,— провадила вона зів'ялим голосом.— При

знаюся, те, що я робила чи хотіла робити в останні тижні, нічого мені 
не дало. В юрбі людей мені весь час хотілося кричати пробі, але 
я знала, що ніхто не подасть мені руку допомоги. Через те я зараз бла
гаю у вас бодай крихту людського тепла. Так приємно уявляти собі, що
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я могла 6 пережити свою смерть’ завдяки чиїйсь... дружбі. Принаймні 
не померти зовсім самотній, наче в пустелі. Як важко говорити про такі 
речі!

— Так само, як і слухати їх.
Клариса не почула чи вдала, що не почула цього мого зауваження. 

Вона подала мені сигарети, і я машинально закурив.
— А там що буде, то й буде. Мені байдуже.— Вона явно намага

лася прогнати од себе чорні думки.— Чому ви не піднімете жалюзі на 
вікнах?

— А мені так більше подобається.— І щоб хоч трохи пом'якшити 
свій гострий тон, я додав: — Послухайте, Кларисо, у вас, колись, здаєть
ся,- був друг...

— В мене нікого немає. Можна трохи підняти жалюзі?.. Навіть якщо 
це вам не подобається?

— Можна.
— Ну ось, а що я казала? Настала така година, коли мені більше ні 

в чому не відмовляють. Це все-таки якась перемога...
Я просто задихався в цій безвиході. Будь-що треба було знайти 

вихід із цього становища, щось зробити.
— Ви хочете знову лягти в нашу лікарню?
-W. О ні, мене сюди вже не затягнуть навіть силою. Заберіть мене 

кудись, де я була б тільки жінкою. Я більше й чути не хочу нічого про 
те, що ви називаєте «моїм випадком». Лікарня переповнена такими 
«випадками».— Клариса карбувала кожне слово.— їх тут більше, ніж 
досить.

— Де ви були ці дні?
— Удрма. Колись я вас запрошу до себе.
— Вертайтеся сюди.
— Нізащо! Тут усе таке похмуре. Не вмовляйте мене, будь ласка.
— Що ж, я, звичайно, не можу вас присилувати.
— А жаль.
У пальцях у мене тліла сигарета. Я не кидав її, хай догоряє до кін

ця, може, разом з нею згорить і моя нерішучість. Ще мить — і я почув 
би запах паленої шкіри.

XII
Мені дедалі важче вести цю розповідь. Ніяк не можу вберегти

ся від солоденького й фальшивого тону. І я збентежений таким поворо
том, бо при тих нечастих нагодах, коли мені доводилося розповідати 
про якийсь клінічний випадок, опис мій виходив таким сухим, таким 
педантичним, що залишав моїх читачів ще байдужішими, ніж слова, 
яких я вживав. Тому я був змушений, хоч і неохоче, підлягати цензурі 
вже згаданого завідувача клініки. Той умів, підхопивши ту чи іншу дріб
ничку в свого не такого спритного колеги, роздути її, розсилаючи чис
ленні статті р наукові журнали.. Введений в оману читач марно потім 
розщукував :чудодійне зілля. Одного разу я подав йому свої спо- 
стереження,і: викладені на двох . убогих сторінках, і він сказав мені: 
«Годубемій,*.» Він випростався в своїх чудових штанях і в бездоганно
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пошитому сірому піджаку без найменшої вади і вітійствував далі: 
«Голубе мій, ви принесли мені сущий порох, але для його вибуху бра
кує гнота. Я не можу допустити, щоб ви зазнали невдачі».

І справді не допустив: гніт розтягнувся на дванадцять додаткових 
сторінок сумнівного, зате гучного змісту. Тільки так міг знайти застосу
вання мій порох. А якою ціною я заплатив за успіх публікації? Моє 
ім'я опинилося на другому місці після його імені. А втім, хоч як би воно 
там вийшло, з гнотом чи без гнота, цього не уникнути: такий уже був 
неписаний закон у нашій клініці.

Це співробітництво нашого завідувача, як і все інше, відбувалося за 
тим чи іншим сценарієм. Наприклад, за таким: після однієї з своїх частих 
і блискавичних поїздок за кордон він прибуває до лікарні, входить по
квапливо і кидає незмінне: «Мене нема ні для кого». Саме слушний час 
для того, щоб допомогти нам у роботі. Чухаючи пальцем лисину, 
він велить:

— Покажіть мені, над чим ви працювали за моєї відсутності.
І починає походжати круг нас і пишатися, як павич. Я один тримаю

ся осторонь. Марна річ.
— А ви, Жоржі?.. Ваша мовчанка підозріла...
Піднятий вказівний палець, як перст донощика, ще більше заціплює 

мені рота.
— Адже я добре знаю, що на завершення цього консиліуму ви 

нам приберігаєте бомбу!
Відкрутитися годі. Тоді він виставляє все так, ніби не він, а я чіпляю

ся до нього: з квапливою досадою вириває помітки в мене з рук і до
дає скоромовкою:

— Стривайте, мій голубе (ішов би він під три чорти з цим «мій 
голубе»). Я ще не опам'ятався після п'ятнадцяти годин польоту. Як вам 
відомо, я щойно вернувся з конгресу в Сірії. Ви були вже в Сірії? Ні? То 
треба поїхати. Ах, її екзотика зачарувала мене!

На всю його похвалу екзотиці я тільки кивав головою, іноді 
вставляючи яке слово, хоч він з висот своєї слави комівояжера від 
науки мене й не слухав, аж поки моя прозаїчна уява не збагачувалася 
завдяки його мистецтву розцяцьковувати мою вбогу мову.

У тому, що оповідач із мене кепський, гадаю, ви вже переконали
ся. Особливо моя бездарність виявляється тепер, коли я наближаюся 
до епілогу Кларисиної історії.

Але так чи інакше, треба йти до кінця.
Після Кларисиного візиту до лікарні відбулося багато подій. Чи 

зумію я вибрати з них найголовніші, бо насправді, хоч як ми уникали 
говорити про хворобу й смерть, кожна мить була по вінця сповнена її 
передчуттям. Може, я не зовсім щирий, коли пишу ці рядки? Скільки 
разів я намагався прогнати докори сумління і знайти для себе виправ
дання, а потім уже допомогти Кларисі позбутися страху перед тим, що 
її чекало.

— У мені вже не лишилося нічого, крім страху! Чоловіки завжди 
намагаються приховати свою вразливість. Вони великі егоїсти й швидше 
пожертвують своїм щастям, ніж принизять власну гідність. Воліють за 
краще страждати, ніж піддатися. Ну й на здоров'я! — іронізувала Кла- 
риса з болісним надривом.



Але чи міг я поводитися інакше? Ні, звичайно, ні, я був у цьому 
впевнений, хоч ніяка певність мене не заспокоїла б. Якби я й зробив по
ступку перед Кларисиними химерами й дивацтвами, то лише із співчуття 
до її душі, яка так тяжко страждала. Я безперестану переконував себе 
в цьому, ніби платівку крутив. Але чи справді Клариса відчувала до 
мене любов? Чи її палкий, знову сповнений радості життя погляд, 
пустотлива веселість, помолоділе обличчя свідчили про це ніжне почут
тя? Ні, я був для неї тільки нагодою, шансом. ї ї  останнім шансом. А що 
діялося в моєму серці? (Запитання, самі запитання.) Я ставився до Кла- 
риси з ніжністю,— якщо я взагалі був на неї здатний,— це не кошту
вало мені ніяких зусиль, і я не кривив перед собою душею. Ніжність не 
потребує виправдання. А чи була це ніжність, звичайна ніжність? Ще й 
сьогодні, хоч відтоді минуло багато часу, я цього не певен.

(Вимір часу залежить від багатьох причин. Якби я хотів додержати 
точності, то мусив би сказати: «Це було три роки, рівно три роки тому». 
Невже справді три роки? Деякі з цих подій, здається, сталися тільки 
вчора. Чи навіть сьогодні, щойно. Дивно, що час може так зупинятися! 
Інших подій, навпаки, хоч як я намагаюся, не можу пригадати, вони ви
слизають від мене, вони такі далекі й так мало хвилюють мене, що, 
відновлюючи їх, мені б довелося наново їх вигадувати. І, довгими годи
нами сидячи над цими сторінками, я не раз запитував себе, чи ці випад
ки заслуговують того, щоб пережити себе й залишитися в наших 
споминах.)

Без будь-якого ентузіазму покинув я старий будинок, де прожив 
багато років, і оселився в квартирці, яку ми разом з Кларисою найняли 
у тихому кварталі. Вдома ми сиділи дуже мало. Ми вирушали з нею на 
прогулянки, без ніякого плану чи маршруту. То були дивовижні, шалені, 
примарні дні. Якби ми зупинилися хоч на хвилину й задумалися, то я не 
знаю, чи стало б нам відваги це продовжувати. Іноді перед заходом 
сонця ми, стомлені, сідали на узбіччі дороги, й нас огортала велична 
тиша довколишніх полів. Потім, коли сутеніло, ми боялися, щоб довга 
мовчанка не розпалила наших взаємних обвинувачень, ішли просити 
притулку під першим-ліпшим дахом. Для Клариси це була пригода, не
сподівана розвага, а для мене — неделікатне втручання в життя інших 
людей. Я почував себе дуже ніяково. Але якось так виходило, що ми 
завжди натрапляли на добру душу — нас зустрічали з розкритими обій
мами, ніби чекали на нас уже здавна.

Найчастіше Клариса просила мене зупинити авто, коли навко
лишня рівнина, вітряк, гай чи малий пастушок привертали до себе її 
увагу. В мене було таке враження, що навіть найтихіше дзижчання 
комашки, найслабші пахощі квітів змушували її трепетати. У мене, горо
дянина, зустріч з майже незнаним світом теж будила зовсім нові почут
тя. Але для неї це було щось на зразок свідомої самопожертви. Вона 
прагнула розчинитися в цьому світі, щоб усе минуще в ній могло від
родитися в усіх живих істотах, у дзижчанні комахи, в далекому голосі, 
поглинутому глибокою тишею полів, у пурханні сполоханого птаха. 
В зіницях її сіро-зелених очей спалахував тривожний блиск.

Досхочу намилувавшись якоюсь ідилією, я казав собі, що час би 
вже й вертатися додому, але вона, хоч як це дивно, виявлялася кращим 
мандрівником, ніж я.
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— А що ми тут іще відкриємо? Самогонний апарат? Двоногу сто
ногу?

— Ах, не жартуй так? Будь ласка, не жартуй! — гукала Клариса 
ображено, ніби я сказав якусь непристойність.

— Мені тут нудно.
— А я в місті почуваюся пригніченою. Проте я не хочу, щоб ти 

йшов заради мене на жертви.
Я невизначено махав рукою, і вона, забувши за хвилину про мою 

нудьгу, починала виглядати будиночок, де можна було б заночувати.
— Ти перебільшуєш, Кларисо! Ми ж із тобою не в пустелі. Всього 

за шість кілометрів — містечко з ресторанами й кав'ярнями. А за три
дцять — шикарний готель.

— Гостинність за плату? Все, що завгодно, тільки не це!
— А ти подумала, скільки завдаси цим людям клопоту, якщо вони 

взагалі захочуть нас прийняти?
— Ти помиляєшся. Ми їм скажемо, що в нас сталася аварія.
Іноді мої сумніви в тому, що нас приймуть холодно, підтверджува

лися. Зате дуже часто я був приємно здивований: Кларисина віра в люд
ську доброту справджувалася. Клариса майже завжди мала рацію. 
Одного дня замість скромної селянської оселі, як ми сподівалися, ми 
опинилися в якійсь корчмі. В єдиній кімнаті по низькій закіптюженій стелі 
вився дим. Вона правила за кухню, за таверну й водночас за нічліг для 
сезонних робітників. У кутках лежали сінники й грубі вовняні ковдри.

— Ви дозволите нам тут переночувати?
Господар, худий і високий, як тополя, з обличчям, ніби вирубаним 

із базальту, навіть не ворухнувся. Зате другий чоловік, мабуть, гість, 
який пив вино, сидячи на табуретці, витер рукавом сорочки рот і тихо 
свиснув. Двері за спиною в нас рипнули, і в кімнаті з'явилася ще одна 
особа. Це був бляхар. Він хотів привітатися з господарем, але помітив 
нас, і його піднята до капелюха рука опустилася. В мене було таке 
враження, наче разом з ним сюди влетів рій розлючених бджіл. Бджо
ли гули навколо наших голів, першої-ліпшої миті ладні вп'ястися в нас 
своїми вбивчими жалами.

— То як, знайдеться у вас місце чи ні? — повторила Клариса. Я був 
у захваті від її геройства.

Хоч Клариса намагалася говорити простонародною мовою, госпо
дар підтягнув шлейки своїх нанкових штанів, окинув нас сердитим 
поглядом і відповів:

— Ви ж самі бачите, то чого питати.
І повернувся до нас спиною. Клариса змушена була визнати свою 

поразку. Як тільки ми вийшли за поріг, господар пустив нам услід 
шпильку:

— Нам бракувало тільки інспекторів із кралями під ручку.
Спускаючись стежкою до машини, — цього разу я був певний, що

Клариса нарешті визнає всі переваги доброго готелю,— ми почули 
рушничний постріл. Це стріляв господар корчми. Він знову бахнув у по
вітря, потім ще раз, побачивши, що ми вражено зупинилися.

— Правда ж, цей чоловік забавний? — спитала повеселіла Клариса, 
коли ми сиділи вже в машині.

— Дуже! — іронічно відповів я.
— Невже ти так і не навчишся сміятися? — додала вона ображено.
Я більше не наважувався іронізувати.
Але, як я вже сказав, майже завжди виявлялося, що Клариса має
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рацію. Найбільше мене вражало те, що вона сприймала як належне 
виявлену нам гостинність, іноді аж надто запобігливу. В таких випадках 
я тримався осторонь, надувшись, мов сич. Давалася взнаки моя недові
ра, недовіра посадженого в клітку вовка. Я змушений був багато чого 
переглянути в своїх поглядах. Клариса втягувала мене в різношерстий 
гурт незнайомих людей і робила це з такою простотою, що я почував 
себе серед них пролазою й нахабою; враження було таке, ніби вона вже 
давно освоїлася в їхньому середовищі, а я був там лише випадковим 
гостем, який вимагав до себе особливої уваги.

— Ах, який смачний цей домашній житній хліб! Просто відірватись 
не можна. Покуштуй, Жоржі. Побачиш, який він смачний. Коли я дів
чинкою приїздила в село на канікули, всі сусіди дивувалися, що я люб
лю цей житняк. Потім вони щотижня присилали мені до міста буха
нець хліба, мов я була хтозна-яка ненажера. Але якщо він тобі не подо
бається, то наші друзі подадуть тобі пшеничного.

Господарів підкупала така щира довірливість, і вони ставили на стіл 
усе, що мали, аби тільки зробити їй приємність.

І тут мені раптом теж здалося, ніби я знаю цих людей давно. 
Я почав приглядатися до них уважніше. І справді, я десь бачив цього 
ядушливого діда з патріаршою бородою, так само як зустрічав уже 
й дитину з ясними і чистими, як серпнева блакить, очима. І ці шкарубкі 
руки, що поставили переді мною миску з юшкою, асоціювалися в мене 
з недавніми спогадами. Я більше не почував себе чужим серед них. Так, 
доведеться мені багато чого переглянути. І за все це я вдячний Кларисі.

— То вам смакує житняк?
Вони зверталися завжди до неї. Я сидів мовчки, не здатний вислови

ти того, що діялося в моїй душі.
— Дуже. Я звикла до нього.
— А звідки ж ви самі, сеньйоро? — допитувалися вони зацікавлено.
Клариса глянула на них з якимсь болісним подивом, раптом зрозу

мівши, що, незважаючи на все, залишиться для них чужинкою. Вона 
встала з-за столу з непритомним виглядом і підійшла до вогнища, щоб 
затулити тремтячими долонями пломінчик, який розгорявся під поліном, 
її худе лице набрало відтінку темної міді.

Ми ніколи вдруге не поверталися на те саме місце й тому цілком 
спокійно якось провели півдня в зруйнованому монастирі.

— В покинутих мурах ще іноді відлунюють людські голоси. Ти їх 
не чуєш, Жоржі? — запитала мене Клариса.— Кажуть, кожна річ убирає 
в себе відгомін голосу людини, і цей відгомін чути роками, навіть 
століттями. Ось чому, коли я опиняюся в цих місцях, мені завжди 
здається, що першої-ліпшої хвилини тут може з'явитися хтось із глиби
ни віків, і я вся аж тремчу від страху! Ми ніколи не вмираємо зовсім. 
Тобі це не здається, Жоржі?

А іноді ми завертали до якогось шинку. («Ось побачиш, зараз нас 
почастують склянкою вина й дуже зрадіють, коли ми не погребуємо 
нею. І ми, звичайно, не образимо їх!») їй хотілося жити повнокровним 
життям. Доходило навіть до неприємних зіткнень з поліцією, бо Клари
са любила трутити свого носа у всякі історії й сумнівні заклади.

— Як гарно жити на світі, мій любий! Подумати тільки, я могла так 
і не побачити усіх цих чудес!

— А хіба мало інших способів, щоб їх побачити? — заперечував я, 
мріючи в душі про той день, коли хтось із цих так званих охоронців 
порядку потрапить до нашої клініки і я йому за все віддячу.
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— А ти, бачу, не вмієш радіти життю.
— Це вже вина мого гіда.
І, не соромлячись незнайомих людей, вона вганяла мене в краску 

своїми бурхливими виявами почуттів.
Одного дня Клариса надибала вхід, що вів до незвичайного люд

ського мурашника: світу без роду, без племені. Я помітив, як вона вся 
аж затремтіла з радості. Так, саме з радості, а не зі страху. Халупи, 
вдягнені у всяке дрантя діти, які просили милостиню, діди, зігнуті в дугу 
своїми болячками — все це її збаламутило. Атож, у цій цікавості було 
якесь баламутство. Дітлахи спершу розгубилися, а потім наважилися 
підійти до нас. Коли ми зупинилися посеред двору, вони ззирнулися 
між собою й зайшлися безпричинним сміхом. Найвідважніші з них 
вийшли наперед і, побачивши наше вагання, зголосилися бути нам про
відниками. Такі провідники мені не сподобалися, бо навколо вже зібрав
ся гурт похмурих жінок. Але Кларису охопила щира радість:

— Поглянь на цих діток, які вони невинні й гарні!
«І які голодні й брудні!» — кортіло мені додати.
А втім, треба погодитись, що дітлахи правильно оцінили її усмішку; 

Стороннім серед них був тільки я. Один із шибеників, найвищога 
зросту, вже взяв Кларису за руку, а чорнява косоока дівчинка переста
ла нас боятися й вигукнула:

— Треба, щоб хтось постеріг машину цього сеньйора. А то її 
можуть подряпати.

Клариса запитала її:
— Ви тут і живете?
— Ні, сеньйоро, я живу на площі.
І почала вмовляти нас піти з нею на цю «площу». Тоді я зрозумів, 

чому вона сказала, що її дім на «площі»: там халупи були прикрашені 
плющем, квітами, деякі були навіть з димарями й на них висіли таблич
ки з написами, як, наприклад: «Дача Жоана Тіаго». На багатьох дверях 
були поштові скриньки.

— А можна сюди зайти?
Чорнява дівчинка розгублено почухала голову.
— Я гадала, що ви від благодійниць.
— А вони сюди навідуються?
— Ну, звичайно! Вони доглядають хворих, приносять їм гостинці.
— Ах, он воно що! То тут є хворі? — зворушливо вигукнула Клари

са, але ніхто не озвався на її палкі й простодушні слова. Яскраве сон
це різало мені очі. Я почав переступати з ноги на ногу.

— Зайдімо, Жоржі.
І Клариса рушила до маленької бабусі в чорному, яка стояла на 

порозі, відганяючи кунделя, що намагався вкусити її за литку. Бабуся 
одразу ж утягнула голову в плечі, мов черепаха в панцир.

— Ця карга д/має, що ми прийшли її об'їдати! — вигукнула дівчин
ка, яка взяла на себе роль провідниці, і обернулася до Клариси.— Ви 
хочете побачити хворого, еге ж? Вас послали благодійні сеньйори? То 
ходімте сюди, цей бідолаха лежить зразу ж за дверима.

І ми всім гуртом ввалилися до халупи. Перед очима в нас постала 
нерадісна картина: люди, кури, голуби, якесь лахміття й меблі, збиті із 
старих дощок. Довкола стояв сморід і крик. Нарешті ми побачили хво
рого.. Він нагадав мені образ маленького Ісуса з кісток і плоті. Ця пан
томіма була надто добре зіграна, щоб здаватися правдою.
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Збуджена Клариса запропонувала мої послуги мешканцям цього 
хліва:

— Я привела вам лікаря. Одного з найкращих. А ви, малеча, гайда 
на вулицю!

Поки я сторопіло оглядав хворого, вражений шанобливою мовчан
кою й теплотою цих людей, Клариса роззиралася по халупі. Час від часу 
вона кидала на мене схвальний погляд і далі розмовляла з господаря
ми, та так невимушено, що здавалося, наче вона колись давно жила тут 
і тепер повернулася після тривалої відсутності. Можна було подумати, 
що це вона принесла шматок курятини хворому, а не якась добра душа 
напередодні. А також пачку сигарет і транзистор. Я з подивом виявив 
його на одному з сінників; мабуть, цю річ украли з єдиною метою — 
хоч трохи розважити нею хворого. У моїй душі ворухнулося якесь спів
чуття, але таке сумнівне, як дзвін фальшивої монети. А може, цей брак 
щирості йшов від мене самого? Ромуалду, коли він вирішив помагати 
бідним і ходив, наче священик, у такі самі убогі квартали, як оцей, стом
лено сказав мені одного дня: «Ідіть тепер туди ви, Жоржі. В мене вже 
немає сили!» І тут же вдався до плутаних міркувань про не менш склад
ну загадку: чому людина й досі не змогла розв'язати животрепетну про
блему соціальної нерівності? Чому під цим самим благословенним 
небом є пишні палаци, де багатії розкошують у достатках, і халупи, де 
біднота світить голим тілом? «Я не хочу слухати розмов про політику, 
Жоржі, але є речі, за які я не можу не відчувати своєї відповідальності 
й не червоніти за них».— «Це дуже зворушливо, дорогий мій Ромуалду! 
Але найкращий спосіб сприяти цьому паскудству — це чинити так, як 
чинять добродійні сеньйори, ваші сліпі наслідувачки».

Але цього Кларисі сказати я не міг. Не спроможний більше терпіти 
цей сморід, запах сечі й ще чогось ядучого, я рушив до дверей, та 
Клариса з блиском в очах, шепнула мені:

— Ти можеш допомогти цьому нещасному? Становище його дуже 
серйозне? — Але, тут же помітивши вираз мого обличчя, ущипливо 
додала: — Чи тобі воно зовсім байдуже?

— Звичайно, що можу,— заперечив я, не перестаючи думати про 
просторікування Ромуалду.

— То скажи їм, що все буде гаразд. Заспокой їх! Ви, лікарі, навіть 
не уявляєте собі, скільки важить для хворого підбадьорливе слово, 
ясна усмішка. Ви думаєте тільки про ліки.

Весь квартал раптом ожив, сповнився незвичайного руху. Коли ми 
вийшли надвір, усі навперебій почали тягти нас до своїх халуп. Моя 
машина здавалася величезною комахою, яку оточила щільним кільцем 
сила-силенна мурашок, щоб тягти її до свого мурашника. Деякі хлопча
ки повилазили навіть на неї. Прощаючись із нами, чорнява дівчинка 
була вже не сама: біля неї стояв підліток, з виглядом хазяїна. Виявило
ся, що це циганчук. Пальці його буквально були унизані перснями. Таке 
хизування багатством викликало тільки зневажливу посмішку. Клариса 
підняла руку, щоб помахати на прощання. І вся ватага раптом зчинила 
такий галас, що мені від нього аж вуха заклало. Захотілося помацати 
себе руками, переконатися, що я ще живий.

А Клариса? Сліду не лишилося від лютої звірючки, готової подря
пати кожного, хто наважиться до неї підійти. Так само, як і від колиш
ньої зарозумілої дівчини, для якої всі були блазні і кривляки. Вона 
злилася з цими людьми в одне ціле, давала їм і брала від них цілющу
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снагу. Скільки ще триватиме ця мука? Я повинен знайти в собі мужність 
і признатися, т о  мені не раз уже хотілося, щоб усе це швидко скін
чилося.

В наступні дні Клариса ще не раз верталася до цих нетрів із цілими 
оберемками гостинців. Але її й без них зустрічали із щирою радістю. 
Один стариган, якого вона називала Дідом Морозом, захотів навчити її 
окультних наук. Він узяв ЇЇ долоню в свої й окинув нас обох лукавим 
поглядом:

— У вас багата доля, сеньйорито. Кожна лінія на вашій долоні про
мовляє про якусь значну, незабутню подію. А яка довга лінія життя! 
Приходьте сюди, коли тільки вам захочеться, сеньйорито. За таку доло
ню, як у вас, я не братиму ніякої плати.

— А скільки я ще проживу на світі?
— Боже мій! Ви ще дитина, а вже думаєте про такі речі!
— І все ж таки я б хотіла це знати.
Я придивився до старого, і мене вразила мудра й гірка складка 

в кутиках його вуст. Він уловив смуток у Кларисиному запитанні. Його 
острішкуваті брови заворушилися, мов наполохані павуки.

— Коли хтось умирає, дитино моя, то в небі гасне його зірка, але 
перед цим вона починає бліднути, і це всім добре видно.

— Колись дійдеться до того, що там не залишиться жодної зірки.
— Народяться нові. Люди наперед знають, коли погасне та чи інша 

зірка. Вона летить по небу, лишаючи за собою вогнистий слід. Тоді всі 
зорі довкола неї тьмяніють.

— А моя зірка?
Старий замислився. В халупі, хоч настав уже ранок, ще панувала 

нічна сутінь. Але крізь щілини між дошками пробивалося кілька соняч
них променів, і в їхньому скісному світлі видно було кожен рух старого, 
його скроні, кучеряву бороду, раптовий блиск хитрих очей. Перш ніж 
відповісти тихим і неквапливим голосом, він погладив свої коліна:

— Ви ще молода. Ваша зірка ще зовсім крихітна. ї ї  можна взяти 
в обидві долоні.

Коли ми вийшли надвір, я почував себе винним.
— Послухай, Кларисо. Час уже покласти край подібним дурницям. 

З цим ворожбитством і казочками про зорі треба покінчити раз і на
завжди.

Клариса, не звертаючи уваги на вуличний гамір, сумно промовила, 
ніби сама до себе:

— Він не захотів мені цього сказати. Він не захотів сказати мені 
правду. Я це добре зрозуміла.— ! раптом, зупинивши мене, запитала: — 
Скажи, Жоржі, але щиро й без вивертів, ти віриш у ці речі? Зовсім не 
віриш? Ах, я добре знаю, що ви, чоловіки, ніколи не признаєтеся в своїх 
слабостях.

— Ти ж не хочеш, щоб я назвав тебе нерозумною!
— А я й справді нерозумна. Навіть гірше: навіжена. Тепер я вже 

переконалася в цьому остаточно.
Мене мучила страшенна спрага, і я без упину зволожував язиком 

пересохлі губи. Ми набрели на закусочну, і я одним духом вихилив два 
кухлі пива. Повеселіла Клариса дивилася, як я облизую піну з уст.

— Іноді ти просто незамінний супутник...
Я кивнув головою.
— Особливо коли дивлюся крізь пальці на твої витівки, еге ж?
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— Визнаю, що ти зі мною дуже терплячий.— Та за хвилину весе
лість її знову потьмарилася.— Ти помітив, як цей чоловік уникав від
повіді?

— Отой, що говорив про зорі, які залишають слід?
— Не жартуй, Жоржі. Ніхто не хоче говорити мені правду. Ти, він, 

усі.-»- Після цих слів вона надовго замовкла, а потім повела далі: — Зреш
тою, я хотіла тільки дізнатись.... Як, по-твоєму, я ще діждуся того, що 
в тебе прокинеться до мене якесь почуття?

З таким запитання/yv Клариса звернулася вперше. У всякому разі, 
вона поставила його так, щоб я не зміг уникнути відповіді. Я взяв 
її руку й ніжно стиснув. Це було все, на що я знайшов у собі силу.

XIII
Під час однієї з наших поїздок Клариса попросила мене зупинитися 

біля невеличкої садиби. Старі селянські хатки, навіть ті, на які невбла
ганний час наклав свій відбиток і господарі яких переселилися до міст, 
просто чарували її. Так само, як і мене. Через огорожу на вулицю 
пнулися мальви, ніби хотіли звільнитися з чіпких обіймів дикого плюща. 
Я бачив, як Клариса на мить завмерла перед цими квітами, охоплена 
таким хвилюванням, що я боявся, аби з нею не стався шок, хоч, щиро 
кажучи, не бачив для нього причини. За кілька хвилин Клариса всміхну
лася мені лукавою посмішкою:

— Я дуже люблю квіти. Я ще цього тобі не казала? А особливо 
мене хвилюють мальви.

Я це помітив уже давно. Так само, як і її прагнення опинитися в без
людній затишній місцині, серед пагорбів і соснових гаїв. Так, ще того 
самого дня Клариса облюбувала пагорб, що здіймався над містом, по
рослий молодим сосновим переліском. Легіт ковзав по схилах пагорба 
й коли долітав до нас на вершину, то, здавалось, приносив із собою 
подих таємниці. Й невимовного смутку.

Смерком, коли все навколо поволі поринало в сон, цей смуток ще 
дужче налягав на серце.

— Не люблю сутінків,— озивалася стиха Клариса.— Але я прощаю 
їм їхній смуток, бо вони мені завжди щось нагадують.

ї ї  голос був хрипкий, немовби піднімався з безодні страху.
— Що ж вони тобі нагадують?
— Моє дитинство.
Клариса лягла на траву, занурившись обличчям у листя кущика, щоб 

вдихати запах зелені. Я теж простягся поруч. У свинцевому небі купчи
лися важкі чорні хмари, провісники бурі» Одна з них, не така проворна, 
як решта, ледве повзла. Потім вона вся витяглася — з лінощів чи грай
ливості — й нарешті безслідно зникла, поглинута іншою хмарою, яка 
насідала їй на п'яти. «Дитинство! Дитинство!» — мабуть, повторювала 
в думці Клариса, перебираючи спогад за спогадом, навіяний сутінками. 
Дитинство — це як безмежне поле, де ні уяві, ні бажанням немає бере
гів. А врешті-решт якими тісними вони виявилися для Клариси! Що ж 
означало моє дитинство для мене? Я заплющив очі, щоб швидше при
йшли до мене спогади, але відразу ж розплющив їх, пригнічений тишею 
довколишнього безлюддя. Хмари зникли. Чисте й порожнє небо здава
лося кратером, безоднею, де губився мій погляд. Раптом у мене почало
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наморочитися в голові. Безодня вабила мене до себе, чекала мого 
падіння, падіння в простір і час, відтоді як у механізмі моєї праці, відре
гульованої, мов годинник, з'явилася тріщина. Я не знаходив у собі 
найменшого опору.

Приголомшений, я знов заплющив очі й ліг горілиць. На мить у мене 
з'явилося таке відчуття, ніби я вже не живу. Навколо існував лише влад
ний світ речей. Ні, не тільки ці кущі, ці квіти, з похиленими голівками, 
ці сосни, чітка й звивиста лінія далеких гір, цей легіт, невіддільний від 
мрій про тривалі мандри. Клариса теж існувала. Вона саме заговорила 
до мене, і я повернувся на землю, щоб вислухати її.

— Тобі не здається, Жоржі, що час стає реальним лише тоді, коли 
ми чимось його наповнюємо? іноді для цього досить однієї години. Вона 
може вмістити в собі ціле людське життя.— Клариса перевернулася 
й тепер лежала так, як я.— Треба постійно пам'ятати про це... Але ти, 
бачу, не слухаєш мене!

Вона раптом сердито глипнула на мене, і я відчув себе так, ніби 
в чоло моє вп'ялося гостре лезо. Такі коливання її настрою (і не тільки 
в той час, Кларисо, коли я нарешті взнав правду про тебе й про себе, 
ту правду, що досі від мене ховалася), такі нестримні бажання ні з 
сього ні з того посваритися з'являлися в неї часто. Кларисі раз по 
раз потрібні були струси, щоб одноманітність життя не притупила 
її чуттів.

— Іноді, коли ми розмовляємо з тобою, в мене виникає таке вра
ження, ніби ти десь далеко від мене. А коли я мовчу, мені здається, 
ніби ми з тобою дві примари.— Вона замовкла, задумавшись, а потім 
запитала: — Скажи, ти примара чи ні?

Що я міг їй відповісти, позбавлений захисної оболонки своїх 
звичок?

— Твої сумніви недаремні. Щиро кажучи, мені іноді й самому 
здається, ніби ти мене вигадала.

І я зціпив зуби, охоплений раптовим болем.
— Але я не вигадала твоєї байдужості.
Я добре бачив, що в голові в неї снували інші думки. Але вона не 

хотіла їх відкривати мені, принаймні не всі. Клариса намагалася не дуже 
дратувати мене: вона лише пускала шпильки. Поступово навчилася брати 
від мене тільки те, що я міг їй дати, хоч це викликало в неї подив і 
гіркоту.

— Ти ніколи ближче не цікавився мною. Що ти, власне, знаєш про 
моє минуле?

Я сперся на лікті, щоб дістати з кишені сигарету, і зважував кожне 
слово, перш ніж відповісти.

— Знаю, що ти марнувала час по кав'ярнях, сиділа з таким ось, як 
зараз, визивним виглядом... Може, поговоримо про щось інше?.. До 
речі, Кларисо, ти носила тоді таку гарну оксамитову блузку. Вдягни її 
коли-небудь. Вона тобі дуже личить.

Клариса звела на мене страдницький погляд. Я здавався їй 
чужинцем.

— Послухай, Жоржі, послухай тепер ти мене. Я хочу відчути, що ти 
справді зі мною. Ти можеш зрозуміти, чому я так прагну, щоб ти знав 
про мене геть усе? Тільки так я зможу належати тобі цілком.— Вона 
силкувалася пробитися крізь мою холодність* розтрощити її на друзки.
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Але за хвилину ніздрі її роздулися від гніву.— Іноді мені здається, ніби 
переді мною мішок з піском. Я стусаю його кулаком, мішок піддається, 
але нічого не відчуває. Тому бити марно.

— Так мене ще ніхто не характеризував. Взагалі удар кулаком від
чутний, і я готовий його прийняти. Щоб дати здачі.

Цього разу я влучив у ціль. Обличчя її прояснилося.
— Я чекаю відповіді.
— Спершу вдар.
Вона провела пучками по моїх губах і очах, а тоді почала палко 

мене цілувати.
— Ти неможливий! Обеззброюєш людину ще перед початком бою! 

Будь зі мною щирий, хоч раз у житті будь зі мною щирий. Скажи, хто 
я для тебе?

— Дівчисько з кирпатим носом. Вередливе, непостійне, а інколи 
навіть нестерпне.

— Непостійне? — перепитала Клариса задумано, ніби вимовляючи 
якесь безглузде слово.

— А передусім дівчисько, що без упину тягне мене за язик. А тобі 
б уже час було знати, який з мене балакун.

Вірний своїй грі, я хотів привітно усміхнутися, але усмішка в мене 
вийшла шорстка й похмура. Та мені все одно не вдалося уникнути її 
допиту.

— Коли ми когось любимо, то хіба нас не цікавить його минуле?
— А якщо це зайве?
її  вогкі пальці знову потяглися до мого обличчя. Коли вона хви

лювалась, мені досить було взяти її руки в свої, щоб одразу перекона
тися: вона вся спітніла. Тоді її дотик був мені неприємний.

— То ти вважаєш, що моє минуле... нецікаве або надто таємниче?
Ах, ці пальці! Вона й сама добре знала, що їхній дотик мені не

приємний.
— Якщо ти хочеш розповісти мені про нього, то зовсім немає 

потреби надівати рукавички й гамселити кулаком. А я думав, для тебе 
важлива тільки моя присутність.

Клариса розтулила рота, бажаючи щось сказати, але потім переду
мала і якусь мить мовчала, люто зціпивши губи. Здавалося, вона смаку
вала якийсь ущипливий дотеп. Потім, знизавши плечима, сказала:

— Отже, це тому?
— Чому, Кларисо? — запитав я роздратовано.
— Ти знаєш, що я не можу гаяти своє життя на спогади, і...
— Ти просто занудилася!
Вона нервово похитала головою.
— Мені вже тут набридло. Будь ласка, ходімо звідси! Я знаю, ти 

робиш для мене все, що можеш. Ти й так уже надто довго мене 
терпів.

— Про що це ти, Кларисо?
— Авжеж, я говорю дурниці. Ходімо звідси. Безперечно, у всьому 

винен цей вітер і похмурий краєвид.
— Але ж тобі він подобається.
— Подобається. Мені багато чого подобається, аж поки не почне 

діяти на нерви. Прошу тебе, ходімо швидше звідси!
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Я рушив до машини. Над будинками вже трепетало надвечірнє 
бузкове марево. Широким асфальтованим шосе з ураганним ревом 
мчали автомобілі. Коли ми вже сиділи в машині, Клариса, уникаючи 
дивитися на мене, спитала ніяково:

— Ти вже не сердишся на мене?

Назад я вирішив поїхати найкоротшим шляхом. Машину весь час 
підкидало на вибоях. Усю дорогу ми з Кларисою мовчали, пригнічені 
невеселою розмовою. Кожне з нас пережовувало фрази, які йому хоті
лося сказати, де згладжуючи їх, а. де й ще більше загострюючи. Клари
са заплющила очі — з нудьги чи втоми — й відсунулася від мене, щоб 
при поштовхах тіла наші не торкалися. Незабаром я помітив, як ЇЇ 
передпліччя, ніби випадково, наближається до мого плеча, проте був на
сторожі, бо на Кларисиному обличчі грала лукава посмішка, як завжди, 
коли вона думала, що я не зможу передбачити її поведінки в наступну 
мить. Така полярність почуттів теж була від розпачу. Я не послабив 
пильності й тоді, коли вона розплющила очі й кинула на мене підступ
ний, косий погляд. Я добре знав — вона хоче мені щось сказати, на
перед радіє, що зможе заскочити мене зненацька. Але я вже стомився 
від її постійних вибриків.

Я запалив сигарету. Клариса вільною рукою затулила од вітру вог
ник запальнички, наші голови мало не зіткнулись, і тут вона поцілувала 
мене в уста. Підступний поцілунок, мов несподіваний удар кинджалом. 
Я втратив контроль над машиною, її занесло,— ще б трохи, і ми опини
лися б у канаві. Все це тривало секунду. Потім Клариса зайшлася 
нервовим, трохи жорстоким сміхом і, попри весь мій осудливий вигляд, 
ніяк не могла вгамуватися.

— Скажеш, що не злякався, Жоржі? А от я справді не злякалася!
Я мовчки вів машину. Подолали пагорб і вихопилися на путівець, 

облямований червонястими смужками зораних нив, де борозни, мов 
свіжі згустки крові на розпоротому лоні землі. Ниви були повиті в тон
кий серпанок випарів, змішаних з духом молодої брості дерев. Я помі
тив, що пережита мить небезпеки і цей навколишній рай збурили 
Кларису. Я теж був схвильований і додав швидкості, хоча на такому 
вузькому шляшку не розженешся.

Раптом Клариса наступила на мою ногу, що регулювала газ. Це 
була ніби підтримка. Чи виклик. Поступово, розраховано її нога тиснула на 
мою все дужче, педаль газу вдавилася до кінця, а моє тіло і пере
дусім руки, що стискали кермо, затряслися від дрожу мотора і страху. 
Я ледве утримав машину в колії. Але прийняв Кларисин виклик: ми розу
міли одне одного без слів. Ніздрі її роздулися; вона просто п'яніла від 
радості щоразу, як автомобіль, не встигши звернути, долав ту чи іншу 
перешкоду. Мовчанка, що запала між нами, то накочувалась, то відсту
пала гуркотливими хвилями, вона підганяла мене: «Швидше, швид
ше, сміливіше!»

Чи була це сміливість? Тієї хвилі я припускав таке. Був лютий і на
вмисне хотів спокушати долю. Ми наближалися до особливо небезпеч
ної ділянки дороги. На Кларисиному обличчі не було ні кровинки, тільки 
блиск в очах. Вона розкошувала своїм страхом. Скоро я помітив, як 
вираз її змінився: невпевненість зникла, обличчя стало поважне, майже 
задумане. Проте, коли вона прошепотіла: «А якби це скінчилося так?», 
я не одразу вловив несподівану зміну в її настрої. І бовкнув:
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— Хто з нас тепер боїться?
— Боїться? — засміялася Клариса.— Тоді жени!
І ніби підбиваючи мене на ще більший ризик, вона поклала свою 

руку на мою, що стискала кермо.
Ми ринули по крутому спуску. Я вів машину, покладаючись на інстинкт, 

голова моя була як у вогні. «А якби це скінчилося так... так...» Ах, тепер 
її виклик був інший. Він не стосувався мене. Для неї це був принадний 
засіб одним зусиллям вирватися із зачарованого кола, розпорядитися 
своєю смертю. Як це я одразу не збагнув? Згодом до мене вернув
ся спокій, і я спробував приборкати оту ногу-самогубцю, прибрати, ски
нути її з педалі. Але мої напружені до краю нерви, захоплені запамо
рочливою швидкістю, чекали тільки неминучої катастрофи. «Я не скоро 
зможу загальмувати», думалося мені. Зненацька на повороті дорога 
роздвоїлася. Я так і скам'янів, певний, що не встигну звернути. На лобі 
у мене виступив холодний піт. Справді, все тут і скінчилося б. Клариса 
мала таке саме передчуття. Та ось, хоч як це парадоксально, її нога 
зірвалася, облишила газ, нагло тікаючи від цієї загрози, від цього взаєм
ного випробування страхом. Вона затулила обличчя руками і рвучко 
пригорнулася до мене:

— Обережно, Жоржі!
Не знаю вже, як ми пролетіли перехрестя. Машину кидало, мов 

суденце, заскочене тайфуном. Не без труднощів мені вдалося прибор
кати ошалілий мотор і перейти на помірну швидкість. Клариса ніяк не 
могла повірити, що небезпека минула. А коли нарешті переконалася, 
що авто йде повільніше, що за вікном уже не миготять дерева, то 
затамувала подих, ніби сиділа перед дзеркалом і боялася його затума
нити своїм диханням. Можна було подумати, що сіре небо, близькість 
міста, її власне геройство чи боягузтво приголомшили її. Тоді з поди
вом і водночас з іще не зовсім спокійною полегкістю вона глянула на 
мене, як людина, щойно врятована від смерті.

Вона щось промимрила собі під ніс і облизала пересохлі губи. На 
її зблідлому чолі ще бився живчик. Але я зберігав кислу міну на облич
чі, не виходячи з ролі обвинувача.

— Ти дивишся на мене, але не бачиш мене.— Клариса ще спереча
лася, перш ніж принишкнути в покорі, за якою мав прийти новий напад 
зневіри.— Я вгадала?

— Я хочу з'ясувати, чи є ще в тобі друга Клариса. Справжня.
— А чому саме та має бути справжня?
— Ось про це я себе й запитую іноді.
Вона знов заплющила очі, стомлені глибоким супокоєм довколишньої 

природи. Вона часто дихала, ще не зовсім опам'ятавшись від пережито
го потрясіння. Чому я не допомагав їй отямитися? Чому з лихо.с 
радістю дивився, як вона звивається, наче ящірка з одірваним хвостом? 
По суті, здебільшого я ставився до неї, як ворог, чатував на кожен хиб
ний крок, щоб виявити її приховані вади. Мені б уникати і такого став
лення до неї і вибриків її несталого настрою. Я погладив її волосся. 
Вона затримала мою руку, покірно приймаючи пестощі.

— Чого тільки нам не спадає на думку, Жоржі! Але я б хотіла зна
ти, за кого ти більше боявся: за мене чи за себе?

І долонею затулила мені рота — щоб мовчав.
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Іноді Клариса заводила мову про своє минуле. Намагалася розібра
тися в ньому (так само як я силкуюся розібратися в сучасному, узго
дити свою поведінку з почуттям), хотіла освітити його, щоб легше від 
нього звільнитися. А, може, то гордощі змушували її виправдовувати 
своє сповнене суперечностей життя?

Цього самого дня — а ми обоє відчували потребу негайно виправи
ти чи залагодити наші взаємні кривди, поки вони не вкорінилися 
в нашій свідомості — ми зайшли до ресторану на лівому березі Тежу. 
Вибрали столик на терасі. В глибокій темній воді відбивалися вогні. 
Нерухомі таємничі кораблі скидалися на чудовиськ, які чекали ночі, щоб 
повилазити на берег. Здавалося, ріка от-от кинеться на місто і лише 
моторки з вогняними очима, снуючи від берега до берега, розвіювали 
це лихе передчуття.

— Ти був сьогодні вранці в лікарні?
— Авжеж.
— Багато хворих?
Клариса питала, аби щось питати. Втупившись у сонну гладінь річки, 

вона стежила, як підводні нурти викидають на поверхню масні плями. 
Думки її витали десь далеко. Я помітив це і ляснув пальцями, кличучи 
кельнера.

— Для початку два мартіні.— А тоді до Клариси: — Сьогодні ми 
повечеряємо як слід, гаразд?

Вона кивнула головою. Ліхтар, що висів на стіні, заливав терасу 
яскравим світлом. Від того світла Кларисина врода здавалася якоюсь 
штучною, ніби вимученою. Раптом мене пойняло дурне бажання бути 
люб'язним.

— То ти хочеш, щоб я розповів тобі про сьогоднішній прийом... 
Отже, я оглянув одного чолов'ягу з Бейри, з одутлуватим, червоним, як 
буряк, лицем. Чиновник у відставці. По-моєму, єдина його хвороба — це 
відставка, а то б він не носив латаних штанів. Потім приходила одна жін
ка з Алгарви. Ця хворіє на все, а найбільше на невтомний язик. Ну от! 
Ти задоволена? Звісно, найчастіше я просто повторюю свою стару при
казку: «З вашою хворобою ви не сюди потрапили». І так день у день, 
торочу одне й те саме. Як папуга.

Клариса взяла мене за руку, щоб припинити це базікання. Я добре 
знав, чому вона питала мене про лікарню, про хворих. Іноді вона питала 
ніби ненароком, сподіваючись, що я розповім про моторошні випадки. 
Але коли я натякав, що пора їй почати новий курс лікування, вона ро
билася як глуха.

— Сьогодні, Жоржі, я не зовсім точно висловилася. Я мала на ува
зі, що ти повинен краще мене пізнати. Ні, ні, я зовсім не натякаю на ту 
нерозумну пригоду в машині! Я вже забула про це. І гадаю, ти теж 
забув.

Вона вимовила ці слова одним духом, ніби хотіла швидше позбути
ся їх, і при цьому струснула головою.

Я випив склянку, чекаючи продовження. А продовження мало бути. 
Так вона вже любила висловлюватися: щось починала, але не доказува
ла до кінця, раптом насторожувалася — як вплинули на мене її слова?

— Допий, Кларисо. Тепер я вже можу тобі признатися, що того 
вечора, коли ми зустрілися в кабаре, я випив більше мартіні, ніж за ціле 
своє життя. Отоді я і розкуштував його.

XIV
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Вона пропустила повз вуха моє зауваження.
— Я хотіла поговорити з тобою про нашу недавню розмову. Може, 

мені слід поквитатися з минулим. Тоді я почувала б себе спокійніше. Ти 
хоч чуєш мене взагалі? Ах, які гарні ці човни, Жоржі! І які таємничі!

Звідки цей зелений блиск в її очах? З річки? З ночі? Зеленавий і 
водночас тьмяний, матовий блиск, як у старих облущених дзеркал, де 
ще живуть усіма забуті образи. І чому голос у неї такий безбарвний? 
Ніколи ще Клариса не була така далека, така відчужена. Вона звертала
ся не до мене, і мені це було неприємно. Я знову спробував викликати 
її на розмову — самолюбець, я хотів підбадьорити її.

— Ти сказала «спокійніше»?
— Ні, не зовсім так. Я була б терпиміша до себе теперішньої. Те, 

про що ти розпитував мене сьогодні по обіді, дуже важливе. Важливі
ше, ніж ти гадаєш. Чи ти знаєш, як воно жити ціле життя з тими, для 
кого ти нічогісінько не значиш? У цій самоті навіть не можеш знайти 
самого себе. Тепер я це знаю.

В Кларисиних словах, як це нерідко траплялося, було щось примар
не. А може, тільки в інтонації? Не знаю. Певне одне: вона розповідала 
ніби не мені. Може, колись вона вже розповідала все це комусь іншо
му і зараз тільки повторювала свою історію перед випадковим слуха
чем — що ж то він скаже? Вона говорила монотонним голосом і якось 
дивно роздивлялася мене. ї ї  очі уже не тьмарилися, а навпаки, зблиску
вали й бігали, як у зацькованого кролика.

Так я дізнався, що Клариса народилася в одному глухому містечку. 
Батько її тримав крамничку. Одного дня все їй остогидло вдома і вона 
поїхала до столиці вчитися в торговельній школі. Потім чого тільки не 
було: низькооплачувана й непостійна робота друкарки, труднощі, випад
кові друзі й дні без шматка хліба. Тоді вона закохалася в одруженого 
чоловіка. («Чому ми не можемо жити без любові, чому завжди треба 
когось любити?») Розлюбила одруженого і захопилася художником. 
А той її продав. Вона прийняла цей торг з байдужістю пияка, готового 
пити будь-яке вино, аби лиш на дурничку. Правда, це сталося не зовсім 
так, поправилася вона. ї ї  новий коханець належав до високих фінансо
вих кіл, і вона поступилася йому з погорди до художника. Коли вона 
дізналася про гендель (художник не вбачав у цьому нічого ганебного), 
то вирішила зробити щось страшне: наприклад, хлюпнути їм обом в об
личчя купоросу. Всі були б вражені цим жахливим вчинком. Таку помсту 
вона бачила в одному фільмі. Але одного дня, почуваючи себе покину
тою і розбитою, вона купила квиток на поїзд до ріднрго містечка. 
Проте, як тільки вийшла з поїзда, зрозуміла, що більш ніщо не зв'язує 
її з минулим: вона була тут чужинкою. З усього, що вона мала, зоста
лася їй тільки незалежність і любов до бездумного життя. Першим же 
поїздом вона вернулася назад. Згодом несподівано їй дістався спадок 
по одному родичеві.

— Як бачиш, мені нема за чим шкодувати. Мені було ніколи кисну
ти у своїй норі... Пізнала я потроху все на світі. Навіть смерть моя заве
дена на певну годину, мов накручений будильник, якого вже не зупи
нити... Це вино добре. Жоржі, нарешті ти починаєш розумітися на цих 
речах. Ні, мені нема за чим шкодувати. Але, скажеш ти, я тільки те й 
роблю, що шкодую? — Вона раптом засміялась безглуздим, недореч
ним сміхом.— По-моєму, нам варто взяти ще одну пляшку.

Я покликав кельнера. Обертаючись, побачив за сусіднім столиком
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молоду пару. Я не помітив, коли прийшли ці двоє. Закохані сиділи 
поряд, щока до щоки: вираз їхніх міцно стулених вуст був майже суво
рий, очі втуплені у святкові вогні річкового порону. Якби хто крикнув 
у них над вухом, вони б і не здригнулись. Раптом дівчина обняла рукою 
хлопця — не в припливі ніжності, а щоб дістати з його кишені сигарету, 
бона була певна, що знайде сигарету саме в цій кишені. Що могло 
переконливіше свідчити про цілковиту спорідненість цих двох молодих 
людей? Я відчув дурне роздратування. Може, мене вразило те місце 
в Кларисиній розповіді, яке вона розповіла з похмурим гумором? Ця 
історія із спадщиною здалася мені вигадкою, особливо якщо зважити 
на теперішнє становище Клариси. Цього вечора, коли я побачив, як та 
дівчина непомильно знайшла сигарету в кишені свого хлопця, я не зміг 
би пробачити Кларисі брехню. Ось чому, несподівано для неї я закинув:

— Ти казала про спадщину...
— Ет, дрібничка! Я зразу її витратила на подорожі й сукні.
— На сукні?
— А що ж тут дивного? — Вона лагідно й ніжно усміхнулася.— Ти 

з тих чоловіків, що ніколи не розуміють жінок. Я завжди мала таке 
враження, ніби ти судиш про нас по собі, тобто за чоловічими чеснота
ми й вадами.

Вона сказала правду. Це саме вже говорила мені й Лусія. І тут 
я вперше задумався над цією рисою мого характеру — вона, до речі, 
могла пояснити деякі мої вчинки. От узяти хоча б сьогоднішній прийом, 
який я описав Кларисі. Та жінка з Алгарви мала, як ведеться, карточку, 
де було вказано її вік. Але до карточки я не став зазирати і, щоб урва
ти потік скарг («Буває щось мені в голові ніби ходором ходить, а то ще 
захочеться, наприклад, трощити стільці, розумієте, сеньйоре лікарю»), 
поставив їй запитання, не таке вже й зайве, коли ставиш діагноз:

— Скільки вам років?
— Тридцять сім.
— Я б вам стільки не дав.
Цього «Я б вам стільки не дав», навіть кинутого сухо, не дивлячись 

на пацієнтку, було досить для того, щоб повернути їй трохи спокою, 
доброго настрою та віри. І відразу все пішло легше, і вона вийшла 
з мого кабінету веселішою.

До другої пацієнтки, вже бабусі, я теж знайшов підхід, правда 
інший.

— У вас усе ще кровотеча?
— Як, сеньйоре, ви знаєте про це? (Я просто вичитав про кро

вотечу в бабусиній історії хвороби, але їй було невтямки, що таку давню 
недугу могли зафіксувати в документі, мов злочин). То це ви лікували 
мене колись, сеньйоре? Просто неймовірно! Яка у вас пам'ять!

Це було дуже просто й ефективно і водночас тяжко. Тяжко для 
мене.

! так не тільки з цією бабусею. Аби краще подумати, то можна 
пригадати й інші, давніші випадки, ще до того як Клариса розколошка
ла в мені цю лісову дрімучість звичок, убогого животіння, всієї тупої 
буденщини, де кожна подія мертвіє, як тільки ми її пережили.

Так, не тільки з цією бабусею. Тієї пам'ятної ночі в кабаре одна по
вія сказала другій: «Ах ти ж погань!» А чому? Бо та розбила її вбогу 
ілюзію. Повія знала, що це тільки ілюзія, але без тієї ілюзії не могла
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жити. Хто ми зрештою? Острови. Острови і руки, простерті, наче міст
ки, — сподіваємося, що хтось перейде по них до нас.

Треба таки визнати: я зовсім не розумію жінок. Ось чому я вперто 
бачив у Кларисі тільки хвору. Відхилення від норм поведінки, які я спо
стерігав у ній, безперечно, описані й класифіковані в медицинських 
підручниках. Як, скажімо, випадок пелагри. Хворий пелагрою гасає по 
полю. Якщо хтось гасає по полю, то в нього пелагра. Гасає не людина, 
а пелагра. І якщо на Кларису часом находить дивний шал, якщо безум 
штовхає її на крайнощі, то патологія дуже точно описує це.

А що, коли це не зовсім так?
Помітивши, що я насупився, Клариса лукаво посміхнулась.
— Ніколи б не подумала, що така дрібна шпилька так тебе вразить.
— Яка шпилька?
— Та мій закид про жінок. Ти вдаєш із себе пуританина. Зараз 

я тобі скажу, чому викинула гроші на вітер. Мені остогидло ходити 
в дранті. Розумієш? Це вино справді добірне. Дивись, яке воно гарне 
на колір, ніжне, прозоре. Ти уявляєш, як це роками не вилазити з однієї 
одежини? Сукні, туалети, колись такі мені байдужі, зробили мене зов
сім іншою жінкою.

Мені заболіло в попереку. Більш не хотілося ні залицятися, ні слуха
ти її: було вже не до того. А тут ще й вона почала нервуватися — 
давалася взнаки утома. Дихання її почастішало, уривчастий голос пере
йшов на шепіт. Але марно було б зацитькувати її. Я лише кинув:

— Я теж носив старі костюми.
— Отож-бо й воно, ти зрозумів. Налий мені ще трохи вина, Жор- 

жі. Отак, досить. Я хотіла змінитися, почати все заново. Переді мною 
нібито відкривалася перспектива нового життя. Хіба це було не диво? 
Але пустка довкола мене тільки поглибилася. І то наче без якоїсь види
мої причини. Насправді ж я уникала всього вартісного, всього, що глибо
ко засіло в нашому єстві і змушує страждати. Чи, може, я боялась 
признатися собі, що мені бракує мужності?

Як я і сподівався, вона заговорила тепер повільним і монотонним 
голосом, спорідненим із пінявим небом над нашими головами. Кла
риса вже тільки виривала з глибин своєї пам'яті слова, щоб кинути 
їх, майже безгучно, в мої неуважні вуха. Ця протягла інтонація зреш
тою оглушила мене, і я прагнув лише одного: щоб вона швидше скінчи
ла. Я просто знемігся. Знуджений і роздратований, дослухав я її 
розповідь до того, як вона захворіла і, витративши всі гроші, з легким 
серцем погодилася лягти в лікарню.

— По-твоєму, я заслужила догани? — І, не чекаючи відповіді, до
дала: — А втім, запізно вже каятися.

Нарешті вона змовкла. Очевидно, хотіла, подовжуючи звучання цих 
останніх слів, підштовхнути мене, щоб я нарешті обмовився про те, що 
ми обоє (передусім я) так старанно обминали, вдаючи, ніби нічого не 
сталося між нами. Це вже була її друга спроба за вечір. (Погідний 
млосний вечір схиляв більш до мовчанки забуття, ніж до нескінченної 
балачки). Клариса рідко зважувалася нападати в лоб. Проте щоразу, 
коли ми бували разом, вона у безмовній тузі сподівалася, що я хоч 
чимось вселю їй віру в життя. А саме — в життя без майбутнього.

— Зрештою сьогодні, Кларисо, я багато довідався про тебе, як ти 
цього й бажала. Я узнав також, що зовсім не розумію жінок. Отож для
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початку я хочу послати тобі квіти. Я вирішив зробити це ще під чаг 
обіду.

— Тільки не це, Жоржі!
Вона споважніла і злякано вдивлялася в навколишню пітьму.
— А я думав, так чинять усі зальотники!
— Згодом, Жоржі. 1
— Що — згодом?
— Квіти.
Я підняв останню склянку і вихилив одним духом. Це вино почина

ло мені смакувати.

XV
Атож, Клариса сподівалася, що я хоч чимось вселю їй віру в життя. 

Словом, вона хотіла примарної ілюзії, що тут ще можлива помилка чи 
надія на порятунок. Але не лише Клариса, я теж потребував такої ілюзії, 
дарма що був одним з останніх, кого ця хвороба могла ошукати. Навіть 
мене вражало, як схудла Клариса, як змарніло її землисте обличчя, які 
величезні стали очі. Навіть риси спотворилися. Все більше давався 
взнаки поступ хвороби. І чим швидше прогресувала хвороба, тим біль
ше мене охоплював неспокій. Все в мені протестувало. Вперше я бачив 
саму смерть в образі живої людини. Безсонними ночами, коли я чадив 
сигаретами, мене переслідувала луна далеких голосів.

Нерідко мені хотілося мати когось біля себе. І тоді я з гіркотою 
усвідомлював своє невміння поводитися з людьми: я домагався від 
них пошани, не виходячи із своєї крижаної замкнутості; мене боя
лися, але не дуже шанували. Я потребував приятеля, здатного витлума
чити мої дивацтва, зробити їх людськими у моїх власних очах і якось 
припасувати до такої людини, як я. Сам я вже не міг дати собі ради.

Що ж таке діялося зі мною? Може, це довго стримувані почуття, що 
потроху нагромаджувалися в мені від споглядання людських мук, що 
осіли на моїх руках теплом пролитої крові, знайшли раптом щілину й 
вихопилися назовні? Це запитання було б слушніше поставити так: що 
означала для мене Клариса? Але я боявся такого уточнення. Я уникав 
навіть перечитувати написане, боячись, що правда, сама правда, попри 
всі виверти й хитрощі, проб'ється крізь броню слів. А проте я добре 
знав: найгірший з ошуканців той, хто сам себе ошукає.

Звісно, Кларисине минуле, справжнє чи вигадане, мене зовсім не 
зачіпало. Я давно знав, що її зарозумілість, бравада, її гра в котика й 
мишки з життям — це все тільки прояви її беззахисності. Клариса була 
бідна, слабка і неврівноважена дівчина, ніби створена для того, щоб зав
жди спиратися на когось. Ціле її життя було, власне, пошуками такої 
підпори. Але вона боялася омани. Так само, як я, вона ніяк не хотіла 
визнати, що самота приносить нам лише сум'яття і, нажахані, ми простя
гаємо руки, ніби навпомацки шукаємо виходу з темної кімнати. Тому 
Клариса цуралася людей, тому наїжачувалась, мов звірятко, довіряю
чись і не довіряючись руці, що пестила її. А я, останній з її знайомих, 
останній, до кого вона ще могла торкнутися, розумів: мене вабить 
до неї просто тому, що вона нестямно прагне цих пестощів.
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Уночі я карався цими думками, лежачи в постелі із сухими запале
ними очима. Від безсоння всі образи й часи якось дивно зміщувалися. 
Я майже не помічав Кларисиної присутності, як не помічав черевиків 
і одягу, розкиданого по кімнаті, чи журналів, що купою лежали на під
лозі, чи ще свіжої згадки про день минулий і думки про наступний. 
Якесь поняття, от, скажімо, доля, було мені предметніше, ніж людське 
тіло. І я час від часу, свідомо чи механічно, починав обмацувати 
Кларисине обличчя, волосся, руки, аби тільки ця доля, це тіло і все те, 
чим підтверджувалося наше спільне життя, злилося в одну цілість, аби 
тільки я міг заспокоїтися й переконатися, що вона ще тут, що вона 
жива. Я відчував повільне, рослинне дихання її плоті, і мої пальці нака
зували їй жити. «Живи, Кларисо, для себе і для мене! Переконай мене, 
що ти є!»

Треба, хоч мені й не хочеться, доповнити розповідь про ці ночі. 
В безсонну ніч речі іноді розростаються, втрачають свої обриси. Все 
здається спотвореним якимось кошмаром. Думки зосереджуються, на
приклад, на якійсь частині нашого тіла, на пальці, коліні, і ми відчуває
мо, як той палець чи те коліно, стає безформним і нам кортить його 
позбутися Це саме відбувається і з навколишніми речами; поснулі, 
вони починають танцювати, мов сновиди; померлі — воскресають із 
попелу; повітря таке важке, що наше сум'яття просякається ним, як губ
ка водою. Нам не стає духу встати і зробити якусь певну дію, що вер
нула б нас до реальності; стеля давить, а ми лежимо змучені і тільки 
чекаємо світанку. Аж тоді привиддя, засліплені яскравим денним світ
лом, ховаються у своїх могилах.

Одної такої безсонної ночі (скільки ще їх буде?) Клариса прокину
лася й побачила, як я сперся на подушку й задумано курю. Вона здиво
вано, потім обурено глянула на мене, ніби я зрадив її чи крадькома 
віддавався насолоді, їй забороненій. Вона пригорнулася до мене, вкрила 
мені обличчя своїм волоссям, уп'ялася нігтями в плечі. Потім поцілува
ла раз, другий, третій, у нападі любовної нестями.

— Ти давно прокинувся?
В пітьмі її голос ніби йшов звідкись іздалеку, спотворений, підсиле

ний складеними рупором величезними долонями, — настільки він зву
чав протяжно й глухо.

— Ні, щойно. Захотілося покурити.
— Котра воно вже година?
— Не знаю. Ще ніч. І хіба тобі не байдуже, котра година?
— А от і не байдуже! — Вона засвітила нічник.— Я не хочу спати. 

Ніколи не залишай мене спати саму!
Це таке зворушливо щире і водночас докірливе благання сповнило 

мене жахом. Це було незбагненне. Клариса звела голову і, втупившись 
очима в порожнечу, простягши на ковдрі руки, нібито збиралася впасти 
в транс. Вона безперестанку повторювала:

— Обіцяй мені! Присягнися, що завжди будитимеш мене.
Я ніяк не міг ЇЇ заспокоїти. Хотів навіть прикрикнути на неї, але 

мені не вистачило духу.
—- Присягнися!
— Обіцяю тобі,— по-дурному поступився я, ніби визнаючи своє 

падіння.
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Тоді її всю огорнула якась дивна лагідна радість, що скоро зміни
лася уривчастими, насилу стримуваними схлипами. Вона сказала, що для 
неї години сну — це вкрадені години життя, і благала мене, щоб 
я будив її щоразу, коли її здолає втома. Я звелів їй погасити світло — 
нестерпно було дивитися на неї. Але жадібні Кларисині руки не переста
вали пестити мене і цілу ніч підбивали на любощі, розпалюючи в мені 
бажання панічною палкістю обіймів. Можна було подумати, ніби для 
неї, для нас життя мало скінчитися наступної миті.

— Тобі не треба іншої жінки, Жоржі. Я твоя дружина, твоя кохан
ка, все, що хочеш. Присягнися, що ніколи не покохаєш іншої жінки.

І, поки я тримав її в обіймах, вона нестямно бажала, щоб наше ко
хання пережило нашу близькість.

— Ти пообіцяв мені, любий. Як я тобі вдячна!
Скоро в темряві полилися її сльози: сльози радості, живодайні 

сльози, вони залишали на моїх вустах присмак росистих пелюсток кві
тів. Нарешті, знеможена, впокорена, вона, щоб улестити мою податли
вість миттю своєї зневіри, прошепотіла:

— Зрештою, я не хочу, щоб ти давав мені слово. Я вже зовсім 
нікудишня.

Коли Клариса знову забулася, виснажена, як дитя довгим плачем, 
крізь щілини завісок до кімнати пробивався тремтливий відблиск світан
ня. Проте її підсвідомість ще не здавалася, лишалася на сторожі. Клари
са переверталася з боку на бік, її риси загострилися, а пальці гарячково 
впивалися в її руки, ноги, ніби вона хотіла прогнати сон.

Від тої ночі цілий тиждень її любовний запал не знав меж. їй вдава
лося, якимось дивом, майже не спати. Іноді її голова никла на плече, не 
в силі витримати ще бодай одну мить без сну, її тіло вже не могло 
чинити опір хворобі й утомі, але минав ще якийсь час, поки її повіки 
нарешті склеплялися над суворою нерухомістю очей.

Як змінився тон цієї розповіді! Я вже зовсім втрачаю самовладан
ня. Куди поділася моя врівноваженість? У мене таке враження, ніби 
хтось ухопив мене за руку і тягає по ярмарку, повному всіляких чудес. 
Я піднімаюсь і опускаюся на чортовому колесі, я лечу перевертом і не 
можу спинитися, опам'ятатися. А безладність моєї розповіді, думаєте, 
я її не помічаю? Ще й як, для цього не треба вертатися до написаного. 
Все перед очима зливається в туманну масу, і я чую тільки крики.

А може, весь цей хаос навіяла ніч? Зараз, коли я пишу ці рядки, на 
вулиці дрімають ліхтарі, почеплені, мов шибеники, в тумані, що насунув 
з річки. Мені хочеться податися навмання по вулицях, щоб утекти від 
самого себе. Але не сьогодні. Краще почекати до завтра. Завтра теж 
буде день.

XVI
Усі мої звички, як ви вже помітили й самі, ганебно змінилися. Іноді 

я навіть не приймав хворих і не ходив до лікарні, уриваючи для себе 
кілька годин спокою й самоти, щоб розібратися з своїми думками. 
А коли я йшов туди, мекі все одно бракувало ясності розуму, щоб 
ретельно виконувати свої обов'язки. Очевидне безладдя мого життя
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боляче вражало мене, а мої колеги, люди легковажні, всеїдні, жили 
собі й горя не знали. Чи не заздрив я їм?

Лусія поступово заміняла мене на роботі. Тепер хворі, сестри 
і згадані колеги (легковажні, але сумлінні й самовпевнені, а це головне) 
зверталися до неї як до начальства, оскільки я не вмів чи не міг утриму
вати владу в своїх руках. Відділення працювало так само ретельно, 
методично й непомітно, як і раніше. За інших обставин я образився б 
чи, ще гірше, впав би у розпач. Справді, неприємно буває, коли переко
нуємося, що ми, всупереч нашим ілюзіям, не такі вже й незамінні. 
Одначе, коли мені траплялося знову стати самим собою, Лусія одразу 
верталася до своєї ролі скромної, кмітливої співробітниці. Вона поступа
лася так природно й тактовно, що мені це діяло на нерви. Сторонній 
ніколи б не здогадався, що ми обоє працюємо в атмосфері невислов- 
лених взаємних докорів, мовчки відкладаючи вибух на потім.

Проте Лусія не могла залишитися байдужою до того, що коїлося 
зі мною. Безперечно, вона була більш ображена, як лікар, ніж як зне
важена жінка, і я в її поведінці на кожному кроці відчував докір, продик
тований, одначе, аж ніяк не ревнощами. Моє навіженство вона картала 
тільки тоді, коли воно відвертало мене від мого лікарського обов'язку. 
Передчуваючи моє падіння, місцеві шлюхи бігали за мною слідком; 
уявляю, як вони пащекували про мене, з якою зловтіхою передавали 
все завідувачеві клініки. Той і собі вітався тепер зі мною все сухіше. 
Я знав чи принаймні гадав, що моє недбальство було для Лусії неаби
яким козирем у боротьбі зі мною. Я хотів уже не раз, щоб вона кинула 
мені в обличчя все, що накипіло в неї на серці. Нарешті я вирішив зла
мати її добре продуману стриманість і сам напався на неї:

— Як, ви досі ще не випробовували ампули, одержані з Німеччини?
Час від часу (здається, я про це вже казав) до нас приходили з різ

них країн нозі ліки, справжні й фальшиві. Я одразу розпізнавав їх самим 
нюхом. Але ні справжні, ані фальшиві ліки не могли вказати нам певний 
шлях до порятунку наших пацієнтів. І все ж таки доводилося спершу 
відвіювати зерно від полови, а потім уже випробовувати те, що лиши
лося. Випробовувати невтомно, попри гнітюче передчуття поразки. 
Одного дня ми досягнемо мети, але поки що хворі і ми самі повинні 
платити хворобі тяжку данину.

Лусія сухо відповіла:
— Я ще не мала нагоди.
Я пішов далі:
— З недбалості чи просто забули?
Бліде обличчя Лусії раптом взялося червоними плямами, як від 

ляпасу.
— Ми обоє багато чого забуваємо.
— Це що, натяк?
Відповідь я дістав одразу ж, різку, мов удар кулаком:
— Звинувачення.
Я таки добився свого. Тепер я чекав тільки, щоб вона висловилася 

до кінця. Саме цього я й прагнув: щоб мене загнали на слизьке. Досі 
я ще не зустрічав людини, якій би це пощастило. Проте Лусії забракло 
твердості. Побачивши, як затремтіли в неї губи і як вона долонею при
крила їх, ухиляючись від всеочисного бою, я ще раз подумав, що бага
то в чому мудрі біблійні народи, передаючи нам у спадок добрі приписи 
гігієни, забули про одне: як оздоровлює з певні хвилини жіночий плач.
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Я визирнув у вікно. Сонце світило м'якше після недавнього дощу. 
Парувала ніжна зелень трави. Вдалечині вимальовувалися чіткі, але 
плавні обриси пагорбів, де ми ще вчора блукали з Кларисою. На одно
му з них цілилася в небо телевізійна вежа. Це було ще вчора. Я огля
дав, упізнавав цей краєвид, і простір розступався переді мною, а в ньому 
розвіювалася моя втома. А тепер, сказав я сам собі, вражений ЛусіТним 
випадом, я хочу побачити, як усе піде далі. Насправді, я тільки повторив 
ці слова., вони були не мої, а одного нашого безнадійного хворого: 
«А тепер, сеньйоре доктор, я хочу побачити, як усе піде далі». Він ду
мав, що зможе спостерігати власну смерть.

Тут у мій слух вдерся пронизливий свист: це проїздив завиваючи 
паровоз. Його свист різонув слух, пройняв мене до самих кісток. Він 
ніби провіщав лихо. Той свист вражав мене щоразу, але ніколи так, як 
сьогодні.

Це був завжди той самий паровоз. Розповідали, ніби його водить 
машиніст, чия дружина вмерла в нашій лікарні, зовсім забута, вбита 
нашою байдужістю чи нашим невіглаством. І відтоді щоразу, коли ма
шиніст проїжджав повз це ненависне місце, він терзав нас тим криком 
болю, тим прокльоном. Ніхто краще за мене не розумів цього поране
ного чоловіка, вірного пам'яті дружини.

Одна подія цього ранку допомогла Лусії й мені піднестися 
над нашими особистими рахунками і знов опанувати себе на 
грунті спільної праці. Йшлося про Карлоса Алберту, одного з найсимпа- 
тичніших пацієнтів нашого відділення. Це був веселий, запальний, 
щирий і чуйний молодик. Сповнений віри в себе і в нас. Він завжди 
носився з чудовими планами на майбутнє, захоплено ділився ними 
з усіма, хто хотів його слухати. Напередодні сесії Карлос приносив до 
моєї кімнати книжки, і прийом часто затягувався, коли він просив мене 
з'ясувати деякі темні місця. Він учився на біолога. Одного разу він так 
заразив нас своїм хвилюванням, що Лусія негайно пішла до університе
ту дізнатися, як він склав особливо тяжкий для нього залік. А проте 
випадок Карлоса Алберту був безнадійний. Його безмежна довірли
вість, веселість і юнацька кипучість — усе це було наче вир, у якому він 
крутився і не знаходив часу, щоб з'ясувати правду. Але коли він одного 
дня довідається про все, що тоді? Краще про це не думати.

Його наречена знала правду. Я завжди мав порочний нахил 
порівнювати людей і звірів і для неї знайшов у тваринному царстві тако
го відповідника, що всі визнали моє порівняння за шедевр. Наречена 
Карлоса Алберту була як пінгвін. Лише ті, хто її знав, могли по-справж
ньому оцінити це прізвисько. Тї плечі нагадували дві дверні завіси, 
насаджені на груднину, звідки стирчали довжелезні аж чорні руки, що 
схрещувалися попереду в такт її нерівної ходи, подібні до смішних 
крилець пінгвіна. Отож Енрікета (так її звали) дуже добре знала, чим 
хворий її наречений, але не відцуралася його. Навпаки, вона ще більше 
прихилилася до нього, вона присвятила себе йому. Та ще й із такою 
стоїчною простотою. Але стороннє око не помітило б тут ніякого стої
цизму, бо Енрікета нічого не робила напоказ.

Лусія прийшла до мене поговорити про Енрікету й Карлоса, але 
почала розмову так незграбно, що я був подумав: чи не забула вона 
про нашу нещодавню суперечку через Карлоса Алберту?

— Якщо ви в доброму гуморі,— сказала вона, боязко поглядаючи 
на мене, — я б хотіла побалакати з вами про Карлоса Алберту.
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— Якщо я в доброму гуморі? Ви могли б спокійно обійтися без 
цього вступу.

Проте я не втримався від усмішки, і бідолашна Лусія, схожа в ту 
мить на собачку, що загубила господаря, відразу ж заспокоїлася.

— Вони хочуть побратися.
Я відкрутив кран умивальника, хлюпнув собі холодною водою у вічі 

й на чоло, насупившись, оглянув у дзеркалі одну щоку, потім другу, на- 
магаючися створити довкола себе тривожну неприродну тишу, яку всі 
добре знали і щоразу коментували застереженням: «Увага! Жоржі вми
вається!» Але мені іноді здавалося, ніби Лусії подобається спостерігати 
цей ритуал.

— Хто вам це сказав?
— Енрікета. Вона ладна піти на це. Вона хоче лише знати, чи шлюб 

не виявиться згубним і не прискорить розвитку хвороби.
Я помітив, як Лусія прибрала позу, характерну для розмов зі мною: 

обпершись об шафу-аптечку, зі згорнутими на грудях руками й нахи
леною вперед головою. Точнісінько, як завжди. І тут-таки у мене виник
ло враження, ніби ми поновили наші колишні стосунки. Мої ніздрі роз
дулися, вони жадібно вдихали повітря нашого кабінету — так курець 
після довгої перерви затягується димом улюблених цигарок.

— То хай вона вирішує сама.
— Вона вже вирішила.
— Молодець!
— Я теж такої думки,— підтакнула Лусія. З вологими очима вона 

стояла знічена, неспроможна нічого додати.
— Скажіть-но мені, Лусіє, а як би вчинили ви на її місці?
Лусія пригладила волосся (тонке слухняне волосся, зовсім не схоже 

на Кларисину дику гриву) і відповіла:
— Страждання завжди буває непосильне для одного. Якби я мала 

стільки відваги, як Енрікета, то зробила б так само.
Я встромив руки в кишені й пожував недокурок.
— А ви хіба не відважна?
— Гадаю, я надто себелюбна, щоб так вчинити.
Вона почала крутитися круг мене, як метелик довкола полум'я, і 

нарешті, не дивлячись на мене, кинула:
— Я збираюся випробувати ампули.
Я мовчав, і тоді вона спитала: — А чи не хотіли б ви розширити 

випробування, залучивши інших пацієнтів?
— Поки що я... — і тут до мене дійшло.
Я побілів як крейда — таке нечасто бувало зі мною.

XVII
Я знав про своє нехлюйство, знав, як підривають мій авторитет 

осудливі слова, говорені про мене позаочі, і все-таки вів далі безладне 
життя. Навіть Ромуалду щоразу при зустрічі зі мною ніяково шкрябав 
своє вуграсте обличчя, і можна було подумати, що блудна вівця саме 
він, а не я. Що ж до Гедеша, той тактовно залишив мені в кабінеті за
писку: «Нам з вами треба зустрітися на два слова». Коли я починав 
судити свою поведінку, то не давав попуску ні собі, ні іншим і часом 
навіть відчував якусь утіху від цієї самозневаги. Тоді мої думки шукали
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виходу, вперто, натужно, як крок за кроком пробивається людина крізь 
сніговий завал.

У цій сутичці між мною і навколишнім середовищем Клариса відій
шла на другий план. І хто знає, може, цей виклик був лише втечею від 
Кларисиної трагедії і від мене самого? Проте в інші хвилини, коли атмо
сфера клініки, численні лікарські клопоти, колеги й хворі повертали 
мене до давніх звичок і водночас до усталеного способу життя, цебто 
до мене колишнього, — тоді я сердився на Кларису. Вона потребувала 
людини, яка б розпалила вогонь її марень і з ким би вона кинулася 
в той вогонь, де обоє згоріли б дощенту. Очевидно, Клариса вважала, 
що я і є людина, здатна на таку жертву. Загострені хворобою чуття 
допомогли їй передбачити, що я, переслідуваний невдачами, розчару
ваннями, осміяний у своїй гордині й удаваній невразливості, впаду під 
першим ударом. Тоді у відкритий пролом з гуркотом ринуть стримувані 
досі почуття. Я сам уже давно передчував цей вибух і потай бажав його.

Я згадав одну жінку, що померла кілька місяців тому в лікарні. 
Я умовляв її спокійно лежати на смертній постелі, а вона розповіла мені 
про таку пригоду. Дитиною вона жила у великому будинку, і її берегли 
від людей, вітру, сонця. Десь прочинилися двері, війнуло свіжим повіт
рям — і вже переполох на весь дім. Здалося комусь: дитина хвора, 
негайно викликають домашнього лікаря. Виходити в сад, обнесений 
високою стіною, дівчинці дозволяли дуже рідко, тільки в сонячну без
вітряну погоду, та й то одягали на неї грубий светр і капелюшок. 
А одного дня дівчинка побачила, як дощ періщить у шибки веранди, 
а на вулиці звичайні люди вільно тішаться шалом грози, буянням і п'ян- 
кістю багатоликого життя, і відчинила засклені двері веранди, щоб 
дощ її скупав, облив, промочив до нитки. ї ї  губи й ніздрі тремтіли від 
насолоди

Я теж сидів під замком. Життя зі своїми радощами й болями до
ходило до мене лише через крики інших людей, ніби вже приручене чи 
вигадане кимось. Клариса зрештою підбила мене відчинити, як та жінка, 
засклені двері веранди власного життя. Тільки тепер, щоб розпізнати 
самого себе, своє навіженство чи браваду, я мав промокнути аж до 
кісток. Тепер я відчував таку непереможну потребу говорити з людьми, 
що мені хотілося одним зусиллям подолати сорок один східець, які 
відділяли мене від нашого буфету, від Марії Арманди з конячим облич
чям та велемовного Ромуалду, цього скнари, і сказати йому: «Ось вам 
тема. Обміркуйте її на дозвіллі».

Можливо, Клариса іноді здогадувалася, що для мене стало необ
хідністю час од часу вертатися до мого колишнього світу і що найкра
щий спосіб утримати мене біля себе — це дозволяти мені вертатися. 
Тоді вона безбарвним тоном, без будь-якої задньої думки заводила зі 
мною розмову про клініку. Або телефонувала мені з автомата: «Сього
дні я не можу піти з тобою, я зустрілася з приятельками», — і вирушала 
блукати сама по місту, даючи мені волю, аж поки страх опинитися на
одинці з самою собою і своєю долею гнав її назад додому. У дні 
душевного піднесення (їх я розпізнавав за її сповненою дитинного 
кокетства звичкою одягати капелюшок великосвітської дами, який не 
пасував їй) Клариса запізнювалася на наші побачення на квартирі. Вліта
ла у двері з оберемком пакунків у руках і скоромовкою пояснювала 
щось, ковтаючи слова. В тих пакунках була всяка всячина для мене, 
потрібна, щоб вернути їй віру й ніжність: тюбики зубної пасти, новий
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лосьйон освіжатися після гоління, журнал, що я його розшукував на
передодні, незвичайної форми ваза. Ця галаслива турботливість ще 
дужче бентежила мене і здавалася комедією, розіграною з порога. 
Можна було подумати, ніби це зрадлива коханка намагається задобрити 
свого милого. Але такі спалахи мали і свій зворотній бік: дні, коли 
Клариса замикалася в собі, мов равлик у своїй черепашці. Тоді вона 
втрачала всякий інтерес до речей і людей. Тї ніжність знов набувала 
якоїсь таємничої поважності, так буває у сліпців, коли вони пальцями 
обмацують кохане обличчя. Вона ставала слухняна, як дитина, і все про
сила в мене порад. Годинами сиділа вона на краю ліжка чи біля прий
мача. Запинала фіранки і в темній кімнаті слухала тиху музику. Якщо 
я пробував вирвати її з мовчанки, вона лише кидала на мене м'який, 
байдужий погляд, і я тоді намагався приховати свою стурбованість.

— Як ти провела ніч?
— Добре.
Але вона сиділа й далі, наче відгородилась од мене високим 

муром.
Одного дня Клариса нарешті запросила мене до будинку, де вона 

колись мешкала і який досі їй належав. Цей квартал був густо поріза
ний вуличками й перехрестями. Пильнуючи за поворотами, дорожними 
знаками, паличкою регулювальника, схожого на паяца, я не відразу 
спинився, коли вона сказала:

— Це тут.
Отож довелося дати задній хід, і це зіпсувало мені настрій. Позаду 

люто засигналили машини. А мені пригадалися вулички, де я колись 
вештався, щоб розвіяти тугу.

— Це тут,— повторила Клариса.— Ось моє житло.
Житло? Оце сказала! Одна скособочена кімнатка, розділена на дві 

комірчини аркою, з якої звисала ситцева завіска, така витерта, що якби 
на неї дмухнув, то вона б розлетілася, мов павутиння. Та ще антресолі, 
такий собі закапелок з однією приступкою, втулений під сходами, що 
вели на другий поверх. Я не міг ніяк второпати, навіщо були ті антре
солі, бо Клариса ніколи туди не заглядала. Справді, цей закапелок був 
ще похмуріший, ніж кімната.

Тільки переступивши поріг цього старезного будинку із загратова
ними вікнами, я збагнув, чому Клариса не дуже квапилася показувати 
мені цей осідок її богемного життя. Не лише тому, що вона жила тут із 
своїм стриженим під їжака художником (і, звісно, їй не хотілося ожив
ляти спогади, не дуже приємні для нас обох), а швидше тому, що ця 
мансарда виставляла в безжальному світлі всю її тодішню нужду. Це 
була справжня нора. В тих місцях, де ще зберігся тиньк (стіни в коридо
рі були облуплені згори донизу), чого тільки не впадало в око: малюн
ки, чорнильні ляпки, дитячі написи, зразки непристойного художництва. 
Даремно Клариса забивала мені баки потоком слів і нервовими жеста
ми, повертала мене спиною до найщедріше розмальованої стіни. Огид
ний був не тільки вигляд стін, а й запах плісняви, вогкості, затхлості, 
сморід покидьків. Я не уявляв собі, як можна жити в цьому моторош
ному будинку. ! не втримався, і почав думати про те, який надворі теп
лий і ясний осінній день, спадкоємець щедрого літа.

Я так уперто прагнув прийти сюди, що Клариса зрештою, згнітивши 
серце, поступилася. Я ставав дедалі доскіпливіший до всього того, що
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стосувалося її минулого, ревниво намагаючись відтворити його, оволоді
ти ним, усунути з нього все зайве.

У кімнаті ще висіли три полотна: сюрреалістичний кошмар. На мою 
думку, пересічна робота, хоч я не зовсім покладаюся на свій художній 
смак, досі не дуже розвинутий. Навколо все валялося жужм ом: одяг, 
ніби ще вчора кинутий на стілець, газети, картони з ескізами, клишонога 
тумбочка, уживана для різних потреб. Цю разючу картину вбогості 
й пустки довершувало зношене пальто на вішалці, що стирчала зі стіни, 
мов зламана кістка. В ту мить я не був здатний на якесь співчуття: або 
Клариса, яка носила те пальто і недбало покинула тут, не мала нічого 
спільного з теперішньою Кларисою, або від обурення я розучився спів
чувати.

Ця докладність, з якою я описую Кларисину жалюгідну оселю, по
винна мати свою причину. Пам'ять чи увага підлягають незбаг
ненним законам. Після наших прогулянок полями я, бувало, пригадував 
найнезначніші дрібниці: потріскану кору дерев, червону спинку сонечка 
чи те, як я своїм варварським подмухом зруйнував вхід до мурашника. 
Але чому я не можу воскресити в пам'яті Кларисину лагідну усмішку, 
що осяяла її тоді? Розкладаючи по поличках спогади про ЇГ минуле, я, 
мабуть, добивався ось чого: стерти все зайве, наносне і переконати 
себе, що тільки пережите зі мною було у неї справжнє, а все інше — 
сміховинне. Коротке життя не вимагає великого простору. Ані глибоко
го коріння. Зате родинне вогнище лише тоді буває гідне свого імеш, 
виправдовує себе, коли це — світ у зародку: діти, любов, успадковані 
речі, зігріті нашою присутністю. То цілий маленький всесвіт, і він шумув» 
розширюється поза нами, продовжує нас. У ті часи, коли моя родина 
жила ще під одним дахом, мій небіж Арналду якось одвів мене вбік, 
щоб звірити мені свою велику таємницю.

— Дядьку, я хочу вам щось сказати.
— Я слухаю.
— Я вас дуже люблю.
Любий Арналду! Чи міг би ти зізнатися отак, твоїм звичним поваж

ним тоном, якби не було родинного вогнища? Тоді нам довелося 
сховатися від нескромних вух у куточку.

Не знаю вже, чи Клариса вгадала мої таємні переживання, але її 
сумне обличчя насупилося підозріливо і вона звеліла:

— Годі вже роздивлятися!
Потім відійшла позбирати з підлоги старі пожовклі газети. З без

глуздою старанністю поскладала їх на стілець. Обвела безпорадним 
поглядом усю кімнату, ніби вважала дальше прибирання за марне чи 
думала, що вже не скоро вернеться сюди, може, навіть ніколи не вер
неться.

— Ти бачиш, яка тут пустка.— Вона засміялася сухим скрипучим 
сміхом, подібним до скреготу машини на крутому поворот?.— Я ж тобі 
казала, що колишня Клариса переживала такі дні, коли хотілося, щоб 
навколо тебе ріс бур'ян, як на пустці. Ти, напевно, розумієш, що я маю 
на увазі?

Клариса пригорнулася до мене, ніби хотіла своїм тілом одгрродити 
від мене кімнату. Цей несподіваний жест був такий жіночний, такий по
кірливий, що я, незважаючи на внутрішній опір, розчулився. Вона роЗ* 
зулася, кинула черевики в куток і, припавши до мене, прошепотіла:

— Так ліпше. Я менша біля тебе.
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ьсіПотім ми4 ие згадували цих, відвідин. Тепер, по якомусь часі, коли 
я пером намагаюся увічнити оті швидкоплинні години, що палахкотіли 
аби шбидще спопелити, мені здається, та мить була благословенна для 
кас обох. Я сказав тоді, що розумію і люблю її. Я жадав стерти з Кла- 
рисиної пам'яті всі темні плями її минулого.

Ч а ст я ж а  третя
. ! І : ' ‘ '

XVIII
* Наші прогулянки тривали, але були вони якісь нерегулярні, непевні, 

Наче* перед ■ розлукою. Одного вечора ми дійшли до набережної. Це 
була наша найулюбленіша розвага: спостерігати, як припливають і від
пливають, кораблі. Щоразу, коли піднімали якір, протяжний журний рев 
стрясав „важкі надра корабля. Тоді Клариса замовкала, сумуючи за чи
мось нездійсненним. І я теж переймався цим смутком, який чекав тіль
ки нагоди, Щоб визволитися.

«Що почувають люди далеко від суходолу, самотні й безборонні, 
оточені з усіх боків безкраїм морем?» — питала себе Клариса. Ні я, ні 
вона’ ніколи не-плавали океанським лайнером. Як їй хотілося цього са
мого вечора вирушити на одному з тих кораблів, що, зникаючи за 
'м&лом/забирали з собою частку її душі! За інших обставин я, очевид
но, поступився б перед цим її бажанням, ще раз піддавшись хвилі не
збагненної сентиментальності. Але було б немудро, безглуздо підтри
мувати в ній цю нездійсненну мрію. Клариса показала мені на судно — 
воно саме верталося з якогось острова в Атлантичному океані, обереж
но входячи в гирло незвично розбурханої річки. Рвучкий вітер змусив 
судно сповільнити хід, мінливі хвилі розлючено били в іржаву корму. Я 
побачив у цьому знамення. Випадковості подорожі, навіть короткої, різ
кі зміни погоди могли б підірвати останні сили Клариси. Щоб не розча
ровувати її остаточно (а може, й тому, що я мріяв узяти першу за стіль
ки років відпустку й провести бодай кілька днів далеко від цього май
же підпільного життя), я втішив ЇЇ обіцянкою: ми виберемося на тиж
день на якийсь пляж, куди вона сама захоче. А втім, кошти не дозволя
ли мені розмахнутися. Грошова скрута шкодила нашим стосункам, але 
Клариса зовсім не зважала на неї. Гроші втратили для неї всяку ціну. 
Коли , в день від'їзду ми прийшли на вокзал, — я вже відмовився від 
автомобіля, супутника моїх бездушних днів, — нас обліпила ціла 
ватага хлопчаків, пропонуючи свої послуги. Клариса, передчуваючи мою 
відмову, одразу ж роздала їм валізи й пакунки. (Я наводжу цей при
клад, бо він здається мені доречним.) Коли я збирався віддячити хлоп
чакам, кількома ескудо, то помітив, що не маю дрібних монет, і тому, 
не дуже довіряючи чесності цих шалапутів, пішов сам розміняти кре
дитку. Повернувшись, я побачив Кларису в оточенні дітлахів. Ті реготали 
й стрибали, мов горобці. Помітивши, що я вагаюся, скільки дати хлоп
цям у. нагороду, вона вирвала гроші в мене з рук і сипонула їх просто 
у ватагу;. Монети впали на землю, як манна з неба.

— Нате, дітки, купите собі ласощів. Сьогодні свято.
У захваті від такого несподіваного заробітку, дітлахи простовбичи-
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ли на пероні до самого нашого від'їзду. Клариса махала їм, на прощан
ня, ніби розлучалася з рідними братиками., .

Ми були прикро вражені, коли зайшли у вагон, — поїзд був забитий 
екскурсантами. На щастя, екскурсанти повиходили, на наступній станцій 
Нам так хотілося побути на самоті, , але пасажири, . що їхали цілими 
родинами, бігали, галасували по всьому вагону. Так щасливі папуги,- пе
ремінивши сідало, відчувають потребу поділитися своєю радістю з ін
шими. Пасажири докучали нам своїми розмовами, руйнуючи наш 
інтимний затишок. Щоб утекти від цих веселих гуртів, Клариса потягла 
мене в хвіст поїзда. ї ї  гарячковий погляд, погляд дитини, що захопилася 
іграшкою, раптом споважнів, майже згас. Я понуро сів біля г неї. Моя 
радість, викликана подорожжю# вляглася, і я відчув, що ця дорога — 
звичайнісінька втеча. На другому кінці лавки сидів скоцюрблений: дід; 
а поруч нього дівчинка гортала ілюстрований журнал.: Дід купив дівчин
ці журнал, щоб вона коротала час. Стук коліс віддавався у. всьому мосн 
му тілі, неспокійний подих полів лився .у вагонні вікна* Гамір у сусідніх» 
купе помалу вщух. Веселі екскурсанти (а вони, мабуть, їхали на ярмарок 
з нічними розвагами, гарячими пирогами й боєм биків) притихли, як» 
наполохана передчуттям небезгтекиуотара.

Дівчинка уважно розглядала малюнок у журналі. Иар'ешті голосно 
промовила, порушуючи мовчанку, що стала вже гнітючою:

— Дивіться, який гарний!—-Т одразу додала з логічною прямо
тою :— А скажіть-но, дідусю, який тут" Найгірший малюнок?

Очі старому зволожив смуток: *
— У цьому журналі, Жінінью) тільки гарні малюнки.
Клариса усміхнулася, поклала руку дівчинці на коліно і завела з нею 

розмову. їй хотілося взяти Від малої хоч трошки ї ї  ніжності. , Ми ч всі 
почали усміхатися. Ці усмішки ніби зблизили нас. Поїзд, випустившу' 
галасливих екскурсантів, довго стояв, і дівчинка розважила Нас ,заодно 
й себе заявою:  ̂ ,

— Я вже вся затерпла від сидіння. Господи, хоч би вже швидше 
рушили!

Нарешті ми доїхали.
Все прибережне містечко купалрся у золотому промінні сонця. Вщ 

моря долинав гострий, майже смердючий дух,— очевидно, це гнили 
водорості на пляжі; цей всепроникливий запах ударив нам у ніс з  ̂
кількасот метрів од вуличок, що тяглися попід прибережними скелями. 
Угорі височів вітряк, зеленів бір. Попереду стелився пляж. Одне слово,, 
краєвид був багатий.

Хазяйку пансіонату, де ми зупинилися, звали Ейфразія. Я здтямйв 
би це ім'я, навіть якби події цього невдалого відпочинку \на морі не 
вкарбували його назавжди в мою пам'ять: Ейфразія — це ім'я, не гідне 
того, щоб ним називати людей! Вона одразу здогадалася, що ми не, 
подружжя, бо не стала розпитувати нас, а тільки послала нам ка,ву 
в кімнату на горішньому поверсі з такими словами: «Якщо бажайте,j 
можете їсти в квартирі». Слово «квартира» вона вжила лише з профе
сійної тактовності — найкраще тут пасувало б слово «спальня»* Ця за
попадлива скромність перекреслила всі мої наміри поводитися невиму
шено. А втім, байдуже! Ті кілька днів швидко минуть, гадав я, і сеньйора 
Ейфразія не встигне глибше вникнути в наше життя. Проте можна ёуло 
подумати, що між хазяйкою з її звідницькою гостинністю і К і̂арисою
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існує якась таємна угода. Клариса щось собі надумала. І мені не подо
балося ні те, як вона розташувалася в кімнаті, ані те, як вона збиралася 
використати ці кілька днів волі. Я сміявся з лукавих натяків покоївки на 
наші стосунки, і тут Клариса знову вдалася до свого дитинного репер
туару: це було так, ніби мене обплутували липкі водорості:

— Я люблю дивитись, як ти смієшся.
— Чому?
— Хіба я знаю? Люблю, та й годі. Може, тому, що в тебе, як смієш

ся, ямочки на щоках.
Вона оповила мене своїми худими руками і, безперечно, чекала, що 

і я покажу, який я закоханий. Тоді повела далі:
— Хочеш знати, що в тобі мені найдужче подобається? — І, перед

чуваючи, що я відмовлюся розігрувати з нею цю комедію, додала: — 
Я'сама цього не знаю. Дай-но я на тебе роздивлюся... Ніс? Ні, він такий, 
ніби хтось надгриз його кінчик. Чоло? Теж ні. Але тепер мені доведеться 
вже якось звикнути до всього цього... Тебе не дивує, що ти опинився 
тут зі мною? Обіцяю тобі зробити все можливе, щоб ти ніколи не забув
ЦИХ ДНІВ.

Я здогадався, що вона затаїла якусь думку.
— Гаразд, Кларисо. Але я волів би, щоб ти ці дні використала на 

відпочинок.
— Ах, Жоржі, яка ж ти все таки людина! З тобою ніколи не знаєш, 

з якої ноги почати танцювати. Так от, я тебе попереджаю, я тут не 
збираюся відпочивати. Я тут взагалі нічого не робитиму. Цебто, робити
му все, щоб цї дні наповнилися змістом.

Я вже не вимагав від неї уточнень. Щоб не підтримувати гри. А їй 
уже закортіло піти на видовбану в скелі терасу, де можна було усаміт
нитися. Коли ми прийшли туди, вона якось принишкла, ніби поринула 
в глибоку задуму.

—  Тільки в цьому куточку я єднаюся з морем.
— І ваше спілкування плідне?
Ущипливий тон моєї репліки не вразив її.
— Для мене, так. Я відчуваю, що живу.
Я взяв нову сигарету, готуючись витримати зливу двозначних фраз. 

Клариса мовчала. Вигляд у неї був поважний і зосереджений. У деяких 
випадках — найстрашніших для мене, — її мова нагадувала мені голос 
волаючого в пустелі. Але вона завжди зраджувала мої сподівання: 
або, — так було в цю хвилину, — замикалася в своїй мовчанці, ніби рев
ниво прикривала руками скарб, або віддавалася нестримним весело
щам, заражаючи інших і не шкодуючи самої себе. В це пообіддя най
більшим скарбом для неї було море і наша самота.

Ми просиділи там аж до смерку — тієї пори, коли самітна душа 
знесилюється ї починає думати про притулок на ніч. Ми забарилися б 
на пляжі аж до вечері, якби зненацька не показався гурт чужоземців 
з червоними, як у дикунських ідолів, обличчями, з якимись бурнусами 
на плечах. Позаду плентав фотограф, що, мабуть, уже давно намагався 
підчепити клієнта:

— Мсьє, я вам зроблю моментальний знімок!
Туристи перемовлялися між собою й реготали, мов ватага хлоп

чаків.
— Увага, сеньйори! Увага, мсьє! Тепер до пояса!
Ми поверталися стежкою, що вилася поміж скель. Клариса раз
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у раз зупинялася і питала в мене назви найпростіших речей: моху, 
черепашки, рачка. Вона роздивлялася довкола себе так, ніби хотіла 
досхочу надихатися свободою чи прощалася з нею назавжди. Ця її тра
гічна невпевненість у завтрашньому дні робилася ще гостріша в погід
ний час. Раптово знявся свіжий солоний бриз, і я наполіг  ̂ щоб негайно 
йти додому. Ні я, ні вона і в думці тоді не покладали, що пансіонат се
ньйори Ейфразії прихистить нас лише на одну ніч.

Уранці, коли ми зійшли вниз поснідати, хазяйка добродушно висва
рила нас: «Вам треба було довше поспати. У сеньйори такий змучений 
вигляд! Далася взнаки стомлива подорож». Проте Клариса вирішила піти 
пішки на так званий «рибний пляж». Я ще раз жадібно глянув на зелені 
пагорби, де на вершині крутилися крила вітряків, але Клариса заспоко
їла мій потяг до гір обіцянкою:

— У неділю надвечір. У неділю прийде черга твого вітряка.
Таке видовисько, як рибний торг, теж було зовсім нове для мене. 

Перекупки і роззяви скупчилися навколо ящиків з рибою. .В центрі 
стояли аукціонер і податкові інспектори. Аукціон скидався на якийсь 
химерний ритуал, де жести важили більше, ніж слова. Раптовий майже 
непомітний кивок головою — і товар уже проданий. Тоді аукціонер зне
важливо відсував його вбік. Тепер наступний! Сорок... тридцять дев'ять... 
тридцять вісім... кілька вимовлених пошепки складів, щось показане на 
мигах і загадковий торг закінчено. Клариса, як завжди, жадібно стежи
ла за сценою, очі її блищали. Час від часу вона шукала мого погляду, 
спиралася на мою руку й сміялася. Вона здавалася мені блідішою, ніж 
звичайно. Сеньйора Ейфразія мала рацію.. Хоч як це парадоксально, 
але, мабуть, я єдиний не бачив, які надлюдські зусилля робить над со
бою Клариса.

Один торговець безоглядно захопив собі всю партію сардин. Пере
купка біля мене попросила його: «Будь ласка, відпродайте менї бодай 
один кошик!» А попередньо вона порадилася про ціну із своєю сусід
кою: «За скільки?» — «За п'ятнадцять». Кілька добрих душ підтримало 
перекупку: «Ось ця жінка хоче, щоб ви відпродали їй кошик риби» — 
«Хто? — буркнув торговець. — Оця? Я її не знаю». І цього доказу вияви
лося досить. Клариса схвильовано гукнула:

— Ну й тип!
Кларисиного жесту ніхто не оцінив. Навіть сама перекупка вважала, 

що Клариса втрутилася не в свою справу. Вона пригорнулася до мене. 
Вуста її поблідли, а руки стали мокрі від поту. Я допоміг Тй пройти на 
бульвар. Знову навала туристів. Рудий француз, з кумедною добро
душністю городянина, який кидає горішки мавпам до клітки, частував 
рибалку сигаретою. Він хотів пригостити й вуличного хлопчика, але той 
відмовився:

— Ні, сеньйоре, я не курю.
Відмови доброчинець-турист ніяк не сподівався. Простягаючи пачку, 

він наполіг:
— Tenez! Oh la petite crapule! 1
Хлопець таки взяв. Рудий француз тепер просив його спіймати 

зовсім маленьку сардинку і показував скромні розміри предмета свої» 
бажань Одну зовсім малесеньку сардинку для його рюкзака з екзотич
ними сувенірами. Хлопець передав прохання рибалці, г той одразу побіг 
до свого човна. Очевидно, рибалка розраховував на добру винагороду.
1 На, шибенику І (Франц.)
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Клариса зац ікавилася цією  пригодою  і, вмостившись на камені, чекала, 
що буде  дал і. Вона була в цю хвилину незбагненно щ аслива. Ф ранц уз , 
теж  у захваті від мальовничих рибалок, повторю вав:

—  Oh! La  petite crapu le ! 1
Рибалка вернувся, переможно несучи повну пригорщ у сардин.
—  N o n !— .запротестував турист. —  Seulem ent une petite s a rd in e 1 2.
Проте узяв усі, тільки не заплатив, а вишукано вклонився,

як справжній парижанин. —  M erci a tout le monde! 3
Рибалка так і закляк із роззявленим  ротом , чухаючи скоцю рбленим 

пальцем веснянкуватого носа. Зреш тою  він змирився —  махнув рукою . 
П риклад взірцево ї покори. '•

М оре, неспокійне вранці, тепер улягло ся . А ле  в повітрі ще висів 
сірий, задушливий водяний пил. Том у ми відмовилися від свого наміру 
сн ідати1 на терасі і залишилися в їдальн і. Зам ість  м орського  краєвиду, 
що відкривався 3 тераси, ми мали тепер перед очима лише убоге под
вір'я Нашого пайсіонату, де порпався в см ітті цілий табун курей.

Я помітив якісь червоні пЛями на Кларисиній шиї. Та коли зібрався 
ближче, роздивитися ті плями, двері відчинилися і до зали вступила 
Кларисина. приятелька, п ідтвердж ую чи своєю  появою прислів'я «світ 
тісний».. ї ї  супроводж ував чоловік; ОЦе була пара! Бона дор ідна, з пиш
ними стегнами, .а він дрібний і метуш ливий, з червоним обличчям, 
д о сто ту  жйВа реклам а пива.

—  \ ти тут, Кларисо?!
• І легким  нахилом голови, запитальним і недовірливим, звернутим 

до мене як привітання, вона, м абуть , стрим ала інший, енергійний вигук.
;Вона явно .була рада зустр іч і. Надивувавш ись та націлувавш ись, вона 

нареш ті в ід ірвалася від Клариси —  я навіть не встиг помітити, чи взаємна 
ця рад ість —  і кинула:
• —  А ле , серце м бє, тебе просто неч впізнати! Чому ти так змарніла?

Я пронизав ї ї  лю тим і наляканим поглядом . Клариса тільки здвигну
ла худим и плечиками і, бож е праведний, на її плечах теж  виднілися ті 
сам і червоні плям и.іВона відповіла з холодною  б айдуж істю :

—  \Я хворіла. А  ви зупинилися тут?
А то ж , вони були тут уж е кілька днів. Який зб іг! Яка неймовірна 

зустр іч ! Ми м ож ем о їсти за одним столом . І Кларисина приятелька по
чала складати ц ілу < програм у спільного ж иття, де бракувало тільки 
р іш ення спати ус ім  разом  в одній кімнаті. Ухилитися від ц ієї невситимої 
друж би , принаймні на час цього сн іданку, було немож ливо. П ісля взаєм 
ного знайомлення (з нашого боку еоно було стрим ане: я, наприклад, 
в ідреком ендувався просто* л ікарем , без будь-яких уточнень) А дела їда , 
Кларисина приятелька, взядася за своє:

—  Ти пригадуєш  пору, коли ми працювали в ф ір м і Лоуренсу 
й Карвалью ? Як летить час! Щ ось у тебе- негаразд , Кларисо. Я певна, 
в тебе щось н егар азд .—  Вона кинула на мене поблажливо-докірливий 
по гляд .—  Чоловіки не завж ди це помічаю ть. Треба, щоб хтось подбав 
про тебе, серце моє.

Я, м абуть , мав дурний вигляд . Мій ш лунок уж е не приймав апери
тиву-сеньйрри Ейф разії.. О дначе Клариса трим алася зовсім  спокійно.
< —  П ослухай, стара, зараз, не час говорити про хвороби,—  повчаль

ним ..тоном за-говорив чоловічок, м абуть , агент по продаж у нерухомого
1 От шибеник! ( Ф р Ь н ц . )
2 Ні, тільки одну сардинку ( ф р с і н ц . ) .
3 Дякую вам усім! ( Ф р а н ц  ).
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майна. Він зневажливо відставив «домашнє вино» і, одягшиїокуляри,? зат 
ходився уважно вивчати меню. — Якщо ви не маєте нічо/о проти* «;е4 
ньйоре, ми могли б узяти молоде вино з запасів. Ясна іріч, для початку4 
Аделаїдо, годі розмов про хвороби!

Я з полегкістю наготувався слухати розповідь Аделаїдиндго чолоаіт 
ка про труднощі його ремесла. Наприклад, історію Уіро шахрайство 
домовласника. Сумніву нема: всі ці плями на Кларисиній /шиї г-г це 
перший симптом кровотечі. Відколи ж вони з'явилися? Як я не добачив 
такої певної ознаки? Можливо, вони тільки з учорйщнього. вечора. їжа 
раптом здалася мені страшенно гіркою.

— Уявляєте, сеньйоре доктор, одного дня Аделаїда дізнається про 
цю справу.

Аделаїда розглядала нас, і Клариса стурбувалася. Стурбувалася за 
мене. Справді, я почував себе мов злодій, що заліз у чужий сад. Дале-} 
ка лікарня з її жорстокою очевидністю уявлялася мені єдинимлсіовком 
від кислого вина і балачок маклерів. Як мені хотілося опинитися з Кла* 
рисою там, у нашому справжньому середовищі!

— Як це було давно! — вигукнула знов Аделаїда, перебивній %№ло*- 
вікову розповідь.— Я не знала, що ти вийшла заміж.— Від цих сіїїв 'менї 
по спині забігали мурашки.— То ти хворіла... Сказати по щирості, ти 
дуже змінилася.

— У мене білокрів'я.
Окуляри в коротуна підскочили з жаху. Запала могильна тиша, k̂Y 

могло порушити тільки якесь нейтральне слово. Нарешті чоловік Огов
тався і видушив з себе:

— Але кажуть, що...
Аделаїда, що була заклякла з піднятими руками, ніби хотіла втерти 

рота, вихопилася поперед нього:
— Ти жартуєш, Кларисо!
— У мене білокрів'я. Скажи їм, Жоржі, що це правда.
Вона прошила мене своїм проникливим, гострим, . м о в ї*киндіжд.г>, 

поглядом. Всі троє — чоловічок, його опасиста дружина, Клариса з бісиг 
ками в очах — утупилися в мене, ніби я допустився якогось непростиг 
мого злочину. Тепер мені треба було розплачуватися за вкрадені 
яблука.

— Мені не хочеться втручатися у вашу розмову.
— Ах, так, я одразу побачив, що це жарт, — заявив маклер, верта

ючись до своєї печені.
Тонкий золотий промінь прорвався крізь хмари і торкнувся навоще

ного паркету, спершу крадькома, нерішуче, а потім розлився по всій 
кімнаті. Має бути гарна погода.

— Це не жарт, — поправила його Клариса з люттю і зловті
хою.— Зрештою, що вам до мого білокрів'я? Мені вже досить того, що 
я вранці прокидаюся і відчуваю себе живою. Я щоранку відстоюю своє 
життя. Для мене це радість, яка вам невідома. Скажи їм, що це радість, 
Жоржі.

— Але ж, серце моє...— почала втішати її Аделаїда, перелякано 
дивлячись на нас обох.

— Так от, у моєму становищі, Аделаїдо, дорожать кожною дріб
ницею. В мене свої переваги.

Агент по продажу нерухомостей, позбавлений змоги добре посні
дати, з роззявленим ротом і болісним виразом на обличчі, лупав очима
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«а Кларису. він вилив з пляшки рештки вина і випив без усякого смаку. 
Від цього сніданку в моїй пам'яті збереглися й інші безглузді подроби
ці;: помаранча в кошичку, сліпучо вогниста в сонячному блиску; череви
ки офіціантки, колись коричневі, а тепер, намазані чорною ваксою, ви
кривлені, брудні; курка на подвір'ї з черв'яком у дзьобі; біла гладенька 
стіна навпроти. А над усім цим оманливий спокій Клариси, як вулкан, що 
от-от вибухне.

Було видно, що Аделаїда намагається пристосуватися до ущипли
вого йг гіркого тону Клариси. Вона лагідно відповіла:

— Я просто розгублена, серце моє. Бути не може. Адже є якісь 
ліки...

— Скажи їм, Жоржі, чи є якісь ліки.
Очі всіх знову втупилися в мене, і я міг би заприсягтися, що в Кла- 

рисиних словах, попри задерикуватий тон, бринів якийсь докір і наївний 
самообман. Зненацька хвиля люті розчервонила її обличчя і вона закри
чала шаленим болісним криком.

— Та скажи їм, Жоржі, скажи, що навіть ти, ти зрікся думки зроби* 
ти щось для мене! Скажи їм усе, вони хочуть почути це від тебе. 
1 я теж!

— Кларисо!
— Ну, чого ти вагаєшся? Не бачиш, як моя подруга дивиться на 

мене? Здається, вона не певна, чи я ще жива. Поглянь-но мені в очі, 
Аделаїдо, не прикидайся!

Я хотів ї ї  посадити, зацитькати, при потребі навіть скрутити руки, 
коли помітив, як вона квапливо підносить хусточку до обличчя. З носа в 
неї текла кров.

— Боже ж мій, боже ж мій! — безпорадно залебеділа Аделаїда, 
вважаючи себе винною за те, що сталося.— У тебе сонячний удар, 
серце моє!

Чорти б узяли її з цим «серце моє»! Я мовчки підвівся, ніжно при- 
тяг Кларису до себе і повів до нашої кімнати. Вона тихо схлипувала, уже 
не тямлячи себе. Ми поставили своїх приятелів перед болісним вибо
ром: докінчувати чи кидати сніданок.

Згодом Клариса відчула гострі кольки в боку. (Я мав би помітити 
раніше, що вона іноді нарікала на болі в суглобах). ї ї  кинуло в жар, і 
вона почала марити. Я зачинив двері, щоб уберегтися від запопадливої 
Аделаїди, яка плакала чорними від фарби сльозами, і від її чоловіка, 
любителя кислого вина. Геть розгублений, я звернувся за допомогою до 
місцевого колеги. Ми дали Кларисі велику дозу кровоспинного засобу. 
Вона заспокоїлася аж смерком. Цей спокій скидався на покору. Я вийшов 
на балкон покурити. Довгі тіні пом'якшували присмерк. Вітряк («у неді
лю надвечір прийде черга твого вітряка»... Але в яку неділю, Кларисо?), 
сосни, пагорби з квітучим дроком, море... Ні, сама думка про це не
стерпна. Тепла, оксамитна ніч спускалася на море, де з глухою скаргою 
билися в берег хвилі. Здалеку, ніби з потойбіччя долинуло виття сирени. 
Тоді я почув Кларисин шепіт:

— Жоржі...
Я кинув сигарету. Кларисині глибокі очі яскріли зорями. Я підклав їй 

під голову подушку.
— Не дай мені померти.
Мені задзвеніло у вухах, неначе велетенський звір ударив мене 

лапою по голові. Я задихався від люті на самого себе. «Скажи їм, що
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навіть ти, ти зрікся!» Цей крик вихопився з глибини її єства, і був він 
такий справедливий. Я не міг не бачити, як риси ТТ обличчя з кожним 
днем усе дужче загострюються, як її голос слабне від виснаження, як 
усе тіло худне («сказати по щирості, ти дуже змінилася!») і як вона 
тане, мов свічка. А я всього цього не помічав. Чи, точніше, робив усе, 
щоб не помічати, навіть коли переконувався в протилежному. І ось цей 
лиховісний напад хвороби — хто знає, чи не прискорила його ця клята 
зустріч? — поставив мене перед недалекою, вже очевидною агонією. 
Кінець невблаганно наближався. Наша поїздка на море була неприпусти
мою легковажністю з мого боку.

З моєї бурхливої й розгубленої реакції можна було подумати, що 
я тільки цієї миті відкрив правду. Я почував себе зв'язаним по руках 
у цій безликій кімнатці, огидній, мов готельний номер, у цьому глухому 
містечку, далекому від усіх засобів, здатних затримати, відтягти розв'яз
ку. Я сидів тут як у в'язниці. А проте мені дедалі яснішою ставала прав
да: я був не лише співчутливим лікарем, а й чоловіком, втягнутим 
у безоглядну, хоч і безнадійну боротьбу, свідомим того, за що він воює.

До міста ми вернулися «швидкою допомогою». Цього разу я легко 
умовив Кларису знову лягти до лікарні.

XIX
Я негайно побіг розшукувати Лусію, доручивши сестрі оформити 

новий прийом Клариси до лікарні.
— «Ізолятор» вільний?
«Ізолятором» ми називали кімнату, суміжну з медпунктом, куди ми 

переводили вмираючих. Крім того, ми використовували його для знайо
мих пацієнтів, щоб відокремити їх від загалу.

— Ось уже кілька тижнів у нас немає жодного вільного місця.
— Знайдіть щось. Тільки щоб не в загальній палаті.
Сестра аж похилилася вперед, ніби я її вдарив.
— Це не так легко, як ви собі уявляєте, сеньйоре доктор.
Вражена до живого, вона пішла, бурмочучи собі під ніс прокльони,

і від злості її чепець тремтів, як чубок у птаха.
Знайшовши Лусію, я одразу поцікавився:
— Ви випробували вже ті ампули?
Я так безладно вимахував руками, що вона стурбовано поглянула 

на мене.
— Ви могли б принаймні хоч привітатися. — її голос скрипів, як 

пісок. — По-моєму, ми довгий час уже не бачилися.
— Вибачте, але це запитання вихопилося саме по собі.
— Воно й видно. Ваше запитання пролунало, як постріл. Авжеж, 

ампули я випробувала. А що б ви іще, крім цього, хотіли знати?
— Результати.
Лусія тепло усміхнулася.
— Ви сподіваєтеся, що це випробування відрізняється від інших? 

Якби я звзла докупи всі результати, то їх би й на ніготь не набралося.
Я так і затамував подих зі схрещеними на грудях руками й розтуле

ним ротом. Чому це Лусія здалася мені якоюсь іншою? Чи, може, це 
лікарня стала іншою? Або змінився я сам? Я пояснив:
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— Я все думав про ту вашу пропозицію випробувати ліки на інших 
пацієнтах. Пригадуєте? Я зрозумів її лише згодом. Ви мали на увазі 
Кларису?

В її очах на мить блиснула іскорка невблаганної суворості.
— Можливо.
— Клариса знову тут, нагорі.
Лусія закопилила губу. Без ніякого збентеження, хоча дещо під

креслено вона заявила:
— Тепер ми розуміємо одне одного. Я до ваших послуг.
Було надвечір'я. Повітря, що лилося в розчинене вікно, ще не 

мало нічної легкості, його обтяжувала зажура, нерозлучна з кінцем дня. 
Поки Лусія клопоталася, оформляючи Кларису, я визирав у вікно і слу
хав міський гамір. Раптом я відчув сильний голод. Вийшов щось під'їсти 
в ресторані навпроти. Потім сів у машину і рушив покрученими завул
ками. Я не хотів вертатися назад до Клариси.

Низовиною віяв вітер, який не прохолоджував, бо був палючий.
Я далі вів безладне життя. Коли що в ньому й змінилося, то хіба 

місце. Найдовше я просиджував у лабораторії клініки. Досі я ставився 
з саркастичною недовірою до фантастичних повідомлень про нові до
сягнення терапевтики чи до нових теорій — теорії, заперечуючи одна 
одну, лише заплутували суть проблеми. Хвороба — трагедія, але, крім 
того, — ще й предмет спекуляції, ошуканства, торгівлі. Тепер усе це 
кривляння здалося мені вартим уваги. До дідька наш досвід — тут він 
зовсім непридатний. Хіба більшість видатних відкриттів не були зроблені 
випадково? Якось, пригадую, до мене прийшов на прийом колега, я знав 
його вже давно як чесного, серйозного лікаря. Він захворів на рак 
і знав про це. Уявіть собі мій подив, коли він тихим, тремтячим голосом 
заговорив про настій із зілля, що йому порадила куховарка. Яка ж слабка 
людина, коли її спіткає лихо! Як легко дає вона ошукати себе саме тоді, 
коли треба бути найстійкішим проти всякого самообману!

Клариса не завжди відразу згоджувалася на різкі зміни в курсі її 
лікування. Вона починала сумніватися, чи справді покращало її здоров'я 
останніми днями. Іноді вона протестувала, коли я підходив до неї 
з шприцем у руці.

— Як ти почуваєш себе сьогодні?
— Ліпше. Після позавчорашнього уколу я почуваюся куди ліпше. 

Але хіба це тільки через той укол?
Я заперечував, намагаючись усміхнутися широкою невинною усміш

кою, як Ромуалду. Вона не здавалася:
— Ти брешеш, я це добре бачу, і, по-щирості, я вже й сама не 

знаю, чи є в мені щось справжнє!.. Я відчуваю себе наскрізь фальши
вою, мене всю сточила брехня!

Я б теж так говорив на її місці. Ось чому я дав їй спокій аж до 
того дня, коли вона сама покірно, несміливо попросить нових ліків. Але 
я ні на мить не послабив своєї гарячкової пильності. Якщо Клариса весь 
час буде у мене під боком, то самої моєї присутності вистачить, щоб 
стерв'ятники не зліталися до її узголів'я. Я чув, як нетерпляче лопочуть 
вони крилами неподалік.

Клариса все частіше впадала в тривожну нерухомість. Це не 
була прострація. Клариса безтямно дивилася кудись у порожнечу, щось 
ледь чутно шепотіла і раптом казала:
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— Це непростимо, що я забула Марію Луїзу.
— А хто вона?
— Шкільна подруга. Я дуже хочу знати, як вона тепер. Ми ж із нею 

були мов двоє бісенят.
Потім вона знову втихомирювалась. Тільки губи її беззвучно вору

шилися, ніби силкувались щось вимовити.
Здавалося, всі ці випадкові люди, яких вона іноді витягала із зака

пелків своєї пам'яті і намагалась оживити в моїх очах, пов'язувалися 
з близькою смертю. Різні Аделаїди, агенти по продажу нерухомостей, 
патлаті художники — всі ці неприємні люди наче приходили прощатися 
з нею. З багатьма із них Клариса збиралася помиритися, та раніше 
якось не випадало, а тепер усе це раптом спливло на поверхню і вима
гало, щоб із ним розквиталися.

— Я хотіла б їх побачити, побалакати з усіма моїми друзями. Як 
ти думаєш, вони впізнають мене?

І вона починала благати мене, щоб я розшукав її друзів. Декому 
з них написала на давні адреси. Але, побачивши, як вона переживає, як 
марно чекає відповідей, я суворо заборонив їй займатися цими дурни
цями. Вона робила своє, тільки нишком, підкупивши одну приби
ральницю.

Коли приходили відвідувачі, Кларисині нерви напружувалися до 
краю. І тільки я один знав чому. До палати відвідувачі заходили тихо, 
трохи розгублено, шукаючи серед хворих свого знайомого чи родича. 
Клариса пильно, майже зухвало розглядала кожного відвідувача, чи він 
хоч трошки не скидається на когось із її знайомих? Потім ховала об
личчя, щоб уже не бачити нікого. Щоб замкнутися в собі й ненавиді
ти всіх.

Нарешті якось вона призналася мені:
— Він більш ні разу не прийшов.
Не знаю вже, як я одразу збагнув що «він» — це художник з низь

ким чолом.
— Ну й що? А як би мало бути?
— Він мав би все-таки прийти.
— А я про це іншої думки,— відрізав я.— Та й раніше, пригадую, 

ти теж думала, як я.
— Що ти хочеш сказати своїм «пригадую»? Ти хочеш сказати, що 

я не впевнена в ньому? Що він ніколи мене по-справжньому не любив?
Я ніяк не міг її заспокоїти. Жили на її скронях набрякли від люті.
— Гаразд! Я його про це запитаю. Мені потрібно це знати.
— Навіщо?
Після миті сумніву Кларисине обличчя раптом просвітліло, осяялося 

переможною радістю.
— Добре, я вже більше не говоритиму про Раула.— її рука посу

нулася по ковдрі, але так і не дотяглася до моєї.— Я сумніваюся в ньо
му через тебе. А я повинна мати певність. Як тільки вийду звідси, 
розшукаю Раула і змушу його сказати мені правду. Тобі не подобається, 
коли я говорю про Раула? Рада чути таке від тебе!

Може, Клариса, з м'якою наполеґливістю нагадуючи про «стрижену 
під їжака голову», сподівалася зачепити моє самолюбство. Але за всім 
цим стояло ще й інше. Уночі вона спробувала втекти з лікарні. Очевид
но, щоб розшукати свого Раула. Ось так я вперше дізнався про 
його ім'я.
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Ліки, що їх випробувала Лусія, а я прописав Кларисі, діяли тоді, 
коли цілковите знесилення й глибока депресія наших хворих вимагали 
сильного струсу. Наслідки були дивовижні і водночас страшні. Зневірені 
бідолахи впадали в якусь блазенську ейфорію. Де й дівалися біль, сум, 
хвороба. Але тільки-но спадала завіса й дія ліків закінчувалася, вони 
одразу никли, мов ляльки підвішені на нитках. Чи мали ми право дури
ти їх цим фарсом? Один із хворих, що прийняли ці ліки, жвавий і весе
лий, привітався зі мною в коридорі:

— Як ся маєте, сеньйоре доктор Жоржі?
Для цих сновид хворий був я.
Після безсонної ночі мої сумніви ще більше зросли. Чи варто 

вплутувати й Кларису в це жорстоке лицедійство?
У лікарні з осторогою ставилися до моїх нападів мізантропії, що 

змінялися сварливою метушнею. Це не була стриманість чи терпимість 
оточення, просто деякі делікатні сторони Кларисиної історії викликали 
мимовільний, прихований осуд. Проте ніхто не зважувався висловитися 
вголос. Мене відцуралися, покинули самого, і ця вимушена самота, дар
ма що колись я сам її прагнув, тепер вражала мене. А як же Лусія? 
Вона теж намагалася уникати мене і щоразу влаштовувала все так, щоб 
ніхто третій не заважав нам із Кларисою.

Якось увечері, після цілого дня марних намагань одержати одну 
сполуку, потрібну для продовження досліду, Лусія принесла ту сполуку 
до лабораторії й залишилася допомагати мені до ранку. Ніч випала 
холодна, а лікарня вже не опалювалася. Лусія накинула на плечі старе 
благеньке пальто, таке непоказне, що мені здалося, ніби вона вибрала 
його навмисне. Так іноді домашнє звірятко викачується в болоті, щоб 
своїм неприкаяним виглядом вернути господареву ласку. Коли ми стру
шували пробірки, наші руки зіткнулися, і я глянув у її зашаріле обличчя.

— Скажіть-но мені по щирості: що ви думаєте про мене, Лусіє? 
Я здаюся вам неприкаяним, безумним?

— Ні тим, ні тим, голубе мій.
Ця спокійна певність її відповіді зовсім не в'язалася з образом за

нехаяного домашнього звірятка.
— То скажіть мені щось, будь ласка. Поставте діагноз, якщо може

те. — Лусія все хитала головою, але обличчя її мало аж надто врочистий 
вираз.— Скажіть-но мені відверто, не бійтеся. Я поводився, як хлоп
чак, еге ж?

— Не треба принижувати великих почуттів.
— Солодкі слова! Треба б їх смакувати, як цукерку. Тільки мені 

після них лишається гіркота в роті.
Лусіїн усміх був красномовніший за всяку відповідь. Щирий, не

двозначний усміх. Я відчув у цю мить, як своєю стихійністю й велико
душністю він проганяє всі бурі, нагромаджені в моїй душі. У деяких 
людей є хист використовувати кожну нагоду для примирення. Врешті- 
решт Лусіїна щира простота перемогла мою ущипливість.

Через кілька днів після цього Лусія, стурбована моїм похмурим 
виглядом, звернулася до одного практиканта, ніби ненароком сказала:

— Нарешті Гедеш таки проліз у комісію, призначену для вивчення 
того андоррського відкриття.

Вона говорила вдавано поважно, дарма що поділяла мою погорду 
до всякого шарлатанства, і навіть не вжила зневажливого слівця 
«артишоки».
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Я Нашорошив вуха. Практикант лише запитально глянув на мене і 
скривив зневажливу гримасу. Він чекав, як я відгукнуся. Але тут-таки 
подумав, певне, що йому випала добра нагода підлестити моєму само
любству, і закинув:

— Я чув, що це вас мали обрати. Тому Гедеш весь час крутився 
тут. Неважко здогадатися, чого він домагався. Але ж вас тоді саме не 
було...

Лусія, вражена цим дурним втручанням, одразу ж перебила прак
тиканта:

— Нас цікавлять тільки результати. Кажуть, вони варті уваги.
Я обережно глянув на неї, а практикант відповів:
— Тому Гедеш і набивається в підсобники.
— Як можна так говорити про свого колегу?
Практикант, спантеличений Лусіїним докором і не розуміючи, звідки 

вітер віє, спаленів, знітився і вийшов.
— Ви надто суворі до цього учня знахарського нашого ремесла.
— Я не могла стриматися. До того ж невідомо, як він сам повів

ся б на Гедешовому місці...
Я ще раз освіжив скроні холодною водою. Намиленими пальцями 

провів по зморшках шиї. Це вже стало у мене звичкою, умовним ре
флексом, як чищення зубів після їжі. Але, крім того, це ще означало, 
що я прийму якесь важливе рішення.

— А тепер, тільки між нами, Лусіє... Куди ви хилили в цій розмові? 
Ви думаєте, що у всій цій афері є якесь здорове зерно? Чи варте це 
заходу?

— У нас немає жодного вибору, ви це добре знаєте. Ви небагато 
втратите, якщо вислухаєте Гедеша. Хоч би для того, щоб присадити 
його. Зрештою тут ідеться про наш престиж.

Словом, хитрощів Лусії не бракувало.
Ось так я і кинувся на розшуки Гедеша, не дуже клопочучись роз

думами про цю аферу. Спершу мені хотілося зайти до Ромуалду, щоб 
дати йому на дозвіллі терпляче розглянути з усіх боків усі досі прове
дені досліди. Та тільки нерви мої не витримали б нового випробування. 
А втім, твердив я собі, зараз головне це Кларисина доля, а не моя 
честь. Лусія показала мені приклад.

Ви добре знаєте, який проноза був Гедеш. Бистрий і хитрющий, 
з очицями, схованими за скельцями з палець завгрубшки, він ніколи не 
давався в руки, скрізь вислизав, як вугор. Розповідали таке. Якось Гедеш 
вирушив з одним колегою в туристську поїздку машиною. Дорогою він 
дізнався, що товариш посварився із завідувачем клініки. Одразу ж 
Гедеш звів неймовірний наклеп на колегу: мовляв, той просто викрав 
його і заштовхав до машини. Гедеш, природно, уникав дружби, якої не 
благословляв його начальник. І ось перед таким негідником я мав тепер 
принижуватися!

Гедеш так мріяв затягти мене в свої тенета, що аж підскочив на 
радощах:

— То ходімо разом до нашого хлопця. Я певен, вам він сподобаєть
ся. Він чудово знається на хімії та біології.

Цей «хлопець» був той, хто заварив усю цю справу.
— А якщо відкинути його таланти, скажіть-но мені, Гедеше, якої ви* 

думки про ліки?
Ми якраз минули прохідну. Моє запитання трохи спантеличило його, 

він збився з кроку, але тут-таки похопився і пішов у ногу зі мною:
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— Знаєте, ще рано робити якісь остаточні висновки. Досліди трива
ють. За одне я можу ручатися — всі, хто над цим працює, люди 
з серйозними і добрими намірами.

— Дорога до пекла теж вимощена добрими намірами. Хто знає, 
чи вас і ваших людей не чекає вже там місце.— За свою слабкість я по
винен був хоч уколоти його. Я робився боягузом. Але на мій випад 
Гедеш лише лукаво посміхнувся. — Що входить у ці ліки?

Цього разу Гедеш ніби трохи зніяковів.
— Наш учений не дуже щедрий на пояснення. Він живе в постійно

му страху, що в нього викрадуть формули. Його мучать кошмари, 
всюди йому ввижаються шпиги.

— Але я певен, що ви не вдовольнилися самими його розповідями 
про нічні кошмари. Адже ніхто не зможе чесно написати про ці ліки, 
не знаючи про них чогось істотнішого. Та й ви не напишете.

— Авжеж! Безперечно! Я спробую умовити його.
Моя наполегливість викликала в Гедеша якусь сверблячку. Його 

смагляве обличчя раптом побуріло, як викинуті на берег водорості під 
пекучим сонцем. Він чухався, підскакував, раз у раз поправляв свої 
окуляри.

— Не продайтеся, Гедеше!
До образ цьому хробакові не звикати. Він проковтнув і цю, мов під

солоджену пілюлю.
— Аж ніяк! Адже ви добре знаєте...
— Я знаю тільки, що прийшов випробувати вашу панацею, а не по

любити вас.
Ця розмова збуджувала мене. Я знов переживав ту саму втіху, як 

тоді, коли дошкуляв таким-от типам, розпікав їх так, що вони почували 
себе зловмисниками, змушеними лізти через огорожу з колючого дро
ту. Та раптом я пригадав, чого прийшов, і заплющив очі, щоб не від
ступити.

Гедеш теж не хотів відпускати мене; він волів кувати залізо, поки 
гаряче. Тож він поквапився увіпхнути мене до машини. За чверть години 
ми були у далекому кварталі і дзвонили біля дверей того вченого. 
Довкола будинку з яскравим керамічним обличкуванням зеленів морі
жок, де три акації змішували свої дурманні пахощі з вогким, тяжким 
повітрям. Я виліз із машини, грюкнув дверцятами й рушив уперед. 
Гедеш, драматично хекаючи, плентав слідом. Навіть якби все відбувало
ся не так стрімко, я все одно відчув би себе викраденим. Проте в мене 
вистачило часу подумати: або Гедеш неприторенний дурень або, тягнучи 
мене сюди (можна ж було боятися розголосу з мого боку), він таки 
вірив у ефективність цих ліків. Щодо мене, то я рятував свою репутацію 
різкістю й недовірою. Гедеш не міг би похвалитися тим, що ошукав ме
не.

Зараз я постараюся зібратися із спогадами. У квадратній кімнаті, 
куди ми потрапили, витав дух цвинтарної каплички. Залізні грати заго
роджували бічні вікна. Світло ледве цідилося крізь тьмяні шибки. Біолог 
увійшов і оглянув мене з голови до ніг.

— Сідайте, сеньйоре.
Це до мене. Він замовк, щоб хусточкою обережно витерти рот. На 

столі я помітив гладкого цинічного Будду, ще якусь африканську стату
етку і шкатулки з ліками.

— Ваш вступ до нашої спілки заслуговує на те, щоб ми відзначили 
його як радісну подію.
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У мене волосся стало дибом.
— Пробачте, любий сеньйоре, але тут якесь непорозуміння.
Він пропустив повз вуха мій протест, закахикав, знову дістав хусточ

ку і втерся так само обережно, як і перше.
— Пан Гедеш добре знає, що я не люблю, коли пхають носа в мої 

праці. Я не терплю цікавих.
Гедеш кивнув. Він здавався спокійним, але, мабуть, теж був збудже

ний, мов садист, який чигає на жертву. Біолог узяв губами коротку сига
ру, запалив і вдоволено пихнув димом. Я уважно простежив увесь цей 
ритуал: як він витер сірника, як обертав сигару в полум'ї, як кілька ра
зів затягся, щоб добре розкурити її. Що я мав сказати йому? Нічого. 
Я чекав, поки він сам заплутається в брехні. Або ж Гедеш. Але той був 
як губка: притиснути б його, то набралася б повна ванна води. Стільки 
ковтнув і нічого не вернув. І раптом греблю прорвало: учений вдарився 
у щирі, хоч і туманні зізнання, показав лабораторію. Слід сказати, об
личчя його було тонке й розумне. А його манери одержимого та ім
листі з загадковими вогниками очі могли вразити кого завгодно. Про 
все інше — меблі, непорушну тишу великого будинку, виправдувальні 
слова, безладну лавину теорій, що повинні були напустити нам туману 
в очі, таємничі кімнати, де вишикувалися не менш таємничі пляшечки і 
де нас іноді лякав блиск лагідних очей морських свинок, чудну люб'яз
ність господаря дому, від якої мене морозом обсипало, — про все це 
краще не розповідати. Мені стало шкода Гедеша. Здавалося, він лежав 
повалений на землю між двома супротивниками і не знав, звідки чека
ти удару. Видно було, як прибрав його до рук цей знахар.

Вийшовши з того будинку, я не стримався і помстився Гедешеві за 
те, що й я, по суті, виявив таку легковірність, як і він, хоч і з інших при
чин. Я ще раз безжально шпигонув його:

— Не продайтеся!

XX
Я підходжу до кінця оповіді. Враження таке, ніби я пройшов кори

дором, де нічим дихнути. Затамовую подих, передчуваючи свіже повіт
ря. Але, чинячи так, знов ятрю свої рани. Може, я вже зовсім інший, 
може, цей досвід, пекучий, як свіжі шрами, потрібний мені для того, 
щоб моє повернення до світу живих і мертвих було чистіше й плідніше. 
А втім, судити про це ще рано.

Як я сподівався, терпіти Лусіїне співчуття, Гедешове шанолюбство, 
сміх того одержимого (як він, мабуть, радів, гадаючи, що я попався на 
гачок!) мені було зовсім ні до чого: Клариса навідріз відмовилася від 
нових ліків. В її обличчі було не тільки щось мавпяче, але й щось лихе; 
сповнена злості, вона годинами дивилася кудись у простір. Душею Кла
риса була десь далеко. Вона хотіла знов вернутися до готелю: лікарня
на тіснота діяла на неї, мов доторк гострого ножа до відкритої рани. 
Я не мав права їй перечити.

Коли ми покидали клініку, вона спинилася помилуватися квітучими 
кущами.

— Треба їх прибрати звідси. Тут вони тільки на посміх. Але ж які 
гарні, просто очі вбирають!

Ці її слова нагадали мені зовсім свіже минуле, таке вже даанє для 
мене. Я послав їй до готелю букет квітів — перший мій букет, дарова
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ний жінці. I — о дивої — це мене втішило. Коли я згодом прийшов її 
провідати, вона лежала на канапі, а квіти поставила біля узголів'я, наче 
боялася, що їх украдуть.

— Вдячна тобі за увагу. Це дрібничка, але для мене це так важли
во. Коли я зустрічаю на вулиці похоронну процесію, то спершу дивлю
ся, чи є на труні квіти і чи перехожі скидають капелюхи. Люди ніколи 
не помирають зовсім, якщо про них згадують. Я нібито десь читала про 
це.

— Певне, це було в якійсь мелодрамі. І взагалі, коли я слухаю те
бе, мені здається, ніби я на виставі у поганенькому театрі.

Клариса усміхнулася лагідно, але стомлено. Вона й гадки не мала, 
що я розривався від злості, що її міркування нагадали мені про мої 
власні невдачі й промахи. Останнім часом мене дратувала кожна доіб- 
ниця. Нерви у мене стали розшарпані й чутливі, як діряві зуби. От і 
цього ранку, якраз перед Кларисиною випискою я знову зірвався...

Я тільки переступив поріг коридору, і до мене кинулася якась дівчи
на. Вахтер сказав їй, де я поставив машину, і вона чекала тут на мене. 
Трюк давній, усім відомий. Заламуючи руки, вона заступила мені доро
гу, мов жебрачка на вулиці.

— Ви мене пам'ятаєте? Я дочка...
Звісно, я її вже не пам'ятав.
— Знаю, знаю,— сказав я, щоб скоротити вступ.
Я горів від нетерплячки швидше дістатися до Клариси і якомога 

раніше обійти хворих.
— То скажіть мені, як моя мати. Але скажіть мені всю правду, 

сеньйоре доктор.
Груди у неї ходили ходором, наче міхи гармонії, вичавлюючи з її 

горла здавлені звуки.
— Ваше прізвище? — різко урвав я її, думками витаючи десь дале

ко. Вона не відставала од менр.— Ходімте.
Запрошувати її було зайве. Я викликав сестру і попросив у неї карт

ку хворої. І хоч голова моя була повна інших клопотів, саме цієї миті 
я пригадав, хто мати цієї дівчини. Коли я вперше побачив ту жінку в лі
карні, її обличчя здалося мені знайомим, але тоді я так і не зміг прига
дати, де її бачив. А тепер я знав: моя сестра колись училася в неї. Ніяк 
не знаходилася картка. Ах, ці кляті архіви! Я забарабанив пальцями по 
столу. Внутрішнім телефоном подзвонив у відділення, де була Клариса, 
щоб вона хоч знала, що я уже в лікарні. Учора ввечері в неї знов була 
кровотеча й гострі болі. Якби я міг умовити її прийняти нові ліки! Один 
мій колега з Порту, якого Гедеш навернув до своєї віри, написав мені 
про кілька нібито багатонадійних випадків. Але ми добре знаємо, чим 
кінчаються ті багатонадійні випадки. У нас їх теж тут було скільки зав
годно.

А все ж... хто знає, чи не пощастить Лусії умовити її? Лусія славна 
дівчина... У відділенні ніхто не брав трубки. Дівчина сиділа навпроти 
мене, тулячи до рота хусточку.

— Я забираю у вас час, сеньйоре доктор. Я прийду завтра.
Вона помітила мою роздратованість.
— Не турбуйтеся. Просто незрозуміло, чому ніхто не бере трубки.
Я знову забарабанив пальцями по столу. Час збігав. Якби ця бісова

дівчина не здумала чигати на мене саме цього дня, я б уже давно скін
чив обхід відділення. Ах, нарешті знайшлася картка. Йшлося про рак.
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Ну що тут розбалакувати І Поки я перечитував історію хвороби, дівчина 
бгала хусточку в руках. Мене чекала дуже тяжка й довга розмова.

— Ви знаєте, чому госпіталізовано вашу матір?
— Ні, ніхто мені нічого не сказав.
— Так от, у неї рак.
Як же я поквапився їй це сказати, боже праведний, і як ця дів

чина злякалася! Чому вона не позбавила мене своєї присутності, свого 
плачу, своїх заламаних рук?

— Але в початковій стадії.
Пізня і слабка втіха. Дівчина підвелася, не даючи мені опам'я

татися.
— Пробачте, сеньйоре доктор, що потурбувала вас.

Я сидів при узголів'ї Клариси і зважував її сили. Мені був нестерп-. 
ний сам вигляд цього клятого готельного номера, де Клариса покірно 
чекала на смерть, що чигала на неї, як досвідчена повія на безборон
ного гімназиста. Хай би вже вона спалахнула, мов полум'я, згоріла 
стоячи!

— Нам би літи удвох до міста,— запропонував я.— Сьогодні кон
церт.

— То ходімо, якщо тобі хочеться. Але я почуваюся дуже виснаже
ною.

Я не наполягав. Я вже не мав чого їй сказати. Виснажуй себе, 
Кларисо. Хай воно усе скінчиться. Але чи можу я справді такого бажа
ти? Якусь мить ми намагалися знайти непотрібні слова. Щоб угамувати 
своє глухе хвилювання, я ходив між вікном і софою. Кожне з нас праг
нуло тільки залишитися на самоті. В наелектризованій атмосфері тяж
кої скорботи, що охопила нас, легко могла вибухнути гроза. Невдовзі 
Клариса знову згадала про концерт і попросила мене зачекати її на 
площадці. Не знаю, скільки я простовбичив біля ліфта. Ліфтер із худим 
непроникним обличчям скидався на мумію: самі кістки та шкіра. На
решті вийшла Клариса, намагаючися ступати твердіше. Вона одягла сук
ню, ту, яку я бачив на ній у дансингу. Тї тіло тонуло в кремових мереж
ках, як у ту далеку незабутню ніч. І так само, як у ту ніч, вона здавалася 
примарною. Рухи її були дуже обережні. Мій цирковий коник скоро вже 
впаде. Я вивів його на останню виставу.

Дорогою Клариса знову заговорила про квіти. Зовсім без ладу. 
Хоч, як подумати, то й не так уже без ладу. Це я, роздратований її 
драматичним вступом, не одразу збагнув, куди вона хилить. Усілякими 
темними натяками, без смаку (чого з нею ще не бувало), вона доводи
ла мені, що не боїться помирати, що в неї досить сили подивитися 
у вічі власній смерті.

— Збережи всі квіти на той день. Коли мені їх принесуть, я знати
му, що вмираю. Можу я покластися на твою обіцянку?

Горло мені стисло якесь дивне хвилювання. Аби я міг не чути її 
голосу! Забути і все почати знову! Але над жодною дією нашого життя 
неможливо опустити завісу.

— Яку обіцянку? Я ще й слова не сказав. А втім, того, чого ти 
в мене просиш, ні пришити, ні полатати. Я вже його забув.

Клариса знову лукаво посміхнулася. Може, вона хотіла мене тільки 
вщипнути. Або побачити, як я попадусь у її тенета.
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— Я знаю, ти це зробиш для мене. Я хочу померти без страху. Але 
для цього треба, щоб мене попередили. Я довіряю тобі. — Не чекаючи 
відповіді, вона тут-таки додала: — У нас же було не так, як у всіх, прав
да?

— Я не певен.
— То ще впевнишся.
Я глянув на неї, ніби нічого не зрозумів. Але вона більше не верну

лася до цієї розмови і показала мені якусь дрібничку на вітрині.
Зрештою ми не пішли на концерт. Клариса вгледіла на вершині 

одного пагорба між двома величезними будинками самотній будиночок 
і захотіла туди піти. Нова примха! Чи втеча? Щоб переконатися, що вона 
тут, біля мене, мені доводилося час від часу стискати її руку.

Ненаситне місто ще не дотяглося сюди своїми щупальцями. Роз
мита дощами дорога бігла вперед, в'ючись серед садків і фігових дерев, 
перш ніж загубитися в темних полях. Невиразні таємничі обриси того 
будиночка вимальовувались на бузковому небі. Поступово небо темніло 
і ці обриси розпливалися, аж поки потонули в тривожній непроглядній 
імлі. Але від того будиночка все-таки щось лишилося: кволий вогник 
у вікні на горішньому поверсі — так тонучий під водою ще махає 
руками.

Клариса стежила за цим конанням, аж поки світло пропало зовсім. 
Хтось погасив його.

— Ходімо додому, Жоржі.
Я відчував, як вона напружує м'язи, щоб не закричати з болю.
Вночі її кинуло в жар. Від сильного кашлю вона аж звивалася. Коли 

кашель минув, вона якусь хвилю не могла віддихатися, але її очі, обве
дені синцями, ще яскріли живим блиском. Перемога над сном виклика
ла в неї блаженство. Вранці збудливі засоби вже майже не допомогли 
їй. Тільки очі її, невідомо чому, все ще блищали. Я сказав їй, брешучи 
за звичкою:

— У тебе сьогодні кращий вигляд. Може, завтра знову підемо на 
прогулянку.

— Я теж сподіваюся. Але ти йди на роботу. Тепер усе гаразд.
Вона відкинулася на подушку, ніби хотіла передрімати або залиши

тися сама. Я обережно, навшпиньках, вийшов з кімнати — так тікає зло
дій. «Тепер усе гаразд». Ці слова мені не сподобалися. Сповнені якоїсь 
жалібної іронії, вони ще довго бриніли мені у вухах.

Згодом, терзаний якимось нез'ясованим докором сумління, я знову 
вернувся до готелю. Трохи покрутився біля входу, перш ніж наважився 
ввійти. Клариса лежала нерухомо між мальвами, з приплющеними очи
ма, ніби спала. Тоді розплющила очі й сказала:

— Я подарувала їх сама собі.— Вона говорила тихим протяжним 
голосом, наче боролася із снотворним.— Це вперше я тобі не повірила.

То були її останні слова. Більше ми нічого не сказали одне одному.

Здається, я розмовляв з директором готелю про те, які фор
мальності треба виконати, які папери підписати: чорні круки вже були 
тут. Через кілька годин чи на другий день мав відбутися похорон. Похо
рон із букетами квітів і людьми на тротуарах, тими, що скидають капе
люхи перед катафалком. Я вже гаразд усього не пам'ятаю. Ліфт спустив
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мене вниз. Мертвотно-бліде обличчя ліфтера було таке саме порожнє, 
як мій мозок.

Трохи ясності вернулося до мене лише на вулиці, коли я побачив, 
як хтось іде мені назустріч. Це була Лусія. Навіть за інших обставин я 
не відразу впізнав би її, одягнуту в непромокальний плащ із піднятим 
від нічної мжички коміром. Мене шукали всюди, сказала вона. Річ у тім, 
що до нашого відділення привезли хвору в дуже тяжкому стані. По
трібне негайне переливання крові і я повинен сам зайнятися цим випад
ком. Я не вірив.

— Пробачте, але я не могла не прийти по вас.
Тут Лусія помітила мою апатію і все збагнула. Міцно взявши під 

руку, вона повела мене до лікарні. Якесь дивне втихомирення поступо
во оволоділо мною.

Сестра заводила картку на нову пацієнтку. Я неуважно стежив за її 
завченими жестами.

— Можна починати? — спитала Лусія далеким, але сповненим рішу
чості й завзяття голосом.

Вона піднесла мені халат.
1 — Можна.

— Чи не хочете ви спершу чашечку кави?
Я провів рукою по чолу, ніби відганяючи видіння.
— Трохи згодом.

португальської переклав 
Іван САЛИК
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ПОЕТИ
МАКЕДОНІЇ

СЛ А ВКО  ЯНЕВСЬКИЙ

Славко Яневський (нар. 1920 р.) — 
поет, дійсний член Академії наук і мис
тецтв Соціалістичної республіки Македо
нії, прозаїк, есеїст, кінодраматург. Основ
ні поетичні збірки: «Криваве намисто». 
«Чорні й жовті». «Хліб і камінь», «Похо
ваний солдат».

ПІСНЯ ПОХОВАНОГО СОЛДАТА

Мене вже нема.
Струни горла мого 
Перейшли в білі дзвони.
При заході сонця вітри спочивають 
На них.

Надобраніч, птахи.

Мене вже нема.
Зіниці очей моТх 
Розчинились у синіх водах.
При заході сонця ворони спрагло 
їх п'ють.

Надобраніч, тумани.

Мене вже нема,
Пальці рук моїх 
Уплелися в коріння стебел. 
Надвечір дівчата збирають 
Квіти.

Надобраніч, ночі.
Немає мене, вже немає.
Жили від болю тремтять.
— Маслино, притримай небо,
Щоб не обвалилось.
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Лопаються очі од води.
— Пусти пагінці з нас, 
Ми ж плід твій,— 
Благають пальці з трави.
— Вгорни нас у кору, 
Нам боляче з холоду.
Мене нема...
На моєму чолі лежить 
Добра ніч,
Тяжка ніч,
Довга ніч.

КВІТИ

Десь на Тиквешко, в селі якомусь, 
іні? ранні квітку скосили — 
дитину вбили.

Сльоза остання скотилась з ока...
Як осінь вийшла на кряж високий, 
біляві ранки криваво вмились.
І в мить, як зблиснула криця жахно, 
остання думка забилась птахом:
«В селі самотня мати лишилась!»
О, юні очі!
В собі ховали ви клаптик неба...
Гаряча кров невтомно й радо 
у жилах грала...
Там, де упали дитячі сльози, 
зійшов горицвіт у синім болі, 
а там, де кров розтопила іній, 
червоні квіти розквітли в полі...
Травневі маки і синь волошок 
пахучо молять:
«Вквітчай рушницю вогненну, друже, 
молодим квітом, 
і стань одважно грудьми своїми 
за інших діток!»
Десь на Тиквешко, в селі якомусь, 
інії ранні квітку скосили — 
дитину вбили...
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ГОЛУБ НА БАРИКАДІ
Воїн упав серед бою 
на барикаді, безвісно...
В небі, синім до болю, 
голуб линув над містом. 
Воїн-поет з карабіном 
кликав пісню неспиту, 
голуб над містом линув 
у юне сонце зеніту.
Кулі впивалися градом 
в міста зболене тіло, 
вили міни, й від чаду 
небо важко сивіло.
Сонце хмари прорвало, 
як поглянуло — змеркло: 
птиця й воїн лежали 
на барикаді мертві.
З окопу, із поля бою, 
слали очі печалі 
до зорі молодої, 
що з одчаю кричала.

З  македонської переклав 
Борис ОЛІЙНИК

БЛАЖЕ КОНЕСЬКИИ

Блаже Конеський інар. 1921 р.) — поет, 
прозаїк, президент Академії наук і мис
тецтв Соціалістичної республіки Македо
нії. Перекладач творів В. Шекспіра, Г. Гей
не, П. Нєгоша, О. Блока, Б. Пастернака. 
Основні поетичні збірки «Міст», «Земля і 
любов», «Вишивальниця», «Рукостискан
ня», «Записи».

КАРАОРМАН
Караорман 1 і Славей-Планина — 
два брати, два лютії гайдуки. 
Караорман — то був старший брат, 
а Славей — то брат його молодший. 
Не знайти такої в світі пари, 
не знайти ніде такої сили.
До них рівний горнеться Дебарець,
1 Гірський хребет у Македонії.
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горнеться Малесія пустельна, 
повік з ними земля македонська; 
про них пісню мій народ складає, 
про звитягу їм співає славу.
Караорман і Славей-Планина, 
ніч палила вас, перепалила 
й полишила у пустельнім полі.
Од ходіння — натомились ноги, 
од ходіння — тіло обважніло,— 
і лягли брати перепочити.
Обнялися, начебто злилися, 
однією свитою укрились.
А над ними дрібні зорі світять, 
вітерець наспівує їм стиха 
свою пісню, щоб вони заснули.
Та не спить-бо Караорман дужий, 
а раз по раз тяжко все зітхає. 
«Караормане, мій старший брате, 
що за туга серце тобі крає, 
чом не можеш ти всю ніч заснути?»
«О Славейку, о мій милий брате, 
маю я аж два великі жалі.
Жаль мій перший — наречена люба, 
її турки кляті загубили.
Жаль мій другий — юна партизанка 
що загинула в бою кривавім.
На усе життя їх покохав я, 
а вони загинули обидві.
Де знайду я чарівну їх вроду, 
де побачу їхні ясні очі, 
де почую їхню любу мову?»
«Караормане, мій старший брате, 
не журися ти, не побивайся.
Глянь на зорі, що над нами сяють, 
то нам світять їхні ясні очі.
Ти послухай; всюди б'ють джерела, 
то сріблиться їхня люба мова.
Ти напийся пахощами зела, 
захмелій п'янкою ковилою,— 
то душа їх дихає безсмертна».

ЖИВА ВОДА

Гадаєте, вона так близько, 
чи це якесь передчуття, 
а чи жадання?



Живого струменя і я такого прагну, 
котрий ніде межі не має, 
котрий по ріні не тече, 
не котить білого каміння, 
в траві зі сміхом не в'юниться, 
грайливий і дзвінкоголосий, 
хоча і лагідного спокою чекає.
Ні!Він тече із серця в серце, 
і сповнює серця народу, 
ах, осягни
всю широчінь русла отого! 
він рине в безліч водоспадів, 
виблискує, 
з сердець дідів — 
в серця дітей, 
в онову поколінь.
Ах, осягни
безмежність того плину!
Солодкий шепіт і солодкий плескіт 
мінливість сонця й місяця, 
нічні казки,
і гомін, що лякає, вдалині, 
і захмеління од веселки 
у вируванні піни,— 
усе те в грудях людських!
Такого струменя я прагну — 
поезії.
Ти знаєш давню казку: 
два білі велети — гірські вершини 
ладнаються зітнутись між собою, 
один до одного схилились 
і сила з силою зіткнулась, 
немов зубами, скелями вп'ялись, 
аж іскри бризнули від скреготу.
А поміж ними, у долині — 
жива вода нуртує у криниці: 
вода, що погамує всякий біль, 
усяку залікує рану; 
і хто нап'ється із криниці тої — 
безсмертя заживе.
І об'явився десь юнак, який спромігсь 
і подолати силу гір могутніх, 
і витримати жар тієї битви, 
і винести цілющу воду 
на простори незмірні, 
в мирне світло, 
що зачинає день.
І ось, мені здається, 
ми рушили на той же подвиг, 
аби води живої зачерпнути, 
що між двох велетнів шумує, 
щоб у серця людей пролити



поезії живлющу воду.
На подвиги вона сьогодні мусить піднімати, 
до бою кликати малий, згорьований народ, 
і дією одразу стане слово!
О, треба стати нам сильнішими утричі духом, 
сини віками гнобленого племені, 
у бурях світу,
батьківщині — що перший смисл 
і перший вільний образ їй даємо 
ми всі, поезії творці, 
що з її серця першими зринаємо.
А як у нас, чи є вона, 
отого древнього героя сила?
Чи сумніви оті не дивні?
Хто нам простить?
Хто житиме із нашою душею 
навіть тоді, коли вже й нас не буде?

З македонської переклав 
Захар ГОНЧАРУК

АЦО Ш ОП ОВ
Ацо Шопов (нар. 1923 р.) — поет, дійс

ний член Академії наук і мистецтв Соціа
лістичної республіки Македонії, працює 
також в галузі перекладу. Нині на дипло. 
матичній роботі. Основні поетичні збірки: 
«Наші руки», «На горі Граммос», «Вірші 
про біль і радість». «Вітер приносить по 
гожу днину».

ПІСНЯ

Будь, як земля, тверда і вірна.
Як статуя, занімлена журбою.
Всміхнись до тимчасовості. І непокірна 
Зростай із кам'яного болю.
Будь синявою. Снопом зір, що в небесах повис. 
Будь лагідна і ясновида.
Забийся в непогрішне серце. Наче спис.
І підіпри мене, як та каріатида.
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НІЧ НА ОЗЕРІ БІЛЯ МОНАСТИРЯ
Де озеро грало, там скелі похмурі.
Вода обернулась у фреску на мурі.
На дні ми з тобою в порожнім проваллі, 
Ти — все, що я маю, всі втіхи й печалі.
Ніч квітне над нами червоним тюльпаном. 
Ти ж ніби дзвіничка, сповита туманом.
Дивлюся тривожно на два твої дзвони, 
На піймані в сіті їх звуки і тони.
А мрява темніє, хоч близько до днини,
На дзвонах іскряться дві мідні зернини.
Дзвони! Хай від гулу підземного трісне 
Каміння. В коханні ми схоплені, пісне.
Вогонь витікає. Цупке гаптування 
У фресці на мурі затвердне до рання.

ВІТЕР ПРИНОСИТЬ ПОГОЖУ ДНИНУ
Вітер приносить погожу днину.
Шаліє в серці, ячить.
Вітер приносить погожу днину.
Погоже це гоже, воно проминає.
Залишається туга.
Вона обіймає, огортає поволі, 
в очах залягає, 
і там, напластована, 
затьмарює погляди кволі.
Тоді щось недобре, болюче, важенне,
щось наше, велике, для інших цілком незбагненне,
нещадно карає.
Та інколи туга до нас дотикається легко,

неначе метелик,
неначе серпанок, мережаний над гомінкою рікою, 
де ми стоїмо, задивившись на води байдуже,

безмовно.
Тоді, наче в казці, все виглядає чудовно.
Ми кажемо: світ неможливо чарівний.
Вітер шаліє, стогне, ячить.
Вітер приносить погожу днину.

З македонської переклав 
Дмитро ПАВЛИЧКО



АНТЕ ПОПОВСЬКИЙ

Анте Поповський (нар. 1923 р.) — 
поет і громадський діяч; останнім часом 
працює також і в жанрі прози. Основні 
поетичні збірки: «Відблиски», «Вардар». 
«Самуїл». «Непокора», «Маки».

МАКЕДОНІЯ
Зчавіть бадилинку 
і вицідиться з неї вода 
прикладіть вухо до каменя 
і ви почуєте її ім'я
Забредіть у річку 
і дно вас нею обів'є
Ляжте спочити 
і вкутає нею вас ніч.

На цьому дубі ім'я твоє я запишу 
щоб його змили в землю 
спраглі дощі 
щоб напоїла ти її
Тобою ниву грудкувату позасіваю
щоб уродило зело
щоб ним годувала ти онуків наших
На цьому пагорбі покину я тебе 
а відійшовши обернуся 
щоб подивитися на тебе
Велику.
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Це вона та нехитра земля зіткана з дволикого каменю й сонця 
Земля що на ній дітвора не навчившися навіть ходити викопує вже черепи 
По городах

Це вона та нехитра земля зіткана з павутиння й води
Земля що в ній свобода виписувала тихо по церквах
Замість ікон селянські імена
Земля що в ній триває літо наче доля
Лиш до останнього повстання

Це вона та нехитра земля зіткана з мовчання і змореного дихання 
Земля що повз неї час поспішає а потім знов повертається 
Щоб з нею поділити оманливе тривання

О так це вона та нехитра земля зіткана з судоми й чекання 
Земля що навіть зорі навчила перешіптуватися по-македонськи

А про неї ніхто й не знає.

Виповзають тумани узбіччями пагорба вгору 
— І місячне сяйво їх викрадає.

Долі понад річками 
Вгорі понад дібровами
Бозна-котре вже століття чути ходу піль озутих 
У вояцькі важкі черевики.

Я надивився місячного сяйва моя обпалена душа мов крапелина 
Напився я тебе на три життя вперед а все горю 
Я витік усіма річками й приніс назад порожні корита річок 
— І за вивідача якщо він був причаєний у твоїм тілі болючий біль

мене пече
Бо ти від малечку навчала нас 
Це дуже просто дуже зрозуміло 
Як ти ножа не мав — не мав і щастя.

За кілька кроків — недосяжність 
лишає мене ранок позад тебе
Стою на роздоріжжі

96



Твій шлях тебе веде угору 
Мій шлях мене веде до тебе
Прийми мене сховай мене в своїм корінні 
і вже ніщо нас не розлучить.

ДУБ

Я всохлий улюбленик сторіч 
закоханий і в добре і в лихе 
всю витривалість цього пустища зокола 
всмоктав я в себе
забутий я росту в цім чорнім каменястім пристановищі 
доволі ще міцний щоб сумніви в собі терпіти 
мені на кору нашаровано шари погроз 
та завше кволість я суворістю скоряв
0 люди не ходіть очима пасти мій кістяк 
бо старощі заскочили мене і я усох 
згинаюся до неродючої землі
народиться з мого коріння інший
1 виросте ще вищий на пагорбі оцім 
гулятимуть онуки наші

я пережив усе добро та лихо 
а нині неміч гне і гне мене додолу 
у м'язи ви мені врізали імена свої 
та прийде час я їх поверну вам.

ВИНОГРАДНА ЛОЗА

А ви залиште мене тут 
на цьому голому скупому схилі 
щоб він од злиднів не сконав
приходить опівденне сонце припасти до грудей моїх 
і ніч купається в солодкості моїй 
а скоро й осінь буде 
і радо грона мої прийдете збирати
зів'яне лоззя висушать роки снагу тих рук 
що поралися коло мене й дбали про моє буяння 
і пастка й вітер з мене обнесуть останнє листя
•1 «Всесвіт» 8.

97



хіба забути можна хіба забути можна
що моє лоззя руки ваші коли в землі вже будете лежати
це ними привітаєтеся ви з онуками своїми
а ви залиште мене тут 
на цьому голому скупому схилі 
щоб він од злиднів не сконав 
щоб сонце годувала я грудьми.

З македонської переклав 
Віль ГРИМИЧ

ЛАЗО  КАРОВСЬКИИ

Лазо Каровський (нар. 1927 р.) -
поет, прозаїк і літературознавець. Основ
ні поетичні збірки: «Кривава блокада». 
«Тиквеські легенди». «Солов’їний спів*. 
«Дівоча скеля», «Шляхи», «Поезії».

ЖОВТНЕВА

Над Москвою світанок, 
сльозою кривавою вмитий, 
Петроград
судомить голод і холод. 
Древній Київ 
гримить і вирує...
А десь під Москвою Саша 
лежить,

скований вічним сном, 
маленький, маленький Саша 
в кривавім снігу іскуливсь, 
у погляді його засклілому 
колосся важке похилилось... 
Гримлять бойові барабани, 
і сурмлять сурми, 
гудуть розполохані дзвони, 
а Саша — у сні глибокому, 
Сашу вбив голодний сон!
На Москву мчать шалені бурі
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і несуть страждання і біль.
Атака за атакою, 
вогонь і дим, 
а ми невиспані,

знекровлені,
голодні й босі!

Від білих відділяє нас кілька саженів, 
гармати випльовують лаву сталеву.
А ми зупиняємо її голими грудьми, 
гордо піднісши чола!
Біла фаланга — багнет до багнета...
А ми до багнетів — голі руки, 
з ненавистю, що судомить наші обличчя, 
з губами, що піняться люттю і гнівом!
Над нами майорить червоний прапор, 
прапор з серпом і молотом.
В серцях наших — кремінь і полум'я — 
і біляки з жахом кидаються врозтіч.
Розвидняється.
А ми, невиспані й голодні, 
йдемо вперед

і з нами — Ленін!
...А десь за нами — Саша 
спить непробудним сном.
Голод здолав Сашу, 
закляклого в обіймах холоду...
В погляді засклянілому 
важке колосся хилиться.
Кваплять гучні барабани, 
і дзвонять дзвони, 
а над незліченними бійцями

сурмить Свобода!

МИ

Шлях наш ніколи не роздвоїться! 
Його ми обрали самі.
Крізь полум'я і крізь бо?
ми будемо йти так само
без страху перед бездоріжжям,
не зупинимось,
будемо йти.
Ми перебредемо ріки



хай по коліна,
по пояс,

по шию,
перед будь-яким громом 
не похитнемось!
А ми ж так мало прагнемо сьогодні
у цій шаленій спеці
холодного джерельця,
щоб зрошені потом обличчя й долоні
остудити в його вирі,
а в шаленій бурі —
затишку під навислою скелею...
Від грому іскри хапаємо долонями, 
щоб зігріти тіла наїжачені, 
трохи спочити,
а потім -— бадьорі й посвіжілі —
Знов і знов

іти далі, вперед..

РУКОПИС НА ДОЩІ

Навзнак упав аркушик — 
віч-на-віч із небом сірим, 
на ньому були рядки — 
хтось вірша написав. 
Блискавка провістила бурю, 
вітер зібрав усі сили, 
а потім...

...усе затихло,
розквітла веселка барвиста...
Лежав аркушик прострілений 
з плямою синьої крові 
під шаленою зливою, 
в аркуші тому рядки — 
то все пекучі рани 
якогось поета-воїна...

З македонської переклав 
Андрій ЛИСЕНКО



МАТЕЯ М АТЕВСЬКИИ

Матея Матевський (нар. 1929 р.) — 
поет, працює генеральним директо
ром радіотелевізійного центру в місті 
Скопле. Основні збірки поезій: «Дощі», 
«Рівнодення», «Святковий романс», «За
хід».

ДЕРЕВО В ЯРУ

Є дерево, мале таке, мале,
Самітне, і хитливе, і потворне,
В ярузі чорній, наче туга, чорне.
Є гілки дві на нім, є стовбур, є мовчання, 
Немов людина, трощена стражданням, 
Закопана у землю аж по пахви.
Воно не пам'ятає ані днів,
Ні снігу, ні дощу, ні трав, ані вітрів,
Ані гнізда в душі не пам'ятає.
Стоїть отак, голісіньке, мов хрест,
Чи як людина у землі по пахви,
Тобі в лице сміється, наче мрець,
Піщаний рот, камінний пень — і годі.

II
Сухе це дерево. І в очі б'є йому 
Сухий південний вітер пилюгою,
І бачить воно тільки захід сонця.
Не прилітають в яр вітри погожі,
У яр, забутий богом, всім на світі,
У морок, що холоне десь на дні.
Там води сплять, там скелі осипаються, 
Там звір біжить із криком знавіснілим, 
Кору йом у  чухрає там — в яру.
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На чім же воно все-таки стоїть,
Хоча йому дощі хіба що тільки снились,
Та й сонце вже призахідне — не сонце,
Та й захід сонця в цім яру — не захід.

Ill

Нема там сонця, де нема світанку,
Ні мороку, перед яким все плаче,
Ні простору, ні часу, ні самотності
Все глухо. Там немає нічогісінько.
А дерево росте. Росте собі поволі.
Росте всупір усім можливостям рости.
Лише земля щось тихо-тихо шемрає,
Неначе там щось сталось, щось пробилося, 
І є у ній тоненьке джерельце,
Що знає щось про дерево й про все...

З македонської переклав 
Іван ДРАЧ

ПОЛУДЕНЬ

Виніс його у надбрів'я хмар, 
покарбованих знаками літа, 
вітер,
що спустився 
несподівано й зухвало
з маслин і шовковиць, і дозрілого винограду, 
а нині сміється, бавиться, грає.
То на обріях мрево хлюпочеться, 
поспішає з полуднем, 
з відпочинком в зеніті, 
з пахощами пісень — 
там, де оселилися скелі.
Тільки то — не хмара, 
не вітер, 
не пісня,
то залишок літньої думк,.. 
взятої в сонця 
на березі річки, 
опівдні,
коли був я самотнім.
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ПІСНЯ
Ніч — то глибока чаша без сну, 
де розмовляють квіти неспокою.
І я не маю рук, щоб приспати її 
в білій криниці на денці.
Не маю очей, щоб заплющити їх, 
під жовтими плодами чекання.
Маю лиш добру пісню, 
що здатна вгамувати безсоння.

Пісню щиру й лагідну, наче кавал !, 
що стереже отари надій.

З македонської переклав 
Микола СИНГАІВСЬКИЕІ

ГАНЕ ТОДОРОВСЬКИИ
Гане Тодоровський (нар. 1929 р.) — 

поет і вчений, професор університету 
імені Кирила й Мефодія в місті Скопле, 
автор численних досліджень з історії 
македонської літератури. Основні поетич
ні збірки: «Тривожні звуки», «Спокійний 
крок», «Веселка». «Похвала будневі» 
«Поезії». «Македонський монолог».

ЖАРКОГО СЕРПНЕВОГО 
НАДВЕЧІР'Я 
УМИРАЄ ПОРАНЕНИЙ 
ПАРТИЗАН
Ви двері зачиніть розчинені, 
хороші друзі, побратими вірні.

Вповзає вечір в серце, що оголене,— 
чи то поважчали ураз кайдани мороку? 
Чи звага на коліна впала, здолана, 
під тягарем незгод поникла зморено? 1

1 Македонський музичний інструмент.
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Я сам на сам із неміччю, із мислями, 
затаєними в тузі.
І небо наді мною — шумом листяним, 
та мало розповість ця музика!..
У тінях невиразних моїх споминів 
заходить сонце над селом, що спалене...
І відблиски — по лицях всіх знедолених, 
зі щастям кревним їхнім, щастям жалісним.
Ні-ні, то не примари! В закапелках смерті, 
здавен то словом зветься — Македонія; 
спочити лиш приліг я й знову, впертий, 
надію грію у вітчизни гроні.
Здригнувсь... І трепет, наче той світильник,- 
останнім променем над журним шляхом; 
і чую голос тиші надмогильної, 
п'янить вона і пестить так нелячно...
Гей, двері зачиніть розчинені!
З віч батьківщини дві сльози ізронені. 
Поранений умер, та смерть втече від імені, 
в якім моє прийдешнє — М а к е д о н і я .

ЗУСТРІЧ

Зустрів я обох їх за гаєм тінистим 
на Мавровськім Полі, в бригаді робочій — 
красуню-зорю соромливу і чисту, 
красуню-дівчину, сміятись охочу.
Зоря-зоряниця, травнева зорівна 
на променях день принесла щирозлотий, 
а дівчина красна, зорі отій рівня, 
із кельмою йшла до своєї роботи.
Та й зникли обидві... Зоря ясно-синя 
пішла собі — радість світам звістувати 
а юнка весела — трудитись на зміні, 
день юності нашої зводить завзято.
Так двох їх зустрів я, в нестямі од щастя, 
і вік би дивився в тремкім неспокої... 
Зорею травневою лиш милувався, 
а дівчині красній махнув я рукою.

З македонської переклаь 
Володимир КОЛОМІЄЦЬ



ЦАНЕ АНДРЕЄВСЬКИЙ
Дане Андреєвський (нар. 1930 р.) - 

поет, пише також для дітей, працює m 
радіо в Скопле. Основні поетичні збірки 
«Доброта», «Що нового», «Поезії», «Тор 
жества». «Простори», «Срібний потік».

ДОБРОТА
Ми — дві доброти, 
гідні тихої пісні, 
тихішої за шепіт трав, 
тихішої за мисль комахи.
Ми — дві доброти,
приречені на проростання,
ми — дві доброти
і одне білокриле бажання жагуче:
для багатьох жнив на одному бентежному,
на одному родючому,
на одному безмежному полі добра.
Тож подих жнив
хай переступить усі далі,
всі високі пороги,
хай розгладить усі зморщені чола,
хай прояснить усі затуманені очі,
хай осяє усміхом усі занімілі уста,
і хай будуть святами всі буденні ранки.
І вдруге народжені долоні доброти
хай вітаються з нашими двома добротами,
з нашими двома добротами —
гідними тихої-тихої пісні,
тихішої за шепіт трав,
тихішої за мисль комахи.

ВІДПОЧИНОК
Ляж отут.
Будь добрим гостем цього зела.
Випростай руки. Розігни коліна.
І не лякайся, що загубишся отак, змалілий 
в цьому густому начеркові стебел, 
під лазуровим капелюхом вічності.
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Тут усе передбачено. І твій прихід.
І ти про це не знаєш.
Ти смоктунець оцього зела-молока,
Тож і чекай, що буде.
Поволі плавляться старезні скелі.
О, глянь, щось невиразно кришиться.
Ти зуби зціплюєш,
І замість болю — усмішка освітлює тебе незнана.
Тут усе передбачено. І твій прихід.
Ось розтули долоню. Одним оком глянь, 
мов на приціл, 
і ти побачиш:
на твою долоню сперлось небо.
Так і лежи. Тримай те небо.
І пальцями удар об оту синю оболонку - 
почуєш дзвін далекий, 
і ще відлуння в грудях відчуєш.
Тут усе передбачено. І твій від'їзд.
Стань знову рівно, більший, аніж досі.
Рушай з простертими руками й розтуленими

долонями,
наче з двома гілками, 
що вихоплені з цього зела.

ЧАРІВНИЦЯ

Пролинь над усіма каламутними ріками. Пролинь над ними, як лине 
блискавка, щоб не змогли схопити й понести з собою твій образ чорні 
риби.

Пролинь над лісом: там, в його гущавинах, росте юне дерево, най
вище дерево в лісі, що на своїх зелених долонях тримає теплі пташині 
гнізда.

Пролинь над усіма похмурими безоднями, бо на тебе чекають пти
ці, щоб ти розбудив їх.

Ти їх розбудиш і скажеш:
— Уже ранок!
Птиці вірять твоїй довгій казці про вічне Сонце, бо вони гадають, 

що ти — посланець Сонця.
Розкажи їм знову казку про Сонце. Тоді в них швидше виростуть 

крила.
Пролинь над усіма похмурими безоднями й не віддавай свого обра

зу чорним рибам, бо птиці не прокинуться й не зможуть навіть сплакну
ти за тобою.
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II
Коли зустрінеш сліпого, пройди повз нього й скажи йому:
— Добрий день!
Ті два слова він довго вимовлятиме подумки, як найулюбленішу 

пісню. І віритиме, що то пісня його витеклого неба.
Коли зустрінеш безрукого, міцно потисни йому вцілілу руку й за

тримай її довше, ніж звичайно.
Він повірить, що в нього виросла й та, друга його рука.
Коли зустрінеш глухонімого, не затьмарюй свої чисті озера, хай над 

ними затремтить промінь твоєї усмішки.
Він повірить, що люди його розуміють без мови.
Коли зустрінеш мене, не кажи «Добрий день», не стискуй руку й не 

принось мені своїх синіх озер. Бо є в нас пісня нашого бентежного неба, 
бо ми можем обняти всіх добрих людей, бо ми знаємо спів теплих 
птиць.

Лише мовчки підійди до мене.
З  македонської переклав 

Андрій ЛИСЕНКО

ЄВТИМ  МАНЕВ
Євтим Манев (нар. 1931 р.) — поет і 

перекладач. У 1975 році в його перекладі 
вийшов роман М. Шолохова «Тихий 
Дон».

ПОГЛЯД ОЧЕЙ
У твої зіниці я поклав по зірці.
Не кліпай, доки дивлюсь я на тебе, 
бо вони погаснуть.
Я вдруге не зможу 
покласти в твої зіниці 
по зірці.

На тремтячу руку
не треба дивитись,
стемнілим завчасно очам
вже й вогонь моїх зір не зарадить.
Так далеко твої очі,
аж нічого перед себе не бачать.
Ти така відсутня зараз, 
що в твоїх очах я бачу 
тіні й хлюпіт 
далеких гір і морів, 
за якими твій зір мандрує.
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НАСМІШКА ВОРОЖКИ
Звідусіль ти взяв щось —
квіт з акації,
сніг із гір,
весну зі спогадів,
літо з минулого,
сльози з очей,
тугу з листа...
Лиш любові не взяв ти од неї.

ЛІКИ ЗАБУТТЯ
Взяти:

ймення, що треба забути,
вкласти його в чашу розквітлої квітки,
і коли той цвіт зів'яне,--
зів'яне й ім'я.

З македонської переклав 
Борис ОЛІИНИК

МИХАЇЛ РЕНДЖОВ
Михаїл Ренджов (нар. 1936 р.) — поет, 

автор збірок «Переселенець вогню», 
«Нічне зростання слова». «Слово і біль».

Я МОВЧАТИМУ...
Ви кажете мені: створи хмаринку — білесеньку, 
і черепашку дивну золотаву.
Ви кажете мені: створи нам птаха — зеленого,
І серце, що, розпечене,— живе.
Створю вам хмарку, що до вас прилине,
І черепашку золоту — з любові розтулиться вона. 
Угорнеться у квіти птах зелений,
А серце моє буде з вами — в замку,

прекрасному і чарівному...
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...Ця вишита хустина
на дівочій,

на ніжній шиї.
Ось дощ іде,

дощ падає,
періщить, мжичить.

Я вигадав: цей сніжно-білий колір, 
Цей дивний ліс, і зорі, й блискавицю, 
Поета, пісню — все створив для вас. 
А нині я мовчатиму.
Так довго. Так довго-довго...

З  македонської переклав 
Віталій КОРОТИЧ

СЛОВО

Коли я тебе не матиму — я тебе вигадаю,
Мов огонь у горлі, мов срібло-серебро,
Дивом своїм вигодую, самотністю вигодую,
Ти будеш моїм голосом і сонцевим ребром.
Коли я тебе не матиму — я тебе вигадаю.
Коли я тебе не матиму — я тебе вигадаю,
Молода дівчино, море моє, мово моя голосна,
Ту, якої не відаю і ту про яку не вивідаю,
Що гримить мені пострілом, криком мені зрина. 
Коли я тебе не матиму — я тебе вигадаю.
Коли я тебе не матиму — я тебе вигадаю,
Як страх сарни зоряної, як серпнева струна 
Для прийдешнього бою, де пісня чорна

і голосна,
Я тебе вигадую, я тебе вигадаю.

ВІД БОЛЮ ТРЕБА ПОЧИНАТИ

Від болю треба починати,
Щоб з болю дерево зросло; 
Почати, де відьомські чати,
Від іскри доброї — на зло.
Від цвіту треба починати 
І йти до кореня й кори,
Від перших барв очних сітківок, 
До крику втоми — все збери!
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З води почати — починати,
І йти до течії пісень,
Від пекла першої мовчанки 
До грому крові на щодень,
Від 6ojjto треба починати 
До болю першого пісень.

КОЛИ ХТОСЬ МОЄ СЕРЦЕ 
ВИКРАДЕ
Коли хтось моє серце викраде 
Де ж птахи тоді матимуть гнізда 
В яку ж пору дерева заквітнуть 
Коли хтось моє серце викраде 
Заспіває Мислитель Родена 
І два камені будуть свистіти 
Коли хтось моє серце викраде 
Паралель тридцята потріскає 
Заревуть сто празвірів ревучих 
І три моря збіліють на біло 
Коли хтось моє серце викраде 
Не потрібна вже й третя війна 
І стрілятиме кров тоді кров'ю 
І смерть смертю стрілятиме 
Коли хтось моє серце викраде

З  македонської переклав 
Іван ДРАЧ  .

ЄВГЕНІЯ Ш УПЛИНОВА

Євгенія Шуплинова (нар. 1937 р.) — 
поетеса, пише для дітей, автор збірок по
езій «Туга за червоною трояндою», 
«Грішниця».

СВІТЛІ ДОРОГИ
Серце землі шалено в мені стукоче, 
і від того клубочка відгалужуються нові життя. 
Його струни я позолотила сріблястим сміхом, 
обкувала Тх сльозами радості.
З них дівчата сплітають свою любов, 
жінки творять родинне вогнище, 
ними вітчизна гаптує світлі дороги.
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ГІЛКА, ЩО НА НІЙ БРУНЬКУЄ 
ПАРОСТЬ
Розгойдана шаленими вітрами,
Гілка, що на ній брунькує парость, 
Передзвони ронить над плачами 
І кружляє стрімко доокола 
Споконвічної осі життя —
Та й саме життя в руці тримає.
Ось чому в мені з весни тріпоче небо, 
І потік пробуджений співає —
І земля зодягнута у шати,
Що святково й ніжно зеленіють.

ПІСНЯ
Це тая мати,
Що її обличчя поорала туга.
Це тая добра рука,
Що й у смертну годину 
Подає нам окрайчик неба.
Це той щебетливий пташок,
Що на гірських верхах владарює.
Пісня початок бере із найглибшого кореня,
В її першовитоках пульсують джерела життя, 
А вона плине,
Плине...

ПОДОБА
Все постало з любові і снів.
І якщо ти колись у душу мою 
Зазирнеш,
То в моїх найглибших глибинах 
Знайдеш свою подобу, 
Відображену в пісні.

ТИ
Ти, що приходиш у сни й сивину полишаєш на скронях,
Хто ти — вітер? Чи камінь?
Якщо вітер — тугу мою прожени, щоб не дряпала серце,—

буду тобі жоною!
Якщо камінь — розтань і влийся в мене струмком —

буду тобі я вірна!
Пригорнися до мене, щоб тебе я відчула,
Як відчуваю землю.

Тоді процвіте моя радість



Очима сина, прекрасними, як в оленя лісового,
Рвійністю й силою, що будуть, як вітер шалений, 
Трепетним серцем, що ніколи не стане камінне й холодне.

З македонської переклала 
Наталя КАЩУК

РАДОВАН ПАВЛОВСЬКИИ

Радован Павловський (нар. 1937 р.) — 
поет, автор збірок «Суша, весілля й се
ло», «Високий полудень». «Озерна зем
ля», «Зерна».

ВИСОКИЙ ПОЛУДЕНЬ
Чи я зведуся в полудень високий?
Чи люди сумуватимуть за мною?
В руках звитяжців пишні квіти в'януть... 
А як мені —

над квіткою любові,
Над ніжним цвітом, виплеканим нами?
З народом всі чуття свої ділю я,
Тому —

чи вознесуть мене,
Ба навіть —

чи розіпнуть —
Все ж посадив я квітку —

любов.
Вода над пам'яттю спливає,
Але і та вода не все ховає...

ЧАКЛУН
Цей вир поміж густих зелених трав 
Бував колись ясним свічадом нашим,
Я тут ходив колись і тут кохав,
А нині —

я змінився і в коханні.
В бентезі трави — мов душа моя.
Десь там високо,

на чорній верховині 
Моя зоря згоріла,
Але я — чаклую,

чарівник з країни віршів.
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Я кличу море — марний заклик мій...
Над ніжними словами,

над землею, над пам'яттю 
Летять моТ літа, неначе пух кульбаби під вітрами. 
На трави ці, немов на чуб мені,
Спадає гірко передчасний іній.
...Пробач мені зруйновану любов,
Що стала світлом, світляками з ночі,
Які летять, мов почет моєї думки.

З македонської переклав 
Віталій КОРОТИЧ

СІВАЧІ
Заженемо заржавілий плуг у землю 
До насіння що дощу і сходжень прагне 
Як богове сядемо спочити 
Дихає вода прискорено оновлюється 
Вся в кругообігу своїх припливів 
З-за верстака якась жінка визирає 
Дивиться на місяця-молодика 
Поцілунок її кружеляє світом 
Зелен гай підперезавши стьожкою 
Пустимо ріки з обіймів джерел 
Поцілуємо її щоб жила породілею 
Мені Сівач
Розкриває плід з гірким насінням
Розсію його на ниві
Проростання ото краса
Лежу над борознами мов над жилами
Музику проростання слухаю
Мене знайдіть під стріхами дібров
Я дихаю на квіти нерозпуклі
Зупинись переді мною
Довго в очі дивитимемось
Будемо боронити
Те що народить нас
Отака вона
Перша весна після потопу

З македонської переклав 
Іван ДРАЧ

Добірку «Поети Македонії» уклав 
Андрій ЛИСЕНКО.



AHPI Л О П ЕС
Анрі Лопес, конголезький письменник, 

народився 1937 р. в Кіншасі. Був виклада
чем історії, після ліквідації колоніалізму 
став міністром освіти. Зараз Анрі Лопес 
— прем’єр-міністр Народної Республіки 
Конго.

Автор багатьох статей, поем; написав 
слова національного гімну. Ного остання 
книжка — збірка оповідань «Трибалізм» 1 
(1972) порушує важливі проблеми Афри
ки. За неї авторові присудили літератур
ну премію країн Чорної Африки. Тут пуб
лікуються чотири новели з цієї збірки.

ПОРЯДНА ЛЮ ДИНА
Можливо мені б краще помовчати і не подавати свог~ звіту: хай би 

шефи розбиралися самі. Чим більше я міркую про цю справу, тим біль
ше мені здається, що я розпочав заздалегідь програний бій.

Скільки я доводив, скільки сперечався, скільки погрожував — ні
чого з того не вийшло. Сьогодні справу, напевне, закриють.

Того ранку генеральний директор викликав мене до свого кабіне
ту і сказав:

— Для вас є термінова робота. Негайно від'їздіть до Максвіля. Вам 
належить вивчити перспективи розвитку цього району протягом най
ближчих десяти років. Ознайомтесь з усіма матеріалами. І не обме
жуйтесь бесідами з європейськими спеціалістами — вони тільки зами
лять вам очі. Вони аж ніяк не зацікавлені в тому, щоб їх замінили на
ціональними кадрами. Отож я вам доручаю вельми делікатну справу.

В це відрядження я поїхав з великою охотою. Максвіль розташо
ваний за 300 кілометрів од столиці. Досі мені не доводилось тут бу
вати. Кілька років тому в цих, тоді безлюдних місцях, знайшли мідь, і 
ГІРПРАТ (Гірничо-промислове акціонерне товариство) збудувало містеч
ко, сучасний вигляд якого різко контрастує з навколишнім краєвидом. 
Густа смуга чагарників зненацька обривається, і перед очима подорож
нього виникають дбайливо підстрижені газони, парк з рівними алеями і 
два десятки бунгало — розкидані з умисною безладністю, вони мовби 
хизуються одне перед одним своїм комфортом. Цивілізація серед сві
ту дикості. Компанія подбала про все: є кінотеатр, клуб, басейн з во
дою, зеленкуватою і прозорою, як скло... і це в місцевості, де часто 
хворіють на більгарціоз 1 2 3.Є навіть ресторан і дві вілли для гостей, що 
приїздять на запрошення адміністрації, а також для тих, хто хотів би

1 Трибалізм — міжплемінна ворожнеча, що проявляється в суспільстві, де є пережитки родоплемін
ного поділу. Використовується неоколоніалізмом як засіб роз’єднати антиімперіалістичні сили в ко
лишніх колоніальних і залежних країнах.
3 Більгарціоз — захворювання сечових шляхів або кишечника. Його збудник — глисти.
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сховатися від сторонніх очей. Одне слово, я влаштувався тут навіть кра
ще, ніж у себе вдома. Вілла, де мене поселили, була, звичайно, неве
личка

Інженер, який водив мене по містечку, розповідаючи про діяль
ність компанії, повсякчас підкреслював, що при бажанні з нічого мож
на зробити все, африканці ж цього не вміють.

Потім мене ознайомили з організацією побуту робітників.
— Усе це зроблено для вашої країни, яку ми любимо, для блага 

якої ми працюємо.
Для гірників компанія збудувала цілий квартал хатин, під конічни

ми дахами, які (слід зауважити) по недовгім часі стали текти. Були від
криті безплатні курси ліквідації неписьменності, де робітників та членів 
їхніх родин, крім грамоти, навчали і правил доброго тону.

Для дітей збудували чудову школу. ВчиГелям було надано житло; 
компанія також закупила підручники і умеблювала класи. Гадаю, ніде в 
країні немає лікарні чистішої, ніж у Максвілі. Що два тижні кожен гір
ник проходить пильний медичний огляд, їх обстежують майже як кос
монавтів. Мене повідомили, що їм дають спецхарчування, враховуючи 
важкі умови праці під землею.

Отож завдяки мідній компанії в ці дикі місця прийшли блага циві
лізації. Компанія заявляє, що її річний прибуток становить 24 мільяр
ди франків КФА Це рівно вдвічі більше за наш державний бюд
жет. Оскільки ми акціонери — нам платять чотири мільярди.

Надвечір я пішов пообідати до ресторану. Там харчуються спеціа- 
лісти-одинаки. Здавалося, я попав на океанський лайнер. Неонове світ
ло, офіціанти в білих піджаках і чорних брюках, бар з напоями, які бу
вають у першокласному нічному кабаре, столи з білими скатертинами, 
масивні срібні прибори — все це змушувало забути, що поруч люди 
живуть у халупах і сплять просто долі, не маючи іншого світла, крім 
старої газової лампи. Мій знайомий інженер запросив мене приєднати
ся до їхнього товариства. Він відрекомендував мене своїм колегам

Спочатку ми не мали про що говорити.
— Може, скуштуєте супу?
— Ні, дякую.
— Даремно, це шедевр нашого кухаря.
— Будь ласка, візьміть хліба.
— Дякую.
— Прошу.
— Може, вина?
Здається, я сам зробив перший крок до зближення. Точно не при

гадую, з чого почалося. Зненацька ми згадали наші студентські роки. 
З'ясувалося, що один з інженерів знав деяких моїх співкурсників по 
математичному факультету. Розмова пожвавішала.

— Чому ви раніше не сказали, що вчились у Франції?
Вони навіть засперечалися за право пригостити мене напоями. По

тім запросили до кінотеатру. Я волів би повернутися до своєї вілли. По
дорож на «лендровері» вкрай мене зморила. Перед сном я хотів би 
почитати роман, який привіз із собою, бо так і не мав нагоди розгорну
ти його вдома.

— Окрім кіно, тут немає більше ніяких розваг. Ходімо з нами!
Як пояснити цим молодим інженерам, котрі приїхали сюди заради 1

1 Франк КФА (колонії французької Африки) — 0,02 французького франка.
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грошей, що мені куди приємніше почитати Чінуа Ачебе х, ніж правити з 
ними теревені, чи змарнувати вечір у дансингу, чи позіхати, дивлячись 
поганенький американський фільм? Нашої бесіди було досить, щоб зро
зуміти: це симпатичні, безперечно, порядні хлопці, першокласні фахів
ці, але нудні, коли розмова виходить за межі хімії або фізики.

Я вже не пам'ятаю назви фільму. Тим більш сюжету. Пам'ятаю тіль
ки, що інженери без упину реготали. Як пояснили вони потім, для них 
це була своєрідна розрядка. Мої знайомі не помітили, що я відчув се
бе негарно, коли на екрані з'явився гладкий негр з виряченими очима — 
він з жахом дивився, як пересувається манекен. Певний, що перед ним 
сам диявол, негр волав не своїм голосом, аж поки незворушний білий 
заспокоїв його.

— Надобраніч. Непоганий фільм, га?
По-справжньому моє відрядження почалося наступного ранку. По

над годину я чекав у приймальні. Дізнавшись про мету мого візиту, ди
ректор відповів, що не в силах задовольнити мою вимогу.

— Але я приїхав сюди за наказом міністра, який напередодні уз
годив це питання з префектом.

— Згідно конвенції ваш уряд не має права втручатися в діяльність 
компанії.

— Мсьє директор, я повторюю, що приїхав сюди за наказом мі
ністра.

— Що мені до наказів якогось там міністра, коли є конвенція! Мі
ністри міняються, друже мій, а конвенція лишається в силі. Вона перед
бачає, що ми нікому не видаємо матеріали, яких ви так домагаєтесь.

Він сказав це, лагідно усміхаючись, так доброзичливо, привітно й 
люб'язно, що розмова могла б тривати далі. Але для мене більше ва
жила суть, аніж обходження.

— Мсьє директор, це дуже серйозна річ.
Я не пригадую, як вийшов з його кабінету..

— Ви кажете мсьє Війом висловився саме так?
— Саме так, мсьє префект.
— Зважте, що ви сказали; повторіть, будь ласка. Мадам Нгуака, за

нотуйте слово в слово. О, це справді серйозна річ. Ці європейці гада
ють, що їм усе дозволено. Вони забувають, що ми вже здобули неза
лежність.

Префект наказав терміново викликати мсьє Війома, директора 
ЛРПРАТ'у.

З префектом я познайомився ще тоді, коли мешкав у ліцейському 
гуртожитку. Ндоте був старший за мене. Я був на третьому курсі, а 
він готував диплом, але, на відміну від інших старшокурсників, не зне
важав новаків. Він завжди усміхався. Я хотів бути схожим на нього.

Ндоте ніколи не хвилювався, чи виграє, чи програє наша команда. 
Коли в боротьбі за м'яч суперник падав, то, відпасувавши м'яч, Ндо
те поспішав до лежачого, щоб дізнатися, чи він часом не забився. Ко
ли студенти організовували страйки проти дирекції ліцею, він охоче 
брав у них участь, але ніколи не вигукував разом з іншими: «Гастон — 
злодій, Гастон — колонізатор!» Не в його вдачі було ображати людей 
— навіть коли його самого кривдили. Вчився Ндоте блискуче. 1

1 Сучасний нігерійський письменник.
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Хоч він був круглим відмінником, але завжди терпляче і вдаючи 
зацікавлення слухав нісенітниці, що їх верзли ледарі — приміром, Дані- 
ко, чи малий Самба. Ндоте був хороший товариш.

Я зустрівся з ним знову, коли ми вчились у Франції. Він от-от мав 
одержати диплом ветеринара. Я бачив його щонеділі на засіданнях сту
дентського профкому. Він був один із тих, хто допоміг мені розібра
тися в складності політичного становища, завдяки йому я зрозумів, що 
треба боротися за незалежність не тільки моєї маленької країни, але 
й усієї Африки. Я був скептик, але йому все-таки вдалося переконати 
мене, що ця боротьба — не утопія. Зрештою я усвідомив, що політика 
та оволодіння знаннями — неподільні. Не можна займатися політикою, 
не знаючи, що діється в світі. Пригадую одну його фразу — я повсяк
час повторював її, як свою власну:

— Той, хто не займається політикою, стає її жертвою.
Після проголошення декрету про незалежність Ндоте заявив мені, 

що цей акт — лише фарс, що президент нашої республіки — тільки 
прислужник французького імперіалізму. Відтоді я не бачив його в уні
верситетському містечку майже рік. Згодом мені стало відомо, що він 
поїхав на батьківщину, і я з острахом думав, що його можуть заареш
тувати.

Минуло півроку. Одного дня я розгорнув газету, і — о диво дивне! 
Виявляється, Ндоте призначено послом до Тунісу. Я й досі не збагну, 
як таке могло статися. І ось він — префект провінції.

— Де ти живеш? — запитав він. — О, містечко це справді чудове! 
Я бував там не один раз; дуже воно мені подобається. Моя дружина 
навіть хотіла придбати там будинок.

— Так, містечко чудове! — сказав я. — Але про нього ніхто не 
дбає. Вулиці пориті вибоїнами, ось уже п'ять років проводять електри
ку і ніяк не проведуть, коледж нижче всякої критики...

— Хто там мер?
— Забуна.
— Так, так, а хто був перед ним?
— Старий Екодо.
— Це той, що помер?
— Так.
— На ньому і лежить вина, що містечко таке занедбане. Він нічо

гісінько не зробив для його благоустрою.
Не знаю чому, але мені здалося: префект наважився критикувати 

мера тільки тому, що його вже немає серед живих. І мені стало прикро.
Задзвонив телефон.
— Так, так. Дуже добре. Хай зайде.
Увійшов Війом. Він був у нейлоновій сорочці навипуск, у сандалях 

на босу ногу.
На мою думку, аж ніяк не годиться, коли іноземець приходить на 

прийом до представника нашої державної влади в пляжному костюмі. 
Коли б я був префектом, я попросив би мсьє Війома піти і переодягтися.

— Вибачайте, мсьє Війом, я запросив вас, щоб дещо з'ясувати. 
Присутній тут мсьє Даунка, з яким, здається мені, ви вже мали наго
ду познайомитись, приїхав сюди за наказом центральних властей — з 
метою дослідження деяких аспектів фінансової діяльності ГІРПРАТ'у. 
В мсьє Даунка виникло враження, що ви не хочете ознайомити його з 
відповідними матеріалами.
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— Мсьє префект, я лише виконав свій обов'язок. У розпоряджен
ня мсьє генерального інспектора я надав усі необхідні папери. Здаєть
ся, це його не задовольнило, і він зажадав інших документів, які вва
жаються секретними. Я не можу видати їх без згоди генерального ди
ректора-президента.

— Але, мсьє Війом, їх вимагає держава.
— Особисто я не маю нічого проти такої вимоги. Ваш уряд має 

звернутися до нашого генерального директора-президента, і коли він 
надішле мені вказівки, я віддам документи.

Далі розмова пішла поміж Війомом і мною. Тон її поступово змінив
ся, став різкий. Ще трохи і могла вибухнути сварка. Кілька разів я шу
кав підтримки в очах Ндоте, але незабаром збагнув — він роздратова
ний і волів би взагалі піти з кабінету. Нарешті він спромігся вставити 
слово:

— Я вважаю, що справа ця не така вже й важлива!
Від обурення мені відібрало мову.
— Не така вона вже й важлива... Це просто непорозуміння... Без

перечно, мсьє Війому слід було розмовляти з вами люб'язніше! Знаю
чи його, я не допускаю думки, що він міг образити наш уряд. Якби наш 
міністр діяв без поспіху і заздалегідь попередив мене про вашу місію, 
я відрекомендував би вас ГІРПРАТ'у, і справу б улагодили без жодних 
ускладнень...

Ндоте говорив у T 3 K O M V  дусі хвилин п'ять. Закінчивши, підвівся з-за 
столу і провів мсьє Війома до дверей. Я почув, як він сказав:

— Сьогодні ввечері...
— Сьогодні ввечері? — перепитав мсьє Війом.
— Так. Вас дуже запрошувала мадам Креатрікс. І я там буду, лю

бий друже...
І, відчиняючи перед мсьє Війомом двері, поклав йому руку на пле

че.
Провівши гостя, він повернувся до мене і пояснив:
— Нічого не поробиш, друже, інакше не можна... Це пережитки 

колоніалізму, але з ними слід рахуватися, інакше ці люди позбавлять 
нас фінансових субсидій. Все це не так просто, любий мій...

Чим більше я міркую про цю справу, тим більше переконуюся: не
має рації подавати мій звіт. Однаково його покладуть у шухляду. Мсьє 
Війом залишиться в своєму директорському кріслі, ГІРПРАТ і далі багаті
тиме коштом нашої країни.

Тепер я зрозумів, на яких підвалинах стоїть наш державний устрій. 
Зрозумів, що ці підвалини треба висадити в повітря. І коли ми їх виса
димо, разом із ними полетять такі «люб'язні» люди, як Ндоте.

ПЛЯШКА ВІСКІ
Калала сидить на п'ятнадцятому поверсі готелю й підставляє облич

чя свіжому вітрові. Тут навіть прохолодно. Г отель стоїть на березі яс
но-шоколадної річки. Вмостившися в кріслі, Калала глибоко затягається 
сигаретою. Він сидить на терасі, а думки його витають далеко.
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В барі на п'ятнадцятому поверсі оркестр щовечора грає для білих 
службовців з Організації технічної допомоги та з Корпусу Миру. Тут не 
почуєш африканських ритмів, од яких ноги самі пускаються в танок. 
Жодної конголезької мелодії, жодного бігіна *... Тут грають тільки для 
білих. Блюзи, джерки, румби, вальси. Один-два рази за ніч оркестр 
грає і пачангу — але то задля своєї розваги. Музиканти відпочивають 
під рідні ритми й подумки сміються з того, як незграбно танцюють бі
лі афро-кубинський танок. Але вже за хвилину вони грають європейсь
ку музику, до якої серця їх зовсім байдужі. Видно, що вони грають ме
ханічно Вони продають свою музику на втіху цивільним центуріонам 
Західної імперії XX століття. Продаються, як повії, думає Калала.

Оркестр зіграв вальс і замовк. Калала тепер чує гучний, докучли
вий шум. Може, то гудуть кондиціонери в готелі — скільки їх там! — а 
може, шумить річка внизу...

Калала шукає спокою. Але ніде не знаходить. Розваги діють йому 
на нерви. Та не тільки розваги, — все інше також дратує його.

Калала прийшов сюди, на п'ятнадцятий поверх, не тому, що в ніч
ному барі легше забутися. Прийшов він тому, що тут є віскі. Він ненави
дить це питво. Але сьогодні йому треба випити. Після всього, що було... 
Перед усім, що має бути...

О шостій годині ранку, коли Калала, прокинувшись, вийшов надвір 
робити зарядку перед тим, як почати обхід хворих, він побачив на ве
ранді свого двоюрідного брата — п'яничку Піна. Калала не знав, як ста
витись до нього — як до родича, чи як до покидька. Про зарядку вже 
не могло бути й мови. Калала годилося б розсердитись — адже зараз не 
час приходити з візитом. Але хто зна — може сталося щось серйозне! 
Треба спершу його вислухати.

Він обійняв Піна.
— Що сталось?
— Та ось — я приніс тобі качку й іньям, ти ж так їх любиш.
Стримавши своє ^рздратування, Калала подякував і усміхнувся.

Знову Піна пощастило відвести від себе його гнів! Невже Калала так ні
коли й не матиме нагоди вичитати йому за те, що той заглядає в пляш
ку?

Піна збадьорився. Він відрекомендував чоловіка, якого привів з со
бою.

— Це мій колега по вчительських курсах. Одинадцять років працює 
в глушині. Ніколи не ремствував. А зараз інспектор хоче перевести йо
го в інше місце. З одинадцятьма дітьми, уявляєш...

Від початку навчального року минуло вже три тижні. Калала похи
тав головою.

— А хто викладає в класі, який вам доручено?
— Ніхто.
Калала знову похитав головою. Очевидно, цього вчителя анітрохи 

не гризе сумління — він прагне будь-що домогтися свого.
— Так чого ж ви хочете від мене?
Відповів Піна:
— З тобою разом учився міністр народної освіти. Він тебе знає. Я 

навіть бачив його в цьому домі. Він — з нашого племені. Тож, гадаю 
я, він міг би допомогти.

' Бігін — негритянський танець Антільських островів.
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— Річ у тім, — знову озвався приятель Піна, — що мене вибрали 
головою профспілки вчителів нашого містечка. Саме тому інспектор і 
розгнівався на мене. До того, в нього є родич-одноплемінник, якого він 
хоче влаштувати на роботу, щоб мати в школі шпигуна... А мене, док
торе, викидають, як непотріб. Я став жертвою таємних інтриг. І зараз 
мене направляють в справжнісіньке пекло; там відбувають покарання 
непокірні вчителі.

О боже, невже він не може говорити простіше?
— А діти, що живуть у цьому пеклі, хіба не мають права на осві-

ту?..
Терпець у Калала урвався, і він вибухнув. Покинув своїх гостей на 

веранді й пішов готуватися до обходу хворих.
Він перейшов через подвір'я, що відділяло його оселю від багато

поверхового будинку лікарні. Ранок — це найкраща пора. Сонце ще не 
зійшло, свіже повітря бадьорить, омиває обличчя. Відчуваєш, як кров 
струменіє в жилах, як оновлюється весь організм. Аби ще тут був спор
тивний майданчик. Як чудово було б зробити вправи на свіжому по
вітрі...

Він підійшов до дверей, і зі сходів на нього війнуло сумішшю за
пахів — потом, ліками, їжею, навіть екскрементами. Хворі, доглядаль
ниці, санітари лікарні, здавалося, не мали уявлення, що таке гігієна. Так 
ведеться відтоді, як завідувати лікарнею призначено «національного 
кадра» Він, перш за все, звільнив більшу частину обслуговуючого пер
соналу і понабирав своїх родичів та односельців. Щоб мати на всіх ді
лянках надійних людей — сказав він. Ось і наслідок — кожен робить те, 
що йому заманеться.

Калала оглядав кожного хворого. Місць бракувало, і на деяких ліж
ках хворих лежало по двоє. А були й такі, що лежали на перевернутих 
шафах, застелених простирадлами та ковдрами. Обходячи лікарню, Ка
лала питав себе, чи він — справжній лікар. Адже він тільки підліковував. 
Більшість хворих з лікарні повертались в умови, які аж ніяк не сприя
ли одужанню: антисанітарія в житлах, погане харчування. А що вже ка
зати про тих, які ще в дитинстві захворіли на невиліковні хвороби? Во
ни приречені... А до всього ще — неуцтво, забобони, які зводять нані
вець усі зусилля науки. Сила-силенна хворих ішли до знахаря... Так, 
саме знахар був для них справжнім лікарем. Чи можуть його хворі вий
ти з цього замкнутого кола? Чи здатні вони вирватись з полону пере
житків?

Калала згадав, як кілька тижнів тому зустрівся на освітленій нео
ном веранді із Нзоді — директором електрокомпанії. Вони разом учи
лися в коледжі, ділили маніок і солону рибу в інтернаті. Сім років Нзо
ді навчався у Східній Європі і дістав диплом інженера. А вдома за те, 
що він побував по той бік «залізної завіси», його взяли на замітку. Про
те Нзоді був родом з того самого села, що й президент, отже — його 
брат.

Вони сиділи на веранді. Нзоді пив віскі із содовою, а Калала, як 
завжди — апельсиновий сік. Добрих дві години Калала чекав, щоб піш
ли інші відвідувачі (які, до речі, прийшли сюди з службового обов'яз
ку — за це їм платили гроші); нарешті він завів мову про річ, яка його 
хвилювала.

— Скажи, Нзоді, ти чув у неділю промову нашого «керманича»?
— Авжеж.
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Нзоді вибухнув сміхом.
— Тебе вона не злякала?
— Е. любий мій, відтоді, як я повернувся, мене нічим не злякаєш. 

Все це — на-ці-о-наль-на дій-сність. Правда, що я тепер думаю менше, 
ніж раніш. З теперішнім розпорядком дня я на ногах з п'ятої години 
ранку. О третій пополудні, коли я закінчую, випиваю дві склянки віскі, 
щоб відпочити як слід по обіді. Надвечір гуляю по вулиці або перемов
ляюся слівцем з приятельками дитинства. Потайки розважаюся з жін
ками, які мені подобаються, і о сьомій годині вечора вертаюся додому; 
отут уже до наступного ранку мною володіє дружина! А в політику, 
таку, як вона тут є, волію не втручатися.

— Невже тобі байдуже до промови?!
— Повір, друже, мені остогидло думати. Твори Маркса, Енгельса, 

Мао і досі лежать нерозпаковані у мене в валізках. Шекспір, Арагон, 
Цезар і Толстой — усі там. Зараз я читаю тільки детективи. Якби я чи
тав, скажімо, Толстого і Ганді, то неодмінно виготовив би вибухівку — 
щоб висадити в повітря це кляте суспільство. Та що б я з того мав, ска
жи? Мене б заарештували, судили б, а потім колись оголосили б муче
ником... Хіба це революція? Наш народ ще не готовий до революції, 
друже. Всі, крім моїх родичів, будуть вітати тирана. В Африці найша- 
нованіша людина — тиран. Не той, на чиєму боці правда. Сьогодні ти 
президент, а я у в'язниці; тебе всі вітають, як «батька нації», а мене 
таврують, як «зрадника». Але завтра тебе скидають, а я виходжу з в'яз
ниці. Ті, хто тебе вихваляв, називають мене національним героєм. По
слухай, друже, для мене в світі, крім сім'ї, нічого не існує. Не тому, що 
ми однодумці, — ні — нас об'єднує кровний зв'язок. До речі, якщо твій 
кат, замордувавши тебе, кілька срібняків кине твоїй родині, — вона бу
де дуже задоволена. Подивись лишень, як тепер поводиться Полін Лу- 
мумба...

Калала ледве вдалося знову повернути Нзоді до промови прези
дента.

— Друзяко, наш «керманич» — це старий лис. Він добре знає ма
си. Він уміє керувати ними краще, ніж будь-хто з інтелігентів, таких, як 
ми з тобою.

Калала намагався довести, яка небезпека чекає країну, коли «кер
манич» починає загравати з простолюдом, спекулюючи на національних 
традиціях і звичаях.

— Я вважаю, що звичаї — незмінні. Вони не розвиваються. Вони не 
в силі змінити юрбу, яка, до речі, потребує трансформації. І всі напади 
на «вчених людей», всі спроби підбурити масу проти інтелігенції спря
мовані саме на те, щоб виправдати незаконний арешт судді Епайо.

Епайо, молодий адвокат, один із перших повернувся на батьківщи
ну з університетським дипломом. Шість років тому президент заареш
тував його за участь у змові проти уряду. Він був засуджений до стра
ти, і два роки про нього не було ні чутки, ні вістки. Згодом смертний ви
рок замінили двадцятьма роками каторги. Торік президент підписав 
Епайо амністію.

І ось тиждень тому, захищаючи справу одного крадія, Епайо зая
вив у суді, що «економічне і соціальне становище нашої країни перебу
ває в стані постійної деградації і з кожним днем викликає дедалі більше 
занепокоєння. Ось чому в містах почали з'являтися елементи, до яких 
належить і мій підзахисний. Подібно до диких кочовиків вони ладні по-
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грабувати кожного більш-менш імущого. Сьогодні вони вдаються до 
дрібних крадіжок...»

Секретар суду родом був із того самого села, що й президент. 
Двері палацу були для нього відчиненій вдень, і вночі, навіть тоді, коли 
міністрів не пускали на поріг. Саме тоді бідоласі були потрібні гроші 
— сплатити за пологи своєї коханки. Він написав донос на ім'я голови 
держави, де твердив, що адвокат знов дозволив собі критикувати со
ціально-економічну систему країни. Секретар одержав потрібну йому 
суму, і тої ж ночі адвоката Епайо заарештували у себе вдома. А через 
три дні у своїй недільній промові президент заявив, що адвоката за
арештовано за участь у змові, організованій агентами однієї з великих 
держав.

Нзоді добре знав адвоката Епайо. Під час навчання у Франції вони 
разом працювали в ФЕАНФ *. Нзоді тоді головував у Тулузькій секції. 
Епайо бував на всіх зборах, але категорично відмовлявся од відпові
дальних посад. Він завжди повторював одне і те ж:

— Хай цією роботою займається той, хто має більшу до неї схиль
ність. Мій безпосередній обов'язок, як члена організації, закінчити нав
чання і якнайшвидше повернутися на батьківщину.

Нзоді називав тоді Епайо ненадійною особою. Він не міг цього за
бути. Тепер, згадуючи ті часи, він приходив до висновку, що вони — 
найщасливіші в його житті. Душею і серцем віддавався він справі виз
вольного руху. В пам'яті у нього зринали образи алжірсіьких студентів, 
згадувалось, як він разом з ними ходив по квартирах, збираючи підпи
си під вимогою звільнити Джамілу Бухіред — алжірську дівчину, яка 
першою підклала бомбу в кав'ярні, борючись проти гнобителів своєї 
країни. Щонеділі він продавав газету Французької комуністичної пар
тії. Цілими годинами він бесідував із своїми співвітчизниками, переко
нуючи їх підписати петицію на захист Джаміли,— вони відмовлялись це 
зробити, тому що боялись втратити стипендію.

Нзоді згадував усе це чимдалі частіше — і щоразу глушив споми
ни віскі.

Чи зрадив він свою справу? Тільки він і міг на це відповісти. Якби 
хтось із старих друзів спитав його, він сказав би: ні, безперечно, ні! Він 
тільки пристосувався до національної дійсності. Він належить до поко
ління тих, хто не дістав ніякої віддяки. Вони віддали багато сил, щоб 
зрушити справу, і наступне покоління, яке здійснить революцію, ніколи 
не зрозуміє таких людей, як він, Нзоді.

Слова Калала долинали до нього мовби уві сні і збуджували його 
від того сну.

— Кажу тобі ще раз — ми не маємо права залишати адвоката 
Епайо напризволяще! Хоч би які слабі були наші спроби, ми повинні 
щось зробити, збудити громадськість, змусити її думати й змінити своє 
пасивне ставлення до цих подій.

Калала витяг з портфеля папір і, розклавши його на столі, простяг 
Нзоді ручку.

— Підпишись отут. Це петиція. Вже троє підписалися. Якщо п'ятнад
цять колишніх студентів підпишуть, «він» нічого не вдіє проти нас.

Нзоді мовчав. Він відкоркував пляшку віскі й потягнувся до склянки 
Калала, але той відмовився. Нзоді налив собі повну склянку й воднодух

Федерація студентів Чорної Африки у Франції.
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перехилив. Потім запалив сигарету й глибоко затягнувся. Запала ніякова 
мовчанка.

— Розумієш, — нарешті озвався Нзоді, — в таких справах важко 
розібратися. А може,— звичайно, я в цьому не певен,— Епайо вступив 
у змову, а може, він щось готував... Хіба він з нами радився? Ми не мо
жемо піти отак просто і компрометувати себе, захищаючи його,— ад
же ми навіть не знаємо, з ким і для кого він працював. Я вважаю, що 
краще створити делегацію з двох-трьох чоловік і піти до голови дер
жави — дізнатися про суть справи. Але вдаватись у нас до тих методів, 
що були дійові у Франції... — Він заперечливо похитав головою.

Калала підвівся і пішов геть.
Наступного дня Калала відвідав ще шість чоловік, з якими колись 

навчався. Але з жодним не знайшов спільної мови, яку так легко зна
ходив, коли вони гуртом училися в Європі. Кожен був напрочуд розсуд
ливий. Просто на диво розсудливий...

Врешті-решт Калала знову пішов до Нзоді. Просив, щоб той влаш
тував йому аудієнцію з головою держави.

Вони сиділи в президентській приймальні — раніше тут була прий
мальня французького губернатора. Калала і Нзоді пріли в костюмах, які 
надягли спеціально для цього візиту. Напроти них сидів французький 
полковник і ще один військовий, обидва в сорочках з короткими ру
кавами; їм навіть на думку не спало надягнути форменні мундири з по
зументами. Полковник дивився на Калала і Нзоді так, ніби вони,проник
ли в це святе місце без дозволу. Вряди-годи коридором проходили євро
пейці; помітивши полковника, вони зупинялися й шанобливо віталися з 
ним. Нзоді пояснив, що це — технічні радники президента. В палаці, 
здавалося, крім них, нікого не було. Та хай Калала не дуже цим турбу
ється. Ці люди добре знають нашу країну і допомагають їй. На жаль, 
національним нашим кадрам до них іще далеко. Треба зважити на те, 
що президент часто їздить за кордон, піднімаючи «міжнародний прес
тиж» країни, і, якби не ці радники, державний апарат взагалі не зміг би 
функціонувати.

Двоє європейців, також у сорочках з короткими рукавами, вийшли 
з кабінету президента. їхні обличчя сяяли усмішками — дурнуватими й 
щасливими водночас. Судячи з виправки, це були колишні парашутис
ти, які, демобілізувались, приїхали в Африку ще за колоніального ре
жиму, осіли тут і, збивши капітал, вклали гроші в якесь діло. Дурні й 
нікчеми — Калала відразу це побачив, — якими у Франції погордував 
би перший-ліпший сільський учитель. А тут сам голова держави прий
має їх щомісяця, і вони, йдучи на аудієнцію, не вважають за потрібне на
віть вдягти краватку... Вони зневажають африканців і почуваються хазя
ями в країні. Вони й досі не збагнули, що це вже не колонія... Кожен 
з них тримав у руках макет розкішної вілли.

— Ну. яку? — спитав полковник.
— Обидві.
Вони намагалися вдавати наївних і нетямущих, але не могли при

ховати радощів. Ще б пак — такий несподіваний і великий зиск! Пол
ковник з почуттям власної гідності задоволено похитав головою.

Цього вечора всі тутешні французи знатимуть, що президент зби
рається будувати дві власні вілли.

З'явилася особиста секретарка президента (молода і вродлива
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француженка, яка обожнювала свого патрона) і запросила полковника 
до кабінету.

Цієї хвилини до приймальні зайшов міністр сільського господарства. 
Він голосно і збуджено розмовляв з технічним радником, а той казав 
йому:

— Я був би вельми здивований, якби президент вас прийняв. Сьо
годні в нього дуже напружений день.

Однак міністр пройшов до секретаріату. За десять хвилин він вий
шов весь червоний — очевидно, йому було відмовлено в аудієнції.

Калала і Нзоді чекали дві години.
Президент запросив їх сісти біля столу. Нзоді заговорив перший. 

Він пояснював мету їхнього візиту з такою облесливою усмішкою, що 
Калала не стерпів — обізвався й собі:

— З вашого дозволу, мсьє президент, я хотів би дещо додати.
Він говорив дуже ввічливо, але твердо, і це збентежило президента.
— Ви хочете мати докази? — Він натиснув на кнопку. — Мсьє ди

ректор кабінету, принесіть мені досьє на Епайо.
Тепер говорив тільки президент. Чимдалі говорив, тим більше 

збуджувався. Про наші традиції, про те, що тоталітарні ідеї, які просо
чуються з-за кордону, не мають нічого спільного з філософією і зви
чаями негритянського світу.

— Епайо — це лиходій, який хоче зробити нашу країну комуністич
ною, після чого в неї ринуть мільйони китайців. А цьому не бувати! — 
Він підвівся й грюкнув кулаком по столу. — Поки я обіймаю цю поса
ду, яку мені довірив народ, я буду стояти за нашу власну культуру і 
не допущу ніяких підривних впливів білого й жовтого світу. Всі їхні ба
лачки зводяться до того, що буцімто приватна власність гальмує вся
кий розвиток. Хіба може науковий соціалізм зберегти природний устрій 
негритянського світу? Він знищить наше почуття взаємодії, повагу до 
старших, розквіт оригінального стилю, цінність нашої віри і культурні 
надбання. Цей молодик Епайо вже гнилий — гнилий, як плід. Коли в ко
шик з грейпфрутами потрапить бодай один гнилий — незабаром зі
псуються всі інші. Тож треба мерщій викинути гнилий грейпфрут, хоч би 
з вигляду він був і гарний.

Зайшов директор кабінету з папкою в твердій обкладинці. З пере
можним вигуком президент розгорнув «досьє» Епайо.

Спершу президент показав анонімний лист з Парижа — список най- 
небезпечніших комуністів. Там було й прізвище Епайо. Далі — полі
цейський донос, в якому твердилось, що адвоката Епайо бачили в ае- 
ропорті — він приїхав туди привітати високого гвінейського чиновника, 
який зупинився там транзитом. В іншому доносі писалося, що в робочо
му кабінеті Епайо хтозна що робиться — під виглядом клієнтів до ньо
го щодня йде сила-силенна людей. А насправді то — агенти внутрішніх 
ворогів. Поліцейський інформатор якось обшукав його кабінет, але ад
вокат — не такий простачок, щоб тримати там щось підозріле. Була ще 
в досьє фотокопія одного листа Епайо до свого родича, що вчився у 
Франції; там підкреслено рядки: «У нас усе йде нормально. «Керма
нич» керує так, ніби ми пливемо на пірозі, а не на сучасному кораблі. 
Команда в нього слухняна, а пасажири не сміють і слова сказати. Не 
сьогодні-завтра чекаємо корабельної катастрофи».

— Це ще не все! — вигукнув президент.— Якось, вечеряючи з іно
земцями, він сказав, що я не вмію керувати державою. А одного разу в
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Палаці правосуддя заявив, що економічна й політична система геть про
гнила, і, як результат цього, країні потрібна революція.

Наприкінці президент дав їм послухати магнітофонний запис із свід
ченням Епайо. Правду кажучи, Калала не впізнав голосу свого друга. А 
чи можна взагалі магнітофон вважати доказом?

Калала вийшов з палацу пригнічений і водночас збуджений.
— Бачиш, — сказав йому на прощання Нзоді, — краще спершу все 

з'ясувати.
Попрощалися холодно. Калала попрямував до лікарні й, не пообі

давши, пішов у свій кабінет.
Калала глянув на годинник. Скоро північ. Людей у дансингу побіль

шало. Крізь клуби диму він побачив чотирьох дівчат у перуках і шта
нях. їм, безперечно, кортіло танцювати. Оркестр саме заграв бе-боп. 
Калала підвівся й запросив до танцю тендітну дівчину в перуці «під 
хлопчика». Приємно танцювати під мелодії Чарлі Паркера і згадувати 
часи, коли в кожній кав'ярні грав джаз. Танцюючи, Калала почувався 
краще — це була фізична розрядка, якої він дуже потребував. Він тан
цював з насолодою і вихилявся, як тільки міг. Це, певно, подобалось 
дівчині — вона гордовито підвела голову, всім своїм виглядом показую
чи, що й вона танцюристка не з останніх. Перепочивши хвильку, Калала 
знову пішов танцювати. Він хотів, щоб його помітили і потім засвідчили 
— цю ніч Калала провів у дансингу «Ріверсайд».

Він розплатився і, скориставшись з того, що в залі пригасили світ
ло — всі танцювали повільний танок, — непомітно вийшов на вулицю. 
Неподалік од готелю стояв чорний «пежо». Машина чекала на нього. 
Він запалив сигарету і неквапом підійшов. Дверцята відчинилися. В ма
шині сиділо двоє — його друзі, з якими він часто зустрічався останні
ми днями. Калала сів, і машина рушила. Один із друзів подав пачку 
листівок.

Квартали, де жили африканці, вже поринули в сон. Машина звер
нула на темну, незабруковану вулицю. Висунувшись з машини, друзі 
розкидали листівки. Вони самі склали текст, самі їх видрукували. Дві 
інші групи розкидали листівки в інших частинах міста. Завтра вранці чи
мало людей познаходять їх біля своїх будинків. Ото лютуватиме пре
зидент!..

Минуло п'ятнадцять хвилин. Лишалася ще одна вулиця. Аж раптом 
водій помітив — за ними їде машина. Він загальмував, щоб пропусти
ти її вперед. Але вона теж зупинилася. Тоді вони поїхали швидше. Ма
шина — слідом за ними. Напевно, поліція... Розпочалася погоня. Ще 
трохи, і вони відірвуться від переслідувачів. Та зненацька водій вигук
нув:

— А бодай тобі!..
Попереду світився напис: «Проїзду немає; дорожні роботи». Ма

шина різко зупинилася.
Ледве вони встигли вийти з машини, як почули:
— Руки вгору!
Просто в очі їм ударив промінь ліхтарика. Вони побачили офіцера- 

француза й трьох поліцейських-африканців з автоматами напоготові. 
Вони лаялись. Брутально, паскудно лаялись.

Заарештованих увіпхнули в поліцейську машину. Хтось тицьнув 
прикладом у спину Калала, і він упав долілиць. Тіло пронизав гострий 
біль.
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Він глянув на свої руки. На них — залізні браслети наручників. Але 
на душі було легко — він почувався вільним, як у дитинстві після спові
ді. Ось воно, найголовніше... І це куди краще, ніж пити віскі та вихи
лятися в бе-бопі...

МСЬЄ ДЕПУТАТ
— ... Колоніалізм нав'язав нам соціально-економічну систему, яка 

закабалила наших сестер. Ми, чоловіки, покликані на сучасному етапі 
звільнити від соціально-економічного гніту всі верстви населення взага
лі і наших жінок зокрема. (Оплески.) Треба, щоб наших жінок приймали 
на посади, займати які вони мають повне право. Неймовірно, що в та
кій незалежній країні, як наша, де щороку тисячі й тисячі дівчат закін
чують школи, продавщицями та секретарками працюють самі інозем
ки. (Оплески.) Любі мої сестри, дозвольте від нашогр імені звернутися 
до Національних Зборів та уряду з проханням прийняти закон, за яким 
місця офіціанток у барах і нічних кабаре надавались би тільки афри
канкам. Геть європейок! (Всі в залі підводяться і вітають промовця 
бурхливими оплесками.) Наші жінки, що працюватимуть на цих поса
дах, повинні одержувати таку саму платню, як європейки. (Бурхливі оп
лески.) Як сказав... е... як сказав, здається, Лафонтен... (Оплески.) Отже, 
як сказав Лафонтен: «За рівну працю — рівну заробітну платню». (Бур
хливі оплески.) У нас іще й досі збереглися пережитки, і деякі батьки 
через свою духовну обмеженість не дозволяють своїм донькам ходити 
до школи. Жінки повинні мати рівні права з чоловіками! Деякі люди не 
бажають усвідомити цієї істини. Ось чому, сестри мої, я кажу вам: са
мі лиш жінки можуть звільнити себе від чоловічої тиранії... (Оплески.) 
В час розгулу трибалізму, в час, коли в усьому світі знетямлені від зло
би чоловіки без милосердя вбивають один одного, я проголошую з ці
єї високої трибуни: тільки жінка здатна допомогти нам подолати наші 
упередження і добитися миру в усьому світі. (Оплески.)

Депутат Нгуаку-Нгуаку говорив у такому дусі двадцять хвилин, час 
від часу поглядаючи на годинника. Скінчивши, він витер піт з чола. Де
легати жіночого з'їзду, що зібрався у великій залі Будинку партії, ша
леніли від захоплення. Вони плескали одна одну по спинах, радісно смія
лися. Деякі вигукували: «Бачите, який наш Нгуаку-Нгуаку?» їм  відпові
дали: «Атож, атож!» Інші жінки збуджено пританцьовували, і немовля
та в них за спинами, зненацька розбуджені, кривили личка і пхикали.

Нгуаку-Нгуаку прийшов додому о восьмій годині вечора. Слуга 
квапиться назустріч, щоб узяти в нього портфель. Нгуаку-Нгуаку втом
лено падає в крісло.

— Бука-Бука, ходи до татка!
Хлопчик вилазить батькові на коліна. Нгуаку-Нгуаку з гордістю ди

виться на нього. Це єдиний його син. Його восьма дитина.
— Тату, ти купив мені «Аполлон-12»?
— А що це за штука?
— В Акпи він є. Йому батько купив.
— Емільєн! — гукає Нгуаку-Нгуаку. — Емільєн!
— Вона готується до контрольної роботи! — кричить з кухні мати.
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— До контрольної роботи? Краще б училася, як догодити чолові
кові... Хай принесе мені пантофлі.

— Нгуаку-Нгуаку, не будь такий суворий до бідної дитини, про
шу тебе, — каже мати.

— Ти дивись — відколи це жінка вказує чоловікові? Ти що, вчиш 
мене, як виховувати доньку?

— Тату, ось твої пантофлі, — каже Бука-Бука.
— Дякую, синку. Ти єдиний піклуєшся про мене. Але хіба в цьому 

домі повинні працювати тільки чоловіки? Емільєн!
Заходить перелякана Емільєн.
— Скільки тебе можна гукати?
— Пробач, тату, я не чула.
— Де ти була?
— У себе в кімнаті.
— У себе в кімнаті? Напевно, спала...
— Ні, тату, я готувалася до контрольної з математики.
— Гаразд, ти робила математику, а не спала. Але математика по

требує уваги. А коли людина уважна, вона чує, як її кличуть... Принеси 
мені віскі...

Емільєн іде до буфета. Вона рухається механічно. В думці у неї ін
тернат. От якби піти з цього дому! Вона заздрить своїм подругам, які 
уникнули батькової опіки. Як це чудово — ні від кого не залежати! 
Батьки певні, що, напучуючи вас, допомагають вам, і їм байдуже, що 
ви самі про них думаєте... О, пляшка майже порожня! Емільєн нишпо
рить на полицях — може, є ще одна.

— Де ж віскі?
— Там більше нема.
— Нема, нема... Ну що ж — за це два дні не підеш гуляти.
— Але ж я не винна, тату...
— Ти мусиш знати: коли лишається півпляшки, треба купити дру

гу. Принеси пива!
Він вмикає телевізор. Співає Міріам Макеба. Він дуже любить цю 

співачку, але сьогодні вона йою дратує. Це запис, зроблений під час її 
останніх гастролей. Нгуаку-Нгуаку знає цей концерт напам'ять, бо хо
див слухати його двічі на тиждень. Коли режисерам телебачення бра
кує вигадливості, вони хапаються за першу-ліпшу стрічку, що є під ру
кою — хай навіть глядачі бачили її сто разів. Нгуаку-Нгуаку нудно. Він 
зиркає на годинник.

— Коли сядемо за стіл?
— Через п'ять хвилин! — озивається з кухні мати.
— Я хочу їсти!
— Рис іще не зварився.
—Завжди одне й те саме. Ніколи не зготують вчасно. *

Міріам Макеба співає «Малаїку». Нгуаку-Нгуаку подобається ця 
пісня. Чудова мелодія! Потім південноафриканська співачка починає 
другу. Вона приляскує язиком і пританцьовує так, що тіло її погойду
ється, мов човен на хвилях.

— До столу! — гукає мати.
Нгуаку-Нгуаку не озивається й словом.
— До столу, все охолоне!
Нгуаку-Нгуаку тамує гнів. Він не любить, щоб йому заважали, коли 

він слухає музику. А Міріам співає...
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— Знову рис і м'ясо?
— Зараз на базарі не купиш нічого путящого.
— Не купиш... А риба?
— Це ти вперше мені кажеш про рибу. Я стараюся готувати різні 

страви, але ж не можу вигадувати нових без кінця-краю... Коли я ран
ком питаю, що зготувати, ти хапаєш портфель і тікаєш до себе на ро
боту.

— Ще тільки цього бракувало! Невже я повинен сушити собі голо
ву тим, що варити на обід. Ще й у кухню носа пхати!.. Ти не працю
єш, сидиш удома. А я заробляю гроші.

— Охоче помінялася б з тобою місцями.
— З моєю роботою жінка не впорається. Багато жінок мріють бу

ти на твоєму місці. Завдяки чоловікові ти маєш усе: газову плиту остан
ньої моделі, холодильник, гроші...

— Гроші? Спробуй-но прогодувати таку родину, як наша, на ті гро
ші, що ти даєш мені. У мене голова йде обертом.

— Воно й видно, що ти не заробляєш грошей.
По телевізору передають інформаційну програму. Диктор повідом

ляє домашні новини.
— Помовч, ради бога, дай послухати, — каже Нгуаку-Нгуаку.
«Сьогодні відкрився з'їзд Національної федерації жінок. Було за

слухано кілька доповідей. Це другий з'їзд федерації. На ньому були 
присутні численні делегації з братніх африканських держав, а також із 
дружніх країн Європи, Америки та Азії».

Нгуаку-Нгуаку мовчки лютує. «Завтра ж поїду до міністра інформа
ції із скаргою на диктора! Цей негідник навіть не згадав про мою про
мову».

Він відштовхує тарілку.
— Я вже наївся.
Диктор говорить про війну в Нігерії. Нгуаку-Нгуаку запалює сига

рету. Про цю війну завжди торочать одне й те саме.
— А хіба дочки не можуть допомогти тобі по господарству? От хоч 

би, Марселін.
— Я дуже зайнята, тату.
— Не забувай, що ти — жінка. А найголовніше зайняття жінки — 

хатнє господарство.
— Та невже ти не розумієш, — каже мати, — що в цьому році 

Марселін складатиме екзамен на бакалавра?
— І ви гадаєте, що дипломом бакалавра вона втримає біля себе 

чоловіка? Смачними стравами — ось чим його можна втримати! Та ще 
деякими своїми принадами...

— Ти хоч думай, що кажеш!
— Тату, дивись! — каже Бука-Бука.
Показують біафрських дітей. Дітей? Це не діти, а скелети з величез

ними животами.
Всі мовчать.
— Чому ці діти такі потворні? — питає Бука-Бука.
— Вони в цьому не винні, — каже мати.
Нгуаку-Нгуаку підводиться. Йде до своєї кімнати. Насвистуючи, пе

ревдягається, розкидає по лїжку одяг. Жінка все одно прибере його в 
шафу. Він надягає світло-сірі штани, сорочку з вишиваними рукавами.
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Дивиться на себе в дзеркало. О, відразу помолодшав! Він запалює си
гарету і, насвистуючи, виходить з дому.

Бар «Зайди на хвилинку» — на околиці міста. Вулиця темна, не- 
освітлена, але в барі електрика. Барменшу, молоду й гарну жінку, звуть 
Маргеріт. Правильні риси обличчя, звабливі груди, обтягнені блузою, 
довгі стрункі ноги, від яких не можна відвести очей, коли вона надягає 
вузьку спідницю й туфлі на високих підборах. Вона схожа на мулатку, 
але тим, хто знає ЇЇ з дитинства, відомо — шкіра ЇЇ пояснішала від спе
ціального американського крему. Одне слово, Маргеріт — жіночка хоч 
куди. А що вона не може обслужити всіх у барі водночас, то їй допома
гають дві приятельки, майже такі гарненькі, як і вона. Вони й живуть при 
барі. Коли якийсь із високих чиновників приводить до бару ватагу ко
лег, що прибули до столиці у відрядження, всі вони з його дозволу 
танцюють з Маргеріт, щільно пригортаючись до неї, — в такий спосіб 
підтверджується авторитет і впливовість чиновника. О першій годині 
за північ він щось прошепоче їй на вухо. І вона д о  п о с л у г  високого 
чиновника, а кожній із своїх помічниць накаже бути д о  п о с л у г  його 
приятелів. Навзамін Маргеріт може мати все, чого вона забажає. Два 
місяці вона була коханкою міністра енергетики — і в бар провели елек
трику.

Марі-Терез приїхала до бару на таксі. Якусь хвильку вона вагалася 
— входити чи ні. Зала потопала в напівтемряві: верхнє освітлення вимк
нули, заощаджуючи електрику для електрофона. Лампочки були по
фарбовані в червоний колір, і коли хтось пересідав на інше місце або 
підходив до стойки, на стінах миготіли червонясті тіні. Бамбукові пере
городки ділили залу на окремі кабінетики, які надійно ховали від сто
ронніх очей. Марі-Терез зайшла в кабінетик і сіла на низьку дерев'яну 
лаву. Маргеріт побачила її і зробила знак одній із своїх помічниць. Та 
повільною ходою підійшла до Марі-Терез.

— Зараз я не буду замовляти. Я чекаю одну людину.
Коли дівчина повернулася до бару, чоловік, що сидів на високому 

стільчику, схопив її в обійми і потяг танцювати румбу. Дівчину мов під
мінили. Де й ділася її млявість! Вони вихилялися стегнами, терлися одне 
об одного...

їм нема чого ховатися, думає Марі-Терез. Якби в барі не було так 
темно, всі б побачили — очі в них заплющені.

Коли танець скінчився, чоловік повернувся до бару і став жартува
ти з дівчатами; ті голосно реготали. Потім він підійшов до Марі-Терез. 
Він такий самовпевнений, що Марі-Терез, як заворожена, дивилася в 
його гарні очі.

— Ні, мсьє, я не хочу танцювати.
— Хіба я вам не подобаюсь?
Вона відвернулася. Цієї миті до бару зайшов Нгуаку-Нгуаку.
— О, мсьє депутат, перепрошую, перепрошую... Я не знав..
Нгуаку-Нгуаку не відповів. Він тільки процідив крізь зуб^
— Цей мерзотник Бвала. Ну, хай начувається.
До них підійшла дівчина-офіціантка.
Мсьє депутат жартує з нею. Адже вони — давні знайомі. Тут усе 

без церемоній. Мсьє депутат Нгуаку-Нгуаку — найпростіша людина в 
світі. Він — син народу і не боїться спілкуватися з ним. Коли офіціант
ка приносить замовлення і мсьє депутат хоче розрахуватися, вона каже, 
що рахунок уже сплачено.
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Заграли пачангу. Марі-Терез підвелася і пішла танцювати. На май
данчику вони були єдиною парою, і всі обличчя повернулися до них, 
усміхаючись. Любо було дивитися на дівчину, яка випромінювала юність 
усім своїм єством — стегнами, ногами, плечима, широкою усмішкою 
на вустах; яка бриніла юністю, відзиваючись на кожну ноту мелодії. 
Відвідувачі поблажливо усміхалися, дивлячись і на цього опасистого 
п'ятдесятирічного чолов'ягу — черево анітрохи йому не заважає, і він 
так утинає, що ну!.. Якийсь чоловік сказав своїй дамі:

— Оце, люба моя, і є Африка. Наша негритянська культура. Культ 
танцю — незалежно од віку.

Але тим двом було байдуже, що про них балакають. Захоплені од
не одним, вони перебували в зовсім окремому світі.

Після трьох танців Нгуаку-Нгуаку вирішив, що пора йти.
— Вже? — розчаровано запитала Марі-Терез.— Тут так гарно, 

правда ж?
— В іншому місці буде ще краще.
Він узяв дівчину за руку, повів до дверей, і вони зникли у нічній 

темряві.
Біля «Реле-Готелю» він сказав Марі-Терез:
— Через свою секретарку я замовив кімнату на ім'я мадмуазель 

Бейкер. Підеш до портьє і візьмеш ключ. Чекай мене в кімнаті, я буду 
за п'ятнадцять хвилин...

Марі-Терез вимкнула світло, і ту ж мить її стиснули дужі чоловічі 
руки. Нгуаку-Нгуаку важко дихає. З ним завжди так. Він не горнеться, 
не голубить її, зразу обнімає мов несамовитий. Але це подобається Ма
рі-Терез. Вона живе, вона відчуває себе вільною...

Коли вони заснули, їй приснилося, що Нгуаку-Нгуаку приїхав до неї 
на великому американському авто. Він убраний у чорний костюм і дуже 
веселий. Каже, що жінка його померла — оце він щойно з похорону. 
Він поспішає забрати Марі-Терез — повезе її далеко-далеко, в іншу 
країну. Це неймовірно! Вона хоче спакуватися, але Нгуаку-Нгуаку каже, 
що їм треба поспішати...

Вона сідає в авто, і вони мчать до аеропорту. Хоч як швидко їдуть 
— Марі-Терез бачить на вулицях знайомих і добре чує, про що вони 
говорять. ї ї  лають і гудять за те, що вона вкрала батька в дітей, вину
ватять у вбивстві мадам Нгуаку-Нгуаку. Коли вони приїздять в аеро
порт, вона вся спітніла. В літаку немає вільних місць, і їх ведуть у пі
лотську кабіну. Нгуаку-Нгуаку сідає за штурвал, запускає двигуни. Лі
так вирулює на злітну полосу, але не може піднятися в повітря вище 
трьох метрів. Мабуть, у літак ускочив чорний собака, що гнався за Ма
рі-Терез...

Марі-Терез прокинулася і побачила, що Нгуаку-Нгуаку вже вдяг
нений.

— Я мушу йти.
Усміхаючись, вона простягнула до нього руки. Він сів скраю ліжка. 

Поцілував її в лоб і сказав:
— Одягайся, вже час іти.
— Чекай, я хочу щось тобі сказати.
— Ти шукаєш приводу мене затримати?
— Ні, це серйозно.
Вона взяла його руку і поклала собі на живіт,
— Я чекаю від тебе дитини.
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— Що?.. Ти жартуєш!
— Ні, це правда.
— Але хто зможе довести, що ця дитина від мене?
Марі-Терез різко перевернулася, зарилася в подушку й вибухнула 

плачем, б'ючи ногами й кулаками по ліжку.
— Та що ти? Що це з тобою?
— Ти негідник! Іди геть! Негідник, негідник!

Сонце виходить з-за обрію й повільно підіймається по безхмарно
му небосхилу. Напевно, буде жарко. Сонячне проміння заглядає у вік
но. Воно будить мадам Нгуаку-Нгуаку. Як завжди, вона вмикає 
транзистор. Передають новини: вчора депутат Нгуаку-Нгуаку виступив 
на відкритті жіночого з'їзду. В своїй промові він наголосив на необхід
ності емансипації жінок і надання їм рівних прав з чоловіками.

ВІДПЛИВ РОБОЧОЇ сили
їдучи на таксі з аеропорту Майя-Майя, Мбулукуе дивився, як про

кидається Браззавіль. Людей на вулицях майже не було. Зрідка попада
лися жінки, що йшли на базар з кошиками на головах, та ще проїхали 
на велосипедах кілька чоловіків, — напевне, слуги. Пів на шосту ранку. 
Повітря чисте, свіже, проте Мбулукуе здавалося, що дихати тут важче, 
ніж у Європі.

Всю ніч Мбулукуе не склепив очей. Він не міг спати в літаку. Про 
одне тільки й думав — як сказати Мба новину. Може, краще зробити 
це в неділю і не зустрічатися з нею сьогодні?

Зволікаючи час, він прибирає квартиру, приймає душ, перевдяга
ється. Потім розпаковує чемодан. Пакунок, що його Ело передав для 
Мба, відкладає вбік.

Біля поштамту Мбулукуе завернув за ріг. Тут неподалік є кав'ярня, 
де можна наспіх перехопити. Поснідавши, він підійшов до телефону, 
набрав номер. Почувши голос Мба, чоловік зрозумів — вона прокину
лась уже давно.

— Це ти, Мбулукуе? Ти вже повернувся?
— Так, прилетів сьогодні рано-вранці.
— Ну, що там нового?
Вона хоче дізнатися про все. Що їй сказати?..
— Ело передав для тебе подарунок. Можна мені зайти?
— Заходь, я чекаю...

Мба, Ело та Мбулукуе народилися в селі Оссіо. Щоранку вони 
гуртом перебрідали річку Нкені і йшли два кілометри в Нгамба — там 
була школа. Разом вони закінчили її, одержали атестати. Потім утрьох 
приїхали до Браззавіля. Тут їхня дружба зміцніла ще дужче. Щодня 
після занять вони сходилися й говорили про все на світі.

Мба любила Мбулукуе та Ело як рідних братів.
Але Мбулукуе здавався їй гарнішим. Вона теж йому подобалась. 

Мба дуже відрізнялась від своїх однокурсниць. Ті не вельми цікавились
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навчанням. В коледж вони ходили, як на вечірку. Вишукано вдягалися, 
по-особливому носили портфелі — аби тільки привернути до себе ува
гу чоловіків. Любили веселощі, часто бували на вечірках. Захоплюва
лись фотороманами із стереотипним сюжетом: дві жінки кохають одно
го чоловіка; потім в одну з них закохується інший чоловік, і вона від
повідає йому взаємністю. Інший варіант — викриття інтриганки-суперни- 
ці... Вони без угаву говорили про туалети, зачіски, перуки, про мило, 
яке пом'якшує шкіру, про тканини, які подешевшали... І всі мали єдину 
мету — сподобатись якомусь високому чиновникові чи офіцерові. Ті 
приходили під ворота коледжу, домовлялися про зустріч, приїздили на 
своїх машинах і запрошували дівчат «прогулятися по Північній дорозі». 
Дехто з дівчат похвалялися, що мають дитину — від якого-небудь ге
нерального директора або ще від якоїсь високої особи, інші в розпа
чі бігали до церкви святої Анни — ставили свічку і, тицяючи гроші зна
менитому каліці-знахарю, благали, щоб він приворожив до них чоло
віка, який не хоче дивитися на них, а впадає біля своєї жінки.

Мба майже не зналася з ними. їй добре було відомо, на які жертви 
пішла її родина, щоб дати їй змогу одержати освіту. І вона вчилася сум
лінно. Якось учитель фізики, вичитуючи одній дівчині за ледарство, роз
повів про Марію Кюрі. Мба відразу захопилася фізикою. Іншим разом 
її*полонив жіночий образ з роману, який вона взяла в бібліотеці. Вона 
навіть вивчила напам'ять останній абзац:

«Віднині починається епоха нового роману. Віднині рицарський ро
ман закінчив своє існування. Тепер на першому плані в книзі буде 
справжнє кохання. Це кохання, яке не спаплюжене ні пануванням чоло
віка над жінкою, ні огидними сценами в ліжку, ані всесильною владою 
грошей, завдяки яким чоловік має владу над жінкою або жінка владу 
над чоловіком. Народилася нова сучасна жінка, і я оспівую її. Я оспіву
ватиму її й надалі».

Мба завжди звіряла Ело та Мбулукуе свої думки, а вони звіряли їй 
свої. Обговорювали все, що діялось круг них. Життя в Браззавілі роз
вивало їхній розум і свідомість. З пошаною розмовляли вони про дія
чів, які були для них утіленням високих моральних ідеалів. Охоче ходи
ли на збори партійного осередку, який недавно утворився в їхньому 
кварталі. На цих зборах один молодий студент, що недавно повернувся 
з Франції, розповідав про Маркса, Енгельса, Леніна. Все це було чудо
во. Над старими халупами на вулиці Батеке мовби промчав могутній по
рив вітру, який сповіщав про початок нового життя.

Незабаром Мбулукуе став навідуватись до посольств соціалістичних 
країн; звідти він приносив журнали, і вони разом їх читали та обговорю
вали прочитане. Минав другий рік революції. В країні тільки й мови 
було, що про науковий соціалізм. Ело твердив: це єдиний справжній 
шлях для Конго. Водночас він попереджував: деякі люди спробують
спекулювати цим словом.

Мба чимало розмірковувала про долю конголезької жінки. Спра
ві її визволення вона була готова віддати всі свої сили. Хіба оті жінки- 
городянки зроблять щось для своїх сестер із провінції?.. Заміжні над
то забиті, щоб бути активними борцями за емансипацію. Найактивніші 
«борці» — це здебільшого гарненькі ндумба 1 з вищих верств — вони 
принаймні вміють читати й писати. Нащо їм боротися за скасування ба
гатоженства? Вони просто глузують із заміжніх жінок, які вважають, ні-
' Куртизанки, гетери (прим, автора).
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би чоловік належить тільки дружині. Втім, Мба гадала, що емансипація 
потрібна не ндумба, а таким жінкам, як її мати. Щодня ходять вони піш
ки десять кілометрів на плантацію і з плантації; на спині носять кошики 
по сорок кілограмів вагою. Багатьом чоловікам така ноша була б не 
під силу. Поки жінки їхні працюють на плантації, ці чоловіки сплять у 
холодку з пляшкою моланге 1 під боком або ж годинами правлять тере
вені. Жінки, про долю яких думала Мба, не вміли ні писати, ні читати, 
навіть говорити доладу не вміли. Вони боялися мовити слово в мікро
фон. А про те, щоб послати їх у складі якоїсь делегації за кордон для 
обговорення спільних жіночих проблем, годі й думати! Зараз їм доводи
ться тяжко працювати, дочасно старіти й слухати базікання ндумба про 
емансипацію африканської жінки.

Мбулукуе захоплювався волею та характером Мба. Але він і сло
вом ніколи не прохопився про свої почуття. До того ж він помічав, що 
вона чимдалі охочіше розмовляє з Ело. Ело дуже любив футбол, і 
Мба завжди ходила з ним на стадіон. Він був незмінним і палким убо
лівальником команди «Патронат». Якось вони поверталися з матчу, ко
ли зненацька линув дощ. Вони ледве встигли сховатися під деревом. 
Мба бідкалась, що дощ зіпсував їй зачіску — тільки сьогодні вона була 
в перукарні. Сорочка на Ело промокла до нитки. Він скинув її. Щоразу, 
як гуркотів грім, Мба мимоволі тулилася ближче до Ело. На автобусній 
зупинці більше нікого не було. Крізь мокру сукню Ело відчував тіло дів
чини. Він затремтів і пригорнув Мба до себе. Вона заплющила очі, при- 
тислася до нього і стиха зітхнула. Вони міцно обнялися й стояли так, 
аж поки дощ ущух. Того вечора Мба не прийшла додому. В свою кім
нату, яку наймала у матінки Нгелеле, вона повернулась тільки о шостій 
годині ранку. Стара дуже здивувалася, але ні про що не спитала.

Здавалося, стосунки між друзями не змінились. Мба та Ело зустрі
чались щовечора, але Мбулукуе про це не казали. Не тому, звичайно, 
що Мбулукуе був ревнивий, ні — Мба та Ело не хотілося, щоб він від
чув себе зайвим. А він ні про що не здогадувався. Правда, він помітив, 
що у Мба змінилася хода. І в очах її палав досі йому незнаний вогонь...

Почалися екзамени. Мбулукуе, першого учня в класі, рекоменду
вали до ліцею. Мба, яка прагнула швидше стати самостійною і допо
магати молодшим братам і сестрам, подала документи до педагогіч
ного училища в Муйондзі.

Ело вивчився на зварника і, одержавши свідоцтво, став працювати 
на заводі Мпіла. Якось він почув, що уряд організовує конкурс на зван
ня кращого зварника; трьох переможців конкурсу мали відрядити до 
Франції для підвищення кваліфікації. Ело взяв участь у конкурсі і став 
одним із переможців. Отже, мав поїхати до Франції на два роки. Він 
послав Мба телеграму, і їй вдалося на два дні приїхати до Браззавіля. 
Ніколи вони не кохали одне одного так палко. Два дні й дві ночі зіт
хань, усмішок, любощів упереміш із слізьми... Мба і в голові не покла
дала, що хтось може забрати її Ело. Відразу ж він прислав їй кольє, за 
яке віддав одному сенегальцю всю свою першу зарплату.

Щотижня Ело писав Мба листи. Спершу запевняв, що не може без 
неї жити. Потім листи похолоднішали. Він писав, що життя у Франції ба
гато дешевше, ніж у Конго. А згодом Ело і зовсім замовк. Через два 
роки Мба від товариша Ело, який повернувся на батьківщину, дізналася, 
що він живе у Нанті, працює там на заводі.
1 Вино з тростини (прим, автора).
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Відтоді минуло вісім років. Мба вчителює в одній із шкіл у Бакон- 
го. З неї — хороша вчителька. І діти, і батьки дуже її люблять. Вона 
гарна, і її колеги чоловіки часто пробують призначити їй побачення, але 
Мба щоразу відмовляється. Вона завжди зайнята. Після уроків у неї 
курси ліквідації неписьменності. Деякі з дорослих учнів стали її прия
телями. Спілкуючись з ними, Мба багато чого навчилась. Якось вона ска
зала Мбулукуе, що збирає матеріал для книги про долю конголезької 
жінки.

Мбулукуе викладач загальноосвітнього коледжу в Кінкалі. Він і досі 
не одружився. Весь свій час він оддає математиці — викладає її в ко
леджі — та шефській роботі з піонерами.

Якось у суботу Мбулукуе приїхав до Браззавіля і зустрівся з Мба. 
Він збирався їхати до Франції на семінар по методиці викладання ма
тематики. Мба купила солоної риби, маніокового борошна, два анана
са і просила Мбулукуе, щоб він передав усе це тому, кого вона й до
сі чекає і хто зараз так далеко... їй не спало на думку, що Франція — 
велика країна, і що Мбулукуе може не вдасться поїхати до Ело. А ще 
Мба написала листа Ело. На десять сторінок. Мбулукуе взяв і листа.

В Парижі Мбулукуе зустрівся з їхнім спільним другом Ебона, і той 
сказав йому, де працює Ело.

Нарешті Мбулукуе та Ело зустрілися. Вони йшли набережною Фос
се, жваво розмовляли і щомиті поплескували один одного по спинах. 
Потім сіли в автобус і поїхали до передмістя, де жив Ело.

— Мені треба зайти до крамниці й купити продуктів. Дружина по
вертається додому дуже пізно.

— У тебе є дружина?
— Хіба ти не знав? Я одружився, брате
— А як же Мба?
— Зараз усе тобі поясню.
Ело говорив про те, яким самотнім він почуьався у Франції, про те, 

як Елен (так звали його дружину) допомогла йому звільнитися від ці
єї самотності, про те, що в них народилися діти...

— Я, певно, вже не повернуся на батьківщину. Тут кваліфікований 
робітник заробляє куди більше, ніж у Конго чиновник з вищою осві
тою. Я це добре знаю. В Конго мені б платили ЗО тисяч франків КФА. 
Тут я заробляю втричі більше; до того ж тут усе вдвічі дешевше. По
слухай, друже, ти там знаєшся з урядовцями, тож скажи їм: якщо вони 
не вживуть заходів, з країни будуть тікати не тільки робітники, але й ін
телігенція.

— А твоя родина?
— Може, колись і назбираю грошенят та поїду на батьківщину. За

раз це неможливо. Я добре знаю, що там мене чекає. Увесь мій заро
біток ітиме на частування племінників і племінниць, всіляких далеких ро
дичів, які ніде не працюють і нічого не заробляють. І ще одне, друже. 
Там я мав би справити весілля за ритуалом мого племені. Елен на це 
не згодиться.

У двері постукали. Мба біжить відчиняти. Перед нею — Мбулукуе, 
і обличчя в нього таке, наче він приніс звістку про смерть.

Ну що він їй скаже?!
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ЖЮЛЬ СЮ ПЕРВ’ЄЛЬ
Жюль Сюперв’єль (1884—1960) — відомий 
французький поет, новеліст і драматург. 
Жив в Уругваї. До найвідоміших його творів 
належать збірки поезій «Сили тяжіння» 
(1925), «Незнайомі друзі» (1934), «Забудьку
вата пам’ять» (1949), «Сходи» (1956); п’єси 
«Красуня в лісі» (1932), «Робінзон» (1948); 
збірки новел «Ковчег Ноя» (1938), «Орфей 
та інші казки» (1946). Творчість Ж. Сюпер- 
в’єля — це чудова поетична казка про лю
дей, природу, про світ.

Казки міфологічні та інші

ОРфЕЙ
Малюнки І. А л е к с а н д р о в и ч а

До його народження вітер не вмів 
шелестіти листям дерев, морські 
хвилі котилися мовчки, без шуму, 
і зовсім нечутно крапотів на по
крівлі дощ. А люди казали, що 
потоки й водоспади німі. Природа 
ждала свого першого співця.

Пташки нікого не вітали щебе
том, бо він застрягав у їхньому 
дзьобі. Співати соловейків навчив 
Орфей. І відтоді витьохкують вони, 
як витьохкували за часів найпер
шого в світі поета. Вони — це па
м’ять про Орфея.

А риби мовчать і досі, бо вони 
й тоді жили під водою і до них не 

долинув голос поета. Зате чули його сирени, адже в них тільки й риб’я
чого, що хвіст. Від нього ластівки навчилися розповідати новини, які 
вони приносять з-поза обрію. І якби Орфей не помер таким юним, як
би прожив трохи довше, він наділив би голосом місяць, сонце і зорі, на
віть ті зорі, що ми побачимо через віки й віки. Та послухаймо, що він 
сам розповідає про себе:

— Батько мій був великий потік. А Калліопа — моя мати — лю
била купатися в його хвилях. Скільки разів її кликали-гукали, щоб во
на виходила на берег, та все марно: вона годинами лежала в обіймах 
потоку, віддаючись його пестощам.

Я плід цього шлюбу води з тілом, білого з блакиттю, тиші (моя 
мати була мовчазлива аж до мого народження) з музикою. Поезія — у 
мене в крові.
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Плинучи від гір до моря, мій батько-потік віддзеркалював у собі 
міста, небо, хмаринки. Вдень він променився світлом, а вночі поринав 
у морок. Мандрівник невтомний, одержимий, як усі потоки, він щодня 
робив одне й те ж саме: витікав з гір, мчався своїм звивистим ложем і 
впадав у море. А назавтра починав усе знов, скільки не благала його 
мати бути хоч крихітку посидючішим. Ось чому, мабуть, я так люблю 
мандрувати з піснею, але на одміну від батька більше разу тією самою 
стежкою я не ходжу.

Одного разу, коли Орфей почав співати під ніжні переливи лі
ри, в ногах у нього примостився лев. І простодушно скромний поет по
думав: «Він тут ліг випадково».

Зачарований музикою лев дивився на людину з лірою так лагідно, 
що, здавалося, ця лагідність властива йому одвіку. Насправді ж вона 
була породжена співом Орфея.

— Будь же благословен, — мовив лев, втупивши в поета глибокі й 
загадкові очі хижака. — Ти розбудив у мені приспані почуття. Аж не 
віриться, що раніше я був здатен тільки рикати.

І не відводячи очей, додав:
—Нема більшої втіхи, як зректися лютості перед усім світом.

Збентежений промовистим поглядом звіра, Орфей опустив вії і спі
вав далі. Лев слухав з такою доброзичливою міною, що поряд із ним, 
у затінку його тіла, полягали ягнята. Доспівуючи пісню, поет не
помітно кивнув вівчареві, щоб той одігнав подалі своїх тонкорунних, 
доки розчулений музикою лев не спустився з неба на землю.

Дуже воно незручно — тільки подаєш голос, а вже всі звірі не тям- 
ляться з захвату. «Мені більше до вподоби, — думав Орфей, — дере
ва і каміння, ті хоч не прагнуть бігати по світу. Непорушність — це 
набута мудрість речей. Давним-давно, коли на планеті панували сили 
геології, все було в русі. Земля, скелі, гори. Тепер же, дякувати богам, 
природу впорядковано».

Якось, мандруючи полем, Орфей почав складати пісню, коли це 
ззаду почувся шум, немов хто виривав із землі коріння: за ним просту
вала алея тополь.

Він змовк, і дерева стали як укопані. Тоді він вимовив два чи три 
слова — що то буде? Тополі ступили всього лише крок, але в такому 
нестримному захваті, що поет, почервонівши з сорому, вирішив мовча
ти цілий день.

Назавтра він заграв знову, і тополі рушили слідом за ним. Люди 
спускалися з гір, кози стрибали вниз по кручах. Вони кидали свої ка
м’яні притулки і тяглися до музики, як до водопою. Щоб наблизитись 
до поета, сніги сповзали з гірських вершин і, захищені поезією, не та
нули на сонці. Немовля випустило материну грудь і повернулося, щоб 
краще чути Орфеєву пісню, ніж убивці завмер і ржавів у підведеній ру
ці, перелітна пташка забула про вирій і сіла на гілку, а дерева постава
ли навколо Орфея кільцем.

І хоч співав він неголосно, а часом тільки мугикав, музика його 
внутрішнього світу линула далеко-далеко, будила могутній відгомін у 
природі, розливалася землею й небом. Прибігли навіть сирени, і кожна 
з них стала благати жалібно й палко:

— Ну поцілуй же мене, поцілуй хоч разочок!
Тоді Орфей сховав обличчя в долоні. Він плакав і проклинав се

бе. ^Це суще лихо,— думав він, — отак порушувати віками освячений
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лад у природі. Так гарно, коли сніг залишається на вершинах гір, а 
сирени в морі, коли дерева не зриваються зі свого коріння, хижаки лю
тують, а люди коряться людським пристрастям. І ось я своєю недолу
гою музикою стаю поперек світових законів, а моє мистецтво будить 
відгук аж у надрах Землі. Щасливі ті, кого чують лише вони самі та 
боги!»

Щоб нічого не бачити навколо себе, Орфей постановив співати 
тільки в безмісячні ночі. Але й тоді його ліра сяяла в темряві, бо на му
зику зліталися світлячки і сідали на ліру.

Кілька тижнів поет мовчав — ні пари з уст. Він навіть намагався 
не дихати. А потім, обережно й розмірено торкаючи струни, Орфей дав 
зрозуміти природі, що при його співі все має лишатися на своєму міс
ці. І природа вволила його волю, і Орфей міг знову грати, походжаю
чи по осяяній сонцем траві та по камінню в горах.

«Творити чудеса дозволено лише богам, — думав він. — За те я 
й обрав Еврідіку в подружжя, що вона.не здіймала руки до неба, як ін
ші дівчата, тільки я починав співати. Вона не розтринькувала свого ек
стазу, а берегла його як найдорожчий скарб».

Та поринувши весь у світ музики, Орфей занедбав дружину. А її 
давно вже любив потаємно один вівчар, брутальний чоловік на ім’я Аріс- 
тей, людина, що вбила в собі всяку музику.

Одного разу, коли він гонився за Еврідікою поміж озер, у очере
ті її вжалила на смерть змія. Ця змія виповзла просто з темряви но
чі і як ніч була чорна і підступна.

Знетямлений, з тривогою і болем у серці, прибіг Орфей до мертвої 
дружини. Безжальний дим похоронного ладану розтопив його захоло- 
ле кохання. І такий приголомшений б; -і поет, такий наляканий неру
хомістю й німотою мертвого тіла, що вирішив навіки замовкнути. Від
нині він не буде відповідати навіть на запитання богів. Відтепер будь- 
яка музика, будь-яке слово видаватимуться йому блюзнірством.

Проте боги не змогли довго жити без кришталевого голосу Орфея, 
без голосу, що так легко єднав у гармонії небо й землю.

І поетові дозволили воскресити дружину, дозволили вивести її з 
пекла. Боги застерегли його, що він повинен іти попереду Еврідіки, див
лячись просто себе на шлях, яким линуть тіні померлих. Але за кілька 
кроків до виходу з підземного царства, усупереч небесній осторозі, най- 
людяніший з поетів не стримався й оглянувся на свою кохану. Минула 
ціла мить, і лише тоді він усвідомив, що своєю поспішністю занапастив 
дружину. І усвідомивши це, поет заспівав такої тужливої пісні, що піс
ля неї для Еврідіки вже не було місця на світі.

Жорстоко просвітлений власною музикою, він карався, картав се
бе за те, що так погано кохав досі дружину. Охоплений розпукою, при
гадуючи, як слово його оживляло скелі, він гарячково складав рядки, 
підказувані душею, сподіваючись будь-що вдихнути життя в серце Еврі
діки, перетворене на камінь.

Проте вітер смерті вже відкинув Орфея далеко від Пекла.
А тим часом вакханки, які люто ненавиділи музику й поезію за те, 

що вони будять високі почуття на шкоду любострастю, вишикувалися 
грізним поліційним кордоном біля входу до Пекла, мстиво наставивши 
перса, і чатували поета на узбіччі дороги.

Жорстокі й прекрасні, вони сподівалися, що коли не першій, то
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другій або третій із них поталанить знайти Орфея, а вже двадцятій, що 
приховала два кинджали, так напевне пощастить заволодіти ним.

Але Орфей минав вакханок, не помічаючи їх, і тоді вони напали на 
нього гуртом біля моря й забили.

Від поета лишилися тільки відтята голова й ліра, які попливли, 
гойдаючись на хвилях, але він і далі оспівував тихим голосом своє ко
хання до Еврідіки. Кілька годин по смерті губи його шепотіли, створю
ючи чудові співзвуччя та образи, яких ніхто не зміг би оцінити, ок
рім хіба прийдешніх поетів.

У Орфея не було вже рук, щоб ударити в струни, але ліра кори
лася своєму співцеві і під уривчастими подувами духу, грала ніби по 
пам’яті — по пам’яті, роздертій на клапті.

Часом вона віддалялася на хвилях, а часом підпливала зовсім 
близько до голови Орфея, мало її не торкаючись.

МІНОТАВР
Це напрочуд симпатичне дитя, що на

родилося на острові Кріт, рогате і з 
волохатим чолом, було довершеною 
помилкою природи. Воно було роз
винене не по літах і уже в два роки 
виявило блискучі здібності, а в три 
— стало дорослим, і це дуже не по
добалося батькам його однокласни
ків. Усі батьки ставилися до нього з 
такою неприязню, що йому доводи
лося раз по раз переходити з од
нієї школи в іншу.

«Чому вони дивляться на мене 
як на дикуна? — думало молоде 
страховище. — У мене бичача голо

ва, ну то й що? Хіба ж решта тіла не цілком людська? Адже нігті в ме
не на руках і на ногах чисті й охайно підстрижені, і я завжди повод
жуся чемно». - •

Наскільки дозволяла його понура вдача (і його бичача голова), 
він намагався вдати з себе добрягу й веселуна, щоб завоювати в лю
дей прихильність і знайти серед них друзів. Але чудернацьке сполучен
ня: роги й руки, волохате чоло й струнка постать, — відстрашувало 
всіх, хто йому зустрічався.

Бачачи, як на нього витріщаються, Мінотавр врешті розгнівався на 
свою голову. «Мордо, щоб за чотири дні ти щезла з мого обличчя!» — 
наївно наказував він подумки. Але зрештою йому довелося змиритися 
зі своєю долею. Лиш інколи він нарікав: «І чому це тільки я з усіх лю
дей маю вивернуті ніздрі? Адже за своєю вдачею я безперечно людина. 
Якби кожна частина мого єства могла проголосувати, то людина в ме
ні перемогла б величезною більшістю голосів».

Хоч найдужче йому смакувала трава, приправлена росою, та він
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удавав, ніби полюбляє добрий стіл. Жував він дуже повільно, але ре
мигати, як інші круторогі, не ремигав. Встаючи з-за столу завжди ос
танній, він із шкури пнувся, намагаючись не порушити правил доброго 
тону і своєю люб’язністю загладити цю невелику, але таку принизливу 
для нього затримку. «А чи не запросити мені на сніданок кентаврів, — 
якось подумав він. — Ото сміха буде, коли ці страховища вмощува
тимуться за столом зі своїми чотирма ногами й копитами!»

Кентаври прийняли запрошення, а після трапези, коли щирість са
ма проситься на вуста, Мінотавр їм сказав:

— Боги добре насміялися з нас. Мені то ще не так сутужно, адже 
я можу ходити з високо піднесеною головою і навіть салони відвіду
вати, але ви, мої безталанні друзі, ви навіть не можете після клопітно
го дня влягтися в ліжко...

— Тобі доводиться сутужніше, ніж нам, — відповів ватажок кен
таврів. — Ти страховище єдине в своєму роді. І кінець кінцем, голов
не — груди та голова. А решта тіла — завжди від тварини.

— Головне, — скипів Мінотавр, дійнятий до живого, — що я мо
жу осідлати вас, як коней, а ви мене ні!

— Оце нечема! — обурився ватажок чотириногих. — Хіба ж сіда
ють на кентавра верхи без запрошення? Моя сивина шанується на де
сять миль у окрузі — а він мене сідлати збирається!

І на знак патріарха всі кентаври рушили геть, здійнявши хмару 
куряви.

«Хіба водитимешся з цими мугиряками, як вони зриваються вчвал 
посеред розмови, — подумала бичача голова. — Так недовго й засум
ніватися в дружбі, потім почнеш її соромитися і, нарешті, станеш 
зовсім її уникати».

І Мінотавр так зажурився, що зажура обсіла майже всю його ве
лику голову, а решту охопила лють. Проте він міг дечим і похвалити
ся: жінки дивилися на нього ніжно й знадливо, і рабська відданість так 
і сяяла в їхніх очах. Та він не знав, як до них приступитися, а вони, 
щоб не тривожити чоловіків, удавали, ніби тінь страховинної голови ви
ліковує від мігрені.

За ним слідом ходило також декілька корів, зовсім не криючись зі 
своїми почуттями. Заходив він, приміром, до крамниці, а на виході йо
го терпляче чекали телички — вони були безсоромніші за жінок.

— Чому ви не даєте мені проходу? — якось мовив він їм. — На
віщо мені ваші коров’ячі зітхання і мукання? Ну чого вам в’язнути до 
мене, ідіть геть, щоб більше не плуталися мені під ногами, безсоромні 
нахабниці! Самі ж розумієте — між нами немає анічогісінько спіль
ного.

І не знаючи, що ще сказати, додав:
— Та іі совісті хоч трохи майте — отак тинятися без діла цілий 

день!
У відповідь корови тільки лупали імлистими очима та поводили 

гладкими боками. Та ще безнастанно ремигали. А Мінотавр, мимоволі 
наливаючись важкою і гарячою кров’ю, ішов усе-таки геть. Сказати по 
щирості, під ласим поглядом якоїсь телички голова його не раз ішла 
обертом, але, зібравши волю в кулак, він гнав від себе грішні помис
ли. Хвилювали його й жінки — здебільшого то були широколиці чор
нявки з порожнім поглядом великих очей. Та він боявся у собі зневі
ритись і ставився до жінок так само стримано, як і до жуйних.
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Ці вагання тільки псували йому настрій, і тепер він ходив завж
ди лютий. Особливо дратував його один чолов’яга, якийсь пройдисвіт, 
що здалеку гукав його: «Бицю! Бицю!» — і одразу ж тікав. Якось 
вони негадано зіткнулися на розі вулиці, і Мінотавр настромив його 
на роги, не встигши навіть усвідомити, що робить.

«Ріг годиться лише для того, щоб устромити його в чиєсь черево, — 
подумав він. — А так він зовсім ні до чого».

І тут же заколов двох чи трьох друзів небіжчика, що прибігли на 
місце події.

Отці міста, підняті на ноги родинами загиблих, занепокоїлися. Во
ни ухвалили надіслати до страховища делегацію.

— Що може бути прекраснішого, аніж могутня голова на та
кому тілі, — сказав йому голова делегації. — Тобі не раз доводилося 
терпіти образи, але настав час залагодити всі непорозуміння. Як знак 
великої пошани до тебе, прийми від нас у дарунок палац. Туди важ
кувато дістатися, зате там затишно і спокійно. Якщо хочеш, я сам 
тебе проведу.

Так промовляв голова делегації на ймення Дедал.
І наступного дня вони вдвох пішли до палацу.
— Ось побачиш, як тобі добре буде жити в цій величній будівлі. 

Зараз ми підемо праворуч, потім ще праворуч і звернемо на цьому пе
рехресті. Заблукати тут неможливо. Правда, ми не дійшли ще до твого 
палацу, але він зовсім близько, вважай, що вже поряд.

— Який він приємний, цей молодик, — подумала бичача голова, — 
і до того ж незвичайно гречний.

— Бачиш отой гай? Палац за ним. Спершу обійдемо цей будинок, 
потім гай. Далі ще один будиночок.

У Мінотавра навіть у думці не було сумніватися в щирості Дедала, 
такого тендітного й беззахисного поруч з ним. До того ж він не хотів 
видатися нечемою і боявся вимагати пояснень там, де їх вимагав би 
всякий інший.

— Хіба ж я не казав, що скоро прийдемо, — мовив проводир пе
ред красивим палацом у формі спіралі. — Почекай мене хвилинку в 
їдальні Ти й уявити собі не можеш, якого я тобі припас тут гостинця.

Мінотавр вірив Дедалові, як самому собі, й аніскілечки не турбу
вався, що хитрун так довго не вертається. Аж раптом оглушливі пере
коти сміху відбилися луною в найдальших закутках лабіринту. Сміяло
ся все місто, і, мов зграя велетенських мурашів, заворушилась у ліни
вому мозкові людинобика тисяча тривог:

«Мене обдурено, звідси не вийти,— я у пастці. Куди не простуй, 
завжди повернешся на те саме місце. Я чую, як звідусіль відлунюють 
мої кроки і крутяться у мене в голові, ще в одному лабіринті».

«О роги! — заволав він подумки. — Благаю вас, порадьте мені, за
рятуйте! О роги, осідку моєї люті, гострі жала мого інтелекту, круті 
звивини моєї зневіри! О роги, що мені тепер діяти? Ви — моя сила, ви 
— моя воля, ви — моя остання надія!»

І двічі чи тричі змахнувши могутньою головою, він вирвав з корін
ням дерево — мовляв, і в нетрях лабіринту з ним упоратись не так-то 
буде легко.

Як вибратися звідси, як вибратися? Голова людинозвіра загуділа 
таким важким полум’ям гніву, що ріг затлівся і почав ширити страхіт
ливий сморід. А ніщо в світі так не смердить, як дим з припаленого ро-
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га Мінотавра. Це була помста повільна й страшна — сморід невбла
ганно розповзався й розповзався по місту. Уночі, під час сну, мстивість 
бичачої голови трохи пригасла, але після доброго відпочинку розпали
лася ще дужче. Поплив такий густий сопух, що він незабаром поширив
ся аж через море й досяг материка. Тепер нам ясно, звідки взялася чу
ма, перед якою тремтіла тоді вся Греція й навколишні острови.

З посиленням смороду люди спочатку подумали, що Мінотавр по
мер, і лихо коїться через те, що розкладається його труп. Отці міста та 
грабарі, напахтившись міцними парфумами, заглибились у лабіринт. 
Попереду йшов Дедал, і він ледве встиг відскочити, коли страховище 
здивовано обернулося до прибулих.

— Вельмишановний чоловіче, — мовили йому, — пробач, що те
бе потурбували, але в країні чума, і ми не знаємо, звідки вона могла 
взятися. Що ти про це думаєш? Нам дуже б хотілося почути твою 
думку.

— Якби я був трохи щасливіший, я не почував би себе так зле, — 
відповіла бичача голова.

— Може, ти хочеш розважитися, змінити місце? Чи не страждаєш 
ти від своєї величноі самотності?

Бичача голова мовчала.
— Ми пришлемо сюди молодих, щоб тобі було веселіше.
Бичача голова не обзивалася, і депутація пішла собі, вирішивши 

догодити страховищу, хоча воно висловило свою волю швидше мовчан
кою, аніж словами.

Через два місяці Мінотаврові надіслали данину — чотирнадцять 
дівчат, юнаків та дітей. Жахливо соромлячись і зі страху здатися 
смішним, страховище не знайшло кращого виходу, як пожерти їх, та й 
по всьому.

На третій місяць громадська думка всерйоз стурбувалася нена
жерливістю Мінотавра, тим більше, що чума, розгулявшись, робила й 
далі своє чорне діло, нітрохи не зважаючи на мовчазне зобов’язання 
людинобика. Дедал сам став жертвою пошесті й забрав у могилу таєм
ницю доступу в лабіринт. Тепер Греція покладала всю надію на одно
го юнака на ймення Тесей, годованця кентавра Хірона. Досвідчений і 
мудрий кентавр виховав з Тесея чоловіка в повному значенні цього 
слова, тобто навчив його не боятися страховищ.

Тесей спочатку набив собі руку на велетнях, а тепер готувався зче
питися з Мінотавром. Та цей молодий звитяжець волів за краще крути
ти палицею, аніж мозком, і навіть не задумався, як же він без прово
диря зуміє дістатися в глиб лабіринту.

На борту вітрильника, дорогою до Кріту, матроси тільки й роз
мовляли, що він, мовляв, узявся за цю справу без усякого глузду, і 
юний герой уже почав відчувати себе останнім дурнем, коли враз по
мітив на причалі дівчину. Вона вимахувала клубочком блискучих ни
ток.

— Візьміть, це я приготувала для вас, — мовила Аріадна прибуль
цеві. — Цей клубок заведе вас до лабіринту. Чим правильніше ви йти
мете, тим дужче він блищатиме.

— А що ж воно таке?
— Мій винахід. Хоч, мабуть, я винайшла його мимоволі — так 

треба було за міфом, що твердив: я маю покохати вас позаочі.
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Зі сказаного Аріадною Тесей не второпав нічого, але дивовижним 
клубочком тішився, як дитина. Ведений чародійною ниткою, в супрово
ді обіцяних Мінотаврових данників, герой забрався в серце лабіринту. 
З першого ж удару палиці страховище впало. Воно спливало густою, 
як варення з порічок, бичачою кров’ю, і невдовзі другий удар довершив 
справу, що спочатку здавалася такою важкою.

Діти ледь приховували своє розчарування. Вони сподівалися, що 
видовище триватиме куди довше. Щоб розтягти їм і собі втіху, Тесей 
дістав з кишені, невеличку пилку і дбайливо відпиляв Мінотаврові ро
ги, ще теплі від подиву й битви.

Тим часом нитка Аріадни, учинивши веління Долі, поволі згаса
ла. Проте її ще стало вивести Тесея й інших з лабіринту.

Якийсь учений знавець оглянув страховище і з’ясував, що воно бу
ло в розквіті віку й цнотливе. Смерть усе поставила на своє місце, і 
люди зрозуміли, які несправедливі були до цієї складеної з двох час
тин істоти, обділеної родиною, коханням, здоровим глуздом.

Дванадцять добровольців, — це були кентаври на чолі зі своїм пат
ріархом, — відвезли тіло до некрополя. Річ тим дивніша, що досі жо
ден кентавр не давався себе запрягати. Мінотавр не мав ні любля
чих батьків, ні друзів, і тому попереду жалобної процесії виступав Те
сей, його вбивця: і ніхто в цьому не бачив нічого поганого. Отці міста 
теж ішли за труною з усіма своїми ближніми: дружинами, дорослими 
синами й дочками, метушливими дітлахами.

Декілька корів також сунули слідом, але на такій відстані й так 
непомітно, що коли вони і складали частину кортежу, то про це не 
знав ніхто, окрім них.

ЦЕРБЕР
Краще, думав Плутон, мати одного 

поважного і гавкучого пса, аніж 
зграю хортів, що знічев’я брехати
муть цілий день. Але мені потрібен 
собака могутній, з двома або й 
трьома пащами. Я ціную найперше 
порядок і спокій і тому завжди 
любив мерців.

І Цербер народився відразу до
рослим — для страховища це зов
сім не дивина. Страховище мусить 
негайно ставати до служби, йому 
немає коли марнувати час на ди
тинство.

Син гіганта Тифона та іншого 
страховища, Єхидни, напівжінки, напівзмії, пекельний собака швидко 
призвичаївся до своїх обов’язків і своєї страховинності. «Родина в нас 
хоч куди, — думав він. — За братів я маю Сфінкса й Немейського Л е
ва, а сестри мої — Лернейська Гідра та Химера Войи ще в дівках. Ме
ні теж соромитись нічого, що б там не плескали язиками про мене. Ми
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нікому не дошкуляємо, окрім мертвих, а мертвому не дбшкулиш. Хотів 
би я бачити когось іншого на моєму місці! Спробуй-но дати раду-з та
кою тьмою небіжчиків, що сипляться сюди, наче з торби. А є ж проста
ки, які вірять, ніби тут серед мертвих можна спокійно жити!»

У ті часи по всьому світу багато говорили про Геракла — вій, мов
ляв, взірець усіх чеснот. «Воно й не дивно, коли він має симпатичне об
личчя, — думав Цербер. — Голова в нього маленька й одна. Хіба з 
нею багато мороки? А в мене їх аж три, от і викручуйся, як знаєш. 
Удень, не здихаєшся думок, а тільки-но склепиш очі, тобі не дають спо
кою різноманітні сни. Але чому все-таки Геракл присікався до моєї ро
дини? Цей одчаюга добувся вже до мого брата, Немейського Лева, і 
знайшов-таки спосіб укоротити йому віку, дарма що хижак був невраз
ливий. А тепер і на Лернейську Гідру заміряється. Та тут йому буде з 
ким позмагатися. Моя сестра — дівчина завзята й винахідлива. Замість 
однієї стятої голови в неї відростає аж десять, хай-но повчиться Геракл 
рахувати! А якщо він її хоч трохи поранить, тим гірше для нього! Моя 
сестриця мстива, як ніхто на цім світі. Крапля її крові отруїть ціле 
військо. Та й знають її більше за Геракла. Той, зрештою, ще початкі
вець».

Сам же Цербер лишався невідомий для світу. Він працював у 
Пеклі, де мовчанка мертвих постає перед Славою непроникним му
ром. Але коли родичі далеко, їх більше любиш, і якось він сказав 
Плутонові:

— Я хочу відвідати сестру.
— Але ж ти знаєш, любий, звідси не виходять.
— Я хочу відвідати сестру, — повторив Цербер уперто, бо забрав 

собі цю ідею зразу в три голови. — На якого дідька мені три пари 
очей, коли я не можу її побачити?

— Погавкай, друже, погавкай, — порадив Плутон. — Це поможе 
тобі згаяти час. А мені воно нітрохи не завадить. Будь же розсудливим, 
мій песику, ти ж знаєш, як тебе тут усі шанують. А що скажуть свіжі 
мерці, коли ти їх не зустрінеш? Такої зневаги вони тобі довіку не 
простять!

— Я хотів би знати, як у моєї сестри відростають десять голів, ко
ли їй стинають одну.

— Навіщо воно тобі? Адже ти маєш справу тільки з нешкідливими 
мертвими.

— Отож-то воно й є, що з мертвими! Адже вони значно хитріші, 
ніж про них думають.

А Гідра й собі нарікала, що не знайома з братом. «Бідолашну 
дитина, усього лише три голови, й жодна не відростає». '

— Володарю Пекла, — домагався Цербер, — навіщо мені родйна, 
як я її не бачу. Мені конче треба відвідати сестру.

— Стережися, Цербере. Геракл могутній — він заповзявся на стра
ховищ, а твоя сестра — одне з них.

— Виходить, і я страховище — ти це хочеш сказати?
— Ну-ну, заспокойся! Ти страховище корисне для суспільства, бо 

служиш у поліції. Ти підтримуєш порядок у Пеклі, відганяючи геть 
живих і не випускаючи мертвих.

В цю мить перед Плутоном став чолов’яга, озброєний палицею.
— Тут, кажуть, є один, що бажає відвідати свою сестру?
— Це я! — кинувся Цербер.
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— Ваша Величність, — звернувся до Плутона Геракл, — чи не 
дозволите ви своєму собаці...

— А що я робитиму з мертвими без нього?
— Не турбуйтеся, — мовив Геракл. — Нещодавно я розчистив зем

лю від кількох небезпечних осіб, і санітарний стан нагорі прекрасний.
Цербер з похнюпленими головами плентався за Гераклом. Пого

да нагорі була чудова. Стояв гарячий липневий день.
— Я одведу тебе до сестри, — сказав Геракл Церберові, — це зов

сім поруч. Але вибачай — заразом її всю тобі не вдасться побачити. 
Ми з нею трохи посердилися, і я ненароком перемішав її і розкидав. 
Ось тут непоганий шматочок, — показав він палицею на величезну ку
пу драглистої маси, яка ще ворушилася. Вона була білувата, закривав
лена, вкрита фіалковими плямами смерті. — І ось це її, і он там шма
ток... 1 ці калюжі крові — теж її. Я розумію: тобі не дуже приємно 
на все це дивитися, але твоя сестра була небезпечна, і гаятись мені не 
випадало Довелося навіть зрушити кілька скель.

— Хіба її не поховають? — запитав Цербер, прагнучи показати, 
що братні почуття йому аж ніяк не чужі.

— Запитай-но в цих круків та коршаків. Бо тепер це їхній клопіт.
— Мені пора до Пекла, — сказав Цербер. — Плутон чекає на 

мене.
І, не прощаючись, побії до Еребу, діставши в бік удар палицею, яку 

кинув йому навздогін проводир.
— Ну як, бачив сестру? — запитав його Володар Мороку.
— Бачив. Вона виявилася зовсім не така, як я думав.
— Що ж поробиш, мій песику, треба миритися з долею. Сестра, 

дружина, мати — вони ніколи не бувають такі, як нам хочеться.

ВУЛКАН
В олімпійській їдальні звичайно при

слуговувала богиня Геба Безсмерт
них дивувало, які в неї маленькі 
ніжки.

— Ноги як ноги, що в них особ
ливого? — відповідала Геба.

— Спинися хоч на хвилинку. 
Вони в тебе так і грають. Не всти
гаєш роздивитися, які ж вони є.

А ніжки в Геби і справді були та
кі крихітні, що досить їй було впа
сти, як вона звихнула одну з них. 
Та ще й таця останнім часом дуже 
поважчала, бо боги почали намина

ти величезними куснями яловичину та баранину. Чергова олімпійська 
страва їм швидко приїлася. І вони тепер приймали перед своїми буч
ними бенкетами «над усі меди солодшу» амброзію та безалкогольний
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нектар лише як ліки, — саме в таких дозах, щоб лишатися й далі без
смертними. Бенкети вони розтягували тим охочіш, що тільки під час 
них можна було сховатися від стогонів та молитов з землі. Порфірові 
стіни й золоті двері їхньої їдальні, оздоблені холодними самоцвітами, 
безжально відбивали людські благання, що билися в них високими 
хвилями. Поступово боги перестали цікавитися людьми. Та й справді, 
як можна удовольнити водночас чоловіка й коханця, законну дружи
ну й коханку, батьків і дітей, коли всі вони зверталися до богів з 
однаково палкими, але суперечливими проханнями.

Куди зручніше покластися в усьому на Долю, яка не любила при
слухатися до голосу серця, — а втім, у неї його й не було, — і чи
нила завжди, як їй заманеться.

Хто подаватиме на стіл Безсмертним, поки видужає Геба? Юпіте- 
ірові кожен з олімпійських богів погодився б слугувати залюбки, але чи 
варто прислужувати такому пройдисвітові, як Меркурій, що навіть за 
столом хизується своїми крадіжками, або Плутону, завжди нестерпно
му поза своїм Пеклом (звикши виховувати мертвих, він не терпів най
меншого заперечення), або Мінерві, цій касці замість голови, нездатній 
-подякувати за послугу ні усмішкою, ані поглядом? Однак наймати в 
кельнери простого смертного було не гоже. За столом боги не добирали 
висловів, і їхні таємниці могли дійти до людських вух в усій своїй не
привабливості.

Юпітер вагався призначити офіціантом когось, хто майже був рів
ний йому своєю могутністю, — наприклад, Нептуна, — повелителя вод. 
Хіба ж не володів він неподільно всім морем аж до найдрібнішої сар
динки (звичайно, сардинки живої, інакше вона ставала здобиччю Плу
тона)?

Довелося чекати на добровольця ресторанного сервісу. Врешті 
обов’язки кельнера зголосився виконувати Вулкан. Нема кому прислу
жувати Безсмертним? За цим діло не стане, він візьметься до роботи.

Звичайно, лише простосердий кульгавий бог ковальства міг подума
ти, що він здатен заступити свою чарівну сестру Гебу, не накликавши 
«а себе гніву Олімпійців. Щойно з’явився він з глечиком у руках, як 
Юпітер пирхнув:

— Якщо в Геби вивих, то в тебе їх, принаймні, два.
І тут гримнув такий гучний регіт, що всі кози позривалися зі скель 

Олімпу й попадали в море.
А кривоногий бог, дійнятий до живого, поставив глечика й пішов 

до своєї кузні. Яка потреба йому, каліці, єдиному трудареві Олімпу, 
виставляти себе на посміх цих ледарів і нероб, цих бездушних Небо
жителів, що тільки й знають дбати про свої холодні форми, немов го
туються щохвилини застигнути в мармурі, бронзі, граніті?

— Тепер знатимеш, як потикатися з кузні, кривоногий дурню. 
На роботі з твоєї кульгавості бодай є якась користь: вона допомагає 
тобі розгойдуватися на ногах, щоб замашніше бити молотом. А ти ку
ди з нею поліз? Розтрощи ж тепер на ковадлі залишки своєї віри в 
Юпітера та весь його кагал! Доведи, що ти найлюдяніший з богів. Хіба 
ж не був ти завжди справжнім мужчиною, не уникав боягузливих пе
ревтілень? Хіба ти з тих, хто звик ховатися від своїх обов’язків під 
•пір’ям лебедя або шкурою бика?

Геба, cecjrpa Вулканова, хоч і хвора, перша навідала його в кузні.
— Це все через мене, — мовила вона.
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— Ет, хай собі глузують з трударя й каліки. Посміються та й пе
рестануть.

— Не з тебе вони сміялися, а з того, що видалось їм кумедним.
— З чого саме?
— Цього я не знаю.
Вийшовши з кузні, Геба перевтілилася в горянку і злізла сяк-так з 

Олімпу, щоб поштовхатися серед смертних у подобі звичайної жінки.
На людному майдані вона переходила від гурту до гурту.
— Чому в своїх молитвах, — казала вона, — ми так мало звер

таємось до Вулкана? А це ж єдиний з богів, хто виснажує себе тяж
кою роботою, хто думає щодня про нашу муку, хто найбільше схожий 
на нас. Він також страждає: він один із нас.

І люди стали молитися так зворушливо і настійно, що того дня їх
ні молитви просочилися крізь золоті двері священної їдальні.

— Навіть пообідати спокійно не дадуть! — заревів Юпітер. — Ну 
й нахаби! Адже Вулкан обіцяв нам, що ці двері будуть непроникні для 
людських скарг.

— О, Безсмертні, — чулося в молитвах, — шануйте найлюдянішо- 
го з богів.

— Людяний... До чого тут людяний... — гримнув Юпітер, дратую
чись дедалі дужче. — Чи ці земляни не знають, що слово «людяний» 
для нас така ж лайка, як для них слово «скотинячий»?

Але молитви ставали все наполегливіші, і врешті вони дійшли до 
серця богам. І Олімпійці задумалися над своїм ставленням до бога-ка- 
ліки. Адже коваль надривався задурно і ніколи не відмовляв жодному 
з них: кому виковував бойову колісницю, кому — лати, кому — якусь 
гарну абищицю. І Безсмертним довелося визнати, що він заслуговує 
нагороди.

Меркурій, завжди готовий збувати крадене, запропонував на ви
бір шафу, шкіряний плащ або гаманець із золотом — він щойно поцу
пив його в однієї вельможної дами.

— Навіщо йому ридикюль? — мовила Венера. — Це тільки ще 
раз його образить. Живий дарунок, ось що йому треба.

— У мене пречудова мавпа, — зрадів Меркурій. — Я роздобув її 
в негрів. Торгуватися не стану, бо йдеться про добре діло.

— Дурень, — відповіла богиня краси.
— Цей живий дарунок, чи не ти сама?
— А чом би й ні? — просто сказала Венера. — Коваль, хоч і не

гарний, але в ньому є щось привабливе. Мені подобається його облич
чя трударя, завжди таке виразне й рухливе.

І коли пізно увечері Вулкан повернувся з кузні, то знайшов у себе 
в ліжку найпрекраснішу з богинь. Як розжареним залізом обпекло їй 
усе тіло гордим, спішно кованим у серці бога коханням, а на спину 
красуні Венери лягла важка й гаряча, наче щойно знята з ковадла 
долоня.

Підлітки, що мрієте про чистих і поступливих жінок, двадцятиріч
ні воїни, загнані в табори й казарми далеко від прекрасної статі, калі
ки, нерішучі й сором’язливі чоловіки, і всі ті, хто занімівши перед жа
даним тілом, відчуває, як згасають на устах слова кохання, згадайте
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покаліченого Вулкана, згадайте, як він вернувся увечері в свою кім
нату. думаючи, що вона порожня, згадайте, і пам’ятайте: хоч боги уже 
й мертві, але безсмертна і вічна Надія жива.

ВИКРАДЕННЯ
ЄВРОПИ
Щоранку Юнона бігала довкола Олім

пу і голосно вигукувала:
— Хай живе вірність! Подруж

ня вірність!
І кожен охоче відгукувався:
— Хай живе вірність! Подруж

ня вірність!
А звірі, на знак згоди, мекали 

або нявкали.
— Міг би й ти відгукнутися, як 

і всі, — сказала вона одного разу 
Юпітерові.

— Я відгукнувся.
— Так тихо, що я й не розчула.
— Ти ж знаєш, коли я гукну на 

повен голос, то неодмінно буде грім і буря. А смертні й без того нарі
кають, що випадає багато дощів.

Богиня не знайшла, що сказати, і побігла далі, безперестану вигу
куючи своє «Хай живе вірність! Подружня вірність!» Сатири, — а їх 
вешталося по схилах Олімпу безліч, — весело відгукувалися: «Звичай
но, хай живе, а то ж як!» — і Юнона повернулася додому, вважаючи, 
що все гаразд.

Цього ранку до богині дійшли чутки, ніби її чоловік у пошуках но
вих любовних утіх, збирається перевтілитися знову. Бачили, як він 
пильно розглядав різних тварин, вибираючи собі підхожу личину. Па
м’ятаючи недавню пригоду з Ледою, Юнона тепер не минала жодно
го лебедя, чи навіть гусака, жодного самітного індика або голуба й 
навмання казала:

— Ти знову, безсоромнику, за своє?
А що бідолашний птах, звичайно, не обзивався, богиня, втративши 

терпець, кричала:
— Ось як скручу тобі шию, то ти тоді роззявиш свій божественний 

дзьоб і викажеш ім’я тієї хвойди!
Потім, усвідомивши помилку, вона в розпачі думала: «Ой, леле, 

я зовсім здуріла! Найостанніша земна жінка щасливіша за мене. Вона 
може наглядати за своїм чоловіком. А спробуй-но устежити за моїм 
паном, який має необмежену владу. Немає такої порошинки, зірки чи 
комахи, яка б не сховала мого чоловіка, коли він того захоче. Двадцять
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разів на день я марю помстою, немов найпослідуща дівка. Лиха доля 
забажала, щоб мені подобалося все доброчесне: жінки, вагітні від своїх 
чоловіків, крики народжених у шлюбі немовлят; мати, що годує близ
нят груддю і витирає носа своїм старшим дітям; свіжа, щойно випрана 
білизна; рівненько поставлені в рядочок горщики з амброзією».

Вона також любила нашіптувати поради (хоч і знала, що це да
ремно) молодим дівчатам на порозі шлюбної кімнати. Це була її єдина 
вада.

Тим часом Юпітер, що вже мав з богинями чималий досвід (пер
шою він колись узяв Феміду, потім Евріному, потім свою сестру Це
реру, далі Мнемосіну, потім другу свою сестру Латону і, нарешті, Юно
ну, теж сестру), думав собі нишком таке:

«Любитися з безсмертними — це завжди трохи банально. Знаючи, 
що перед ними вічність, вони ніколи не віддаються до кінця коханню, 
ніколи не прагнуть побути справжньою жінкою — нехай раз, та гаразд».

Тоді він сховався за гайком і мовив:
— Білий!
І тут-таки побілів
Мовив:
— Бик!
1 став биком.
Мовив:
— У розквіті віку!
І він уже був бик-триліток.
Після цього він ревнув, щоб трохи призвичаїтись до ролі бика й 

поскакав дрібним чвалом з Олімпу. Пишаючись новим перевтіленням, 
він надумав перевірити надійність своєї личини і пробігти, як і раніше 
в таких випадках, повз Юнону.

— Який гарний бичок, — мовила вона.
«Дивися, дивися, — подумав Юпітер, — все одно не впізнаєш».
Бик заревів і навмисне помочився перед Юноною — мовляв, ніщо 

від тварини мені не чуже.
— Славний бичок, — мовила богиня схвально. — Що до тебе, я 

спокійна. Хіба Юпітер посмів би перевтілитися в бика, знаючи, що я 
вже оберталася колись телицею? Мій чоловік, хоч і гультяй, а на такі 
речі зважає. Проте я нікому не раджу брати шлюб з рідним братом, 
навіть, нехай це буде сам Юпітер. Хіба ж сестру хто шанує? Адже рос
ли ми разом і дурити одне одного звикли змалечку.

Юна Європа гуляла з подругами на березі моря. Підійшов бик, 
увесь білий, і скромно став осторонь, мовби пам’ятник невинності та не
смілості. Зачудована дівчина відійшла від гурту.

— Ти хочеш, щоб я повірила, буцім ти бик? — грайливо запитала 
вона. — Дурниці. Ти смирне ягнятко, ось хто ти такий. Зараз я тобі 
це доведу — сяду на тебе верхи.

«Головне, щоб вона не здогадалась про мої наміри», — подумав 
Юпітер.

— А тепер пробіжися трішечки чвалом.
Бик не став чекати, щоб його попросили вдруге, й помчав уздовж 

берега. Від щастя він аж розгубився під своєю сніжно-білою шкурою і, 
помилившись регістром, заіржав замість ревнути. Та дівчина на радо
щах нічого не помітила.

Здалеку долітали крики Юнони, що здійснювала ранковий обхід*
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— Хай живе вірність! Подружня вірність!
Юпітер тішився новою шкурою і своїм повним перевтіленням. Він 

не належав до тих слабкодухих нерішучих богів, які мають звичку пе
ревтілюватися у всяке абищо, — в кентаврів або інших страхопудів. 
Проте, думав він, як мені залицятися до молодої Європи, будучи важ
ким і незграбним биком? Даремно я вибрав таку неповоротку тварину. 
Чом було не з'явйтися на перше побачення у подобі метелика або яг
няти?

«А може, мені хочеться бути брутальним — хіба не маю я 
такого права?»

«Маєш».
«А може, я хочу розчавити її вагою свого бичачого тіла?»
«Роби, як знаєш, але це буде негарно».
«А може, мені наплювати, гарно це чи ні?»
«Не мели дурниць — зіпсуєш собі втіху!»
«Яка я недотепа, — думала Юнона, піднімаючися схилами Олім

пу. — Всі тільки й говорять, шо про цього бика. Лише я не змогла 
впізнати в ньому свого чоловіка».

Лютуючи, вона відчинила небесну браму й повипускала всі хмари.
«Вона хоче остудити мою пристрасть дощем, — подумав Юпітер. — 

Та хоч я в цю хвилину і бик, проте можу довести їй, що води не бо
юся».

Опинившись зненацька в морі, Європа залементувала від страху. 
Бика дуже кидало на морських хвилях. Тоді, щоб заспокоїти дівчину, 
він повернув до неї людське обличчя на бичачій шиї, але це налякало її 
ще дужче, і він знову став стопроцентним биком, а щоб цей човен 
з живого тіла не так хитався, бик випустив з боків широкі плавці і те
пер долав морський обшир повільно й обережно.

Викрадена Європа почувала себе водночас відчайдушно сміливою 
і розважливою, схвильованою і спокійною, відважним шукачем пригод 
і жінкою, сповненої глибокої мудрості, а бик-жених велично плив у 
морі, і його божественна слина змішувалася з білим шумовинням.

Несподівано псевдожуйний зупинився й обернувся в бога. Він пал
ко стиснув дівчину в обіймах.

— Присягаюсь Зевсом, — мовила Європа, — ви мене збезчестили.
— Присягаюсь Зевсом, — відповів той, — я і є сама честь і тільки 

я наділяю жінку честю. Тепер уже ніщо вас не може збезчестити. За
порука вашої цнотливості в мені. Я небо й земля, я минуле й сучасне, 
і до того ж я вас щиро кохаю.

— І що ви робитимете зі мною тепер? — запитала дівчина.
— Зроблю вас своєю дружиною, тільки й того.
Вони обнялися знову, і тут Юпітер раптом відчув, як його щось 

кольнуло і навіть трохи підняло. У спину йому вперся якийсь гостряк.
— Хто сміє мене займати? — заревів Володар Олімпу.
То був тризубець Нептуна.
— А це ти? — удавано здивувався Цар моря. — Звідки ж мені бу

ло знати, що ти не знайшов собі місця для любощів ні на небі, ні на 
землі. Міг би мене й попередити.

Насправді ж Нептун одразу впізнав брата. Така чарівна дівчина, 
таке величне ложе з білого шумовиння коло бичачої шкури, яка, зда
валося, ще дихає... Але бог моря хотів показати, що море належить 
йому.
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— Нехай він западеться зі своєю водою, — буркнув Юпітер, від
пливаючи. — Європо, ви станете моєю дружиною-островитянкою. Ми 
будемо любитися у себе вдома й на суходолі.

Європа не дуже зрозуміла значення цих слів, коли раптом вони з 
Царем богів опинились посеред невеликого острова, який щойно ви
ринув з моря.

На острові зеленіли пальми, співали пташки, паслася худоба і сто
яв чудовий білий палац, біля дверей якого привітно усміхалися раби. 
Усе ще стікало морською водою й чекало наказів.

Цього дня Юпітер дуже б запізнився до вечері, якби не зупинив 
на дві години сонце, сховавши його за хмари. В такий спосіб він упо
вільнив час. І зроблено це було так майстерно, що жоден астроном, 
жодна домогосподарка нічого не помітили. Так само й селяни. Була 
якраз пора косовиці, і вони бідкалися:

— Оце так день! Здається, кінця йому не буде! Але зате попра
цювали ми сьогодні на совість!

Коли Цар богів з’явився до олімпійського столу, то твердо поклав 
собі — якщо дружині заманеться допитуватися в нього, де він був, 
то він відповість: «У божественних справах». Але Юнона назустріч йо
му не вийшла, і з мовчанки слуг Юпітер зрозумів, що головній дружи
ні вже все відомо про його любовні пригоди.

— їй-богу не знаю, чому це я мушу вічно ховатися під різними ли
чинами? Хіба ж я не маю повного права робити все, що мені зама
неться?

Однак він постановив у майбутньому бути хитрішим і тому не від
дав Юноні подарунка, якого приніс їй: сніжно-білого килимка зі сво
єї власної бичачої шкури.

ю
Юпітерові завжди було приємно зга

дувати, як він перевтілювався в би
ка. Цар богів добре знав рогатих: 
здебільшого то були тварини статеч
ні, які мали звичай довго пережову
вати таємницю і ніколи її не вика
зували.

І він надумався перетворити в 
телицю ту, що любив найдужче в 
світі: солодку Іо. Однак ділитись
своїми намірами з цією красунею 
він не став — вона боялася Юно- 
ни, як вогню.

«Трішки зеленого корму жінці 
піде тільки на користь», — думав 
він.

І, милуючи свою коханку, Цар Олімпу в думці повторював: «Те
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лиця, телиця», — аж поки юна Іо справді перетворилася в телицю, за
доволено мукнувши.

— Бачиш, це не так уже й страшно, — мовив їй олімпієць, наче 
йшлося про безболісно видертий зуб.

Тим часом Юнона не могла забути, як її чоловік, викрадаючи Єв
ропу, прибрав подобу бика.

Тепер вона мала підстави не довіряти коров’ячій породі.
Ця телиця була чорно-білої масті, і ці два контрастні кольори ще 

дужче збудили підозру Юпітерової дружини.
— Що це за телиця? — запитала вона чоловіка.
— Я привів її для тебе. Коли треба подоїмо, і ти завжди матимеш 

свіже молоко.
Юнона хотіла була відповісти: «Ти ж добре знаєш, я ніколи не п’ю 

молока», але вирішила діяти хитріше. Щойно чоловік відійшов, як вона 
почала походжати навколо Іо, а та дивилася на неї незворушними ко
ров’ячими очима.

Тоді Юнона запитала:
— Невже ти, шельмо, сподіваєшся обдурити мене своєю коров’ячою 

подобою?
Іо розгубилася й відповіла:
— Не знаю, богине, що ви хочете цим сказати.
— От ти себе й викрила!
Очі бідолашної Іо зволожилися від пекучого сорому: гарячі жіночі 

сльози покотилися по її білошерстих щоках.
— Я йду, — мовила Юнона. — Але пам’ятай: тепер саму тебе я 

не залишу.
Іо повернулася й побачила потворного чоловіка, що дивився на 

неї, вирячивши очі, а їх у нього було більше сотні — на обличчі, на 
тулубі, на руках.

...Бідолаха не сміла й ворухнутися під палючим поглядом цих очей: 
вони проймали її до глибини душі.

Тим часом Юнона відшукала Юпітера.
— Мені дуже сподобалася телиця. Я її від себе не відпущу нізащо 

в світі.
— Чи не забагато честі для неї?
— Ні, не забагато.
— А я вважаю, що забагато.
Олімпієць подумав: «Невже ти думаєш, що твоє буде зверху?» І 

не ховаючись від Аргусових очей, що одне за одним затуманювалися 
від сну, став пестити свою телицю і в думці повторювати: «Жінка! Жін
ка, як раніше! Кохана жінка!»

Під його божественним поглядом і руками Іо тут же обернулася в 
жінку, якою була й раніше, до того, як нещодавно, стала коровою. 
Юпітер міцно стиснув кохану в обіймах і, дивлячися через її плече, рап
том побачив коров’ячий хвіст — він загаявся зникнути і задоволено 
хвиськав тепер по божественних боках.

Та під докірливим поглядом Царя Олімпу хвіст розтанув, мов 
на сонці сніг.



ГІГАНТИ
Після повернення з Кріту, де його ви

годувала коза Амалфея, юний Юпі
тер вважав себе за єдиного бога 
Олімпу. Звикши бачити коло себе 
лише одну .брикливу козу, він з по
дивом дізнався, що, крім нього, на 
світі існує чимало богів, таких же 
справжніх, як і він сам, — наприк
лад, був ще бог моря, бог пекла, 
бог торгівлі та багато інших. Проте 
невдовзі Юпітер заспокоївся.

— Чого це я зажурився? Хіба ж 
не лишаються мені в повну влас
ність небо й земля? — мовив він, 
розглядаючи в себе під ногами кру

ті схили неприступної фортеці Олімпу.
Але що це за створіння, там у долині — нібито й схожі на людей, 

але величезні зростом, вони мовчки снують довкола його високої рези
денції?

Гіганти прагнули одного — вирости якомога вищими, і, не нава
жуючись іти приступом на божественну твердиню, вони обмежувалися 
досі тим, що при кожній нагоді демонстрували дужі м’язи свого веле
тенського нагого тіла.

В той час на землі водилося багато чудернацьких істот, диплодо
ків та інших незвичайних допотопних страховищ. Усі вони, так само, 
як і щойно створені гори та ущелини, ще не втілилися у свої справжні 
форми й розміри і шукали себе або в повітряному океані або в гарячих 
надрах Землі.

Звідки взялися гіганти, такі численні й плодючі? їх породив вічний 
неспокій людей, які завжди прагнули до щастя, такого недосяжного 
вже навіть за тих часів.

І наївні люди кинулися рости вгору, плекаючи в душі надію, що це 
допоможе їм наблизитися до цього невловимого, але жаданого щастя.

А може, це були просто ледарі, які не хотіли працювати і росли 
від неробства?

Привід нарощувати собі ju io  знаходився завжди. До того ж у ті 
часи воно було ще в процесі формування, і його легко було бгати й ви
ліплювати, як завгодно.

Рада Гігантів засідала у великій печері, просторій навіть для най
більших велетнів. Очолював Раду один із тих, хто завдяки силі волі та 
доброму гумору сам з усієї своєї родини зумів зберегти середній зріст. 
Він завжди вмів знайти дотепне слово, щоб звеселити зажурених, і та
бун бізонів, щоб нагодувати найголодніших. Сам же він їв мало, про
те на здоров’я ніколи не нарікав. Але якось вій з’явився в печері у виг
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ляді карлика. Розгнівані гіганти, усі як один, обернулися до нього 
спинами, чи то пак литками. Що може путнього пропищати знизу цей 
малесенький ротик? Карликуватого голову виштурхали за двері, і він 
пішов, гнівно розмахуючи рученятами і ковтаючи сльози безсилої лю
ті й розпачу.

Залишившись без добрих порад, зголоднілі гіганти відмовилися чесно 
добувати собі хліб. Цього лише бракувало!

Раптом один з них ляснув себе по лобі, осідку мудрості навіть у 
гігантів:

— Якщо доля захотіла нас зробити такими, то не інакше, як для 
боротьби з богами. Чи не здається вам, браття, що вони надто багато 
собі дозволяють? Тільки щоб полоскотати собі ніздрі, ці пересичені з 
дитинства нероби вимагають собі в жертву гладких биків! Яке марно
тратство — спалювати м’ясо для богів! Ми тут пухнемо, а вони там ка
зяться з жиру! Заволодіємо раз і назавжди Олімпом, і тоді їжі виста
чить усім.

Але насправді гіганти взялися за непосильну справу. Хоч зріст бо
ги мали такий, як у людей, але вони були невразливі — їхня кров ма
ла особливий склад і тому не витікала навіть з найглибших ран. До 
того ж у богів була ще одна перевага: в разі небезпеки вони легко 
могли змінити свій образ і перевтілитися.

Ну, а гіганти, неповороткі розумом і тілом, мали тільки відвагу. 
Через невіру в себе вони ніколи не пробували перевтілюватися з побо
ювання, що не зможуть більше повернутися до своєї роздутої тілесної 
оболонки.

Щоб підбадьорити себе й залякати богів, вони вдалися спершу 
до погроз:

— Начувайтеся, ви, там за хмарами! Ні силою, ні хитрощами ми 
вам не поступимось! А віроломністю і поготів!

І вони почали жбурляти на Олімп цілі скелі й величезні уламки 
гір. А потім своїми широкими, наче долини, долонями підважили гору 
Пеліон, нагромадили її на гору Осса і ринули, всі як один, на штурм 
Олімпу.

Та коли вони дісталися до палацу богів, небожителів там уже 
не було. Крізь потаємні двері вони перебралися до Єгипту.

Не знайшовши богів і не маючи чим погамувати свій голод, гіганти 
засумнівалися в справедливості початої справи. Вони дійшли навіть до 
того, що війну, спершу таку їм любу, стали називати братовбивчою. А 
один, щоб довести свою добромисність, почав нишком зменшуватись і 
поступово вернувся до колишньої людської подоби, так само вчинив 
і його найкращий друг, потім його ворог, потім ще один, і нарешті всі, 
хто ошукався в нерозважному гігантизмі.

Після того, як їхня плоть нарешті перевісилася, люди вернулися в 
межі здорового глузду.

Боги добре знали, що головне — це вигадати час, і тому перемож
цями в битві з гігантами зрештою виявилися вони. Завжди дуже обе
режні й обачливі, Безсмертні вирішили вернутися на Олімп лише слі
дом за Мінервою, постійно оточеною невидимим могутнім ескортом 
практичного розуму й мудрості.
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ДІВЧИНА, 
ЩО СТАЛА 
ВЕЛЕТКОЮ

Навіть здалеку вона помітила, що зна
йомий краєвид невпізнанно змінив
ся. Столітні дуби стали кущами, а 
високі трави, мов крізь землю піш
ли. Вона думала: «Моя краса зник
ла в цьому недоладному тілі, мов у 
пащі дракона. Жіноча привабо, що 
станеться з тобою при такому веле
тенському зрості? Як тепер бути в 
моєму безвихідному становищі? Я 
безповоротно загубилася сама в со
бі. Заблукати в лісі — ще не так 
страшно, як зникнути у власному 
тілі. Зростом я завелика, станом я 
затовста. Якось я купалася в річці, 

а на березі гралося немовлятко. Побачивши один з моїх персів, воно 
впало, мов громом прибите. За які гріхи доводиться мені вставати опів
ночі, щоб нагодувати це вічно голодне тіло, ці непривабливі стегна, це 
безмірне черево, ці велетенські рухливі, розчепірені пальці на ногах!»

Бідолашна дівчино, обітри свої сльози, завбільшки з голубині яй
ця, бо з них ніколи не вилупляться голуб'ятка! Дівчино, приречена на 
безплідність, ну навіщо марно хвилюватися? Твоєму лиху нічим не 
зарадиш; тобі вічно судилося гибіти старою дівою, ховаючись по пе
черах.

Як і слід було сподіватися, нещасна закохалася в чоловіка звичай
ного зросту. Зіщулившись, наскільки це можливо для велетки, вона 
сумно дивилася, як він гне спину над своєю роботою. «Недосяжне ти 
моє щастя!» — думала вона в тихому розпачі. І заховавшися в густих 
хащах, де зміями звивалися ліани, велетка розчісувала волосся, гаряч
ково чистила собі нігті, тручи їх один об один, як було тоді в моді, і 
жувала без усякої надії чарівне зілля, дане жалісливою знахаркою. Та 
приречена на гігантизм дівчина, наче айсберг на морозі, не зменшува
лась ні на один сантиметр. «Ти велетка!» — і її брали дрижаки; «Ти 
велетка!» — і це звучало, як похоронний дзвін; «Ти велетка!» — і жор
стокий біль краяв її душу.

У любовному чаду, пройнята пекучим бажанням самопожертви, во
на мріяла відрізати собі ногу й надіслати коханому в знак безмежної 
любові.'«Бідолашна дурепо, — картала вона себе подумки, — тільки 
милиць тобі й бракує! Мало ще ти вистраждала?»

Одного разу той чоловік захворів. Дружина доглядала його по
гано, і йому дедалі гіршало. Якось уночі він побачив, що в темряві до

154



нього наблизилася велетенська постать жінки і скромно спинилася тро
хи осторонь. Підбадьорений з’явою могутніх невідомих сил, чоловік звів
ся на ліжкові. Збентежена велетка поволі осміліла і мовила йому 
щонайніжнійіим голосом:

— Я молода дівчина, мені двадцять років.
— Не кричіть так страшно, ви мене вб’єте своїм голосом. Я ще 

зовсім кволий.
— Не бійтеся, я бажаю вам тільки добра. Я буду вашою малень

кою подругою.
Атож, бідолашна так і сказала — «маленькою», палко прагнучи 

видати бажане за дійсність. Але гай-гай! — це сказано було таким гро
мовим голосом, що хворий зомлів. Тоді, вже не стримуючись, закоха
на кинулася до ліжка і припала величезними вустами до малесенького 
рота недужого.

Аж раптом у її обіймах тулуб, голова й руки чоловіка зробилися 
велетенськими. Те ж саме сталося і з рештою тіла. Палке й розпач
ливе кохання дівчини перетворило нещасного в гіганта. І вона тут же 
його розлюбила.

ВДОВА 
І ТРОЄ 
БАРАНІВ

Ця добросерда вдова мала синів — 
трьох баранів; не те, щоб баранів у 
переносному значенні цього слова, 
тобто тупих, безхарактерних хлоп
ців, а найсправжнісіньких, оброслих 
вовною та з усіма іншими баранячи
ми рисами. На виправдання батьків 
можна тільки зазначити, що їхні чо
тириногі діти вміли говорити. А от 
бекати — не вміли. Скільки не сил
кувалися вони потайки, їм ніколи не 
щастило видобути з горлянки такі 
звичайні для овечого роду деренчли
ві меланхолійні звуки.

Ні батько, ні мати, ані хто інший з предків по материнській чи бать
ківській лінії не мали в собі нічого баранячого. Єдине пояснення — це 
та обставина, що всі троє баранів були рамбуйської породи, а в Рам- 
буйє батьки перебули свій медовий місяць.

Вони жили собі потихеньку життям дрібних буржуа. Увечері мати
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вкладала їх по одному в ліжко, але щойно вона гасила світло, як вони 
скидали з себе ковдри й лягали усі троє долі в кутку спальні.

Незважаючи на те, що наші барани вміли говорити, б а ч и л и с я  в о н и  
поганенько, і жоден з них не спромігся скласти іспити на атестат зрі
лості, хоч завдяки зусиллям матері, жінки хитрої і діяльної, за них кло
поталися і Товариство захисту тварин і Ліга прав людини та громадя
нина. Але екзаменатори так і не видали атестати цим лобурям з об
стриженою вовною — як відомо, іспити бувають на початку літа, коли 
стоїть спека.

Навіть за життя чоловіка жінка ніколи не висловлювала подиву, 
що в неї такі діти, немовби і всі її приятельки теж народжували бара- 
нів.

Вона завжди брала з собою діток у гості, називаючи їх «мої яг
нятка», щоб люди почували себе невимушено. Ніякого лицемірства, нія
кого кривляння. Вони ніколи не ставали на задні лапи, як песик, що 
лросить цукру, і не носили на голові бантика, наче пудель. Вони були 
баранами і не мали наміру корчити з себе когось іншого. Та це анітро
хи не заважало загальній розмові, бо всім подобалося слухати їхні люд
ські голоси.

— Як люб’язно з вашого боку було привести до нас у гості милих 
своїх діточок!

— Я їх виводжу на люди, щоб вони не здичавіли й не обернулися в 
маленьких ведмежат.

Ніхто не знав, чи можна їх погладити, коли вони казали «Добри
день, пані», і тому всі, як правило, обмежувалися дружнім кивком го
лови. Поводилися вони дуже пристойно, особливо, якщо їм наливали в 
блюдечко молока, бо ж не можна було, врешті, запропонувати їм чаш
ку чаю.

Мати охоче приймала запрошення для своїх діток, хіба що іноді 
відмовлялася приводити їх на пікніки, бо їй не вистачало рішучості за
боронити «цим дурненьким», байдужим до чаю та до світських манер, 
•скубти травицю на очах усього товариства. Вона теревенила про їхню 
кар’єру, майбутнє, наче вони й справді були хлопчаками. Коли почина
лися розмови про одруження, вона казала:

— Про це моїм любим синочкам рано ще думати.
Скільки ж вони мали років? З їхніх баранячих морд визначити вік 

було годі. А заглядати їм у зуби ніхто не наважувався.
— Мої діти ще не посідають певного становища,—казала мати.—А 

за посагом вони не ганяються. Настане час, і я знайду для них дів
чат серйозних, розумних, що не будуть цілими днями бігати по крам
ницях і не зважатимуть на дрібні фізичні вади моїх синочків. Хіба вже 
так важливо, що носи в них довші, ніж у інших хлопців, що на спині у 
них росте трохи вовни? Щира душа — ось що головне, особливо тепер, 
коли життя стає таке складне.

Потім, випровадивши дітей на хвильку за двері, вона обурено до
давала:

— Чи повірите, днями наша спільна приятелька — я не хочу й зга
дувати її імені — мала нахабство бовкнути, що моїм синам треба шука
ти в подружжя овечок. Який сором! Я посварилася з нею назавжди. І 
це називається подруга!

Потім знову кликала діток до себе:
— Сідайте поруч, синочки, ваша мати пишається вами. Ви пре
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красні, як маленькі боги, адже у вас мова й інтелект людини злилися 
воєдино з прадавнім досвідом звірів. Повірте, у вас є щось справді 
святе.

— Та що ти, матусю! — вигукували вони, добре знаючи вбогість 
своєї баранячої тями.

— Не вам про це судити. Тільки ваша матінка та її вірні друзі зна
ють, чого ви варті. Я впевнена — в стародавньому Єгипті або в індії 
вам би поклонялися, але в наші часи меркантильність і брак ідеалів 
призвели до того, що людей оцінюють лише за зовнішністю, а зовніш
ність найчастіше буває облудною.

— Знаєте, в Америці вони б розбагатіли, — мовила якось одна 
приятелька, бажаючи сказати щось приємне.

— Який жах! — обурилася мати. — Мені зовсім не хочеться, щоб 
мої діти поневірялися в чужій країні. Для них досить місця у Франції. 
Я ще можу відпустити їх до колонії, але за кордон — я не погоджуся 
нізащо в світі!

У матері тільки й мови було, що про Францію. Вона вважала, що 
інші мало виховують своїх дітей у патріотичному дусі.

Коли почалася страхітлива баталія під Верденом, одна жінка, чиї 
сини були на фронті, запитала в неї:

— А де ж ваші діти?
— Ох, не роз’ятрюйте моїх ран. Я й так терплю муку, не маючи 

змоги вирядити своїх діток захищати вітчизну.
І хлипаючи та заїкаючись від хвилювання, додала:
— Я б з вели-ли-чезною радістю, вели-ли-чезною гордістю благо

словила їх на битву. Але бог розсудив інакше.
Тим часом, коли вдова виходила з баранами на прогулянку, лю

ди почали поглядати на них скоса.
— М’яса й так не вистачає, — перешіптувалися за її спиною. — 

Он які черги перед крамницями.
Одного дня літній пан з орденом ввічливо спинив її на вулиці 

і сказав:
— Худоба тепер у великій ціні. Ви мусите на це зважити.
— Убивця! Блюзнір! — заверещала мати. — Чи знаєте ви, що мої 

діти володіють даром слова?
— Тоді нехай беруть зброю.
— Хіба ж винні вони, що природа наділила їх чотирма малень

кими ніжками, не здатними тримати рушницю? Якби не це, я б перша 
віддала їх на вівтар батьківщини.

— Ну, годі даремних розмов, завтра вранці за ними прийдуть.
Цей пан був місцевий комісар поліції.
Перше ніж зарізати маленьких добродіїв, їх запитали, чи не хо

чуть вони зробити якоїсь заяви. Сподівалися, може, перед смертю во
ни відкриють таємницю свого походження. Та перелякані барани не 
здобулися й на слово. Несподівано для всіх вони раптом забекали — 
забекали голосно й так розпачливо, що роздратовані різники зарізали 
їх найпершими.

З французької переклав 
Віктор ШОВКУН
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МИРОСЛАВА ТОМАНОВА 
ТА П РОМАН 
«СРІБНА РІВНИНА»

На конкурсі, присвяченому 50-річ- 
чю Комуністичної партії Чехословач- 
чини, Мирослава Томанова за роман 
«Срібна рівнина» одержала премію. 
Через рік на установчому з’їзді Спіл
ки чеських письменників Ян Козак 
— нині голова Спілки — назвав її  
серед «видатних і відомих письмен
ників»,- творчість яких становить 
«міцне й солідне підгрунтя» нового 
періоду розвитку чеської літерату
ри, періоду «оновлення її соціаліс 
тичного характеру».

Роман «Срібна рівнина», який є 
вагомим внеском у зміцнення єднос
ті народів соціалістичної співдруж
ності, особливо народів Чехословач- 
чини та Радянського Союзу, став 
найвизначнішим внеском Томанової 
в сучасний процес розвитку чеської 
літератури.

Твір пройнятий пафосом дружби 
народів, скріпленої героїчними под
вигами й кров’ю радянських та чесь
ких і словацьких солдатів на полі 
бою. Письменниця змальовує участь 
чехословацької бригади (майбутнього 
корпусу) під командуванням Людвіка 
Свободи в боях за визволення Украї
ни і міста Києва від фашистських 
окупантів.

Проте відчуття перспективи, логі
ка подій і конфліктів, що стали об’єк

том художнього зображення й аналі
зу, веде читача далеко за межі Ук
раїни. В думках і мріях героїв тво
ру постає образ близького й жадано
го майбутнього, визволеної «златої 
Праги» в тому апофеозі, в якому за
пам’ятав її  читач трилогії Олеся Гон
чара.

«Перші іноземці, які приєдналися 
до нас», «наші найвірніші друзі», 
так говорять про бійців чехословаць
кої бригади ще на лівому березі 
Дніпра радянські воїни в романі Ми
рослави Томанової. Це символічні 
слова, всім змістом звернені до су
часників.

Ідейний і творчий шлях, яким Ми
рослава Томанова прийшла до ство
рення роману «Срібна рівнина», ве
ликою мірою характерний для тих 
письменників, з іменем яких нині 
пов’язують оновлення соціалістично
го характеру чеської літератури.

Письменницька творчість була і є 
для Томанової партійною справою — 
як у широкому, ідейно-естетичному, 
так і в індивідуальному, біографіч
ному розумінні.

Творчість Томанової, пронизана з 
самого початку мотивами соціальної 
критики й антифашистського протес
ту, послідовно вела її до лав Кому
ністичної партії. Вже на перші дра-' 
матичні твори, написані разом з чо
ловіком, відомим письменником Йозе
фом Томаном, з гострою критикою 
накинулась буржуазна преса й цензу
ра. Після прем’єри п’єси «Жаба в 
криниці» (1937) Театр на Віногра- 
дах у Празі одержав від своїх за
можних абонентів багато листів з ви
могами не займатися пропагандою 
комунізму. Після третьої вистави 
п’єсу було заборонено.

Наступну драму Томанови писали 
на замовлення чеського режисера 
Е. Ф. Буріана. «Дорогі друзі, — пи
сав він авторам після прем’єри «Жа
ба в криниці», —■ бачив вашу п’єсу, 
і дуже мені вона сподобалась. Ви 
мої люди. Хочете щось написати для 
мого театру? Якщо згодні, прийдіть 
до мене. Ваш Е. Ф. Буріан». «Як же
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було не погодитись з тим, що було 
мрією для кожного драматурга! — 
згадує Мирослава Томанова. — Ми 
пішли до Буріана і домовились напи
сати п’єсу про короля Вацлава IV 
під назвою «Народний король». У 
той час весь наш народ з нетерпін
ням чекав, яку відповідь дасть наш 
уряд на вимоги Гітлера, а ми писали 
про те, як наші предки відбили напад 
німців і прогнали їх із своєї землі».1

Цензурі «Народний король» не 
сподобався через очевидний перегук 
мотивів гуситського руху з сучасним 
антифашистським, і вона заборонила 
в п’єсі двадцять епізодів, саме тих, 
де показано було, як народ духовно 
піднісся над своїми панами, короля
ми і сам дав відсіч ворогові.

А ще одна драма — «Виноград
ник», — написана вже 1941 року, бу
ла заборонена окупантами, які влови
ли в ній алегорію, скеровану проти 
них.

Антифашистський підтекст мала і 
перша самостійно написана п’єса 
Мирослави Томанової «Дзвони мого 
міста» (1943): бідний дзвонар, якого 
переслідують привілейовані майстри, 
намагається дзвоном з храму свято
го Віта на Градчанах (Празький 
Кремль) нагадати пражанам про бо
ротьбу проти насильства й провіщає 
наближення жаданого визволення.

Творчість Мирослави Томанової 
після другої світової війни (з 1945 
року вона — член Комуністичної пар
тії) тісно пов’язана з найактуальні
шими проблемами визволеної Чехо- 
словаччини. В комедії «Весільні пи
роги» показане чеське село, що стає 
на шлях соціалістичної перебудови — 
селяни переорюють межі. Про нові 
соціалістичні методи в лісовому гос
подарстві, проблеми збереження лі
сових багатств і охорони природи від 
шкідників, а заразом і від шкідливо
го господарювання ретроградів, ідеть
ся в написаному з Йозефом Томаном 
романі «Там, де гори зелені» (1956). 
У талановитому нарисі «Римські

1 «Руде право», 28 листопада 1970 р.

вакханалії під радянським міся
цем» Мирослава Томанова розповіла 
(після подорожі по Італії) про той 
резонанс, який викликав у Римі за
пуск першого радянського супутника.

Передова письменниця й активний 
громадський діяч, Мирослава Томано
ва допомагала створювати нову Спіл
ку чеських письменників. 1972 р. за 
видатні творчі й громадські заслуги 
вона була удостоєна почесного зван
ня заслуженого митця.

Такий творчий, життєвий, громад
ський шлях обрала Мирослава Тома
нова, і з цього шляху вона не збочу
вала в дні найтяжчих випробувань. 
На цьому шляху склались переко
нання письменниці, які вносять так 
багато світла в її  роман «Срібна 
рівнина». Художній аналіз супереч
ностей і конфліктів просвітлено в ро
мані твердим переконанням, що тоді, 
коли вирішується доля народу, бать
ківщини, все найкраще, справді чес
не і патріотичне в людині, якщо во
но в неї є, неодмінно перемагає по
милкове, дріб’язкове, індивідуаліс
тичне. В цьому, власне, й полягає го
ловна морально-філософська ідея 
твору.

«У моєму романі, — сказала То
манова в інтерв’ю кореспондентові 
газети «Трибуна», — показано, як 
молоді люди здатні боротись аж до 
самопожертви. Такі мої герої — те
лефоністка Яна, надпоручик Ста- 
нєк, десятник Махат, і таким є все 
військо Свободи».

Такими показано чехословацьких 
солдатів і офіцерів. Так їхні подвиги 
оцінила й радянська преса, розпові
даючи про битву за Київ.

Письменниця зосередила увагу на 
бойових подвигах батальйону майора 
Рабаса, а ще більше на подвигах 
зв’язківців надпоручика їржі Станє- 
ка. Часом це призводить до деякого 
звуження панорами подій, показаних 
у романі. Натомість виграють його 
психологічні аспекти: герої роману — 
офіцери Станєк, Рабас, Галірж, Вок- 
роугліцький, солдати Махат, Бор- 
жек, Калаш та багато інших — про-
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ходять не як силуети, а як живі лю
ди з індивідуальними долями, харак
терами, із своїм місцем у складному 
й драматично напруженому сюжеті 
роману.

Саме це й дало можливість рома
ністці порушити важливі й глибоко 
драматичні моральні проблеми. 
«Срібна рівнина», як справедливо 
відзначив чеський критик Владі мір 
Бретт, цікава і як роман про битву 
за Київ, і як «роман про силу люд
ської волі і людських почуттів у боях 
Великої Вітчизняної війни».

На війні, на грані між життям і 
смертю, моральні проблеми набува
ють незвичайної гостроти, а мораль
ні критерії —чіткості й максималізму. 
В такому світлі постають у ро
мані проблеми любові й дружби, по
кликання і патріотичного обов’язку, 
самозбереження і самопожертви, гу
манності до підлеглих і необхідності 
посилати їх на смерть.

Дві останні стають центральними 
і в сюжетній будові роману, зв’язу
ючи людські долі й сюжетні лінії 
твору. Надпоручик Станєк наказав 
групі підлеглих йому зв’язківців по
лагодити телефонну лінію під час 
бою. У цій операції загинув солдат 
Боржек. Десятник Махат, закоханий, 
так само, як Станєк, у телефоністку 
Яну Панушко, звинувачує надпору- 
чика в смерті солдата: пускає чутку, 
що Станєк, наражаючи на небезпеку 
без будь-якої потреби саме Боржека, 
керувався почуттям помсти (нібито 
за те, що Боржек — чех, але ра
дянський громадянин — хотів поки
нути чеську бригаду і повернутись у 
Радянську Армію). Наклеп створює 
атмосферу недовіри до командира, 
якого солдати доти поважали.

Конфлікт ускладнюється певними 
суперечностями між офіцерами Ста- 
нєком, з одного боку, і Галіржем та 
Вокроугліцьким, з другого. Остан
ніх надіслав до бригади лондонський 
еміграційний уряд, сподіваючись за 
їх допомогою посилити тут свій 
вплив.

У кульмінаційному моменті кон

флікт загрожує трагічними наслідка
ми: Махат підбурює солдатів на від
критий протест і навіть бунт проти, 
командира. Чи треба пояснювати, що- 
це означає в умовах війни, на пере
довій?!

Тільки тепер солдати усвідомлю* 
ють — не в останню чергу завдяки 
комуністові Єржабеку,— як вони да
леко зайшли, переоцінюють усе, іцо 
сталося, і дають відсіч Махатові. 
Злякані можливими наслідками Га- 
лірж і Вокроугліцький також відсту
пають.

Галірж виношує честолюбні пла
ни на майбутнє. «Ми будемо сильні
ші», — міркує він, мріючи, що з 
Лондона після переходу англійців і 
американців через Ла-Манш «прийде 
наш уряд, президент, міністерство, 
мій тесть...» І вже протиставить се
бе таким, як їржі Станєк.

Інший шлях бачить Вокроугліць
кий. Галірж дорікає йому за симпа
тії до комуністів: «Дивно, що ти досі 
не попросив у них партійного квит
ка!» — «А чому б і ні? Мені їхня 
програма подобається», — відповідає 
Вокроугліцький.

Чи стануть його нові симпатії твер
дими переконаннями, ще невідомо, 
їржі Станєк має право на сумніви 
щодо цього.

А сумніви підштовхують надпору- 
чика до рішення, яке й визначає його* 
особисту долю, його подальший жит
тєвий шлях.

Війна відірвала Станєка від музи
ки. Але він, природжений музикант,, 
вирішує назавжди зв’язати свою до
лю з армією, стати кадровим офіце
ром. Бо знає, що новій Чехословач- 
чині вкрай потрібна сильна надійна, 
армія. А чи буде вона такою, якщо 
в ній служитимуть лише Галіржі та. 
Вокроугліцькі? «Чи буде Джонні 
(Галірж) запорукою сильної армії? 
Він в армії залишиться, я — ні».

Логіка таких роздумів підводить 
його до твердого рішення: такої
жертви вимагає від нього особисто 
не тільки війна, а  й майбутнє віт
чизни.
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Роман Мирослави Томанової ніко
го не залишає байдужим. Серед чи
тачів і критиків він викликав 
схвалення й суперечки. Письменни
ця, відповідаючи читачам, так пояс
нила одну з дискусійних проблем: 
«Кохання і війна... Ці поняття не ви
ключають одне одного. Це видно й 
з образів двох закоханих — Яни і 
Іржі, які через увесь роман проно
сять нероздільний зв’язок цих двох 
слів. У вірші про материнську любов 
чеський поет Неруда каже, що її не 
можна і в морі втопити. Так само 
навіть війна не може вбити кохання».

Цікаві пошуки автора роману у 
сфері художніх засобів. Найпомітні
ші знахідки бачимо у фіналі твору, 
де фрагменти сюжетних ліній пов’я
зані за принципом кіномонтажу. Це 
допомогло романістці органічно об’єд
нати всі сюжетні лінії й проблеми 
твору, а в розв’язках відкрити пер
спективу до сучасності.

Старанне вивчення історії й су
часного життя передувало здійснен
ню художнього задуму. Мирослава 
Томанова кілька разів побувала на 
Україні, в Києві, бо, за ї ї  словами, 
«мусила на власні очі бачити всі 
місця бойового шляху чехословацької 
бригади. Обійшла навколо Києва і 
ходила його вулицями, де мої герої 
так відважно воювали. А показував 
мені ті місця Герой Радянського 
Союзу генерал-майор Терентій Хо- 
мич Уманський, колишній командир 
роти, що перша зуміла під страшним 
вогнем закріпитись на правому бере
зі Дніпра... Я не мала права нічого 
поминути. Тому навчилася навіть 
водити танк»...

Талант і праця йшли тут разом.

Михайло ПАРХОМЕНКО

Москва.

СУПЕРЕЧКА
ПРО
МАЙБУТНЄ * У

Роман Т. Вулфа «Озирнись на дім 
свій, ангеле» починається словами: 
«Кожний з нас — результат незлічен
них додавань, яких він не рахував».

Нехай так. Але в той же час немає 
на землі двох однакових особистос
тей, немає однакових людей навіть се
ред близнят. Кожна людина духовно 
унікальна як особистість і неповтор
на в своїх фізичних, психічних, мо
ральних і соціальних якостях.

Тривога за долю особистості сьогод
ні надзвичайно гостра серед думаю
чих людей у буржуазному суспільстві, 
де модернізація й автоматизація засо
бів* виробництва під впливом техніч
ної революції призвела до поглиблен
ня старих і появи нових форм відчу
ження й експлуатації.

Більшість зарубіжних авторів, що 
писали про соціальні аспекти автома
тизації праці, стали на песимістичні 
позиції. Навіть «батько кібернети
ки» Норберт Вінер ще в 50-х 
роках заявив, що «автоматизація, до
сягнута з допомогою електронно-об
числювальних машин та кібернетично
го керування.із зворотним зв’язком, 
через двадцять п’ять років здавати
меться лише квіточками».

У документальному нарисі «В'язні 
скляних гробниць» Макс фон дер 
Грюн (ФРН) дуже переконливо пока
зав, до чого призводить автоматиза
ція виробництва в «суспільстві спожи
вання». Завданням фон дер Грюна бу
ло показати процес, що перетворює 
людину на морально скаліченого й по
збавленого індивідуальності робота, 
показати страшні наслідки автомати
зації виробництва за капіталізму.
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Нарис побудовано на основі розмов 
з робітниками й службовцями, яких 
фон дер Грюн знає багато років.

«...Дамберг працює на електростан
ції Шменхаузен у районі Хамма, од
ній з найбільш автоматизованих у За
хідній Європі. Він сидить за тримет
ровим пультом і стежить за 227 
кнопками, чекаючи, коли одна з них 
засвітиться. Разом із Карлом Дамбер- 
гом у цьому скляному «склепі» си
дять за пультами ще п’ять чоловік, і 
всі вони цілими днями нічогісінько не 
роблять, лише стежать за кнопками. 
Якщо кнопка засвітиться, її треба на
тиснути, і ацтоматй зроблять своє ді
ло. Карл Дамберг чекає, дивиться, че
кає... Карл Дамберг уявляє собі, хоч 
і не зовсім чітко, де і що саме псуєть
ся, коли сигналізує одна чи кілька 
кнопок. Він приблизно знає, як усу
ваються неполадки і що відбувається, 
коли він натискає на кнопку. Але сам 
він ні в що втрутитися не може, за 
нього все робить автоматика. Коли 
ж вона підведе, він однаково і паль
цем не кивне. Приїдуть фахівці з 
Дюссельдорфа й відремонтують апа
ратуру. Споживачі електроенергії теж 
не турбували його телефонними дзвін
ками, вони навіть не помічають нічо
го: адже якщо одна з станцій пере
стає давати струм, замість неї вмика
ється інша, зв'язана з нею в загаль
ній енергомережі. Карл Дамберг знає 
все це, і на зміну задоволенню від по
ліпшення матеріальних умов до нього 
поступово приходить твереза оцінка 
характеру його роботи: «Врешті-решт 
я міг би взагалі нічого не робити...»

Пропрацювавши чотири роки, 
Дамберг починає усвідомлювати своє 
місце у виробничому процесі. Його 
незадоволення роботою поділяє і дру
жина. Вона розповідає: «Мій чоловік 
дуже змінився...» Він «приходить до
дому зовсім виснажений і одразу ля
гає... Мені це важко зрозуміти. Адже 
у нього немає на роботі ніякого фі
зичного навантаження. Він цілий день 
нічого не робить і тільки намагаєть
ся згаяти час. Що ж його так стом
лює?»

Фон дер Грюн зазначає, що вже на
писані книжки про мову технізованого 
світу. Зареєстровано особливу мову 
наукової фантастики й коміксів, мову 
підписів під картинками, де речення 
розриваються на шматки й розкида
ються по всій сторінці. Але поки що 
немає досліджень, які показують, як 
змінюється мова людини під впливом 
машин-автоматів. «Спираючись на 
свої особисті спостереження і вражен
ня, — пише фон дер Грюн, — можу 
сказати, що люди в умовах автомати

зації вдаються до скорочень, слова 
немовби набувають іншого змісту...»

Цікаві й інші спостереження пись
менника. «Американський соціолог 
Маргарет Мід називає майбутню еру 
суцільної автоматизації «новою тра
гедією людства», — продовжує він. 
— Ця трагедія не зводиться тільки 
до проблеми експлуатації, соціально
го становища, заробітної платні. Во
на полягає ще і в тому, що людина 
стає безсилою перед машиною, що во
на змушена капітулювати перед нею, 
щоб вижити...»

Проблема, яка постає перед робіт
никами на підприємствах капіталіс
тичного Заходу, трохи інакше, але не 
меншою мірою стосується і його ін
телігенції, науково-технічна револю
ція підкоряє розумову діяльність 
вимогам великого машинного ви
робництва. Чисельність людей, про
фесією яких є розумова праця, стано
вить уже десятки мільйонів чоловік. 
Масовість професій розумової праці 
позбавляє їх представників колишньої 
привілейованості. Індивідуальна цін
ність кожного окремого інтелігента 
різко падає: в будь-який момент він 
може бути без особливої шкоди замі
нений іншим пішаком в системі сучас
ного виробництва.

«В системі суспільного розподілу 
праці творці й поширювачі культури 
виконують різні функції, — пише 
Є. Амбарцумов. — Інтелігенція ієрар
хічно розчленована на творців та ко
піювальників (або «інтелектуалів» 
та «виконавців»). Соціальна структура 
інтелігенції набирає антагоністично- 
класового характеру з огляду на різ
не ставлення різних ї ї  груп до влас
ності на засоби виробництва. Монопо
лістична буржуазія допускає інтелек
туалів до керівництва лише тоді, ко
ли вони її підтримують. А сучасна 
технократія, за визначенням осново
положника буржуазної соціології 
Макса Вебера, — лиш «кваліфікова
ні наймані експерти», не більше. Ря
довий інженер — деталь у велетенсь
кому механізмі, менеджер-інженер си
дить біля командного пульта, і між 
ними — безодня» .

Індивідуалізм — одне з найхарак
терніших явищ буржуазної свідомос
ті, і його «золотий вік» треба шукати 
в XIX столітті. В тих формах, у яких 
індивідуалізм склався в минулому ві
ці, ми знаходимо його у найяскравіших 
проявах, мабуть, у Великобританії. 
Серйозні тріщини британський інди
відуалізм почав давати тільки під час 
другої світової війни.
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«В манері вести свої справи без 
зайвого галасу і з цілковитою знева
гою до всього іншого світу, — писав 
Джон Голсуорсі про Форсайтів, — ці 
люди уособлюють саму суть британсь
кого індивідуалізму, — результату 
природної відокремленості всієї краї
ни».

Айфор Іване у своїй праці «Англій
ська література. Цінності й традиції» 
(1962), що багато разів перевидавала
ся, підкреслив відразу англійця XIX 
століття до теоретичного аналізу тих 
чи інших явищ, які він міг збагнути 
емпірично, — побачити, «помацати» 
і сприйняти з своєї індивідуальної, 
йому одному властивої точки зору.

Сьогодні відійшли в забуття Фор- 
сайти, а англійський інтелігент давно 
перестав задовольнятися емпірикою, 
його повстання проти неї (і потяг до 
осмислення різних явищ реальності) 
стало тим більш бурхливим, чим 
більш він перед тим мирився із сприй
няттям речей за допомогою своїх п’я
ти почуттів.

Гіркотою іронії пройнято в п’єсі 
Стоппарда «Стрибуни» звернення 
Джорджа — професора етики — до 
архієпископа Кентерберійського, в 
якому мова йде про основи сучасної 
етики. Безглузда та дійсність, у якій 
архієпископ Кентерберійський — най
більший з князів англійської церкви 
— цікавиться більше галками, 
кротами та кроликами, ніж трудящим 
населенням країни, охопленим глибо
кою тривогою. Ще страшніша карти
на втрати індивідуальної «окремішно- 
сті», цінності й авторитету особи в 
іншій сучасній п’єсі «Почуття відчу
женості», що належить перу Джона 
Осборна, автора відомої п’єси «Озир
нись у гніві».

У фінальному монолозі Осборн ви
казує свій страх перед добою загаль
ної «механізації», коли всі людські 
почуття стають атрибутами тієї чи ін
шої галузі науки. Усе неповторне, все 
індивідуальне стерлося, залишилося 
тільки таке собі середнє арифметич
не. Перед «добою прогресу», що на
сувається,—говорить Осборн у своїй 
п’єсі, — не потрібні ні мистецтво, 
ні індивідуальна мова, ні — що най
страшніше — сама індивідуальність.

Однією з головних тем складної, 
багатопланової книги французького 
письменника К. Франка «Аме
риканська ніч» (1972) є тема особи
стості. В романі відбувається дво
бій між стандартом і неповторним 
людським «я» і порушується таким 
чином актуальна на капіталістичному 
Заході проблема. Головний персонаж 
роману — фоторепортер Серве Мон.

Він служить у великому фотоагент- 
стві й виконує завдання його керів
ників, фотографуючи людей — різ
них за віком, за професією або соці
альною приналежністю. Мона не по
кидає бажання проникнути за маску, 
нап’яту на обличчя тієї чи іншої 
людини життєвими обставинами, і 
розшукати під нею неповторну осо
бистість. Символічний смисл образів, 
створених Франком, очевидний, і 
лейтмотив роману не є загадкою.

Але якщо «Американська ніч» — 
лише роман з підтекстом, то вже 
прямий діалог з тими явищами, що 
оточують людину в сучасному капі
талістичному суспільстві, містить у 
собі роман Ж. М. Леклезіо «Велетні» 
(1973). Це діалог з технічним прогре
сом, діалог з тим, що вороже лю
дині в капіталістичному світі, але 
не завжди нею усвідомлене. Автор 
відкидає пояснення, що його дає аб
сурдності світу буржуазна соціологія: 
мовляв, винна холодна логіка науко
во-технічного прогресу, винні маши
ни, які роздушили людину. Антитеза 
«техніка — людина» знайома читаче
ві попередніх романів Леклезіо. Але 
автора «Велетнів» уже не задоволь
няють давні відповіді; на запитання, 
хто винен в самотності та неприка
яності людини, він відповідає: «Ха
зяї!», і тут-таки, суперечачи собі, 
додає: винуватцями лиха людського 
є і хазяї, і безлика електрика, й ве
летенські літери реклами, й анонімні 
машини... За такої постановки питан
ня зло втрачає конкретність, але ав
тор книжки, безперечно, вже набли
зився до правильної відповіді.

Іще п’ять років тому на міжнарод
ному симпозіумі з біологічних про
блем у Лондоні видатний біолог 
Дж. Данієлі підкреслив, що біологам 
світу час вже подумати над тим, що 
вони можуть і чого не можуть і не 
повинні дозволяти собі робити. «Ген
на інженерія», якою ще недавно так 
пишалися вчені на Заході, досліди, 
що ставилися і ставляться десятками 
вчених переважно в Англії (Гертон) 
і в США, не могли не дістати свого 
відображення в літературі. Зауважи
мо при цьому: не тільки в науково- 
фантастичній... Думаючих людей за
хідного світу тривожать чимдалі ри
зикованіші досліди, що робляться за 
зачиненими дверима, в мирній тиші 
лабораторій. Ця тривога поглиб
люється ще й тією обставиною, що 
дедалі більше поширюється уявлен
ня про науково-технічний прогрес як 
самоціль.
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Чимраз більше з'являється на За
ході прихильників «сайєнтизму», для 
яких немає заборонених методів у на
уковому експерименті. З погляду 
сайєнтистів, вони відповідають лише 
за те, що вносять у ту чи іншу га
лузь знань, без урахування наслідків 
здійснюваних експериментів для жит
тя й безпеки людини.

Вільям Джеймс ще наприкінці ми- 
ну лого століття сказав: «...Система
тичне заперечення наукою особисто
сті, як умови явищ, ця непохитна ві
ра в те, що світ наш за своєю суттю 
й за своєю внутрішньою природою 
строго знеособлений, з часом може 
виявитися тим самим недоліком на
шої хваленої науки, який найбільше 
вразить наших нащадків, тим недо
ліком, який у їхніх очах зробить цю 
саму науку позбавленою перспективи 
і обмежень».

Симптоматичним є, лист, з яким 
група американських біологів у 1973 
році звернулася до своїх колег, за
кликаючи їх припинити експерименти 
з «генної інженерії», результати 
яких можуть виявитися смертоносни
ми для людства

Виступаючи з цих животрепетних 
питань, директор Інституту молеку
лярної біології Академії наук СРСР 
академік В. Енгельгардт — найбіль
ший з радянських спеціалістів у га
лузі генної інженерії — в 1974 раці 
писав: «Важко сказати, чи всі моти
ви, що спонукали до подібного звер
нення, відображені в його тексті. Але 
безперечним є те, що воно приверне 
велику увагу. Також не підлягає сум
ніву, що привернення такої уваги до 
проблем, порушених у зверненні вче
них, є дуже своєчасним і потрібним... 
Проте одне ясно вже тепер: головна 
загроза полягає не в самих дослідах 
як таких, а в тому, щоб вони не ста- 1

1 Біологи різних країн провадять досліди по 
коригуванню генетичної структури, прагнучи, 
зокрема, звільнити людство від спадкових 
хвороб. Але дослідження провадяться і в ін
ших напрямках: вторгаючись у надзвичайно 
тонкі механізми живої клітини, вчені працю
ють над створенням корисних мікроорганіз
мів, що вже спричиняло і може спричинити 
появу таких нових форм шкідливих бактерій, 
боротися з якими буде дуже важко. Наприк
лад, дедалі більшу тривогу викликають екс
перименти по створенню бактерій, стійких до 
антибіотиків, або таких мікроорганізмів, які 
можуть сприяти розмноженню онкогенних ві
русів. Мікроорганізми, створені в лаборато
ріях і в благородних цілях, можуть вийти 
з-під контролю дослідників за стіни 
лабораторій і стати страшною загрозою для 
всього людства. Уже були останніми роками 
розроблені способи маніпулювання фрагмен
тами ДНК, які стали доступні широкому ко
лу експериментаторів, що не мали достат
нього досвіду убезпечення експерименту.

ли предметом оперування в руках лю
дей легковажних і безвідповідальних 
або ж в руках злочинних елементів. 
Проти цієї небезпеки і мусять бути 
спрямовані насамперед зусилля».

Небезпечність роботи біологів, спря
мованої на створення нових мі
кроорганізмів, уже відображена в лі
тературі, хоча ще рано чекати вели
кої кількості таких відгуків. Цій те
мі, зокрема, присвячений науково- 
фантастичний ро лан Кіта Педлера та 
Джеррі Девіса «Мутант-59» (1972), 
журнальний варіант якого з ’явився на 
сторінках «Науки и жизни» (1975, 
№№ 1—3). Зауважимо тут, що Пед- 
лер — англійський учений, завідую
чий кафедрою офтальмології Лондон
ського університету.

Але ще до появи «Мутанта-59» 
вийшов ряд книжок тієї ж тематики, 
певною мірою підготовлений опові
даннями Джеймса Бліша у збірках, 
що вийшли в середині 50-х років. Це 
надруковані у США повісті Урсули 
Ле Гуен «Дев’ять життів», Дж. Вулф 
«П’ята голова Цербера», Кейт Віль
ге льм «Програмісти».

Науково-фантастичні повісті Ле Гу
ен, Вулф і Вильгельм будуються на 
основі філософських та моральних 
проблем, пов’язаних з генною інже
нерією. Автори стурбовані питанням 
про те, де в процесі дослідів закін
чується людина і починається інший 
вид живої істоти і як відбиваються 
Ці досліди не лише на об’єктах екс- 
перимента, а й на самих експеримен
таторах.

У повоєнні роки наука про мозок 
бурхливо розвивається, проливаючи 
світло на функціональні механізми 
вищої нервової діяльності людини. 
Вивчення процесів, які відбуваються 
у головному мозку людини — най
складнішому і найдосконалішому 
продукті біологічної еволюції,— зав
дання надзвичайно цікаве, але при
водить воно і до неоднозначних від
крить: деякі перспективи в цій галу
зі не можуть не викликати тривоги.

Серед дослідів, що викликають 
двоїсту реакцію, — насамперед спро
ба вчених збільшити інтелектуальні 
здібності людини з допомогою хіміч
ного впливу. Досить широко відомі 
праці американця Д. Креча. їх ос
новний напрямок — дослідження ке
рованості мозку. Креч вважає, ніби 
можна так вплинути на розвиток моз
ку людини, що вона виросте або з 
відсталим або з розвиненим розумом. 
Сам Креч писав, що керування су
спільством може бути запрограмова
не на майданчиках для ігор у групах 
дошкільного виховання. Чи ж треба
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говорити, що соціальні наслідки та
ких дослідів надзвичайно серйозні і 
в усьому своєму обсязі не можуть 
бути передбачені?

Менш відомі, але не менш ризи
ковані досліди американського про
фесора Унгара, які він проводить по
ки що на пацюках. Він намагається 
вдосконалити шляхи й способи, якими 
людина набуває нових знань. Школу 
й вихователя Унгар сподівається за
мінити фабриками знань, у яких роль 
учителя міг би виконати... шприц. 
Знання з біології, математики, інозем
ної мови та фізики можуть бути за
кріплені в людині хімічною ін’єк
цією, твердить цей дослідник.

Не треба ні великої прозорливості, 
ні спеціальної освіти, щоб збагнути, 
яку небезпеку для людства несуть 
подібні досліди вчених. Хімічні речо
вини, розпилені в повітрі або опущені 
у воду, зможуть впливати на людей, 
які не будуть про це навіть підозрю
вати. Нарешті, можуть бути створені 
групи людей із штучно розвиненим 
або відсталим інтелектом, групи па
ків і рабів!..

Оскільки кожному виду інфор
мації відведено в корі головно
го мозку окреме місце і про
ходить вона особливим каналом, 
можна штучно «вимкнути» або «вві
мкнути» ті чи інші реакції, створити 
емоційне піднесення або глибоку де
пресію. Піддослідна тварина (а завт
ра людина!) не може ні гніватися, ні 
радіти, якщо цього «не хоче» ком
п’ютер...

Прямим відгуком на згадані дослі
ди був роман англійського прозаїка 
Коліна Уїлсона «Необхідний сумнів» 
(1966). Хоч книгу можна зарахувати 
до творів філософського жанру, у ній 
переважають роздуми автора над 
тим, до чого приведуть експерименти 
вчених, все нові й нові препарати, які 
стимулюють або гальмують роботу 
мозку.

Центральні постаті роману — ста
рий німецький філософ-екзистенціа- 
ліст Карл Цвейг, що живе після дру
гої світової війни в Лондоні, та Гу
став Нейман — син його давнього 
друга, нейрохірурга Алоїза Неймана.

Густава Неймана, що з’явився в 
Лондоні після війни, підозрюють в 
убивстві кількох літніх людей — 
у злочинах, вчинених нібито з ко
рисливих міркувань за допомогою 
гіпнозу і відкритого вченим нового 
галлюціногену. Спочатку Цвейг, во
лею обставин, бере участь у переслі
дуванні, однак поступово старий фі
лософ починає розуміти смисл вчин
ків свого колишнього учня і після

тривалої боротьби з ним допоійагає* 
йому врятуватися від переслідування 
поліції. Більше того, фінал роману 
дає зрозуміти, що вчений-філософ; 
глибоко зацікавившись розповіддю 
Неймана про його досліди, приєд
нається до нього в його дальших по
шуках визволення людського розуму 
для нової, повнішої і плодотворнішої 
діяльності.

Ім’я головного героя книги підказує 
ставлення до нього автора. Густав — 
нова людина (Neumann), що поступи
лася, можливо (питання це зали
шається відкритим), традиційною 
мораллю заради дослідження різного 
стану людської свідомості. Він про
довжує експериментувати з допомо
гою препарату, відкритого іще його 
покійним батьком (за що той запла
тив життям). Нейромізін руйнує звич
ний процес думки і звільняє люд
ський мозок від звичних рефлексів, 
даючи тому, хто застосував його, від
чуття безмежної свободи, величезну 
силу та концентровану волю. Правда, 
при необережному вживанні препарат 
викликає депресію і може призвести 
до самогубства

Спираючись на новітні дані науки, 
К Уїлсон формулює в романі свою 
мрію про нову людину, здатну гострі
ше думати, на більше зважуватися, 
сміливіше дерзати, його метафора 
«людина, що відкриває в собі бога», 
не має у собі абсолютно нічого мі
стичного. Це ясно, зокрема, з мір
кувань Неймана про те, що ніхто з 
людей, які сьогодні живуть, ще не 
здійснював того, на що людина по
тенційно здатна. 1

«Необхідний сумнів» — майстер
но написаний гостросюжетний роман. 
В Уїлсоні поєднуються — а часом 
і сперечаються — філософ з худож
ником. Перебуваючи в постійному 
пошуку, він відкриває дедалі нові і 
нові горизонти думки і, захоплю
ючись новими відкриттями науки, 
прагне втілити ці відкриття в 
образах. Та він не може йти тради
ційними шляхами, не може, зокре
ма, приділяти багато уваги вирішен
ню характерів, зображенню обста
вин... У центрі уваги автора — ско
ріш досліди Неймана над людським 
мозком і етична проблема, пов’язана 
з цими дослідами, аніж той чи інший 
характер, у даному разі, скажімо, ха- 1

1 Назва роману — ключ до розуміння його фі
лософського задуму: людська думка, про
йшовши через неминучі сумніви (як пройшов 
через них Цвейг), ЗВІЛЬНЯЄТЬСЯ ДЛЯ НОВОЇ 
творчої діяльності і нового — значно повні
шого — пізнання навколишнього світу.
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рактер самого Неймана та його ко
лишнього вчителя Цвейга.

Такий самий прямий відгук на до
сліди, які провадяться над людським 
мозком, ми знаходимо в ро*мані Чарл
за Сноу — одного з видатних май
стрів англійської прози. Випустивши 
ряд книг, у яких відчувалася втома 
і, можливо, навіть якесь творче без
доріжжя («Завершення» і, особливо, 
«Невдоволені»), Сноу в 1974 р. опуб
лікував роман, що викликав гострий 
інтерес.

Назва книги «Іп Their Wisdom» чи
тається скоріше не як «В їх мудро
сті», а «Мудреці», або «Хранителі 
мудрості». Пером досвідченого ху
дожника Сноу стисло намічає суспіль
ну ситуацію, в якій розгортається 
дія — тло, на якому відбуваються 
особисті конфлікти окремих осіб, що 
в свою чергу відображають конфлік
ти тла. В романі змальовано Анг
лію початку 70-х років, уміло зібрані 
в один вузол майже всі кардинальні 
проблеми, що хвилюють сьогодні 
країну.

Центральне місце в романі займа
ють портрети і доля трьох старих 
друзів — трьох перів Англії — лор
да Хілмортона, лорда Рай лі і лорда 
Седжвіка. Зауважимо, що всі троє — 
щонайпорядніші люди, всі яскраві ін
дивідуальності, і всі, водночас, чи
мось один на одного схожі.

В той час, як країна охоплена 
страйковим рухом, ростуть ціни, ва
литься ефемерне благополуччя «дер
жави загального добробуту», в залі 
засідань Палати йдуть дріб’язкові де
бати. А лорди неквапливо бесідують 
у барах Палати, заклопотані долею 
нації і своїми особистими проблема
ми, намагаються шукати вихід з дер
жавних та власних труднощів. Ці 
сцени в барах і кафе, де зустрічають
ся і бесідують давні друзі та одно
думці, недаремно посідають у романі 
значне місце. Самі герої змальовані 
в ледь відчутній спочатку, а потім 
дедалі помітнішій елегійній інтонації. 
Вона звучить у діалогах друзів, в 
їх роздумах — вголос і про себе; 
елегійно змальовано також їх долю, 
особливо крах Хілмортона — стрима
ного, потайного, «застебнутого на всі 
гудзики» і, водночас, вразливого.

«Щонайпорядніші» люди в зобра
женні Сноу (і тут вони — безпереч
но — трохи ідеалізовані) показані 
розгубленими перед лицем неминучо
го краху національної могутності, 
краху, зупинити який вони не мо
жуть.

Правда, і Хілмортон, і Райлі, і 
Седжвік з їх долею та турботами —

лише одна із сторін (або ліній) дале
ко не однозначного і не простого 
роману. В цьому творі Сноу показав, 
як хвилюють його ті досліди, що ве
дуться зараз у тиші англійських ла
бораторій.

Блискуче зображено операцію на 
мозку, на яку йде лорд Седжвік, да
леко не молода людина, що поєднує 
політичну діяльність з діяльністю 
вченого. Хворіючи на паркінсонізм і 
помічаючи, як хвороба прогресує, за
грожуючи паралічем, Седжвік без 
зайвих слів не лише зважується на 
тяжку операцію, результат якої до
сить сумнівний, а й поводиться на 
протязі багатьох годин, які вона три
ває, з величезним самовладанням.

Найлегше було б сказати, що де
тальний опис операції — зразок на
туралістичного зображення... Проте 
річ тут, звичайно, не в тому, з якими 
деталями описано операцію, а в то
му, чому вона змальована так де
тально. Письменник одверто милуєть
ся майстерністю хірурга, але, можли
во, ще більше захоплюється люд
ським розумом, завдяки якому подіб
ні операції стали можливими, мисте
цтвом нейрохірургії. Епізод в опера
ційній — це прекрасно виконаний і 
найвищою мірою емоційний гімн на 
честь науки та її служителів, а не 
приземлене натуралістичне описуван
ня «жахів» вторгнення інструмента 
в живу тканину мозку.

Тим дужче враження справляє ін
ший епізод, так само пов’язаний з до
сягненнями сучасної науки, який ого
лює тендітність людської особистості 
і відносність людської гідності. 
Я маю на увазі двадцять дев’ятий 
розділ роману — смерть лорда Хіл
мортона від раку мозку в приватній 
лікарні, яку очолює той, кому суди
лося успадкувати його титул. Драма
тизм ситуації, де останніми годинами 
помираючого диригує сповнений сили 
і ще молодий його наступник, майже 
непомітний для читача, його засту
пає інша обставина, наголошена 
письменником. Якими б не були по
милки і збочення лорда Хілмортона, 
протягом багатьох років його свідомо
го життя він був втіленням людської 
гідності. Досягнення сучасної науки, 
тієї хімії, яка потужно вторглась 
у медицину, творячи революцію в 
фармакології, дозволяють лікарям га
мувати нелюдський біль ціною тієї 
людської гідності, що стала ніби 
«другою натурою» літнього лорда. 
На порозі смерті Хілмортон не відчу
ває болю, але він зустрічає свій кі
нець, хрюкаючи і хихикаючи, як дур
ний веселий п’яничка.
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Сноу не коментує створену ним 
картину, що примушує здригнутися. 
Розповідь про смерть Хілмортона за
вертається лаконічною фразою: «Та
кий вид смерті не залишає місця для 
гідності. Уявіть собі людину, яка хи
хикає в свої останні хвилини». Цією 
фразою сказано все. Саме тут, як 
завжди дуже стримано, автор дозво
лив собі сформулювати своє ставлен
ня до тієї двоїстості, яку він — сам 
учений — побачив у досягненнях 
сучасної науки.

Задумуючись над тим, які відгуки 
встигли дістати в літературі експе
рименти нейрофізіологів, хіміків та 
біологів, не можна пройти повз іще 
один роман К. Уїлсона — «Філософ
ський камінь».

Усім, хто знайомий хоча б поверхо
во з працями сучасних як зарубіжних, 
так і радянських фізіологів та пси
хологів про структуру мозку і його 
окремих частин, про передачу корот- 
кочасової пам’яті у довгочасову ме
ханізмом, який міститься у глибині 
скронь, про існування механізму пе
редбачення; усім, хто хоча б чув про 
досліди Дж. Олдза, Д. Ліллі і X. 
Дельгадо, про наукову постановку пи
тання телепатії, — зміст останньої 
книги К. Уїлсона не здасться фанта
зією. Роман виникає на основі реаль
но пізнаного, а не ірраціонального.

Празда, «Філософський камінь» 
Уїлсона містить певну долю фанта
стики, хоч дійові особи його — анг
лійські й американські вчені наших 
днів з їх добре відомими дослідами 
і відкриттями. Автор навмисне будує 
роман, виходячи із законів відповід
ного жанру.

Та коли згадати теорію роману, 
сформульовану Уїлсоном, усе це ли
ше «гра», лише цікава «обгортка», в 
якій Уїлсон підносить велетенський 
вантаж засвоєної ним наукової інфор
мації про відкриття і найновітніші гі
потези нейрофізіологів.

Назва роману — метафора, яка 
алегорично розкриває суть авторсько
го задуму: згадаймо середньовічну 
легенду про філософський камінь 
довголіття — мрію алхіміків. Моло
дий дослідник Хаурд Ньюман (нова 
варіація імені з попереднім значен
ням) спочатку нашомацки йде до ви
значення меж дерзання людської дум
ки. Зустрівшись і вступивши в тісний 
контакт з іншим ученим — Хенрі 
Літтлуеєм, — він разом із ним 
вдається до дослідів з електричної сти
муляції мозку і нейрохірургії. Один 
із таких дослідів, які відкривають 
можливість впливу на лобні частини 
мозку, дає абсолютно несподівані ре

зультати. Експериментуючи далі над 
власним мозком і водночас ведучи 
глибокі дослідження в інших галузях 
науки, двоє вчених приходять, зреш
тою, до нового відкриття — до мож
ливості мандрівок у часі, і не лише 
в майбутнє, а й у минуле. Пошуки, 
що їх ведуть сьогодні в цьому на
прямку різні вчені світу, дозволяють 
з цікавістю прочитати «наййеймовір- 
ніші» сторінки книги, присвячені 
«мандрівкам» Ньюмана і Літтлуея.

Книга читається як повість про бо
ротьбу людського розуму з силами, 
що заважають йому пізнати світ і 
стоять на шляху його дедалі сміли
вішої і зухвалішої думки. Все фан
тастичне «навантаження» її сприй
мається як алегорія.

Зауважимо, що роман — жива й 
переконлива демонстрація основ того 
філософського оптимізму, до якого, за 
його ж таки власним визнанням, 
прийшов автор.

У «Філософському камені» К. Уїл
сон висловив свою мрію про велийе 
майбутнє людини і про необмежені 
можливості діяльності особи. Цей ро
ман є яскравим контрастом числен
ним книгам, які виходять сьогодні на 
Заході і в яких звучить безнадія та 
безсилля.

Які б не були філософські переко
нання автора, творчість цього пись
менника, ідо заглибився у відкриття 
сучасної науки, що вірить в енергію 
і великі можливості людського розу
му, — протистоїть сьогодні літера
турі відчаю і песимізму. Зі сторінок 
цього роману віє свіжий вітер ново
го, творчого й молодого.

Два полюси, дві концепції людини 
і ї ї  майбутнього... Нехай Уїлсон, за
хоплюючись останніми відкриттями 
біології, фізіології та фізики, не зав
жди зберігає правильну пропорцію, 
точний баланс між соціальним і біо
логічним, допускаючи в своїх обра
зах перегин у бік біологічного (на 
цій підставі найлегше було б оголо
сити його натуралістом!), — у світ
оглядному смислі він випереджає бур
жуазних соціологів.

Відкриття сучасної науки не ляка
ють автора роману «Філософський ка
мінь». К. Уїлсон переконаний у тому, 
що, які б «накладки» не траплялися 
на шляху вчених, поступ науки впе
ред не може і не повинен привести 
до краху особистості, не може бути 
пагубним для людини.

Валентина ІВАШОВА
Москва.
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ИОНЕСКО-  
«СЕНТИМЕНТАЛЬНИЙ»

Назву новій одноактівці Ежена 
Йонеско — «Цей жахливий дім роз
пусти» 1 дала остання репліка «ге
роя», виголошена під завісу. У цій 
Репліці — резюме твору, а заразом і 
Загальна авторська оцінка життя в 
усіх його суспільних виявах.

Дійова особа, якій належить це 
кредо і навколо якої зосереджена дія 
п’єси, не має навіть імені. Вона — 
простр Персонаж серед численних жа- 
нів, жаків, п’єрів, люсьєнн, аньєс 
і т. д. І це симптоматично. Перед на
ми уже не гротескний «антигерой» 
із, ранніх клоунад, винахідника «анти- 
• .театру», не «чутливий» Беранже з 
пізнішої сценічної тетралогії Ионес
ко, навіть не Хтось із трагічних учас
ників «Ігор в убивство». Персонаж 
данргр спектаклю — Ніхто, людина, 
що зовсім утратила здатність відчу
вати, мислити, а тим більше діяти. 
Чому ж драматург доручає затавру- 
цдти дійсність, саме такій особі? Від
повідь, на це запитання треба шука
ти в підтексті твору.

Сюжету, як виразного руху подій, 
яц, «історії характеру», тут немає, бо 
немає особистості, здатної свідомо 
реагувати на оточення. Ледь уловиму 
інтрйгу, радше неясний процес яки- 
x;ocj> зм,ін у первісній ситуації можна 
передати так.

Персонаж, що чотирнадцять років 
працював на якійсь маленькій посаді

Eugene Ionesco. Се formidable bordell Paris, 
Editions Gallimard, 1973.

(офіціантом, клерком?), кидає роботу, 
бо — так переказують — одержав 
велику спадщину. Ніхто нічого точно 
не знає. Та навколо «щасливчика» 
вже вирує заздрісний натовп. Колиш
ні колеги, приятелі, коханки позаочі 
глузують з нього, а у вічі підлещу
ються, запобігають перед ним, каню
чать гроші й любов. Серед цієї ме
тушні тільки й чути: «Принесіть ще 
пляшку» і адресоване Персона
жеві, — «За ваше!», «За ваше!» — 
Сп’янілий «герой», нічого не тямля
чи, мовчки п’є та зрідка й собі мур
мотить: «За ваше!» (картини І— IV).

Персонаж наймає собі приміщен
ня. Теж мовчки, наче крізь сон, ви
слуховує нескінченні теревені госпо
дині дому й консьєржки, істеричні 
звіряння «дами з собачкою», нудну 
сповідь її чоловіка та інших сусідів. 
Це триває на протязі шести картин 
(IV—IX).

Маленький ресторан на околиці 
міста, де обідає Персонаж. Патрон, 
офіціантка, кілька відвідувачів. За
тишна обстановка. Персонаж говорить 
лише тоді, коли замовляє страви. Ду
же багато п’є. Він, як завжди, — немов 
у тумані. Зненацька з вулиці доли
нають крики, виття сирен, постріли. 
До зали вдираються закривавлені 
«бунтівники». Починається суперечка 
між ними й завсідниками. Але Пер
сонаж перебуває вже в цілковитому 
трансі й нічого не чує. Молода офі
ціантка Аньєс припроваджує його до
дому й лишається з ним жити. Ми
нають місяці. Повстання в місті три
ває. Персонаж більше не залишає 
свого помешкання. На якусь мить у 
нього спалахує думка: «І я повинен 
щось зробити!» — але апатія відра
зу ж знову бере своє. По кількох 
роках Аньєс кидає коханого, бо їй 
несила терпіти його байдужість. Вона 
відвідує добровільного самітника че
рез багато років, уже зовсім старою 
жінкою. Згодом помирає. Та ніщо не 
може порушити мертвотної незворуш
ності Ионескового Персонажа. Він 
наближається до смерті очманілий від 
коньяку, серед хворобливих марень і
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галюцинацій. А потім, раптом, цей 
напівтруп вибухає енергією, розга
няє привиди, кидаючи в них пляшки 
й консервні бляшанки. Стіни навколо 
нього зникають. Ще самотніший у 
безмежній порожнечі, він обертаєть
ся обличчям до глядачів і, боже
вільно регочучи, виголошує свій єди
ний у п’єсі монолог — прокляття 
людям і землі (картини X—XIV).

Поставлений у листопаді 1973 р. 
(Театр Модерн, режисер Жак Мок- 
лер, художник Жак Ное ль), новий 
бойовик академіка Ионеско був ціл
ком схвально оцінений більшістю па
ризьких критиків. Пояснюється це, 
зокрема, тим, що автор, урахувавши, 
мабуть, свій попередній скандальний 
досвід, уникає тепер надто ризико
ваних атак на сценічні смаки й мо
ральні еталони паризької публіки. В 
одноактівці майже відсутня «абсур- 
дистська» словесна абракадабра. 
Зникли і фантасмагоричні метафори. 
Загальне тло дії окреслене досить 
правдоподібно. Досить реалістично 
зображені людські контакти й конф
лікти: міщанські заздрощі до бага
того спадкоємця, складні почуття до 
нього з боку Люсьєнн і Аньєс, госпо
дині та пожильців будинку.

Розмови інших людей, галас вулич
ного руху, відгомін далекого бою — 
це начебто тільки звукове тло, що 
лишається поза увагою байдужого до 
всього Персонажа. А втім, стежачи 
за грою актора, можна помітити, що 
чуже життя якоюсь мірою зачіпає і 
його, викликаючи підсвідомий від
гук...

Сказане вище характеризує лише 
один, підкреслено «сентиментальний» 
бік спектаклю. Але в творі є й ін
ший, глибинний аспект, який дово
дить, що батько «антитеатру» і тепер 
не< стільки руйнівник буржуазної сце
нічної традиції, скільки ї ї  продовжу
вач, який виступає проти демокра
тичної ідеології. Не можна не помі
тити й того, що буржуазно-апологе
тична позиція драматурга стає деда
лі агресивнішою.
• .«Цей жахливий дім розпусти» —

новий варіант поширеної в ..повоед^ 
ній західній літературі й характерної 
для цілої творчості Ионеско теми* 
«алієнації». Еволюція драматурга, 
типова для представників найреак; 
ційнішого модернізму середини Х^; 
століття, свідчить передусім, про ево
люцію ідейно-естетичного втілення 
філософської категорії відчуження, 
в нових історичних умовах.

В період 5 0 —60-х рр., позначений 
капітулянтськими настроями буржуаз
ної інтелігенції Заходу, Ионеско по
діляє модні концепції універсальної 
абсурдності світу, нехтує соціально- 
історичними механізмами «відсторо- 
неності» людини в капіталістичному 
суспільстві, ставиться до цієї проб
леми досить саркастично.

У «Лисій співачці» «відчуження» 
виглядало насамперед сміховинно. В 
«Лекції» воно пов’язувалося з нігі
лістичною атакою на інтелект. В 
«Носорозі» Індивідуальний бунт ге- 
роя-одинака можна було тлумачити 
по-різному; своєрідна інтерпретація 
Ж.-Л. Барро надала йому антифа
шистського забарвлення. «Стільці» та 
«Повітряний пішохід» — це спроба 
за допомогою метафізики обгрунтува
ти неможливість взаєморозуміння між 
людьми.

Та відразу після бурхливого трав
ня 1968 р. проблема відчуження на
бирає в Ионеско політичної гостроти. 
Уже в серпні того року він не посо
ромився виступити у «Фігаро літте- 
рер» з брутальними наклепами на ро
бітничий рух, заявивши зокрема, що 
будь-яка економічна, соціальна й по
літична боротьба «кретинізує» людей, 
перетворюючи їх на «тварин». Не
вдовзі після обрання до Французької 
Академії Ионеско «художньо» під
твердив свою контрреволюційну дек
ларацію у п’єсі «Ігри в убивство». В 
цій зовні типовій для «антитеатру» 
притчі про всевладдя. смерті й без
силля людини Ионеско вже не задо
вольняється ірраціональним пояснен
ням абсурдності людських , стосунків. 
Він починає шукати «коріння зла» 
у «тероризмі народу»*, «брудних по-,
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кидьків»,; «канібалів», які, мовляв, 
своїми безглуздими вимогами вно
сять у суспільство антагонізм.

Відтак Ионеско зрікається й свого 
філософсько-естетичного нігілізму, 
який нехтував «метою» й «змістом» 
мйстецтва. «Ігри в убивство» —' його 
перший твір для сцени, злободенно 
орієнтований, здійснений новими за
собами сценічної публіцистики.

В атмосфері 70-х років Ионеско 
ще активніше виступає на боці кла
сових, ідеологічних і політичних про
тивників миру й соціалізму. Про це 
свідчить хоча б доповідь, яку він на
писав для ультраправого «Міжнарод
ного Конгресу на захист культури», 
що відбувся 1973 р. в Італії, закли
каючи в ній «висунути нові ідеї для 
того, щоб вирвати молодь з полону 
марксизму...»

Критики вважають, що нова п’єса 
Ионеско є сценічним продовженням 
його роману «Самотній». Якоюсь мі
рою це так. Герой роману — теж 
безіменний нужденний клерк, що рап
том одержує спадщину й стає забез
печеним рантьє. Охоплений «мораль
ним паралічем» герой зовсім ізолює
ться від життя, замикається в пато
логічному індивідуалізмі.

У написаній після роману одноак
тівці автор менш за все прагне ана
лізувати «хвору душу», «муки жит
тя», есхаталогічні настрої. Він на
вмисне перетворює Персонажа на 
образ-гротеск, позбавляє його здат
ності говорити, мислити, відчувати,— 
на відміну від «Самотнього», • який 
був «філософом-аматором» і в інте
лектуальному самозаглибленні шукав, 
можливо, сенсу існування.

Персонаж має в п’єсі, по суті, дві 
функції. Тихий, незлобивий герой та 
його недоладні пригоди є немовби 
вивіскою твору, його фасадом, який 
обіцяє спокійну й приємну розвагу 
в стилі, скажімо, фільмів неусмішли- 
вого й страшенно смішного американ
ського коміка Бестера Кітона. В той 
же час сумний і ласкавий Персонаж, 
цей «симпатичний п’яничка», як жар
тома назвав його хтось із рецензен*

тів, у сутичці з життям виглядає як 
невинна жертва і в такий спосіб до
помагає авторові паплюжити це жит
тя й передусім — так званий «на
родний терор», тобто революцію.

Масовим епізодам повстання, по
даним у галасливому оформленні 
стрілянини, свистків і сирен, у фан
тасмагоричному світлі прожекторів і 
спалахів ракет, в атмосфері шалено
го збудження, Ионеско приділяє, без
перечно, головну увагу, будуючи на 
них свою провідну антигромадську 
думку.

Ионеско трактує «народне повстан
ня», як фрагмент божевільно-абсурд
ного світу, як явище «універсально» 
негативне, позбавлене мети й програ
ми.

Здавалося б, напівжартома, а на- 
спраівді з безмежним цинізмом Ионес
ко компрометує наслідки повстання. 
Безцільне з самого початку, воно 
призводить до незліченних жертв. У 
ньому гинуть всі сусіди Персонажа, 
не лише чоловіки, а й «дама з собач
кою» і навіть... собачка.

Драматург «вербує» собі на допо
могу всіх більш-менш «симпатичних» 
учасників спектаклю. Персонаж, си
дячи в бістро, прокидається від своєї 
п’яної дрімоти, щоб захистити Аньєс 
від брутальних образ «бунтівника». 
Консьєржка, що втілює в п’єсі «здо
ровий глузд», засуджує повстанців в 
ім’я «справжнього народу»...

Після виходу в світ «Самотнього» 
з його містичним фіналом, деякі 
французькі критики твердили, що в 
цьому творі слід вбачати «духовний 
заповіт» письменника. Інші, проник
ливіші знавці Ионеско, передрікали 
можливість нових несподіваних стриб
ків його «абсурдної» музи. «Цей жах
ливий дім розпусти» — чи не найоб- 
лудніший твір метра антитеатру. 
Озброївшись ефектними, розраховани
ми на найширшу аудиторію сценічни
ми засобами, обравши героєм «ма
леньку людину». Ионеско в цій про
вокаційній п’єсі пропагує найреакцій- 
ніші ідеї.

Тетяна ЯКИМОВИЧ
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АНДЕРСЕН 
в українських 
перекладах

Ім’я Ганса-Крістіана Андерсена на
зивають поряд з іменами найвидатні- 
ших письменників світу.

Андерсен створив образи, позначе
ні особливою силою та філософською 
глибиною. Вони виражають духовну 
красу та енергію народу, його найза- 
повітніші прагнення справедливості й 
добра.

Ще за життя Андерсена його казки 
були популярні в Росії та на Україні. 
Спочатку український читач знайо
мився з його творчістю в російських 
перекладах. 1844 року в «Современ
нике» був надрукований перший ро
сійський переклад андерсенівської 
казки — «Бронзовий кабан». А в 
1863 році Товариство перекладачів на 
чолі з Н. В. Стасовою і М. В. Трубні- 
ковою випустило збірник «Полное соб
рание сказок Андерсена», розширене 
перевидання якого з’явилося 1867 ро
ку.

З наступних видань згадаємо також 
«Полное собрание сказок» (1868— 
1885), другий том якого повністю пе
реклала Маркс Вовчок (48 назв). її 
переклади викликали претензії з боку 
В. В. Стасова. Не розглядаючи тут 
полеміки з цього приводу, не можна, 
однак, не погодитися з тим, що «пе
реклад Марка Вовчка відрізняється 
від тексту перекладу Стасової й Труб- 
нікової вищим художнім рівнем, який

свідчить, що письменниця не лише 
редагувала підготовлений для неї 
текст (підрядник), але й звірялася з 
німецьким текстом» 1.

Публікація творів Андерсена в Ро
сії викликала численні відгуки. Так, 
Чернишевський назвав Андерсена од
ним з найкращих письменників Данії.

Українською мовою казки Андерсе
на починають виходити з 1872 року, 
коли у львівській «Правді» Михайло 
Старицький під псевдонімом «Геть
манець» опублікував два перші пе
реклади — «Дівчатко з сірниками» і 
«Циганська голка». Там же наступно
го року вийшов ще один його перек
лад — «Ялинка».

1873 року в Києві з’явилося перше 
окреме українське видання казок Ан
дерсена в перекладі М. Стариченка 
(псевдонім Михайла Старицького) з 
гарними кольоровими малюнками ху
дожника М. Мурашка. В книжці вмі
щені 23 твори, і вони дають повне 
уявлення про оригінал, його ідейний 
зміст і соціальну спрямованість.

За порадою М. Старицького, пе
рекласти Андерсена взялася й Оле
на Пчілка. На жаль, її десять перек
ладів, уже підготовлених до друку, 
так і не побачили світу.

Майже водночас з М. Старицьким 
та О. Пчілкою казки Андерсена по
чали перекладати в Галичині. Вони 
друкувалися на сторінках тогочас
ної галицької преси і в «Руських 
читанках для нижчих класів середніх 
шкіл». Але такі перекладачі, як Іван 
Верхратський і Василь Залозецький 
мало дбалй про збереження Андерсе- 
нового стилю. Відтворені «язичієм» 
«Шийка фляшки» і «Червонії череви
ки», що вийшли у «Правді» (1875, 
№ 21) та «Весні» (1879, № Ц  — 18) 
своїми незграбними синтаксичними 
конструкціями, архаїчним наголосом 
і діалектизмами зовсім знищували 
красу, ідейний та художній рівень ка
зок Андерсена.

Ситуація змінилася, коли за справу

‘Б. Б. Лобач-Жученко. Літопис життя і твор
чості Марка Вовчка. К.» «Дніпро», 1969. 
с. 223.
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взялися такі видатні письменники, як 
Ю. Федькович, П. Грабовський, 
В. Щурат, А. Кримський. Вони відмо
вилися від практики вільних переспі
вів, додержувалися норм української 
літературної мови, а трансформуючи 
художні образи, орієнтувалися на ди
тячу психологію.

Тогочасні переклади друкувалися 
переважно на сторінках львівського 
дитячого журналу «Дзвінок». На сто
рінках цього періодичного видання, 
з вправними перекладами виступали 
Степан Ковалів, Ольга Косач-Криви- 
нюк (псевдонім — Олеся Зірка) і донь
ка Бориса Грінченка — Настя.

У 1899— 1900 роках українські чи
тачі одержали друге книжкове видан
ня казок Андерсена, випущене «Русь
ким товариством педагогічним» у 
Львові. Автори перекладів не зазна
чені, але докладне порівняння текстів 
з попередніми відомими публікаціями 
дає можливість точно визначити іме
на перекладачів. Крім сімнадцяти пе
рекладів М. Старицького, до цього 
видання ввійшли три переклади Сте
пана Коваліва («Калічка», «Неймо
вірне», «Срібний шелюжок»), по од
ному Ольги Кривинюк («Садочок») 
та Івана Верхратського («Шийка 
фляшки»).

Серед дореволюційних видань слід 
окремо назвати книжки,, що вийшли 
з-під пера Марії Грінченко (М. За- 
гірня). У 1906 році вона видала у 
Києві збірку з шістнадцяти найпопу- 
лярніших казок Андерсена. Деякі з 
цих казок виходили окремими кни
жечками у серії «Ілюстрована бібліо
тека для дітей».

Після окремих нечисленних видань, 
що з ’явилися до Жовтневої рево
люції, буквально в перші ж роки 
Радянської влади в Києві, Вінниці, 
Катеринославі вийшло аж вісім кни
жок Андерсена.

Новий етап освоєння українською 
дитячою літературою Андерсенових 
казок пов’язаний, починаючи з 30-х 
років, з ім’ям Оксани Іваненко. Вона 
підготувала у власному перекладі ві
сім книжкових українських видань 
творів датського письменника, окремі 
з яких вийшли кількасоттисячними ти
ражами. Стиль перекладів О. Іванен
ко добре віддає стиль оригіналу. 
Відрадно зазначити, що перекладачка 
використала багаті ресурси україн
ської народної казкової лексики. Ук
раїнський народний гумор тут тон
ко поєднано з художньою тканиною 
Андерсенових казок.

Андерсенову спадщину популяризу
вали на Україні понад двадцять пе
рекладачів, і число їх збільшується. 
Михайло Рудницький і Оксана Іва
ненко створили прекрасні літературо
знавчі нариси-есе, в яких поетично 
розповіли «казку його життя».

А нещодавно Львівський театр опе
ри і балету ім. І. Франка поставив 
дитячу оперу «Чарівне кресало», вда
ле лібретто до якої за казкою «Кре
сало» написав поет Микола Петренко.

Твори Андерсена стали дорогоцін
ною оздобою української художньої 
літератури для дітей.

Іван ЛОЗИНСЬКИЯ
Львів.
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ЧИТАЮЧИ Л АО  Ш Е

Лао Ше. Серп місяця. З китайської переклав 
Іван Чирко. Київ, «Дніпро», 1974.

Китайський письменник Лао Ше (Шу 
Іііе-юй) відомий радянським читачам 
як талановитий прозаїк і драматург, 
як мужня і чесна людина, що стада 
жертвою маоїстської «культурної ре
волюції».

Українською мовою твори Лао Ше 
вперше вийшли 1955 року —  то бу
ла збірка з восьми оповідань, пере
кладених з російської К. Скрипченком. 
Нове видання складається з такої ж 
кількості оповідань, а також повісті 
«Записки про Котяче місто»; цього ра
зу переклади здійснені безпосередньо 
з мови оригіналу.

Кожне оповідання — фрагмент жит
тя, більш-менш замкнена в часі, про
сторі, соціальній сфері локальна істо
рія. Через це трагедія, драма, а то й 
комедія сприймаються як наслідок то 
випадкового збігу обставин, то неза
лежних від умов буття, чисто природ
них рис характеру окремих людей 
(«Пан у галіфе», «Сусіди»). Це змен
шує узагальнюючу і пізнавальну силу 
творів. Сам Лао Ше в передмові до 
двотомного російського видання за
значав: ранні оповідання —  «це сати
ра на старе* суспільство. Незважаю
чи на те, що я вже тоді прагнув до 
світла, я ще недосить ясно уявляв 
собі мету й завдання революції, а то
му не міг показати читачеві правиль
ного шляху». На жаль, недостатня ува
га до позитивного начала життя, до 
сил, що протистояли розтлінній гомін
данівській верхівці, чиновницько-бюро
кратичному апарату, буржуазно-фео

дальній системі,—  риса, властива не 
лише раннім оповіданням письменника. 
Це певною мірою здрібнювало мас
штаби типізації, применшувало вихов
ний вплив творів Лао Ше.

Але доробок письменника не зво
диться тільки до тематики; це й пози
ція, ідеал, стиль. Лао Ше не завжди 
бачить вихід із «своєрідних трикутни
ків» життя, його оповідання обмежені 
в історичній перспективі, проте сповне
ні, з одного боку, спопеляючої нена
висті до всього відсталого, реакцій
ного, віджилого в людині й суспільстві, 
а з другого —  неприхованої любові до 
трудящих, співчуття до гноблених і зне
долених. Здебільшого його оповідання 
справді будуються на епізодах, фраг
ментах. Але в своїй сукупності, в ди
вовижній суголосності (основа якої —  
туга і біль за долю батьківщини), в 
ідейно-моральній цілісності ці фраг
менти утворюють панораму життя су
спільства, хай мозаїчну, строкату, але 
правдиву.

Прекрасний приклад —  психологічне 
оповідання «Серп місяця», історія са
мобутньої, показаної в момент спові
ді, отже —  поза оточенням, дівчини. 
Але нерухомим лишається тільки «ін
тер’єр», бо відображується рух долі, а 
з ним і рух думки, що спонукає до як
найширшого охоплення явищ соціаль
ної дійсності. Спочатку ми бачимо ге
роїню веселим, щасливим дівчам, яке 
не знає, що II добробут залежить від 
материного ганебного ремесла повії. 
Потім —  прозріння: «у вісім років на
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вчилась заставляти речі» (бо «якщо не 
принесу з ломбарда трохи грошей, нам 
нічого буде їсти»), а згодом мати по
чала навертати до свого ремесла й 
дочку, і та «поступово навчилася нена
видіти маму». Ненавиділа, доки не ус
відомила: «у мами жорстоке серце, 
але ж гроші ще жорстокіші». І висно
вок: «світ надто тісний, і нема мені в 
ньому місця», бо в ньому «людина — 
звір, гроші — сила звіра!» І вихід зне
доленому — в’язниця, смерть...

Так історія окремого підводить до 
узагальнень ширшого — соціального 
— плану. Ми не погоджуємось з вис
новком героїні, але бачимо як траге
дію, так і причини її. Торжествує реа
лізм.

Побут бідноти, розклад чиновництва 
та інтелігенції, звиродніння вершителів 
долі Китаю — такий діапазон дослід
жуваного й зображуваного прозаїком. 
Зміст диктує й різні засоби та форми 
вираження: в одних випадках домінує 
яскрава, образна деталь; в інших — 
психологічний малюнок, а отже — 
більша міра умовності, іронія і. гро
теск. Все це. створює яскраву картину 
різноликого, збуреного конфліктами го
мінданівського Китаю.

Згадані достоїнства (як і окремі ва
ди) художнього методу Лао Ше не 
менш яскраво виявилися й у повісті 
«Записки про Котяче місто».

Повчальна історія цього сатирико- 
фантастичного твору. Написаний 1932 
року й скерований проти гомінданів
ського режиму, він був опублікований 
у журналі, потім вийшов окремим ви
данням,. але після 1949 року жодного 
разу в Китаї не перевидавався!

Причина цього стала відомою 1969 
року, коли А. Желоховцев у шостому 
номері „журналу «Новий мир» повідо
мив подробиці жахливої наруги хун- 
вейбінів над митцем. 1966 року на од
ному J3 плакатів Пекіна було вміщено 
повідомлення: «Буржуазний елемент
Лао Ше чорним самогубством довів 
свою контрреволюційність»... А далі 
пояснювалося, в чому полягала ця 
«контрреволюційність»: у квартирі, ку

ди ввірвалася банда молодиків, серед 
творів національного живопису Лао Ше 
«не знайшов місця для портрета Мао». 
А крім того, там знайдені були твори 
зарубіжних авторів, зокрема — «досі 
зберігалися отруйні книги російською 
мовою!»

Хунвейбіни розправилися з письмен
ником. Розправилися за його гуманізм 
та інтернаціоналізм, за те, що він 
постійно цікавився досягненнями куль
тури й літератури інших народів і особ
ливо — народів СРСР. «Наші погляди 
звернуті до Радянської країни ще з ча
су Великої Жовтневої соціалістичної 
революції,— писав Лао Ше,— світло 
Жовтня опромінило наші серця... Ви
слів «Радянський Союз сьогодні — це 
наше завтра» — став одним з найулюб
леніших у китайського народу, він точ
но відображує його волю, його готов
ність іти до соціалізму за прикладом 
Радянського Союзу» *.

Поборники ревізіонізму та велико
державного шовінізму не могли про
стити Лао Ше його орієнтації на інтер
націоналізм та мир, а тому воювали як з 
самим письменником, так і його творами.

Другу причину того, що задовго до 
фізичної розправи над письменником 
була поставлена поза законом його по
вість «Записки про Котяче місто», тре
ба шукати в ідейно-художній структу
рі самого твору: написаний понад со
рок років тому, він розповідає історію 
занепаду китайської держави в мину
лому, викриває антинародний характер 

Гомінданівського режиму і, що особли
во важливе, ідейні джерела маоїзму, 
коріння його соціальної, національної 
політики.

На нашу думку, знайомство україн
ського читача з творчістю Лао Ше не 
слід обмежувати даним виданням; тре
ба повніше представити його і як ро
маніста, драматурга, публіциста.

Петро КОНОНЕНКО 1

1 Лао Ше. Это наше завтра. «Литературная 
газета», 7. XI. 1954 р.
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ТРИ ПОДОРОЖІ

З МАКСИМОМ РИЛЬСЬКИМ

Спочатку кілька слів про обстави
ни, за яких я особисто познайомилася 
з Максимом Тадейовичем Рильським,. 
Я багато чула, про нього, працюючи в 
Комітеті культурного співробітництва 
з зарубіжними країнами, читала деякі 
його твори, але вперше побачила 
Рильського 21 квітня 1957 року на 
зустрічі, влаштованій у консульстві 
ПНР в Києві з нагоди 12-х роковин 
підписання Договору про дружбу і 
співробітництво між Народною Поль
щею і Радянським Союзом. І відразу/ 
вже з першої розмови, між нами за
в’язалися теплі, дружні взаємини.

Протягом восьми років, обіймаючи 
пост Генерального консула Польської 
Народної Республіки в Києві, я мала 
щастя працювати разом з Рильським 
на ниві поглиблення і зміцнення друж
ніх зв’язків між нашими народами. 
Видатний український поет, перекла
дач, публіцист, учений — невтомний 
дослідник фольклору і літературозна
вець, Максим Рильський і в творчос
ті своїй, і в багатогранній громадській 
діяльності був палким поборником 
дружби між народами. Він гаряче лю
бив свій рідний край, любив людей і 
сам був оточений загальною любов’ю 
та глибокою пошаною. До нашої краї
ни Рильський ставився з щирою сим
патією. Він брав діяльну участь май
же в усіх найзначніших культурних 
заходах, присвячених Польщі, що на
давало їм особливої ваги і блиску. 
На всіх учасників цих свят зустріч з 
Рильським справляла незабутнє вра
ження. Мені ж пощастило познайоми
тися ближче з цією чарівною люди
ною, мудрою, доброю і дотепною.

Спробую розповісти про три подо
рожі по Радянській Україні з Макси
мом Тадейовичем, як, за прикладом 
київських друзів, називала його і я.

Стеблів
Особливо виразно запам’яталася 

мені поїздка до Стеблева I960 року. 
В невеличкім українськім селі мало 
відбутися відкриття створеного на 
громадських засадах колгоспного му
зею, одного з перших в області. Екс
позиція музею була присвячена ви
значним людям, зв’язаним із Стебле
вом, та історії цього села. А треба 
сказати, що стеблівці мають усі під
стави пишатися не лише славним ми
нулим села, багатими літературними 
та художніми традиціями, а й ниніш
німи трудовими успіхами своїх одно
сельців. У Стеблеві народився Іван 
Нечуй-Левицький. Тут гостювала 
Марко Вовчок. У лютому 1825 року в 
Стеблеві перебував великий польсь
кий поет Адам Міцкевич. Для увіч
нення цієї події тут готувалися вста
новити меморіальну дошку, Міцкевичу 
присвячувалась і цікава експозиція в 
музеї. Я знала, скільки душі й сил 
уклав у цю справу Максим Тадейович, 
допомагаючи громадськості села здій
снити це прекрасне починання.

Як Генеральний консул ПНР я ді
стала від організаторів люб’язне за
прошення взяти участь у цій уро
чистості. Проте відкриття музею бу
ло відкладено через недугу Максима 
Тадейовича. Рильський тяжко захво
рів, і радянські товариші висловлюва
ли сумнів, чи він взагалі зможе по
їхати до Стеблева. Того року зима 
прийшла дуже рано, вже в листопаді 
впали сніги. Словом, і погода була 
вкрай несприятлива, і дорога погана. 
Та раптом — телефонний дзвінок. 
Дзвонить Максим Тадейович: «27 лис
топада їдемо в Стеблів». Я обережно
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запитала його про здоров’я, але він 
рішуче відповів: «їдемо». Ми вируши
ли вдосвіта, щоб вчасно дістатися на 
місце. До речі, я не пам’ятаю ви
падку, щоб, при всій своїй зайнятості 
й безлічі обов’язків, Максим Тадейо- 
вич спізнився на зустріч. — це дріб
ний, але дуже характерний штрих, 
який свідчить про його повагу до лю
дей. Ми виїхали з міста ще затемна. 
Лапатий мокрий сніг заліплював шиб
ки. Автомашини посувалися обереж
но, ковзаючи на обледенілій дорозі. 
З Максимом Тадейовичем їхав його 
син Георгій, який, вів машину повіль
но, але впевнено. Він не раз їздив з 
батьком цією дорогою і знав тут ко
жен поворот, кожен місток. Максим 
Тадейович з властивою йому делікат
ністю й гречністю запросив мене пе
ресісти в його машину. Я охоче згоди
лась. Точилася неквапна розмова. 
Рильський на хвилю замислився, по
тім стиха сказав: «Ми їдемо тим са
мим шляхом, яким 1825 року їхав з 
Києва санками на перепряжних Адам 
Міцкевич». Ці слова глибоко схвилю
вали мене. Подумки ми перелинули 
в ті давні часи. Поет прямував з Пе
тербурга до Одеси, щоб обійняти там 
посаду вчителя в Рішельєвському лі
цеї. По дорозі він зупинявся у Вітеб
ську, Гомелі та в Назаровичах побли
зу Києва, у свого брата Олександра 
Разом з братом відвідав Київ під час 
контрактового ярмарку, що був зруч
ною нагодою для конспіративних зу
стрічей. Лекції, читані Міцкевичем у 
Парижі, свідчили про те, як добре 
знав поет подробиці розмов, що їх 
провадили в Києві декабристи. Тут, 
у Києві, Міцкевич познайомився з ро
диною Головінеьких, які запросили йо
го до себе в село Стеблів. У Германа 
Головінського, аматора мистецтва й 
літератури, колекціонера унікальних 
видань, гравюр, рукописів, Міцкевич 
прогостював довгенько. Максим Та
дейович говорив про те, як тепло зга
дував Адам Міцкевич своє перебу
вання на Україні. В одному з листів 
до Германа Головінського з Одеси 
польський поет писав: «Мої безконеч 
ні іуіандріцки в різні кінці держави 
було j6 легше витримати, якби я міг 
вибирати шлях з власної волі. Спо
діваюся, що, їдучи з Одеси, зможу зно
ву відвідатц Стеблів і подихати по
вітря^ України». І через багато ро
ків", у далекім Парижі, він знов вер
нувся думкою до Стеблева. В «Пані 
Тадеупц» знаходимо такі рядки:

Чи на Вкраїні я б ту липу упізнав,
Що сотню панночок і сотню хлопців

бравих

Ховала в холодку, при танцях і
забавах.

Як вечір повивав блакитноводу Рось?

Я завжди слухала Максима Таде- 
йовича, мов зачарована. Прекрасна, 
багата й співуча українська мова в 
його устах звучала як музика. Мені 
ввижалися садиба над Россю й Міц
кевич у колі друзів. А за шибками ав
томобіля бурхав вітер і шаленіла хур
товина — достоту так само, як під 
час подорожі Міцкевича, що її опи
сав в одному з листів його супутник 
Францішек Малевський. Ми їхали ду
же повільно, минала година за го
диною. Максим Тадейович замислився 
і довго мовчав. Я подумала, що, зму
чений перебутою хворобою, він за
дрімав, і сиділа тихо, боячись пово
рухнутися, щоб не збудити його.

Я теж замислилася. Пам’ятаю» че
рез кілька місяців після початку на
шої співпраці, 20 вересня 1957 ро
ку, я одержала від Максима Тадейо- 
вича чудовий подарунок — 3-томну 
збірку його творів з дарчим написом. 
Знайомство з творчістю Рильського, а 
надто з уміщеними в І томі його 
спогадами, допомогло мені краще й 
глибше зрозуміти виняткову особис
тість поета. Згадуючи свої дитячі й 
гімназичні літа, він писав: «...вже
тоді я глибоко полюбив на все жит
тя Шевченка, Пушкіна, Міцкевича, 
трьох найдорожчих моїх учителів, а 
з любов'ю до народної пісні я, зда
ється, і вродився». Щирість цих слів 
потверджує те, як багато років свого 
життя присвятив поет перекладу тво
рів Пушкіна і Міцкевича. збагачуючи 
скарбницю української літератури. 
Чотири роки працював Максим Таде
йович над перекладом «Пана Тадеу
ша», виданим у 1927 році. Переклад 
був високо оцінений і польською, і 
радянською літературною критикою. 
Проте Рильський і далі його вдоско
налював, і в 1948 році вийшло нове 
видання поеми. Виконаний Рильським 
переклад польські спеціалісти вважа
ють «конгеніальним» і найкращим у 
світі. 1950 р. за цю працю Максима 
Рильського відзначено Державною 
премією СРСР. У його перекладі ук
раїнською мовою видані: «Конрад
Валленрод», «Кримські сонети», «Ба
лади» та інші твори Міцкевича. 1955 
року вийшла його праця під назвою 
«Про поезію Адама Міцкевича». У 
передмові автор писав: «Моя книга 
— данина глибокого захоплення пое
том, чия творчість освітлювала все 
моє свідоме життя, данина братерсь
кої любові до великого польського на
роду, який має щастя називати своїм
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сином* великого Адама Міцкевича». 
Від наших літературознавців мені не 
раз доводилося чути думку, засвідче
ну також друком, що ця праця є 
«найглибшим дослідженням про ав
тора «Дзядів», написаним за межами 
Польщі»1. Того ж року на полицях 
книгарень з ’явилися гарно ілюстрова
ні «Вибрані твори» Адама Міцкевича. 
Цю книжку, призначену для юних чи
тачів, випустило видавництво «Мо
лодь», передмову до неї написав 
Максим Рильський, йому належить і 
багато вміщених у ній перекладів.

Тоді, по дорозі до Стеблева, я жал
кувала, що більш ніхто з моїх спів
вітчизників не буде на цьому святі й 
не побачить таких дорогих нам, поля
кам, свідчень любові та шани до на
шого великого поета з боку Максима 
Рильського, який прищеплює ці по
чуття українським читачам.

Отоді-то мені, мабуть, уперше спа
ло на думку написати спогади. Коли я 
поворухнулася, Максим Тадейович 
уважливо спитав, чи відпочила я хоч 
трохи. Він гадав, що я дрімала. Я ста
вилася до Максима Тадейовича із 
святобливою пошаною, а проте при 
ньому ніколи не почувала ніяковос
ті, — такий він був безпосередній і 
щирий у взаєминах з людьми. Тому 
мені легко було повідати йому про 
своє бажання написати спогади. Риль
ський поцікавився, чи я коли-небудь 
уже пробувала писати. Я щиро при
зналася, що мені не доводилось пи
сати нічого, крім звітів, доповідей, ча
сом статей, а в міжвоєнний період — 
відозв та прокламацій. Тоді Максим 
Тадейович пояснив, на які труднощі я 
натраплю, коли пробуватиму перенес
ти на папір свої думки, що логічно 
вибудовуються в голові чи в усній 
мові, але зовсім інакше виглядати
муть на письмі. Далеко не кожен, за
уважив він між іншим, хто має дар 
слова і гарно розповідає чи промов
ляє, зуміє так само добре писа
ти. До мемуарного жанру Рильський 
ставив високі вимоги. На його дум
ку, щоб спогади досягли своєї мети, 
дійшли до розуму й серця читачів, во
ни повинні бути літературним твором.. 
Отже, автор їх повинен мати літера
турний хист. Рильський говорив зі 
мною не з висоти своєї слави, а прос
то й сердечно, як людина з людиною, 
переконаний, що я його зрозумію. Я. 
погрдиларя з ним. Тоді це будр для 
мене питання чисто теоретичне, бо 
мене цідком поглинали службові обо
в’язки та .громадська робота.

До думйи про писання спогадів я
’ «Literature Ukraifiska». PWN, Варшава, 1962,, 

стор. 596.

повернулася лише через кілька ро
ків, уже вийшовши на пенсію. Спо
нукало мене до цього поширене нині 
твердження, що «кожна людина мо
же стати автором однієї книжки».

До Стеблева ми приїхали, коли 
вже стало розвиднятися і трохи випо- 
годилось. Вийшовши з автомобіля, я 
побачила великий засніжений майдан, 
посеред якого стояла обтягнута кума
чем вантажна машина, що правила за 
трибуну. Біля входу до колгоспної 
«Чайної» нас привітно зустріли гос-. 
подарі, запросили поснідати й відпо
чити. Невеличке затишне приміщення 
сяяло чистотою. На стінах висіли 
портрети, картини та традиційні ук
раїнські рушники. На тісно заставле
них столах, застелених білими як 
сніг скатертями, — неодмінне укра
їнське сало та горілка з перцем, щоб 
зігрітися з дороги. А мені, всупереч 
запевненням деяких скептиків, що в 
«Чайних» цього напою годі шукати, ; 
подали чашку гарячого, запашного' 
чаю. Нас почастували чудовими варе
никами з сиром, запеченими в смета
ні. Часу ми мали доволі, і за столом 
одразу зав’язалася невимушена друж
ня розмова. Нас ознайомили з про-, 
грамою свята. Я дізналася, що одно
поверховий мурований будинок Голо- 
вінських зберігся, але вже немає пе
ред ним ні липи, про яку згадує Міц- 
кевич, ані скель, що про них захоп
лено писав поет 21 лютого 1825 року 
з Одеси своєму приятелеві Одинцю: 
«...вперше я побачив скелі, про які 
ми знаємо тільки з книжок. Для мене 
це видовище нове й цікаве; дивлячись 
на величезні брили граніту й похмурі 
провалля між ними, котрі виходили 
далі на розлогі рівнини, я жалкував, 
що сцена ця не постала перед моїми 
очима влітку, коли її ’ прикрашають 
води, зелень та виноград». Гітлерів
ські окупанти знищили цей чарівний 
краєвид — вони влаштували тут ка
меноломні. Немає ні парку на березі 
Росі,' ні поетичного містка. І навіть 
Рось тече вже іншим річищем. Проте 
збереглися перекази про Міцкевича, 
про його перебування в Стеблеві. Се
ред місцевих жителів од покоління до 
покоління передаються розповіді про 
Міцкевичеві прогулянки серед скель, 
про його улюблений -грот. Майже че
рез сто літ, 1919 року, український 
художник Різниченко зобразив ці 
місця на картині «Грот Міцкевича». 
Часи тоді були тяжкі, за браком 
кращого матеріалу, художник нама
лював ї ї  на кеіртоні. Тепер -ця кар
тина знаходиться у< Стеблівськім му*, 
зеї.-Житель Стеблева В. Кояетков по-" 
дарував музеєві портрет Міцкевича,
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виконаний Т. Малешевським, що ба
гато років зберігався в родині Кочет- 
кових. Родички Міцкевича, що живуть 
у Харкові, передали в музей родинні 
фотографії та різні дрібнички, які, 
за переказами, належали поетові. 
Онука Марії Міцкевич Е. ГІономарен- 
«о подарувала музеєві поему «Пан 
Тадеуш», видану у Львові 1898 року. 
За переказами, у Стеблеві поет лю- 
*бив розмовляти зі старими людьми, і 
їхні розповіді лягли в основу балади 
«Чати». Взагалі громадськість Стеб- 
лева виявляла великий інтерес до 
всього, що пов’язане з перебуванням 
Міцкевича в селі. Стеблівцям, які 
вклали стільки сил у створення при
свяченої Міцкевицу експозиції, — в 
чому їм дуже допоміг Максим Риль
ський, — хотілось дізнатися, чи тіль
ки для перепочинку поет збочив з до
роги і довгенько прожив у маєтку Го- 
ловінських, чи для цього були поваж
ніші причини, пов’язані з його кон
спіративною діяльністю. Українських 
друзів цікавила кожна подробиця. Во
ни прагнули точніше з ’ясувати, скіль
ки часу пробув Міцкевич у Стеблеві, 
чи був він зв’язаний з місцевими де
кабристами. Під час цієї розмови та 
пізніших зустрічей, — а я не раз від
відувала Стеблів, — знову й знову 
поверталися до цієї теми. Згадували 
про зближення Міцкевича в Петер
бурзі з представниками прогресивної 
російської інтелігенції, про його друж
бу з Пушкіним, а також з поетом Ри
лєєвим, одним із керівників таємно
го товариства декабристів, та членом 
цього товариства письменником Бес- 
тужевим-Марлінським, дружбу, що 
озвалась у чудових рядках, зверне
них «До друзів росіян»:

Де ви? Рилєєв той, що благородну
шию

Я по-братерському колись йому 
стискав...

Рука Бестужева, поета і жовніра,
Тепер одірвана від шаблі, від пера,—
До тачки деспотом рука прикута

щира
І польська з нею вряд і поруч, як

сестра.

Висловлювано також припущення, 
що друзі могли доручити Міцкевичу 
•передати листи чи якісь важливі та
ємні відомості. На такі думки наво
дило близьке сусідство Стеблева з 
Кам’янкою, що належала тоді одно
му із засновників Південного товари
ства В. Давидову і була резиденцією 
декабристів. Двічі на довгий час 
приїздив до Давидових у Кам’янку 
Пушкін. Недалеко від Стеблева жили

родичі Головінських — Проскурови. 
Найімовірніше, що саме в домі Голо
вінських між ними та Міцкевичем 
зав’язалося знайомство, поновлене 
згодом у Парижі. Згадувано також, 
що двоє Проскурових були замішані 
в справу декабристів.

Поки за столом точилися жваві 
розмови, на майдані зібралися жите
лі Стеблева та навколишніх сіл. Нас 
запросили на трибуну. Відкрили мі
тинг господарі, потім слово надали 
Максимові Тадейовичу. його зустріли 
тривалими оплесками. Рильський не 
читав, а говорив, без пафосу, неви
мушено й задушевно, ніби розмовляв 
з найближчими друзями, і кожен із 
двох тисяч присутніх почував себе од
ним з них. Його слухали, затамував
ши подих, серед цілковитої тиші, яку 
раз у раз переривали палкі оплески. 
Максим Тадейович говорив про пись
менників, яким була присвячена ця 
урочистість, про дружбу народів і 
про Міцкевича. Потім надали слово 
мені. Важко виступати після такого 
промовця, як Рильський, до того ж я 
знаю українську мову, хоч і досить 
добре, але скоріш пасивно. А читати 
тут не випадало. Тож після коротень
кого вступу я попросила дозволу го
ворити по-польськи. Залунали голоси: 
«Говоріть по-польськи! Ми хочемо по
чути мову Адама Міцкевича». Далі я 
говорила рідною мовою. Після мітин
гу відбулося урочисте відкриття ме
моріальних дощок з іменами Марка 
Вовчка та Нечуя-Левицького на бу
динку, де колись жила родина Ле- 
вицьких. Потім усі попрямували до 
будинку Головінських, і там мене як 
консула ПНР попросили відкрити 
встановлену на стіні меморіальну дош
ку з написом: «У цьому будинку в
1825 році перебував геніальний поль
ський поет Адам Міцкевич». Після 
цього на прохання господарів Максим 
Тадейович перерізав стрічку, і ми 
ввійшли до музею.

За весь час, поки ми були у Стеб
леві, Рильський не відпочив ані хви
лини. Господарі зверталися до нього 
з глибокою пошаною і водночас ціл
ком вільно й невимушено, як до 
близького друга. Розповідали, як пла
нують роботу музею, радилися щодо 
дальшого розширення експозиції. 
Рильський вислуховував, обговорював 
разом з ними ці справи, давав пора
ди. Він був сповнений запалу й мо
лодечої енергії. Здавалося, поет не 
знає втоми. Але я розуміла, як стоми
ла його подорож після недавньої хво
роби. Мене захоплювало щире став
лення Максима Рильського до людей 
і його невичерпне життєлюбство.
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Як я вже згадувала, потім мені 
ще не раз доводилося відвідувати 
Стеблів. Сільський музей займає два 
зали. У першому — портрет Тараса 
Шевченка, великого сина цієї землі, 
що народився в розташованому непо
далік селі Моринцях, тепер Шевчен- 
ковому. Розміщені поряд кольорові 
репродукції його картин, фрагменти 
поетичних творів та копії документів 
висвітлюють історію цього незвичай
ного життя. На тій самій стіні вистав
лені матеріали про Марка Вовчка та 
Нечуя-Левицького. Праву стіну зай
має невеличка, але дібрана з вели
кою любов’ю експозиція, присвячена 
Міцкевичу. Привертає увагу портрет 
поета, подарований В. Кочетковим.
З портрета, на який час наклав свою 
печать, на нас з сумною усмішкою 
дивиться навчений життям чоловік, 
а не 27-літній молодик, що 1825 ро
ку гостював у Стеблеві. Поряд бачи
мо родинні фотографії, картини, на 
яких зображений колишній мальовни
чий краєвид, та поетові висловлюван
ня про Стеблів. За склом невеличкої 
вітрини — кілька дрібних речей та 
книжок. Тут зібрано всі твори Міцке- 
вича, видані українською мовою.

Другий зал присвячений історії 
Стеблева від часів кріпаччини й до 
наших днів. Архівні документи та ста
ровинні знаряддя праці, як наприк
лад соха, дають уявлення про життя 
й побут селян у минулому. Про те
перішнє життя стеблівців, про велике 
колективне господарство, де машини 
дедалі ефективніше полегшують пра
цю хлібороба, наочно розповідають 
таблиці, діаграми та зразки ви
рощеного врожаю: дорідні колос
ки пшениці, качани кукурудзи то
що. Тут і портрети передових 
людей колгоспу. Ця частина екс
позиції весь час поповнюється 
матеріалами про нові досягнення. 
У цьому залі містяться також експо
нати, що відображають історію бо
ротьби за радянську владу в Стебле
ві. Виставлено тут і документи про 
Корсунь-Шевченківську битву проти 
гітлерівських загарбників 28 лютого— 
8 березня 1944 року, а також портре
ти героїв цієї битви, солдатів і ко
мандирів різних національностей: Вах
танга Чіковані, якому присвоєно зван
ня Героя Радянського Союзу за геро
їзм,, виявлений під час визволення 
Стеблева, лейтенантів Анатолія Смир
нова та Аркадія Савельева, юного 
партизана, комсомольця Павлика Ян- 
чевського та інших стеблівських пар
тизанів, що віддали життя за Радян
ську Вітчизну.

Стеблівці люблять свій колгоспний

музей. Навесні, коли я знову приїха
ла до Стеблева, вже зеленіло ніжне 
молоде листячко на деревах та кущах 
навколо нього, а на клумбах перед 
входом цвіли барвисті квіти. І від 
цього старий будинок ніби помолодів 
та покращав. У музеї завжди людно. 
Я застала тут групу молоді, що при
йшла на екскурсію. Пояснення дава
ла вчителька — доглядачка музею. 
Часто приходять сюди й старі люди, 
не лише стеблівці, а й жителі навко
лишніх сіл.

Я передала Стеблівському музеєві 
дар Варшавського музею Міцкевича 
— нове видання творів поета, роз
кішно видану поему «Пан Тадеуш» з 
ілюстраціями Андріоллі та матеріали 
про перебування Міцкевича в Стебле
ві. А від консульства додала гарні ко
льорові альбоми та інші видання про 
Народну Польщу.

Кременець
Запам’яталася мені й подорож з 

Максимом Тадейовичем Рильським до 
міста Кременця, де народився Юліуш 
Словацький. Було це 1959 року, що 
став «роком Словацького» не тільки 
для Польщі. В Радянському Союзі 
теж надзвичайно урочисто відзначало
ся 150-ліття з дня народження пое
та. Кульмінацією ювілею була науко
ва сесія радянських славістів, присвя
чена життю і творчості Словацького, 
що відбувалася в його рідному місті.

У вшануванні пам’яті великого 
польського поета брали участь широ
кі кола радянських науковців та дія
чів культури. Організаторами сесії 
були Український комітет славістів 
при Президії Академії наук УРСР, 
Інститут літератури ім. Т. Г. Шев
ченка АН УРСР і Кременецький дер
жавний педагогічний інститут. Голову
вав на сесії та й взагалі чільну роль 
у ювілейних заходах відігравав Мак
сим Тадейович Рильський. За його 
активною участю було здійснено ве
лику підготовчу роботу до знаменної 
дати. Поет-академік не обмежувався 
літературною творчістю та науковою 
діяльністю. Він був водночас головою 
Українського товариства радянсько- 
польської дружби. Рильський подбав 
про те, щоб 150-ліття з дня народ
ження Юліуша Словацького стало 
святом для всіх жителів краю, що 
його так любив автор «Балладини» і 
«Беньовського». Разом з місцевими 
керівниками він запропонував залучи
ти до підготовки та проведення юві
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лею студентів і школярів, колективи 
підприємств і колгоспників. І ця все
бічна, старанно продумана підготовча 
робота принесла прекрасні плоди.

Було вирішено, що всі учасники 
ювілейних урочистостей зустрінуться 
вранці 5 вересня на місці, у Кремен
ці. Осінь того року була справді «зо
лота» — сонячна й тепла. Щоб уник
нути жвавого руху на дорогах та їз
ди у спеку, я виїхала вдосвіта. До то
го ж хотілося мати трохи вільного 
часу, щоб, перше ніж почнеться свя
то, побачити Кременець у його зви
чайнім, буденнім вигляді. Досі я тіль
ки читала про це місто у пройнятих 
тугою листах поета до матері та в 
його віршах. Зачарована поетичними 
описами давнього Кременця, я праг
нула побачити, який же він тепер. Ав
томашина в мене була простора, і я 
запросила з собою кількох студентів- 
філологів з Польщі. Нині вони вже 
науковці-славісти; один з них, доктор 
Стефан Козак, є редактором журна
лу «Slavia Orientalis». Зустрічаючись, 
ми з приємністю згадуємо врочисту 
атмосферу свята у Кременці. Пишучи 
ці спогади, я використала як свої но
татки, зроблені по гарячих слідах, так 
і пізніші публікації.

Ми їхали повз чудові ліси, що май
же безперервно тягнуться обабіч шо
се від Києва аж за Житомир. Далі 
шлях наш пролягав по розлогій рів
нині. Поблизу Ровно, всупереч цій 
назві, рівнина зарясніла пагорбами, 
що тут і там перемежовувалися яра
ми. Нарешті блиснули в промінні 
вранішнього сонця золоті бані Почаїв- 
ської лаври. Раз у раз вигулькуючи 
з-за узгір’їв, вони вабили до себе по
гляд. Незабаром ми побачили Креме
нець, напрочуд мальовниче місто у 
широкій долині. Внизу, вздовж до
лини, тягнеться головна вулиця, а до 
неї по стрімких скелях збігають круті 
вузькі вулички. О цій порі ввесь Кре
менець повитий зеленню різних від
тінків, серед неї червоніють дахи да
леких будинків, як великі маки. Ми 
зупинилися біля готелю. Невеличкий 
старовинний будиночок, пропахлий 
свіжою фарбою, аж сяяв чистотою. 
Номери маленькі, але затишні і якісь 
ніби давно знайомі. Влаштувавшись, 
я відразу подалася до міста. Йшла, 
цікаво роздивляючись довкола і вслу- 
хаючись у гомін міста, що прокидало
ся зі сну.

Старовинні, але відремонтовані й 
помолоділі особнячки з колонами, з 
різноманітними ганочками, верандами 
й балкончиками, і звичайні, скромні 
маленькі будиночки, кожен з яких не 
схожий на інші, інакше поставлений

та інакше дивиться на вулицю, нада
вали їй неповторного чару. Тим ча
сом місто почало сповнюватися людь
ми. Святково вдягнені перехожі йшли 
повагом, не поспішаючи. Тишу тільки 
вряди-годи порушував шум автомобі
ля. Я вгледіла гурток гожих молодих 
дівчат у сніжно-білих вишиваних блуз
ках і запитала, де костьол. Вони зу
пинились і українською мовою доклад
но пояснили, як туди йти. Та, мабуть, 
не певні, що я добре їх зрозуміла, 
вернулись і провели мене до самого 
входу. А дізнавшися, що я хочу по
бачити пам’ятник поетові, зголосили
ся показати мені й могилу його мате
рі, Саломеї Словацької-Бекю, та інші 
визначні місця. Не знаю, хто були 
мої супутниці — студентки чи кол
госпниці з приміської артілі, я не 
спитала. А може, то були праправнуч
ки тих українських молодиць, що про 
них з симпатією згадував Юліуш у 
своїх листах до матері? У всякому 
разі, вони добре знали всі пам’ятні 
місця, пов’язані з ім’ям Словацького, 
й охоче про них розповідали. Коли я 
подякувала й похвалила їх, вони з 
гордістю відповіли: «Адже ж вели
кий польський поет прославив наше 
місто на ввесь світ».

Костьол був ще зачинений, але на 
сходах під дверима сиділо кілька літ
ніх жінок. Вони пояснили, що незаба
ром прийде старостиха й відімкне кос
тьол. Я сіла поруч них. За кілька 
хвилин жінки сказали: «Он вона вже 
йде». Спираючись на ціпок, жвавою 
ходою до нас наближалася малень
ка, худенька, згорблена бабуся. їй, як 
я дізналася, вже перевалило за вісім
десят. Проте вона була чепурна, ба
дьора й енергійна. Очі, несподівано 
молоді на зморщеному лиці, дивили
ся весело й ледь лукаво. Вона при
віталася по-старосвітськи церемонно, 
відімкнула двері, і ми ввійшли до 
костьолу. Скульптуру роботи Вацла
ва Шиманського, відлиту в Парижі й 
звідти привезену до Кременця 1909 
року, з нагоди 100-ої річниці від дня 
народження Словацького, було вмі
щено в лівому нефі. Царська влада 
не дозволила поставити її в іншому 
місці. У глибині склепистої ніші — 
скульптурний портрет поета, що в 
задумі сперся на руку, за ним — 
крилатий геній. Читаю вирізьблений 
на камені біля підніжжя напис: «Та 
благаю, хай живі не втрачають на
дії». Відкриваючи пам’ятник піввіку 
тому, жителі Кременця поклали до 
нього вінки. З Варшави, Києва, 
Вільна, з Петербурга та з інших місць 
надійшли тоді в Кременець телеграми. 
ЩО' були свідченням найвищого ви
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знання та шани до поета, який став 
гордістю не лише польського, а й ін
ших слов’янських народів, гордістю 
всього людства. І зараз біля пам’ят
ника лежали квіти. Не хотілося йти 
з цього місця, і я мало не спізнилася 
на засідання, прибігла вже в останню 
хвилину.

Засідання наукової сесії відбува
лися в Кременецькому палаці культу
ри, що займає одне з приміщень ко
лишнього ліцею. У цьому старовинно
му будинку на кожнім кроці ми зна
ходили любовно бережені сліди пое
та. Бібліотечний зал, де він проводив 
багато часу, носить ім’я Юліуша Сло
вацького. В бібліотеці влаштовано 
виставку, яка показує тісний зв’язок 
поетової творчості з передовими ідея
ми його доби.

Відкрив сесію Максим Рильський, 
він же прочитав доповідь на тему: 
«Юліуш Словацький — поет, гума
ніст; і патріот». Мені впало в око, як 
багато у виповненому вщерть залі 
молодих облич — студенти стояли у 
проходах, попід стінами. Максима 
Рильського зустріли палкими, трива
лими оплесками. Він надзвичайно теп
ло, з безмежним захватом говорив 
про Словацького, намалював яскравий 
образ, геніального поета, людини тра
гічної долі. Згодом в одній із своїх 
статей, присвячених Словацькому, 
Максим Тадейович писав: «Безмеж
ний подив викликає, як могла ця хво
ровита, потайна, самотня — значно 
самотніша, ніж Міцкевич, — люди
на за коротке своє життя зробити так 
багато, показати стільки граней сво
го невичерпного полум’яного генія!»

В доповіді, як і у своїй поезії, 
Максим Рильський висловлював гли
бокі думки й почуття у спокійній, 
стриманій манері, без гучних слів, 
але напрочуд барвистою, гарною мо
вою. Він мав рідкісний дар не лише 
проникати в суть складних явищ і 
проблем, але й розкривати її  прости
ми, зрозумілими і яскравими слова
ми, що легко доходили до розуму й 
серця. Виявивши величезну ерудицію, 
Рильський зробив глибокий аналіз 
творчості Словацького та його світог
ляду, оперуючи багатющим порівняль
ним матеріалом з історії польського 
і загальнослов’янського романтизму. 
«Доповідь рясніла влучними спосте
реженнями не лише грунтовного 
знавця польської романтичної поезії, 
а й поета, що глибоко проникає в та
ємниці літературної майстерності», 
— писав у своєму звіті про сесію 
професор Вроцлавського університету 
Мар’ян Якубець.

В доповіді знайшли також яскра

вий вияв братні почуття українців до 
польського співця, що було ще раз 
наголошено у згадуваній вище статті, 
де знаходимо такі слова: «Ми, укра
їнці, пишаємось, що на нашій землі 
народився геніальний польський по
ет... І наявність у його творчості ук
раїнських мотивів не може не раду
вати нас».

Тепло зустріли присутні професора 
Варшавського університету Еугеніу- 
ша Савримовича, який зробив допо
відь про народно-визвольні та рево
люційні ідеї Словацького.

На кременецькій сесії було про
читано багато цікавих доповідей. Те
матика їх свідчила про широкий роз
мах дослідження творчості Словаць
кого в багатьох наукових закладах 
Радянського Союзу. Зокрема, з грун
товною розвідкою «Кременець у твор
чості Словацького» ознайомив учас
ників сесії науковий працівник Кре
менецького педагогічного інституту 
Іван Смолій. Ця праця була опубліко
вана у спеціальному номері наукових 
записок інституту, виданому з наго
ди 150-річного ювілею поета. Польсь
кі вчені дуже високо оцінили науко
вий рівень прочитаних доповідей та 
значення цієї сесії.

Пишучи про Кременець, не можу 
не згадати про те, як захоплено зустрі
ли учасники ювілейного засідання 
появу чудового 2-томного видання 
творів Словацького українською мо
вою за редакцією Максима Рильсько
го, котре ми одержали в день відкрит
тя сесії. На одностайну думку спе
ціалістів, на сьогодні це — найбіль
ша і найкраще видана збірка творів 
Словацького в перекладі на іноземну 
мову. Вона є плодом творчої праці 
цілої когорти видатних українських 
поетів, перекладачів та вчених. У 
ній вміщено велику передмову Гри
горія Вервеса та коментарі, складені 
Станіславою Левінською. Максим 
Рильський був не лише редактором, 
а й ініціатором і, я б сказала, душею 
цієї благородної справи. Взявшися за 
переклад творів Словацького, насам
перед поеми «Беньовський», зокрема, 
її першої, другої та п’ятої пісень, він 
запалював своїм прикладом колег і 
об’єднував зусилля великого загону 
талановитих поетів-перекладачів та 
науковців. У першу чергу Максимові 
Рильському ми завдячуємо створення 
цього цінного видання, яке ознайоми
ло з творами Словацького братній на
род і стало нетлінним пам'ятником 
польському поетові на Україні.

За кілька днів, проведених у Кре
менці, ми відвідали всі місця, зв’яза
ні з життям і творчістю Словацького,
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в тому числі й Почаїв. У перерві між 
засіданнями побували в парку і на 
тому місці, де колись стояв будинок, 
в якому народився поет. Будинку цьо
го давно немає. Закладений перед 
війною розарій — своєрідний пам’ят
ник поетові, що кохався в трояндах, 
— знищили гітлерівці. Максим Та- 
дейович, який теж дуже любив троян
ди і вирощував їх у садку біля свого 
будинку в Києві, палко і з великим 
знанням справи радив господарям по
новити розарій. Ми постояли на тому 
місці, де, за переказами, була лава, 
на якій любив сидіти поет, милуючись 
рідним містом. Білий будиночок бать
ків поетової матері Янушевських, де 
Юліуш провів майже все дитинство і 
юність, уцілів. Старанно відремонто
ваний, він яснів на тлі зелені. Я по
мітила, як просяяло обличчя Макси
ма Тадейовича, коли він це побачив. 
Тепер у білому будинку міститься біб
ліотека, що носить ім’я Юліуша Сло
вацького. Кімнати заставлені книжко
вими полицями. В одній з кімнат — 
виставка книжок та малюнків, присвя
чена життю і творчості Словацького. 
У бібліотеці людно, особливо багато 
молоді. Завідувачка, показуючи нам 
свої володіння, сказала: «Ця виставка 
буде в нас постійною. Адже щороку 
з’являються нові читачі, і ми хоче
мо, щоб вони знайомилися з життям 
і творчістю поета, чиє ім’я носить біб
ліотека». Впорядкована, асфальтована 
вулиця теж названа поетовим ім’ям. 
У маленькому садку, що відділяє бу
диночок Янушевських од вулиці, вста
новлено невеличке погруддя Словаць
кого. Я познайомилася з автором 
скульптури — симпатичним молодим 
кременчанином Миколою Матусеви- 
чем, талановитим скульптором-самоу- 
ком, що вклав у цей твір свої щирі 
почуття до поета.

Потім ми пішли до Кременецького 
краєзнавчого музею, де також було 
відкрито виставку, присвячену Сло
вацькому. Вона займала окремий не
величкий зал. Більшість експонатів 
виставки, організованої ще до 130-ої 
річниці з дня народження поета, зни
щили гітлерівці. Уцілілі пам’ятки, 
сховані жителями міста, було ретель
но зібрано і виставлено в музеї. Сё- 
ред них — портрети- поетових бать 
ків, діда та баби і дядька. Це добре 
зроблені копії, оригінали зберігають
ся в бібліотеці ім. Оссолінських у 
Вроцлаві. Привертає увагу портрет 
поета в дитинстві роботи Рустема, на 
якому Юліуш зображений у вигляді 
гарненького амура з луком у руках. 
Це теж добра копія. За склом ма
ленької старовинної шафки ми поба

чили книжки Янушевських, що збері
галися в бібліотеці ліцею. Серед них 
є і Юліушеві книжки, які він часто 
брав до рук і над якими просиджував 
годинами. У вітрині поряд — перші 
видання поезій Словацького та пере
клади його творів. На стінах біля 
входу розвішані фотокопії літографій 
та картин, на яких зображені люди, 
що з ними зустрічався Словацький, а 
також місця, зв’язані з його життям 
і творчістю. Оглядаючи виставку, ми 
немовби відчували присутність пое
та.

З музею ми подалися на кладови
ще — покласти квіти на могилу ма
тері Словацького. По дорозі до нас 
приєднувалися численні жителі Кре
менця. Вони охоче розповідали про 
своє місто, про пам’ятні місця, зв’я
зані з ім’ям Словацького. Не раз я 
чула шепіт: «Дивись — це Максим 
Рильський». Ідучи Юліушевими шля
хами, ми побували на Дівочих скелях, 
що їх тепер кременчани звуть Скеля
ми Словацького. Нам показали стару 
липу; за місцевим переказом, поет 
часто приходив сюди помріяти.

На Замковій горі, зазирнувши у 
бездонну криницю, викопану в 
XVI ст., я почула давню легенду про 
дівчину чарівної вроди, яка стереже 
сховані в горі незліченні скарби.

Нам показали місце, де в XI—XIII 
століттях стояв замок-фортеця давньо
руських князів. Поряд містилися їх
ні гробниці, від яких теж не лиши
лось і сліду. З захопленням розпові
дали господарі про шкіряний міст ко
ролеви Бони, показали рештки в’їзної 
брами та гаки у стовпах. Нові поко
ління кременчан добре знають істо
рію свого краю і замку. Наші супро
відники називали по черзі його воло
дарів — литовських князів, монархів 
польських, угорських. Володарі цієї 
землі мінялися, а народ залишався. 
Кременчани люблять свій край, своє 
місто, легенди та пісні, і створюють но
ві легенди про Юліуша Словацького, 
про його улюблені куточки в Кре
менці. Це місто, оточене зеленими уз
гір’ями, казково прекрасне — таке, 
як описував його поет. Дивлячись на 
Кременець із Замкової гори, важко 
було повірити, що під час війни міс
то було майже цілком знищене, що в 
центрі лежали руїни і згарища спа
леного фашистами гетто, де загинули 
тисячі людей... Як і всіх поляків, мо
їх супутників, мене вразило, скільки 
зроблено за чотирнадцять повоєнних 
років. Кременець відбудовували ро
зумно і вміло, дбаючи про те, щоб 
місто Словацького зберегло своє не
повторне обличчя. Місто зберегло і
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свою роль культурно-освітнього цент
ру. В Кременецькому педагогічному 
інституті працює численний загін ви
сококваліфікованих викладачів, тут 
навчається дві тисячі майбутніх педа
гогів. Про все це мені розказали міс
цеві керівники — люди, які за дору
ченням партії безпосередньо керували 
відбудовою міста.

Максим Рильський, невтомний, пов
ний енергії, весь час був з нами. І, 
як завжди та всюди, створював навко
ло себе вільну, невимушену атмосфе
ру. Він не терпів офіційності і так 
званого «протоколу». За столом, на
віть під час прощальної вечері, не бу
ло довгих тостів. Пам’ятаю, хтось із 
присутніх, піднявши келиху, розпочав, 
з усього було видно, довгу промову. 
Та Максим Тадейович лагідно й до
тепно «знешкодив» його — умовив 
зректися свого наміру.

Напередодні від’їзду нас запроси
ли на урочистий концерт до Палацу 
культури. Численні аматорські колек
тиви Кременця та району виступили 
з багатою і різноманітною програмою. 
Декламували твори Словацького, спі
вали польські, українські та російсь
кі народні пісні.

Завершилося святкування ювілею 
вечором на честь Словацького, органі
зованим 10 вересня 1959 р. в Києві. 
Відкрив його проникливим вступним 
словом Максим Рильський. Доповідь 
про життя і творчість Юліуша Сло
вацького зробив Григорій Вервес. Пое
ти вшанували пам’ять польського спів
ця, прочитавши свої переклади його 
віршів.

Житомир
Третя моя подорож з Максимом 

Тадейовичем Рильським була корот
ка — один день, проведений у Жито
мирі. Гадаю, однак, що вона не менш 
цікава, коли зважити на її  мету. А 
поїхали ми туди, щоб ушанувати па
м’ять польського патріота, героя Па
ризької комуни Ярослава Домбровсь- 
кого у зв’язку із 125-ою річницею з 
дня його народження.

Слід зауважити, що ця подорож не 
відбулася б, якби Максим Рильський 
не взяв справу в свої руки. Чому? 
Га просто тому, що ювілей Домбров- 
ського не було включено в план робо
ти Товариства радянсько-польської 
дружби на 1961 рік. Сталося це че
рез непорозуміння. У нашій країні 
передбачалося вшанувати пам’ять 
генерала Паризької комуни в 90-у

річницю його героїчної загибелі на 
барикадах. У Радянському Союзі ро
ковини смерті, як правило, не відзна
чаються, а що того самого року ми
нає 125 літ з дня народження Домб- 
ровського, якось випало з уваги. Змі
нити вже затверджений план не було 
змоги. Я повідомила про це Рильсь
кого. Переконувати його не довелося. 
Максим Тадейович уважав, що треба 
не тільки відзначити ювілей, а й вста
новити в Житомирі пам’ятник Яросла
ву Домбровському. Проте лишалося 
надто іуіало часу, щоб здійснити ці 
наміри. Тому ми обговорювали мож
ливість установлення меморіальної 
дошки. Рильський одразу взявся за 
діло. В цьому випадку він діяв дуже 
енергійно і з великим особистим за
цікавленням, не лише як голова Укра
їнського товариства радянсько-поль
ської дружби, а й як депутат Верхов
ної Ради від Житомирського вибор
чого округу. Він зв’язався з місцеви
ми керівниками, які палко підтрима
ли план святкування ювілею і негай
но розпочали підготовку до нього. Не
забаром з ’ясувалося, що, на жаль, у 
місті не збереглося жодного об’єкта, 
зв’язаного з життям героя Паризької 
комуни, тому від наміру встановити 
меморіальну дошку довелося відмо
витись. Але було розроблено план 
святкування ювілею. Мене запросили 
на урочистості, й 13 листопада 1961 
року я разом з Максимом Рильським 
опинилася в Житомирі.

Пам’ять Ярослава Домбровського 
було вшановано на урочистому засі
данні міської Ради; тоді ж ухвалено 
назвати Сінну вулицю, де колись сто
яв будинок, в якому народився герой, 
ім'ям Ярослава Домбровського. Ми 
побували на цій вулиці. Вузька й ду
же довга, забудована одноповерхови
ми, схованими в зелених садках бу
диночками, вона нічим не відрізнялася 
від інших вулиць тогочасного Жито
мира. Господарі ознайомили нас із 
планом реконструкції центру і всього 
міста, запевнили, що вулиця Домбров
ського в недалекому майбутньому ста
не гідна своєї нової назви. Справді, 
це розташоване на мальовничих бере
гах Тетерева місто із 130-тисячним на
селенням, дуже зруйноване під час 
війни, протягом наступних 2 —3 ро
ків змінилося до невпізнання, я б ска
зала, зробило стрибок у сучасність. 
Створено новий центр з великою 
площею і широкими асфальтованими, 
ясно освітленими вулицями. Споруд
жено новий гарний театр, Будинок ху
дожників, нове приміщення педаго
гічного інституту, сучасні універмаги, 
готелі, житлові корпуси. А в 1973
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році здійснилася мрія Максима Риль
ського, житомирців і моя — в місті 
відкрито пам’ятник Ярославу Домб- 
ровському. Тоді, 1961 року, господа
рі міста зробили все, що могли за 
тих умов. Дбайливо зібрали різні па
м’ятки доби Домбровського, цікаві й 
цінні архівні матеріали про його 
життя й діяльність. В обласному крає
знавчому музеї було відкрито постій
ну експозицію, присвячену героєві 
Паризької комуни. В міському теат
рі відбувся урочистий вечір. У фойє 
я побачила юрби людей перед вітри
нами, де були виставлені фотознімки, 
що розповідали про Народну Поль
щу, а також польські книжки та інші 
видання. 1

Вечір відкрив Максим Рильський. 
Я багато разів чула його виступи на 
різних зібраннях, присвячених Поль
щі, — він ніколи не читав, завжди 
говорив без жодних записів. І кожна 
його промова була не схожа на інші й 
незмінно сповнена глибокого змісту— 
поет черпав його з багатющої скарб
ниці своїх знань, мудрості та досвіду 
і щедро роздавав ці скарби людям. 
Завжди, в кожнім своїм виступі, він 
був палким поборником братерської 
дружби між народами. Рильський зга
дував найкращі традиції минулого, 
які ми продовжуємо нині. В Житоми
рі він говорив про Ярослава Домбров
ського — Друга Чернишевського, 
Герцена, Потебні, прихильника єднос
ті польського й російського револю
ційного руху в боротьбі проти царату, 
за свободу народів і незалежність 
Польщі. Говорив про Домбровського 
— польського патріота, що боровся 
на барикадах Паризької комуни «за 
вашу і нашу вільність». Розповідав 
про Народну Польщу, яку незадовго 
до того відвідав, про братнє спів
робітництво і дружбу наших Держав. 
Ці слова йшли з глибини душі і ніко
го із слухачів не залишили байду
жим.

Через рік я приїхала до Житомира, 
щоб відзначити 150-ту річницю з дня 
народження Юзефа Ігнаци Крашевсь- 
кого. Максим Рильський за станом 
здоров’я прибути не- зміг, але вшану
вання польського письменника було у 
великій мірі його особистою заслугою. 
В житомирському Будинку культури 
відбувся урочистий вечір, що закін
чився чудовим концертом. У крає
знавчому музеї було відкрито вистав
ку, присвячену Крашевському. Серед 
її експонатів привертали увагу одер
жані зі Ленінградського архіву цікаві 
документи про діяльність польського 
письменника на ниві освіти в 1 Жито
мирі.

•
На сторінках спогадів неможливо 

вмістити все те, що зберегла моя 
вдячна пам’ять про великого, щирого 
друга Польщі. Хотілося б* Додати ще 
кілька слів про діяльність Українсь
кого товариства радянсько-польської 
дружби, очолюваного'Максимом Риль
ським.

Добре пам’ятаю день 27 листопа
да 1958 року, коли на Україні було 
створено ТРПД. У просторому, пов
ному світла залі клубу Ради Мініст
рів УРСР, що так гармоніював з ра
дісним настроєм присутніх, відбули
ся організаційні збори. В/них взяли 
участь близько двохсот видатних дія
чів культури, вчених і громадських 
діячів Києва та інших міст.

Головував Максим Рильський. Він 
розповів про цілі й структуру Това
риства. Коротко, по-діловому, аЛе вод
ночас образно й захоплююче накрес
лив широкі перспективи діяльності 
ТРПД, що мало спиратися на числен
ний1 актив. Після дебатів було обра
но правління і, під бурхлйві оплески, 
головою Товариства — Максима 
Рильського. До складу УТРПД неза
баром увійшло 7 обласних відділень, 
що об’єднували 334 колективних 
члени — підприємства, вузи, школи, 
загалом кілька сот тисяч; чоловік. 
Товариство розгорнуло жваву діяль
ність, що охоплювала всі Галузі гро
мадського та культурного йшття. Від
значалися історичні дати та важливі 
події в житті польського народу, про
вадився обмін досвідом та досягнен
нями в галузі літератури, мистецтва, 
науки і техніки. Я вже згадувала про 
урочистості, присвячені А. Міцкевичу 
та Ю. Словацькому. Широко, відзна
чався «Рік Шопена», ювілеї Станісла
ва Монющка, Кароля Шимановського, 
Марії Конопніцької, ІОО^річчя пов
стання 1863 року та багато інших 
знаменних дат. На Свято відроджен
ня Польщі та в річницю підписання 
Угоди про польсько-радянську друж
бу і співробітництво у столиці Ук
раїни Києві та в шістьох обласних 
центрах, де Діяли відділення ТРПД, 
проводилися урочисті засідання і різ
номанітні культурні заходи — кон
церти польської музики, покази поль
ських кінофільмів, виставки про На
родну Польщу. На кордоні між наши
ми країнами влаштовувалися1 народні 
гуляння. Ці заходи стали традицією. 
Різнобічна діяльність Товариства 
сприяла поглибленню знань про нашу 
країну та дружніх почуттів до Народ
ної Польщі серёд широких кіл гро
мадськості Радянської України. 1963
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року, підсумовуючи, результати п'я
тирічної діяльності У.ТТРПД, Максим 
Рильський .образно сказав: «З добро
го засіву — гарний урожай».

Я дуже раділа і пишалася з того, 
що головою Українського товариства 
радянсько-польської дружби став ви
датний поет. Та, мушу признатись, не 
сподівалася, іцо поет і вчений, обтя- 
жений незліченними службовими та 
громадськими обов’язками, віддавати
ме стільки ураги й часу діяльності То
вариства, безпосередньо не зв’язаній 
з літературою і мистецтвом. А про
те Рильський завжди пам’ятав про 
справи Товариства і знаходив для них 
час, навіть коли був тяжко хворий. 13 
березня 1963 року він писав мені: 
«Після запалення легень (яким пояс
нюється моя недостатня активність ос
таннім часом) їду до санаторію «Кон- 
ча-Заспа». Маю надію, що, повернув
шись* . зможу включитися в роботу 
Товариства, зокрема, в підготовку до 
відзначення 100 роковин повстання 
1863 року».

Я зустріла Максима Тадейовича в 
Кончій-Заспі. Схудлий, виснажений 
хворобою* він ледве рухався, але 
вперто, неухильно робив усе, що тіль
ки міг, аби швидше поправити здо
ров’я і вернутися до діяльного життя. 
Часто гуляв, і щораз довше, в чудо
вих лісах, які оточують санаторій. А 
повернувшись до Києва, відразу пори
нув у вир праці. Він просто вражав 
своїм життєлюбством, величезною 
працьовитістю, вмінням поєднувати 
всі свої численні й такі різноманітні 
обов’язки. Рильський був академіком 
АН СРСР і АН УРСР, головою Ук
раїнського комітету славістів, дирек
тором Інституту мистецтвознавства, 
фольклору та етнографії АН УРСР, 
депутатом Верховної Ради СРСР і 
головок* Українського товариства ра
дянсько-польської дружби. А всяких 
несподіваних справ і не перелічити — 
і всі вони важливі, невідкладні, часом 
дуже клопітні. Однак Максим Тадейо- 
вич справлявся з усім і знаходив час 
для зустрічі і з делегацією Товарист
ва польсько-радянської дружби, в 
якій було кілька сот чоловік, і з поль
ським письменником Єжи Загурським, 
що приїхав до Києва на кілька днів 
неофіційно, як приватна особа. До то
го ж саме тоді в розпалі була підго
товка до Декади української культу
ри в Москві, в якій Рильський брав 
діяльну участь, головуючи в різних 
комісіях.

Пам’ятаю ще з часів моєї роботи в 
Комітеті культурного співробітницт
ва з зарубіжними країнами, як Мак
сим Рильський сам ішов назустріч,

коли ми проводили якісь заходи, щед
ро віддавав нам свій час. Я, звичайно, 
раділа з цього, але, усвідомлюючи, 
яка дорога для поета кожна хвилина, 
іноді замислювалася, чи це не марно
тратство. Та Максима Рильського ви
стачало і на це. То був титан. Він 
брав найдіяльнішу участь у житті сус
пільства і творив, черпаючи натхнен
ня у спілкуванні з людьми, з радян
ською дійсністю. З 1910 року, коли 
побачила світ перша книжечка 15-літ- 
нього юнака, вийшло близько 30-ти 
оригінальних поетичних збірок Мак
сима Рильського, а також численні 
переклади зі слов’янських, романсь
ких літератур, літератур народів Ра
дянського Союзу та наукових праць 
про літературу і мистецтво. Поет 
помічав красу і у великому, і в ма
лому, в усіх ї ї  виявах: у природі, в 
людині, у звичайній, буденній праці, 
людській. Він любив життя.

Рильський невтомно працював над 
перекладами польської поезії. Прига
дую, якось він запросив мене на ро
бочу зустріч поетів і перекладачів. У 
малому залі Спілки письменників зі
брався чималий гурт людей. Зустріч 
було організовано з нагоди закінчен
ня підготовки до друку великого тому 
поезій Юліана Тувіма українською 
мовою. Серед учасників зустрічі були 
визнані майстри перекладу, як Євген 
Дроб’язко, що зробив великий внесок 
у видання українською мовою вибра
них творів Ю. Словацького, та бага
то інших.

Збори відбувалися під проводом 
Максима Рильського, в невимушеній, 
дружній і трохи святковій атмосфе
рі, як то буває в колі товаришів по 
роботі після успішного завершення 
спільної праці. Всі сиділи за довгим 
столом, перед кожним лежав текст. 
Поети по черзі читали свої перекла
ди. Я дивилася на Максима Тадейо
вича. Він вслухався в кожну строфу, 
в кожен звук, усміхаючись такою 
знайомою всім лагідною і мудрою ус
мішкою. Потім читав «Польські кві
ти» у своєму перекладі. То була 
справжня естетична насолода. Вірші 
Тувіма, які я знала й любила, україн
ською мовою звучали так само гарно, 
зберігаючи свій неповторний чар. За 
переклад творів Тувіма українські 
поети взялися з ініціативи Рильсько
го, не оглядаючись на видавничі пла
ни й не чекаючи підписання угоди. До 
видавництва було подано вже гото
ву збірку, і в травні 1963 року на 
полицях книгарень з ’явилася гарно 
оформлена книжка з передмовою 
Максима Рильського. А в колективі 
перекладачів уже обговорювалися
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ллани дальшої роботи над польською 
поезією. Максим Тадейович мріяв ви
дати велику збірку творів Владисла
ва Бронєвського і вже давно працю
вав над ними. 1962 року вийшов у 
світ його переклад поеми Бронєвсько
го «Паризька комуна». Я раділа на 
саму думку, що твори видатного поль
ського поета, які супроводили моє по
коління в революційній боротьбі, зро
бить приступними для братнього на
роду такий майстер, як Максим Риль
ський. На жаль, смерть перекресли
ла його задуми.

Максим Рильський багато разів 
приїздив до Польщі, і польська гро
мадськість завжди зустрічала його 
тепло й сердечно. Він брав участь у 
конференціях Польської Академії на
ук, був гостем Товариства польсько- 
радянської дружби, яке 1959 року 
присудило йому свою премію. В Поль
щі у нього було багато друзів. Під 
безпосереднім враженням від перебу
вання у нашій столиці він написав чу
довий вірш «У Варшаві», що здобув 
у Польщі велику популярність. Я час
то чула цей вірш у виконанні поль
ських артистів на концертах і вечо
рах дружби. Спогади про Татри втіле
ні у вірші «Дівчина в Закопаному». 
На польську тематику написані й ін
ші твори українського поета, зокре
ма «Шопен», добре відомий поль
ським читачам. I960 року Державний 
видавничий інститут (PIW) випустив 
любовно оформлену поетичну збірку 
Максима Рильського.

Народна Польща високо оцінила 
великий творчий внесок Максима 
Рильського у зміцнення й поглиблен
ня братньої дружби, що єднає наші 
народи. В 1958 році видатний україн
ський поет був нагороджений Коман
дорським хрестом Ордена Відроджен
ня Польщі. Нагороду вручено 19 серп
ня в консульстві ПНР у Києві в при
сутності численних представників 
культурної громадськості столиці Ук
раїни.

Ягеллонський університет 1963 року 
надав Максимові Тадейовичу Рильсь
кому, поетові і вченому, ступінь док
тора honoris causa. За станом здоров’я 
поет не зміг прибути до Кракова на 
урочисту церемонію. Диплом пересла
ли в Київ, щоб через консульство йо
го було вручено Рильському.

Здоров’я Максима Тадейовича де
далі гіршало. У червні 1964 року стан 
його був дуже тяжкий, майже безна
дійний. Я знала про це, але всупереч 
усьому вірила, що й цього разу він 
здолає хворобу. Бракує слів, щоб опи
сати мою радість, коли 13 липня по
дзвонив поетів син Георгій і сповіс

тив, що батько запрошує мене до се
бе в Голосіїв — останні кілька днів 
він почуває себе далеко краще, вже 
встає і навіть взявся писати «Вечірню 
розмову».

Максим Тадейович зустрів мене в 
своєму невеличкому квітучому садку. 
Приймаючи диплом доктора honoris 
causa, він був глибоко зворушений і 
просив передати щиру подяку коле
гам з Ягеллонського університету. Ми 
сіли біля столика під яблунею в йо
го улюбленому куточку, серед чудо
вих троянд. Тут стояло поетове кріс
ло; в ньому він любив сидіти, пори
нувши в задуму, тут розмовляв з дру
зями. Господар підніс келих, в якому 
іскрився проти сонця його улюблений 
шляхетний напій: «За Польщу! За 
всіх польських друзів!» Максим Таде
йович дуже схуд, але й тепер вражав 
своїм життєлюбством та енергією. 
Він тішився доказом високого визнан
ня з боку найстарішого польського 
університету. Тішився красою троянд, 
сонцем, розмовою. Коли я підвелася, 
боячись утомити хворого, він затри
мав мене: «Я сам скажу, як стомлю
ся». Всім серцем він радів життю і 
говорив про дальшу роботу.

Минуло чимало часу. Нарешті, 
Максим Тадейович попросив принести 
йому садові ножиці. Він вибирав і 
власноручно зрізував щонайкращі тро
янди, які сам так любовно виплекав. 
Мовчки подав мені великий обере
мок квітів і на прощання потис ру
ку. То були квіти для Польщі.

Від’їжджаючи, я обернулася назад. 
Поет стояв біля хвіртки. Мені й на 
думку не спадало, що я бачу його 
востаннє.

Через одинадцять днів, 24 липня 
1964 року Максима Рильського не 
стало. Весь Київ, делегації з цілої Ук
раїни та з усіх радянських республік, 
а також братніх соціалістичних країн 
проводжали його в останню путь. На 
Байковому кладовищі від імені поль
ської громадськості з прощальним 
словом виступив Станіслав Ришард 
Добровольський. Висловлюючи наші 
думки й почуття, він сказав: «Максим 
Рильський вічно житиме в наших сер
цях і в пам’яті польського народу».

Ванда МІХАЛЕВСЬКА
Варшава
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МИСТЕЦТВО
МАКОНДЕ

В історії Об’єднаної Республіки 
Танзанії чимало драматичних сторі
нок. Довгий час на території Танза
нії хазяйнували завойовники: спо
чатку араби, потім — португальці, 
німці, англійці. Тривала боротьба на
роду за національне визволення за
вершилася перемогою в 1961 році, 
коли смолоскип свободи спалахнув на 
найвищій горі африканського конти
ненту — Кіліманджаро. 1964 року 
Танганьїка, острови Занзібар і Пемба 
утворили Об’єднану Республіку Тан
занію.

У Дар-ес-Саламі ми бачили, як ран
ком на базарі і на тротуарах вулиць 
ремісники розкладають свої вироби, 
пропонуючи перехожим скульптури з 
чорного та червоного дерева, різно
манітні маски, прикраси з бісеру. Се
ред безлічі по-ремісничому викона
них масок, серед сувенірів, розрахо
ваних на невибагливий смак, погляд 
раптом зупиняється на оригінальній 
скульптурі з чорного дерева.

Це — мистецтво маконде, що посі
дає особливе місце в мистецтві Аф
рики, зберігаючи притаманну йому 
самобутність і своєрідність.

Маконде — велике плоскогір’я — 
дало назву народності, що його насе
ляє. В давнину через це плоскогір’я 
пролягали шляхи шукачів золота і

Двоє. Скульптура племені маконде.

слонової кістки, цими шляхами гнали 
рабів до океану.

Завойовники поділили територію 
плоскогір’я на дві частини. Північна 
частина опинилась у Танганьїці, пів
денна — в Мозамбіку, який донедав
на боровся проти португальських ко
лонізаторів. Багато маконде билися 
у загонах Фронту визволення Мозам
біку. Але частина племені змушена 
була залишити свою країну й пере
селитись до Танзанії, де нині живе 
дві третини з півмільйонної народ
ності.

Кожен маконде не тільки дбайливо 
обробляє землю, вирощуючи сорго, 
кукурудзу, а й віддає свій час мисте
цтву скульптури. Мозолясті, сильні 
руки хліборобів вправно володіють 
різьбярським знаряддям.

Обробляючи тверде, мов залізо, 
чорне дерево, таке важке, що воно 
навіть тоне у воді, маконде створили 
свій неповторний художній стиль. 
Століттями вироблялася й удоскона
лювалася мова пластичних образів- 
символів.

На півдні Танзанії понад шосейни
ми дорогами лежать селища маконде.
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Тут живуть, працюють і продають 
свої вироби народні умільці. Ми 
завітали до однієї з майстерень. Під 
наметом серед купи брусків дорого
цінного дерева сиділи люди, зав
зято орудуючи своїми нехитрими 
інструментами. У нас на очах на
роджувались дивовижні твори мис
тецтва. Тут кожна скульптура само
бутня і неповторна. Здавалося, в кож
ну з них майстер вкладав частку 
своєї душі. Використовуючи фак
туру дерева й коріння, художники- 
маконде, від природи наділені бага
тющою творчою фантазією, створю
ють дивовижно різноманітні образи.

Жінка племені маконде.

Невидимий добрий дух врожаю, що живе 
під баобабом.

У мистецтві маконде існують обра
зи реалістичні і символічні. Між 
крайніми полюсами — безліч відтін
ків.

Реалістична скульптура відтворює 
навколишній світ і вражає великою 
життєстверджуючою силою. Часто це 
зображення звірів, зокрема антилоп 
і змій, що в міфології маконде уособ
люють зв’язок між різними поколін
нями. Нерідко це образи-символи, що 
мають міфологічне походження, зо
бражаючи злих духів, які загрожують 
людині, або добрих духів, які їй до
помагають.

У художній майстерні нашу увагу 
привернула скульптура, яку різьбяр
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ще тримав у руках. Вона відзначала
ся виразним силуетом і плавним рит
мом ліній. Милуючись своїм витво
ром, майстер пояснив нам: «Це не
видимий добрий дух врожаю, що жи
ве під баобабом».

Так маконде бачать і розуміють 
світ. Характерним для їхньої твор
чості є зображення кількох людських 
чи звіриних постатей, що вироста
ють одна з одної, створюючи склад
не нагромадження у вигляді тотеміч
ного стовпа: така ажурна вертикаль
на композиція набуває особливої ди
наміки й експресії.

Іноді скульптури маконде, незва
жаючи на складну композицію, дуже 
наближені до своєї первісної форми— 
до тих брусків дерева, з яких їх ство
рено.

Щоб надати виразності своїм тво
рам, митці маконде вдаються до 
найрізноманітніших художніх засобів. 
Скульптура з чорного, багатого за 
своїми відтінками дерева, поліруєть
ся, і це дозволяє вирізнити одні лі
нії, відтінити інші. Багата гра світла 
й тіні підсилює виразність силуету,

якому в мистецтві маконде приділяє
ться особлива увага.

Центральне місце в міфології і 
мистецтві маконде посідає образ жін- 
ки-матері. В одній із легенд маконде 
розповідається, що перший чоловік 
створив за своєю подобою з дерева 
людську постать, яка згодом ожила й 
стала вродливою дівчиною — першою 
жінкою, праматір’ю всіх людей. Ось 
чому зображення жінки, як уособлен
ня безперервності життя, — це най
поширеніший мотив у мистецтві цієї 
народності.

Нині нове життя підказує худож
никам нові теми, нові форми й сю
жети. Твори маконде мають великий 
попит у туристів. Тому скульптори 
об’єднуються в артілі й часто повто
рюють для продажу один і той же 
сюжет. Це іноді призводить до збід
нення творчої фантазії й самобутності 
оригінального мистецтва. Але справж
ні майстри-маконде гідно продовжу
ють і розвивають давні мистецькі 
традиції.

Тетяна КАРА-ВАСИЛЬЄВА

Різьбяр за роботою.
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ТЕАТР 
І КІНО 
В ПАР

Народи південної частини африкан
ського континенту протягом віків роз
винули багату традицію танцю й піс
ні, створювали й виконували ритуа- 
лізовані сцени в дні свят і тризн, 
воєн і полювань, народження дітей і 
поклоніння численним духам. ̂  Вожді 
зулу, сото й коса (народностей групи 
банту) завжди мали в своєму почті 
співця, який звеличував подвиги вож
дів та їхніх гостей, надихав однопле
мінників у боротьбі з ворогами, оп
лакував народних героїв. За свідчен
ням сучасного південноафриканського 
музикознавця Х’ю Трейсі, кваліфіко
ваний зулуський співець «імбонгі» 
виконував кожну пісню не менш як 
п’ять—десять хвилин, причому обо
в’язково мав уникати повторів.

Музичний ритмічний супровід пі
сень є не лише акомпанементом до 
слів співця-оповідача — він збуджує 
його уяву, немов «прискорює» його 
образну імпровізацію. Дуже пошире
на й така форма виконання, як пое
тичний дует — змагання двох вико
навців. Обидва імпровізують на одну 
тему з однаковим музичним супрово
дом. Один промовляє віршовану стро- 
фу-куплет, другий додає, підхоплює 
слова першого в своїй відповіді-про- 
довженні. Часто група співців підхоп
лює і повторює рефрен.

Гарний співець — одночасно й тан
цівник. Усі персонажі пісенної роз
повіді описуються не тільки сло
весно, а й зображуються. Та- 
нець-розповідь — синтетичний жанр, 
який створювався протягом багатові
кової історії розвитку африканського 
мистецтва, яскравий сплав звуків, 
барв, рухів, химерний і незрозумілий 
для невтаємничених, хвилюючий і 
повний змісту для африканця, який 
уміє його прочитати. Барвистість і ви
разність пісенного й танцювального 
мистецтва підсилюється завдяки вико

ристанню специфічних масок — ри
туальних, культових, ігрових, а та
кож інших засобів — костюмів, та
туювання, ходуль, дзвіночків, різнома
нітних прикрас і зброї.

У деяких африканських народнос
тей, наприклад, у коса, склалася осо
блива традиція театралізованих роз
повідей з музичним супроводом (так 
звані нтсомі). В основі нтсомі лежала 
пісня-заклинання, навколо якої і по
ставала театралізована оповідь, що в 
ній вдавалися і до речитативу, й до 
інших засобів: жестів, рухів тіла, за
лучення всієї аудиторії до участі в 
пісні-оповіді. Слухачі плескали в до
лоні в ритм пісні, підхоплювали мо
тив і слова, додавали від себе, заохо
чуючи співця вигуками й жестами.

Усе це мало в собі зародкові, пер
вісні форми й жанри сучасного афри
канського театрального мистецтва.

У 20-х роках XX століття з ’явили
ся перші п’єси африканських авторів, 
у яких правдиво відображені проти
річчя складної південноафриканської 
дійсності.

Так, у драмі Модгокенга «Посуди
на з пивом», написаній мовою сото, 
йдеться про необхідність покласти 
край мовній і племінній роз’єднанос
ті банту.

Письменник, поет, історик, автор 
багатьох підручників і словників коса 
С. Е. К. Мкаї (1875— 1945) переклав 
рідною мовою п’єси з класичного ре
пертуару європейського театру.

Обдарований публіцист зулу, автор 
відомої патріотичної поеми «Долина 
тисячі горбів» Герберт І. Е. Зломо 
(1905— 1945), створює п’єсу «Дівчи
на, яка вбила заради порятунку» 
(1936). Спираючись на фольклорні 
африканські форми, Зломо водночас 
закликає вчитися в Шекспіра.

Перші кроки південноафрикансько
го театру (на початку XIX століття) 
позначені - несміливими спробами 
спільної участі білих і африканців у 
театральних аматорських виставах. Ці 
паростки міжрасового єднання були 
невдовзі знищені вибухом бурського 
націоналізму. Уже наприкінці мину
лого століття всі вистави місцевих ви
конавців розмежувалися за расовими 
ознаками, хоча тоді білі ще відвіду
вали театри, де виступали африкан
ські актори. Для самих африканців 
право відвідувати вистави білих ак
торів було вже на той час різко об
межене. Поява в ПАР у другій поло
вині минулого століття значного чис
ла емігрантів з Індії, Малайї, Цей
лону та інших англійських колоній в 
Азії тільки прискорила різке розме

190



жування різних рас. Слід зауважити, 
що представники азіатських країн 
принесли на землю Африки свої бага
товікові культурні традиції.

Здавалося б, що, маючи в своїй 
основі три могутні течії світової куль
тури — європейської, африканської 
й азіатської, — південноафриканська 
культура стане горном, в якому на
роджуватимуться нові духовні ціннос
ті. Але цього не сталося. Доктрина 
апартеїду — головна причина ниніш
нього духовного застою, убогості й 
невиразності, які панують в офіційній 
псевдокультурі Південно-Африкансь
кої Республіки.

Сьогодні серед «білих» театрів 
найвідоміша трупа Брайана Брука в 
Йоганнесбурзі. У цьому найбільшому 
місті країни працює ще ряд театрів: 
« Александер-театр », « Фенікс-Плей-
єрз», «Маскс», «Сівік-театр». У Кейп
тауні функціонують «Літл-театр», 
який належить університетові, теат
ральні трупи «Лабіа» і «Хофмейр». 
Тут же 1971 року було завершено бу
дівництво оперного театру й комп
лексу різноманітних видовищних за
кладів. У цих містах чимало сучас
них театральних і концертних залів, 
проте всі або майже всі вони зда
ються в оренду закордонним гастро
лерам, які привозять розважальні 
програми. Незважаючи на значне чис
ло обдарованих акторів — представ
ників різних рас, — у професіональ
них трупах ПАР нараховується дуже 
мало місцевих талантів — не більше 
як сто п’ятдесят виконавців. І це в 
країні з населенням понад 25 мільйо
нів жителів!

Серед театральних колективів, у 
яких грають лише актори-африканці, 
найбільшу популярність має йоганнес- 
бурзька трупа «Банту-компані». В ба
гатьох європейських столицях афри
канські артисти виступали з джаз- 
оперою «Кінг Конг» (лібретто прогре
сивного письменника Гаррі Блума, 
музика Тодда Матшікази), яка мала 
великий успіх у глядачів.

Коли вже мова зайшла про сучас
ний музичний театр у ПАР, насампе
ред слід назвати єдину місцеву про
фесіональну оперну трупу — Еоан- 
ський театр. Він був створений 1934 
року Сазерн Холт з метою посприяти 
культурному розвиткові кольорового 
населення Кейптауна. Вистави цього 
театру відзначаються добрим смаком 
і віртуозним мистецтвом виконавців. 
Усі артисти Еоанської трупи — аф
риканці.

Головна проблема театру ПАР — 
репертуар.

Правлячі кола ПАР всіляко нама- 
гаються загальмувати розвиток засо
бів масової інформації, не допустити 
поширення серед населення країн» 
відомостей про життя в інших держа
вах. Тому ПАР, яка має електронну 
промисловість, не має... телебачення.

Борючись з «підривними», «кому
ністичними» і навіть ліберальними 
ідеями, расисти встановили абсолют
ний контроль над думками й засоба
ми їхнього художнього вираження.

Ухвалений 1963 року закон про 
пресу й видовища серед обмежуваль
них і заборонних параграфів має, зо
крема, такі положення: заборона будь- 
якого спектаклю, фільму або худож
ньої виставки, визнаних небажаними 
під кутом зору апартеїду. Зро
зуміло, що расисти мають конкретне 
уявлення, про те. Що саме «небажане» 
для глядачів. Навіть білі інтелігенти 
в ПАР мало знають про культурні до
сягнення соціалістичних країн, про 
творчість прогресивних митців і пи
сьменників Заходу і «третього світу».

Крім цього закону, на стан театру 
в ПАР впливають численні параграфи 
інших постанов і різних законодав
чих актів. Так, закон 1950 року про 
розселення за расовими групами має, 
серед інших, • пункт про «зайняття 
приміщень» відповідно приналежності 
до певної раси. Це юридичне визна
чення на практиці розшифровується 
так: небілий південноафриканець не 
має права відвідувати кіно й театр у 
районах, де мешкає біле населення, 
без спеціального на те дозволу, а бі
лому не дозволяється бути присутнім 
на видовищах у районах, відведених 
для африканців та інших кольоро
вих.

Треба сказати, що після ухвалення 
закону 1963 року велика група най- 
відоміших у Південній Африці пред
ставників творчої інтелігенції (172  
особи) підписали й надіслали мініст
рові внутрішніх справ так звану «де
кларацію принципів», у якій виступи
ли проти цього закону.

Апартеїд і його конкретні законо
давчі акти обурили багатьох драма
тургів світу. Відомі колективні зая
ви, зроблені в Америці (декларація 
американських артистів і драматургів 
«Ми кажемо «ні» апартеїду», 1964 р.), 
Великобританії (заява, опублікова
на 1963 р. 54 англійськими дра
матургами), Ірландії (декларація 
1964 р.) і в інших країнах. Серед тих, 
хто підписав ці документи, — Айріс 
Мердок, Шон О’Кейсі, Дж. Б. Пріст- 
лі, Ч.-П. Сноу. Ці письменники за
боронили ставити свої твори «в будь- 
якому театрі, де здійснюється дис-
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кримінація серед глядачів на основі 
кольору шкіри».

Таким чином, приплив на південно
африканські сцени іноземних п’єс різ
ко скоротився. Театральній аудиторія 
ПАР, і раніше позбавлена можливос
ті широкого знайомства з сучасною 
драматургією, була змушена дивити
ся п’єси тільки класиків, які вже не 
можуть захищати свої авторські пра
ва. Як заявив відомий південноафри
канський письменник і громадський 
діяч Алан Пейтон, «культурна ізоля
ція є та ціна, яку Південна Африка 
платить за апартеїд».

Із числа сучасних драматургів пер
шим — за популярністю в країні й 
за її межами — безсумнівно є Атол 
Фугард (нар. 1932 року). Драматург 
і актор, режисер, організатор теат
ральних колективів, він з повним пра
вом очолює список тих, кому прогре
сивний південноафриканський театр 
зобов’язаний своїми досягненнями. 
Успіх йому принесли п’єси «Здрастуй 
і прощавай» і особливо «Узи крові» 
(1962). Остання була вперше постав
лена 1963 року на сцені «Театр-уорк- 
шоп» у Наталі. Театральну трупу 
створив сам Фугард. Він же й зіграв 
одну з головних ролей у своєму творі. 
В 1965 році спектакль «Узи крові» 
протягом дев’яти місяців ішов у теат
рах Нью-Йорка і був відзначений там 
призом, «найкраща вистава року».

П’єса Фугарда присвячена пробле
мі згубного впливу расизму на свідо
мість різних груп південноафриканців. 
У ній розкриваються психологічні 
драми героїв — людей мішаної кро
ві, — які посідають проміжне стано
вище між білим і корінним населен
ням Південної Африки. (Ця тема роз
горнута, зокрема, в широко відомому 
в Радянському Союзі романі Дж. Гор
дона «Хай згине день», 1952).

Сюжет п’єси «Узи крові» побудо
вано на зустрічі після багаторічної 
розлуки двох братів, дітей від зміша
ного шлюбу, що за примхою долі на
родилися з різним кольором шкіри і 
тепер, згідно з расистськими закона
ми, належать до різних рас. Просте
жуючи долі своїх героїв, Фугард 
розкриває аморальність і жорстокість 
расової дискримінації і породжених 
нею звичаїв і взаємин, пропагує ідею 
необхідності боротьби з расизмом.

Дві наступні п'єси А. Фугарда 
«Босман і Лена» (1971) і «Тут жи
вуть люди» (1971) теж різко супере
чать офіційній політиці ПАР.

Драматургові так і не вдалося по
ставити в ПАР п’єсу «Тут живуть 
люди», в якій правдиво показано жит

тя мешканців пансіонату для бідних 
у Йоганнесбурзі. Прем’єра п'єси від
булася у Глазго (режисер Роберт Мід- 
глей). Вона дістала високу оцінку 
театральної критики.

Наступним твором Фугарда, що 
вийшов у світ також 1971 року, була 
п’єса «Орест», в якій драматург, ви
користовуючи древньогрецький. анту
раж, намалював правдиву картину 
сучасної дійсності в ПАР. Грецьку 
міфологію використав Фугард і в п’є
сі «Острів» (1974), побудованій на 
діалозі двох діячів визвольного руху, 
засуджених на тривале ув’язнення. 
Цій же темі присвячено й п’єсу «Зая
ва після арешту по звинуваченню в 
порушенні закону про мораль» (1974).

На сцені лондонського «Роял-корт- 
театр» з успіхом ішла п’єса Фугарда 
«Сізве Банці мертвий» (1973). Тут 
розповідається про трагічну долю аф
риканця, який, сподіваючись дістати 
роботу в районі «для європейців», 
украв документи померлого білого.

Усі твори Фугарда, хоч би які різні 
вони були за своєю манерою, прой
няті протестом проти расистського 
беззаконня. Драматург вірить у пере
могу справедливості й підкреслює 
важливу роль передової літератури 
ПАР у боротьбі за майбутнє. «Це 
тільки крапля в морі, але іноді має 
значення й крапля», — каже драма
тург про свою творчість. Уряд ПАР 
постійно цькує художника.

Протест проти апартеїду виражає 
також Том Шарп у п’єсі «Південно- 
африканець». Постановка цієї п’єси 
мала для нього сумні наслідки: Шар
па, вчителя за фахом, звільнили з ро
боти, а потім йому було запропонова
но виїхати за межі ПАР.

П’єси про південноафриканську 
дійсність створювали: Алан Пейтон
(«Спононо», «Загублений серед зі
рок»), Харлі Вільям Д. Менсон («Маг
нолія», «Зелений рицар», «Фести
валь»), Ейс Кріхе («Святе джерело», 
«Усі шляхи ведуть до Рима»), Гі Бат
лер («Гребля», «Загадка Кейпа»), 
Ентоні Деліус («Роде»), Інгрід Ион- 
кер («Дитя мого серця»). Проте біль
шість п’єс цих авторів не побачила 
світла рампи.

За останні роки з ’явилося чимало 
молодих драматургів-африканців, зму
шених емігрувати з ПАР. Улюблена 
форма цих драматургів — одноактна 
п’єса, аналогічна до жанру коротко
го оповідання в прозі, найбільш легка 
і дохідлива в постановці.

В еміграції творять свої бойові ан- 
тирасистські п’єси Л. Нкозі («Ритм 
насильства», «Міністр по пересадці
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сердець», «Не кожен може бути Мар- 
тіном Лютером Кінгом», «Цнотливий 
Малколме, не будь такий блідий»), 
Б. Модісане («Чверть мільйона хлоп
чаків»), Е. Мпахлеле («Повернення 
Монталане»), Е. Кумало («Темоа»), 
А. Мейман («Переслідування», «Мож
ливість», «Там, де сяє сонце»), Р. Рів 
(«Бути рабами»), А. Хатчінсон («Дру
жина лікаря», «Піратське таксі», 
«Судова справа Фусане», «Убивці в 
дощову погоду»), К. Пієтерс («Бала
да тюремних камер»). Вони дають 
широке й різнобічне уявлення про 
життя в ПАР, про національно-ви
звольну боротьбу. Так театр стає 
зброєю в боротьбі проти расизму.

Щодо драматургів-африканців, які 
пишуть мовами племен ПАР, то в 
кращому випадку їм дозволяється те
пер інсценізувати релігійні сюжети й 
тубільні міфи, створювати пасторалі 
про «наївних аборигенів» і добрих 
господарів, а також мелодраматичні 
мюзикли.

Все, що мовилося вище про мерт
вотний вплив політики апартеїду на 
південноафриканський театр, повністю 
стосується й кіно. Різниця лише в 
тому, що списки заборонених для де
монстрації фільмів набагато довші за 
списки заборонених п’єс. Расисти вба
чають небезпеку у багатьох кіностріч
ках, знятих навіть у США, країнах 
Латинської Америки або Англії, бо 
в цих фільмах поряд з білими акто
рами інколи знімаються актори-негри, 
а також представники інших рас. Са
ма вже поява на кіноекрані представ
ників різних рас викликає жах у про
повідників апартеїду.

Про ознайомлення південноафри 
канського глядача із фільмами, ство
реними в країнах соціалістичної спів
дружності, нема чого й говорити: для 
цих кінострічок доступ на екрани 
ПАР закритий повністю.

Серед нечисленних кінотворів, зня
тих південноафриканськими кінемато
графістами, лише в кількох можна

вгледіти спроби дати правдиву карти
ну сучасного південноафриканського 
суспільства. Саме таким винятком є 
знятий 1961 року режисером Денні- 
сом Скалії фільм «Обвал», в якому 
чесно розповідається про трагічне 
життя тисяч африканців-гірників, що 
працюють у шахтах Вітватерсранда. 
Головну роль у фільмі виконує ак- 
тор-африканець Джек Тулліє.

Низку кінокартин створили пів
денноафриканські митці в еміграції. 
Насамперед слід згадати стрічки та
лановитого письменника й актора, 
драматурга й режисера Лайонеля Нга- 
кане. Він автор і постановник відо
мого антирасистського фільму «Дже- 
міна й Джонні» (1966), нагороджено
го призом Венеціанського міжнарод
ного кінофестивалю. Нгакане брав 
участь у створенні антирасистської 
документальної кінострічки «Свідки», 
нелегально знятої південноафрикан
ськими патріотами в себе на батьків
щині. 1970 року вийшов на екран 
фільм Нгакане «Булані, прокинь
ся» — про життя сучасного афри
канського села.

У лютому 1974 року в Лондоні від
булася прем’єра кінофільму, знятого 
за п’єсою А. Фугарда «Босман і Ле
на», в якому драматург виконує роль 
головного героя.

Зрозуміло, що в країні, де панує 
апартеїд, духовне життя має всі при
кмети відсталості, рутини і занепаду. 
Але боротьба триває. Як пише відо
мий південноафриканський поет Брой- 
тен Бройтенбах, «майбутнє цієї краї
ни — в руках усього її  народу. Ус
пішна боротьба за культуру немож
лива у відриві від загальнонародної 
боротьби».

Фелікс БУРТАШОВ, 
Лариса САРАТОВСЬКА

Москва.
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ДІ БРАУН

БОРОТЬБА ЗА БЛЕКГІЛС
1876 р., 10 травня — у Філадельфії відкрито Виставку віку. 11 червня — республі

канці висунули кандидатом у президенти Резерфорда Б. Геєса. 27 червня 
— демократи висунули кандидатом У президенти Семюеля Дж. Тілдена. 
1 серпня — Колорадо прийнято до Союзу як тридцять восьмий штат.
17 вересня — у Південній Кароліні 
розгорілися расові заворушення. 6 грудня — голосував інститут виборців; 
за Геєса подано 185 голосів, за Тілде
на — 184.

«Білим не дозволяється селитись на індіанській території, або володіти будь-якою її частиною, або з’являтися на ній без дозволу індіанців».
Договір 1868 року.

«Великий Батько сказав членам комісії, що всі індіанці мають право на Блекгілс, і що, як би не ухвалили індіанці в цій справі, на їхню волю зважатимуть...»
Мато Глеска (Плямистий Ведмідь).

Невдовзі після того, як індіанці-тетони Червоної Хмари і Плямистого Хвос
та оселилися в резервації на північному заході Небраски, серед білих поселен
ців поширились чутки, що в Блекгілсі багато золота. Пага-Сапа (Блекгілс, 
тобто Чорні гори) індіанці вважали центром світу, місцем, де живуть їхні боже
ства і стоять священні гори. Індіанські воїни ходили туди, щоб розмовляти 
з Великим Привидом і дивитися різні видовища. У 1868 році Великий Батько, 
вважаючи ці гори нічого не вартими, уклав з індіанцями договір, за яким Блек
гілс назавжди залишався в їхній власності. Через чотири роки білі шукачі 
золота почали порушувати договір. Вони з ’явилися в Пага-Сапа, нишпорили 
в скелястих ущелинах і проціджували воду струмків, шукаючи той жовтий ме
тал, що зводив їх з розуму. Поголос про золото так розпалив уяву білих, що 
1874 року армії США було наказано провести розвідку в цих горах.

У Місяць Червоних Вишень понад тисячу солдатів-кавалеристів вирушили 
з форту Лінкольн через прерії у напрямку Блекгілс. Це були солдати сьомо
го кавалерійського полку на чолі з генералом Джорджем Армстронгом Касте
ром, тим самим, який у 1868 році вирізав селище південних шаєнів Чорного 
Казана на річці Вошіта. Сіу прозвали його Пагуска, тобто Довговолосий.

Стривожені вибухом золотої лихоманки серед білих і тим, що американ
ська армія не збирається захищати права індіанців, Червона Хмара і Плямис
тий Хвіст заявили рішучий протест вашінгтонським урядовцям. У відповідь на 
це Великий Батько послав комісію, щоб «домовитися з сіу про передачу Блек- 
гілсу». Інакше кажучи, надійшов час загарбати ще одну ділянку землі, яку було 
проголошено довічною власністю індіанців. Коли Сидячому Бикові зачитали 
лист від американського уряду, він відповів посланцеві білих: «Піди й перекажи 
Великому Батькові, що я не хочу продавати урядові жодного клаптика землі». 
Взявши у жменю пилюки, він додав: «Навіть стільки».

Мало хто з індіанців бачив текст договору 1868 року, але майже всі знали 
один пункт цього священного документу: «Жоден договір про передачу будь- 
якої частини згаданої резервації... не може набути чинності... поки його не під
пишуть принаймні три чверті дорослих чоловіків-індіанців, які мешкають на 
даній території або так чи інакше користуються нею».

Комісія розпочала роботу 20 вересня 1875 року у затінку великого намету, 
поставленого біля самотнього дерева серед рівнини. Члени комісії, вмостившись 
на стільцях, бачили перед собою тисячі збуджених індіанців, які чекали відда
лік. За наметом вишикувався загін із 120 вершників на білих конях, що прибув
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з форту Робінсон. Коли кілька індіанських вождів вирушили на зустріч з бі
лими, на вершині відлеглого пагорба раптом знялась хмара куряви. Це до наме
ту мчав загін індіанців у бойовому вбранні. Наблизившись до комісії, вони ото
чили її півколом, кілька разів вистрелили з рушниць у повітря, а тоді, після 
бойових вигуків, вишикувалися безпосередньо за кавалерійською частиною білих. 
Тим часом до комісії наблизилась друга група індіанців, тоді ще і ще, і так одне 
плем’я сіу за іншим демонструвало свою рішучість, аж доки намет комісії не 
оточили цілі тисячі індіанських воїнів. Потім наперед виступили їхні вожді, вдо
волені з того, що тепер комісія матиме над чим добре подумати.

Протягом кількох днів перебування у форті Робінсон члени комісії з на
строю індіанців зрозуміли, що годі й сподіватися на можливість купити в них 
гори. Натомість вони вирішили домовлятись лише про пошуки корисних копалин 
на індіанській території.

— Ми просимо у вас дозволу, щоб наші люди могли працювати в горах,— 
почав голова комісії сенатор Аллісон,— поки тут знаходитимуть золото або якісь 
інші цінні копалини. Як тільки родовища золота та інших цінних копалин ви
черпаються, ця земля знову буде у вашому повному розпорядженні».

Плямистий Хвіст сприйняв цю пропозицію як невдалий жарт.
Тим часом до місця переговорів під’їхав верхи індіанець Червоний Пес і 

сказав, що привіз послання від Червоної Хмари, який відмовився бути присут
нім на зустрічі з білими. Вождь оглала-сіу, певно, передбачивши пожадливість 
комісії, поставив вимогу відкласти переговори на тиждень, щоб індіанці мали 
час обговорити пропозиції білих на своїх радах. Комісія кінець кінцем згодилась 
почекати три дні, щоб 23 вересня почути від вождів конкретну відповідь.

Думка про те, щоб назовсім поступитися мисливськими угіддями, була на
стільки абсурдною для індіанців, що вожді на радах навіть не говорили про таку 
можливість. Але з приводу Блекгілсу думки розійшлися. Декотрі індіанці вва
жали, що можна запросити великі гроші за золото, знайдене в горах, якщо уряд

Штатів не нав'язуватиме нового договору 
і стримуватиме білих золотошукачів. Ін- 

Вождь шаєнів Тупий Ніж. ші, проте, були сповнені рішучості не
продавати гори ні за яку ціну.

23 вересня до місця переговорів з 
форту Робінсон знову приїхали члени ко
місії на закритих санітарних возах у су
проводі більшого загону кавалерії. Чер
вона Хмара вже чекав їх і почав проте
стувати, що комісія прибула з таким чи
сленним загоном. Тільки-но він приготу
вався звернутись до членів комісії зі 
вступним словом, як серед гурту індіан
ців почувся якийсь гомін. Схилом набли
жалося сотні зо три вершників-оглала, 
що примчали з-над річки Паудер. Вони 
на скаку стріляли в повітря, а дехто з 
них співав:

Блекгілс — це моя земля, я люблю її,
І той, хто полізе сюди,
Почує мою рушницю.

Наперед з гурту пробився індіа
нець на сірому коні — посланець Шале
ного Коня, на ім'я Коротун. Він був на- 
піводягнений, як перед боєм, і мав на по
ясі два пістолети. «Я уб'ю першого ж 
вождя, який заговорить про те, щоб про
дати Блекгілс!», — вигукнув він, гарцю
ючи конем перед комісією та індіан
ськими вождями. Воїни-сіу одразу ж ото
чили його і відвели вбік, але і вожді, і 
члени комісії, звичайно, розуміли, що він 
висловлював почуття більшості присут
ніх індіанців.
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Незабаром комісія поїхала назад у 
Вашінгтон і доповіла урядові, що сіу не 
згодні поступитись Блекгілсом. Тоді бу
ло пущено в хід машину підступів і об
ману.

9 листопада 1875 року Е. Т. Уот- 
кінс, спеціальний інспектор Індіансько
го бюро (ВІА), доповів урядовим орга
нам, що індіанські племена, які живуть 
на рівнинах поза межами резервацій, ма
ють удосталь їжі, що вони добре озброє
ні і ведуть себе зухвало й свавільно. З 
огляду на це, вони становлять загрозу 
для всієї системи резервацій. Уоткінс 
вважав за необхідне вислати війська про
ти цих неприборканих індіанців, висла
ти саме «взимку — і якомога швидше — 
щоб силою привести їх до покори». Уря
довий уповноважений Едвард П. Сміт на
казав 3 грудня 1875 року представни
кам сіу та шаєнів сповістити всіх індіан
ців, що перебувають поза резерваціями, 
щоб вони до 31 січня 1876 року повер
нулись на територію резервацій, інакше 
«проти них буде послано військо».

Приведена в дію машина перетвори
лася на непідвладну контролеві силу, 
безоглядну й жорстоку. Коли в кінці 
грудня гінці вирушили на пошуки віль
них вождів з наказом з'явитися у резер
вації, північна рівнина була вже покрита 
товстим шаром снігу. Через завірюхи й 

Плямистий Хвіст, вождь брюле сіу. СИЛЬНІ морози ДЄЯКІ ПОСЛаНЦІ ПОВерну-
лися в агентства аж через кілька тижнів 
після крайнього строку 31 січня. Пере

везти за цей час індіанських жінок і дітей на поні, впряжених у прості санчата, 
було б просто неможливо. Навіть якби кілька тисяч індіанців і спромоглись 
якось дійти до резервацій, там на них чекав би голод. Під кінець зимй харчів 
у резерваціях видавали надто мало.

Ультиматум 31 січня був дуже схожий на оголошення війни вільним інді
анцям, і багато хто з них так і сприйняв цей наказ. Проте вони все ж не споді
валися, що військо прийде так швидко. У Місяць Завірюх генерал Крук виру
шив зі своїми солдатами з форту Феттерман старим Бозманібським шляхом.

Приблизно в цей самий час частина північних шаєнів та оглала-сіу вибра
лася з території, виділеної Червоній Хмарі, у край понад річкою Паудер, де 
вони сподівалися знайти бізонів та антилоп. Десь у середині березня вони при
єдналися до «вільних» індіанців, що стояли табором за кілька миль від того 
місця, де Літл-Паудер впадає в Паудер.

На світанку 17 березня авангардна колона Крука під командуванням пол
ковника Дж. Рейнольдса без попередження напала на цей мирний індіанський 
табір.

Першою реакцією оточених було відвести чим більше жінок і дітей далі 
від безладного вогню солдатів, які стріляли куди трапиться. Індіанські воїни 
хапали зброю, яка потрапляла їм до рук, і намагалися відбити напад. Але 
марно.

Солдати спалили табір, і забрали з собою майже всіх поні. Як тільки стем
ніло, індіанці тихенько скралися до солдатського табору, щоб повернути собі 
викрадених поні. Про те, що сталося тоді, коротко розповів один з шаєнських 
вождів Двомісяць:

— Тієї ночі солдати поснули, залишивши поні біля себе, а ми підповзли 
до них, забрали поні і втекли.

Генерал так розгнівався на полковника Рейнольдса за те, що індіанцям 
вдалося врятуватись, а потім ще й повернути собі поні, що віддав його під 
трибунал.

Командування доповіло про цей підступний наїзд як про «напад на селище 
Шаленого Коня», хоч той насправді стояв табором далеко звідти на північний
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схід. Саме до нього й повели своїх безпритульних тепер людей Двомісяць та 
інші вожді, сподіваючись знайти у нього харчі й притулок.

Шалений Кінь гостинно зустрів утікачів, нагодував їх, дав їм одежу й 
знайшов для них місце у вігвамах оглала-сіу.

— Я радий, що ви прийшли,— сказав він Двомісяцеві, вислухавши розпо
відь про те, як солдати сплюндрували їхнє селище.— Ми ще повоюємо з бі
лими.

У Місяць, Коли Несуться Дикі Гуси, коли вже підросла трава й окріпли 
поні, Шалений Кінь знявся з табору й повів оглала й шаєнів на північ у гирло 
річки Танг, де зимували ганкпапи Сидячого Бика. Невдовзі туди ж прийшов і 
поселився поряд Кульгавий Олень з мінеконджу-сіу.

Як тільки потепліло, індіанці почали вибиратись далі на північ у пошуках 
дичини та свіжої трави. Більшість їх ішли зі своїх резервацій у відповідності 
з умовами договору, як мисливці, а ті, хто чув ультиматум 31 січня, вважали 
його черговою вигадкою агентів Великого Батька або ж думали, що він не сто
сується мирних племен.

Поки ці індіанці — їх було вже кілька тисяч — стояли на річці Роузбад, 
до них приєдналося ще багато молодих воїнів з резервацій. Вони принесли чут
ки, що сюди наближаються солдати. Кульгавий (полковник Гіббон) надходив із 
заходу, а генерал Террі й Довговолосий (Кастер) — зі сходу.

Одного разу група мисливців-шаєнів помітила великий загін солдатів, що 
отаборились на ночівлю в долині Роузбаду. Мисливці помчали верхи до свого 
табору, попереджаючи вовчим виттям про небезпеку. Це до індіанців наближав
ся генерал Крук разом з найманцями — кроу й шошонами, яких він використо
вував у ролі розвідників.

Вожді послали гінців по своїх селищах, а потім зібралися на спішну раду. 
Було вирішено залишити близько половини воїнів для охорони селищ, а решті 
за ніч дійти до солдатів Крука і напасти на них наступного ранку. У похід 
зібралося десь так із тисячу сі у та шаєнів. У числі їхніх вождів були Сидячий 
Бик, Шалений Кінь і Двомісяць. Перед світанком воїни спішилися й перепочи

ли, після чого звернули вбік від річки і 
подалися через гори. Шалений Кінь дав
но чекав нагоди помірятися силою з сол- 

Червона Хмара — вождь оглала-дакота. датами. Роками він приглядався до сол
датів, до їхньої тактики в бою. Щоразу, 
коли він приходив у Блекгілс перегово
рити з духами, він просив наймогутнішо- 
го з них Вакантанку, щоб той дав йому 
таємну силу і навчив, як привести оглала 
до перемоги, якщо білі знову прийдуть з 
війною у його край. Ще з дитинства Ша
лений Кінь знав, що світ, в якому жи
вуть люди — це лише тінь справжнього 
світу. Тільки у мріях йому вдавалось по
трапити в той «справжній» світ, і тоді 
все пливло і танцювало перед його очи
ма. У тому «справжньому» світі його 
кінь так дико й шалено танцював, що він 
сам, вождь, назвав себе Шаленим Конем. 
І він давно вже знав: якщо перед боєм 
йому пощастить у мріях відчути себе в 
тому «справжньому» світі, для нього не 
існуватиме нічого такого, чого б він не 
міг витерпіти.

Того дня — 17 червня 1876 року — 
Шалений Кінь знов побував у «справж
ньому» світі мрій і зумів показати сво
їм воїнам багато таких прийомів, яких 
вони доти ніколи не застосовували у бо
ях з білими. Кожного разу, коли Крук 
посилав кавалеристів в атаку, сіу, за
мість того, щоб нариватись на вогонь 
солдатських карабінів, кидалися врозсип 
і з флангів нападали на слабкі місця во
рога. Шалений Кінь наказав своїм вої
нам не злазити з коней і раз у раз пе-
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реноситись із місця на місце. На той час, коли сонце стояло в зеніті, солдати 
змушені були вести водночас три окремі бої з індіанцями. Білі звикли битися, 
вишикувавшись в одну лінію і зосереджуючи основні сили в центрі, тому коли 
Шалений Кінь не дав їм такої змоги, вони розгубилися. Численними наскоками 
на своїх жвавих поні індіанці порізнили солдатів, і ті мусили весь час тільки 
оборонятися.

Бій закінчився, коли сонце сховалось за обрієм. Індіанці були певні, що 
добре билися з солдатами Крука, але тільки вранці вони дізналися, що насправ
ді завдали їм нищівної поразки. З першим проблиском світанку розвідники — 
сіу й шаєни побачили вдалині, як солдатська колона відступає на південь.

Після бою над Роузбадом індіанські вожді вирішили перебратись на захід, 
у долину річки Грізі-Грас (біля Літл-Біггорну). Розвідники доповідали, що за
хідніше цієї долини є великі гурти антилоп, а неподалік, на рівних місцинах 
біля підніжжя гір — вистачить трави, щоб випасати коней.

Після відступу генерала Крука індіанські мисливці більше не бачили жод
ного солдата між річками Платт і Біггорн. Аж оце вранці 24 червня індіанці 
дізналися, що вздовж річки Роузбад наближається Довговолосий (Кастер).

— Солдати заскочили нас зненацька,— згадував один з індіанців.— їхні 
кулі задзижчали, влітаючи у вігвами... Жінки й діти зняли крик, боячись смерті, 
а воїни — ганкпапа і блекфут, оглала й міннеконджу — скочили на коней і по
мчали до табору блекфут-сіу. Ми бачили здаля, як солдати Довговолосого (Кас
тера) підходять усе ближче, а наші воїни, вражені тим, що напад почався 
з того боку, з якого вони зовсім не сподівалися, заспівали бойову пісню й ви
рушили на бій позад табору блекфут-сіу.

Вождем-войовником, що очолив індіанців і відбив атаку білих, виявився 
кремезний тридцятишестирічній представник племені ганкпапа на ім’я Голл. Він 
був сиротою і ще замолоду відзначився як мисливець і воїн; його опікав Сидя
чий Бик, котрий став називати його своїм молодшим братом. Перший наскок 
солдатів застав на відкритій місцині кількох індіанок з дітьми, і кулі букваль
но зрешетили всю сім’ю Голла.

— В мене скипіла кров, — розпо
відав він через кілька років одному ре
портерові, — і тоді я томагавком повби-

Сидячий Бик. вав усіх своїх ворогів.
Настільки ж небагатослівною була 

і його розповідь про те, як вдалося зу
пинити кавалеристів Рено:

— Ми з Сидячим Биком були там, 
де атакував Рено. Сидячий Бик — дуже 
мудрий. Жінок і дітей ми негайно від
правили далі вздовж течії річки... Вони 
затримали коней для наших воїнів, ті сі
ли на коней і напали на Рено. Вони зу
пинили його, а потім відігнали в ліс.

Говорячи воєнною термінологією, 
Голл вдарив у фланг загону Рено і за
гнав солдатів у хащу. Це дало можли
вість Голлові разом з сотнями своїх вої
нів атакувати колону Кастера прямо по 
центру, тоді як Шалений Кінь і Двомі- 
сяць вдарили по ній з флангу і з тилу.

Тим часом Пте-Сан-Вейст-Він, двою
рідна сестра Сидячого Бика, з іншими 
жінками стривожено дивилися через річ
ку па солдатів Кастера.

— Я чула звук військової сурми і 
бачила, як колона солдатів рушила лі
воруч, до річки, де збиралась почати ата
ку... Невдовзі я помітила, як у річку 
верхи на конях вступило багато шаєнів, 
потім воїнів з мого племені, потім ще 
з інших племен — їх було вже кілька со
тень, коли вони перебралися через річку 
і зникли в ущелині. Чимало індіанців, 
однак, лишилося на цьому березі; вони
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від’їхали вбік від річки і зупинились, че
каючи атаки. Тоді я зрозуміла, що вої- 
ни-сіу — багато сотень їх — зачаїлися в 
ущелині за тим пагорбом, до якого пря
мував Довговолосий, і що на солдатів на
падуть з обох боків.

Дим від пострілів і пил з-під копит 
закрили увесь пагорб. Солдати весь час 
стріляли, але сіу стріляли краще, і сол
дати падали один за одним. Коли жінки 
слідом за чоловіками перебрались через 
річку і коли ми вийшли на пагорб, там 
не лишилося живим жодного солдата, а 
серед мертвих лежав Довговолосий...
Кров воїнів кипіла, серця у них сповни
лися люттю, і полонених у той день во
ни не брали.

Більшість Індіанців, які розповіда
ли про цей бій, зовсім не бачили Касте
ра і не знали, хто його убив. «Тільки піс
ля бою ми дізналися, що це й є білий 
вождь», — сказав Малий ГІес.

У розмові з журналістами в Канаді 
через рік після бою, Сидячий Бик роз- Генерал Кастер,
повідав, що сам він не бачив Кастера, 
але інші індіанці побачили його й упізна
ли за хвилину перед тим, як він загинув.

Волосся в нього було вже не таке довге, як раніше,— сказав Сидячий 
Бик.— Воно було коротше й кольором схоже на траву, побиту інеєм... В остан
ню свою мить Довговолосий стояв як сніп, з якого вибито все зерно.

Сидячий Бик, однак, не сказав, хто убив Кастера.
Та чия б куля не вбила його, Довговолосий лежав тепер мертвий разом з 

усіма своїми солдатами. Солдати ж Рено, яким прийшов на допомогу загін майо
ра Фредеріка Бентіна, окопалися на пагорбі нижче за течією річки. Індіанці 
щільно оточили той пагорб і цілу ніч пильно стежили, щоб білі не втекли, а вран
ці знову напали на них. Тим часом удень повернулися розвідники, послані вож
дями, і попередили, що до Літл-Біггорну наближається ще більше солдатів.

На раді було вирішено зніматися з табору: воїни витратили майже всі на
бої, і було б самогубством зустріти такого численного ворога, маючи лише луки 
й стріли. Жінки позбирали всі речі, і перед заходом сонця індіанці вирушили 
вздовж долини у глибину Біггорну. Дорогою різні племена відокремлювалися від 
основної групи і розходилися хто куди.

Білі на сході, почувши про цю поразку, назвали бій різаниною і не на жарт 
розлютилися. Вони жадали кари для всіх індіанців заходу. Не маючи змоги 
покарати Сидячого Бика та інших войовничих вождів, конгрес у Вашінгтоні ви
рішив помститися на тих індіанцях, які були під рукою — на поселенцях резер
вацій, що зовсім не брали участі в бою.

22 липня генерал Шерман одержав наказ взяти під свій контроль усі ре
зервації в краю сіу і вважати тамтешніх індіанців військовополоненими. 
15 серпня конгрес прийняв новий закон, згідно з яким індіанці мали відмовитись 
від будь-яких прав на територію понад річкою Паудер і на Блекгілс. Закон 
фактично скасовував дію договору 1868 року, а провину за це офіційні органи 
звалили на індіанців, які, мовляв, самі порушили договір, розпочавши війну із 
Сполученими Штатами. Індіанцям з резервацій було важко збагнути цей закон, 
бо ні вони, ні воїни Сидячого Бика і не думали займати американських сол
датів.

Щоб у резерваціях не дійшло до сутичок, Великий Батько у вересні при
слав нову комісію, щоб вона лестощами або погрозами примусила індіанських 
вождів підписати офіційний документ про передачу білим безмежних багатств 
Блекгілсу. Більшість вождів розуміли, що тепер уже неможливо зберегти гори 
Блекгілс, але вони були рішуче проти пропозиції переселитися на береги 
Міссурі.

— Гадаю, що весь мій народ загине, якщо переселиться туди, — промовив
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Червона Хмара.— Надто багато там поганих людей і поганого віскі, через це я 
й не хочу туди йти.

Вождь на ім’я Без Серця сказав, що білі спустошили край над Міссурі і ін
діанці там не зможуть вижити.

— Можеш пройти вгору й униз понад Міссурі і ніде не побачиш ані дере
вини, — заявив він. — Можна побачити ділянки, де колись був ліс, але люди Ве
ликого Батька винищили його.

Інший вождь нагадав, що відтоді як Великий Батько пообіцяв індіанцям, 
що їх більше не будуть нікуди переганяти, вони вже п’ять разів мусили пере
селятись.

— Мабуть, краще б вам поставити індіанців на колеса, — додав він з сар
казмом,— і тоді ви зможете переганяти їх з місця на місце, коли тільки зама
неться.

Плямистий Хвіст звинуватив уряд і членів комісії в тому, що вони зраджу
ють індіанців, порушують обіцянки і брешуть.

— Ця війна почалася не в нашому краї: ї ї  принесли з собою діти Велико
го Батька, які прийшли сюди, щоб забрати задарма нашу землю. Вони чинять ба
гато зла на нашій землі... Ця війна почалася через грабіжництво — крадуть на
шу землю.

Про переселення на Міссурі Плямистий Хвіст і чути не хотів; він сказав чле
нам комісії, що не віддасть Блекгілсу, доки не поїде у Вашінгтон і не поговорить 
з Великим Батьком.

Комісія дала індіанцям тиждень на обговорення запропонованих їм умов, 
але незабаром стало ясно, що ті й не думають погоджуватись. Вони нагадали, 
що згідно з умовами договору 1868 року для зміни цього документу необхідні 
підписи принаймні трьох чвертей дорослих воїнів-сіу, а більше половини їх були 
на той час далеко на півночі разом із Сидячим Биком і Шаленим Конем. Члени 
комісії відповіли на це, що тепер усі індіанці поза межами резервацій вважають
ся ворогами, і тому договір 1868 року на них не поширюється. Переважна час
тина вождів не згодилися з таким поясненням, і тоді комісія, щоб зламати їхній 
опір, недвозначно натякнула, що коли вони не підпишуть новий договір, Велика 
Рада (конгрес) у Вашінгтоні розсердиться й відразу припинить видавати індіан
цям пайки, переселить їх на південь, на Індіанську територію, а солдати забе
руть у них всі їхні гвинтівки й коней.

Індіанцям не залишалось ніякого вибору. Білі вже й так захопили Блек- 
гілс, та й земля понад Паудером з бізонами й антилопами теж була втрачена. 
Не маючи дичини і позбавлені пайків, індіанці змушені б були голодувати. їм 
нестерпна була навіть думка, щоб переселятися в невідомий край на півдні, а 
якщо солдати заберуть ще й їхню зброю й коней, вони вже не будуть ніякими 
воїнами...

Першими підписи поставили Червона Хмара і його підлеглі вожді, далі 
Плямистий Хвіст зі своїми людьми. Після цього комісія рушила далі, зупиняю
чись у резерваціях і примушуючи вождів інших племен сіу підписуватись під 
новим договором. Так священні гори індіанців Пага-Сапа з їхніми духами й та
ємницями, з густими сосновими лісами й багатющими родовищами золота стали 
власністю Сполучених Штатів.

Тим часом райони на північ і на захід від Блекгілсу прочісували американ
ські війська, спраглі помсти. Вони вбивали всіх індіанців, які тільки попадали 
їм на очі. 9 вересня поблизу Слім-Батсу загін капітана Енсона Мілса, що вхо
див до складу великої колони під командуванням генерала Крука, випадково 
натрапив на табір сіу — оглала й міннеконджу. Мілс напав на їхній табір, але 
сіу відбили атаку, і поки капітан чекав Крука з підкріпленням, майже всі інді
анці втекли. Лише їхній вождь Американський Кінь, ще чотири воїни і 15 жі
нок та дітей не змогли вирватись, опинившись, наче в пастці, у печері край 
невеликого каньйону.

Крук, надійшовши туди з головними силами, поставив солдатів біля входу, 
і вони почали раз по раз стріляти в глиб печери. Американський Кінь і чотири 
його воїни влучно відповідали на ті постріли, і за кілька годин перестрілки 
вбили двох солдатів і поранили дев’ятьох.

З печери виповзли Американський Кінь, двоє воїнів, п’ятеро жінок та 
кілька дітей; інші індіанці або загинули, або ж були тяжко поранені і не могли 
рухатись. Американський Кінь був поранений кількома пострілами в живіт.

— Він підійшов, затиснувши рану на животі руками,— розповідав Гру- 
ард,— і простягнув мені закривавлену руку.

Лікар, що прийшов оглянути Американського Коня, сказав, що рана емер-
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тельна. Вождь лишився біля вогнища, прикривши ковдрою роздертий кулями жи
віт, аж поки втратив свідомість і помер.

Під кінець зими 1877 року Сидячий Бик вирішив повести своїх людей у 
Канаду, в країну Великої Матері — королеви Вікторії, бо на землі Великого 
Батька індіанцям уже не було де жити в мирі з білими. Перш ніж вирушати 
в цю дорогу, він хотів зустрітися з Шаленим Конем, щоб переконати його теж 
повести в Канаду плем’я оглала. Та індіанці Шаленого Коня, рятуючись від сол
датів, весь час кочували, і Сидячий Бик не знайшов їх.

У ті холодні місяці генерал Крук теж шукав Шаленого Коня. Тепер у ге
нерала було ціле військо: піхота, кавалерія і артилерія. Він навантажив харча
ми 168 возів, а порох і зброю нав’ючив на 400 мулів. Могутня колона Крука 
посувалась уздовж річки Паудер, мов зграя ведмедів-гризлі, змітаючи на своєму 
шляху будь-який опір індіанців.

У пошуках Шаленого Коня білі натрапили на селище шаєнів Тупого Ножа. 
Більшість цих індіанців були непричетні до бою біля Літл-Біггорну. Вони просто 
повтікали з тієї резервації, де був Червона Хмара, коли туди прийшли солдати 
й індіанцям припинили видачу пайків. Проти цього селища (там було 150 вігва- 
мів) генерал Крук послав полковника Маккензі.

Діялося це в Місяць, Коли Паруються Олені. Було дуже холодно, в затінку 
ще лежав глибокий сніг, а на відкритих місцях він узявся кригою. Маккензі 
поночі підступив до селища і з першим проблеском світанку атакував шаєнів. 
Солдати влетіли в селище, коли шаєни ще спали, і повбивали багатьох, перше 
ніж вони встигли прокинутись. Інші індіанці вибігали роздягнені з вігвамів на 
лютий мороз. Схопивши зброю, вони відчайдушно намагались стримати солдатів, 
щоб дати змогу врятуватись жінкам та дітям.

Чимало найкращих воїнів-шаєнів загинуло в перші ж хвилини страхітливо
го бою, серед них і старший син Тупого Ножа. Кінець кінцем Тупому Ножеві 
й Малому Вовкові вдалося організувати оборону і прикрити відступ племені до 
верхів’я каньйону, але мізерного запасу набоїв їм вистачило ненадовго. Малого 
Вовка поранило сім разів, поки він і Тупий Ніж змогли відірватись від переслі
дувачів і приєднатись до жінок та дітей, які щодуху втікали в гори. А позаду 
Маккензі палив їхні 
оселі. Потім полковник 
наказав зігнати на край 
урвища захоплених у 
індіанців поні, і солда
ти перестріляли їх.

Шаєнам Тупого 
Ножа довелось рятува
тися вїечею, як і шає
нам Двомісяця у берез
ні після несподіваного 
нападу Рейнольдса.
Але тепер було холод
ніше, і індіанці мали 
лише кілька коней, 
майже всі люди зоста
лись без одягу й ковдр, 
навіть без мокасинів.
Як і плем'я Двомісяця, 
ці шаєни розуміли, що 
в них є тільки один 
порятунок — селище 
Шаленого Коня біля 
Бокс-Елдер-Кріку.

Першої ж ночі 
дванадцятеро дітей і 
декілька старих шає
нів замерзли на смерть.
Наступної ночі шаєни 
зарізали кількох поні, 
вийняли з них нутрощі 
і поклали всередину 
найменших дітлахів, 
щоб урятувати їх від 
морозу. Старі гріли

Жодної достовірної фотогра
фії Шаленого Коня не було зна
йдено. Є тільки цей малюнок 
одного індіанця, на якому зо
бражена сцена вбивства Шале
ного Коня у форті Робінсон.
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руки й ноги біля дітей. Три доби добиралися шаєни до табору Шаленого Коня, 
і від їхніх босих ніг на замерзлому снігу лишався кривавий слід. Сіу нагодува
ли втікачів, поділилися з ними одягом і ковдрами, але Шалений Кінь попередив, 
щоб вони були готові до дальшої втечі. В оглала-сіу не вистачало зброї й набоїв, 
щоб боронитись на місці. З півночі на них чатували солдати Ведмежого Кожуха 
(Майлса), а тепер з півдня підступав генерал Крук.

У Місяць, Коли Тріщать Дерева, Шалений Кінь повів своє плем’я на північ 
уздовж річки Танг у безлюдну місцину неподалік від нового форту Кеог, де зи
мували Майлсові солдати. Холод і голод особливо дошкульно допікали дітям та 
старим. Врешті декотрі вожді сказали Шаленому Коневі, що треба таки піти 
у форт і дізнатись, чого хоче від них Ведмежий Кожух. Адже їхні жінки й діти 
плачуть від голоду. їм конче необхідно мати теплий захисток, звідки їм не дове
деться втікати далі. Шалений Кінь знав, що мета Ведмежого Кожуха — посла
ти індіанців у неволю, в резервацію, але відповів, що вожді можуть піти й по
говорити з солдатським вождем, коли така їхня воля. Сам же він з тридцятьма 
іншими вождями н воїнами засів на пагорбі поблизу форту. У форт визвалися 
поїхати восьмеро вождів і воїнів, один з яких ніс на держаку велике біле полот
нище. Як тільки вони наблизились до форту, звідти вихопився гурт вершників 
(це були найіСГанці-кроу, що служили Ведмежому Кожухові), які, незважаючи 
на білий прапор, почали стріляти просто в посланців сіу. Врятувались лише 
троє з вісьмох. Деякі воїни з тих, що були в засідці на пагорбі, хотіли помсти- 
тися зрадницьким кроу, але Шалений Кінь наказав поспішати назад, в табір, 
щоб приготуватись до втечі. Тепер, коли Ведмежий Кожух (Майлс) дізнається, 
що сіу десь тут близько, він кинеться на пошуки навіть по снігу.

Ведмежий Кожух наздогнав сіу вранці 8 січня (1877) і відразу послав 
своїх солдатів в атаку, незважаючи на глибокий сніг. В індіанців майже не за
лишилось боєприпасів, щоб оборонятися, але досвідчені вожді-войовники Шале
ного Коня знали багато прийомів, як звести переслідувачів на манівці й дати 
їм прочуханки, поки основна частина племені втікатиме через Вовчі гори в на
прямку до Біггорну. Добре узгодивши свої дії, троє індіанців заманили білих 
в ущелину, де солдати, кожен у незручній зимовій уніформі, протягом чотирьох 
годин борсалися й спотикалися на закрижанілих скелястих виступах. Тим часом 
почав падати сніг, а надвечір розгулялася й заметіль. Ведмежому Кожухові цьо
го було досить, і він повів солдатів назад у затишок форту Кеог.

А Шалений Кінь і його люди, долаючи тяжкі сніги, пробилися до знайомо
го їм краю над Літл-Паудер. Там вони й отаборилися, годуючись тим, що можна 
було вполювати. У лютому гінці принесли звістку, що з півдня до них іде Пля
мистий Хвіст із загоном брюле-сіу. Деякі індіанці з табору Шаленого Коня 
подумали, що, може, Плямистому Хвостові нарешті набридло бути під п’ятою 
білих у резервації і він тікає від солдатів, але Шалений Кінь мав на думці 
щось інше.

У найхолоднішу пору зими генерал Крук привів своїх солдатів у форт 
Феттерман. Десь під цей час він відвідав Плямистого Хвоста і пообіцяв, що сіу 
з резервації не переселять на Міссурі, якщо він, вождь брюле, піде до Шалено
го Коня як посланець миру й умовить його скласти зброю. Саме з цією метою 
Плямистий Хвіст і прибув у табір Шаленого Коня.

А Шалений Кінь за день перед цим сказав своєму батькові, що залишає 
його, попросив потиснути руку Плямистому Хвостові, коли той прибуде, і пере
казати йому, що оглала прийдуть здаватись, тільки-но потеплішає і він зможе 
привести жінок та дітей. Після цього Шалений Кінь один вибрався в гори. Він 
ще не вирішив чи слід йому здаватись; можливо, нехай здається плем’я, а він 
сам лишиться в краю над річкою Паудер — як старий бізон, що його родичі 
виганяють зі стада.

Плямистий Хвіст, прибувши до табору Шаленого Коня, відразу здогадався, 
що той не бажає зустрітися з ним. На пошуки головного вождя оглала він ви
слав гінців, але дарма було шукати у глибоких снігах. Однак перш ніж поверну
тись у Небраску, Плямистий Хвіст переконав вождя Велику Ногу, щоб він здав
ся разом зі своїми індіанцями-міннеконджу, а від Сягнихмари і ще трьох вождів 
узяв обіцянку, що вони неодмінно приведуть своїх людей в агентство на початку 
весни.

14 квітня Сягнихмара з багатьма індіанцями з селища Шаленого Коня 
прибув до агентства Плямистого Хвоста і склав зброю. А за кілька днів перед 
цим генерал Крук послав Червону Хмару на розшуки Шаленого Коня і пообі
цяв, що його індіанці дістануть резервацію понад Паудером. 27 квітня Червона 
Хмара зустрівся з Шаленим Конем і переказав обіцянку генерала. На той час 
дев’ятсот оглала-сіу голодували, у воїнів не стало набоїв, а від їхніх коней
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зосталися самі кістки й ребра. Обіцянки залишити їх у батьківському краю ви
явилося досить, щоб Шалений Кінь із своїми людьми прийшов у форт Робінсон 
і склав зброю.

Так оселився в резервації останній вождь-войовник племені сіу — тепер 
обеззброєний, позбавлений коня і влади над плем’ям, полонений американської 
армії, яка жодного разу не спромоглася перемогти його в бою. Проте в очах 
молодих воїнів він лишався героєм, і їхня відданість викликала заздрість серед 
старших за віком вождів агентства. Шалений Кінь і досі був незалежний у своїх 
поглядах і жив, як і його одноплемінці, надією на той день, коли Крук, нарешті, 
виконає свою обіцянку дати їм резервацію понад річкою Паудер.

Наприкінці літа генерал Крук запропонував Шаленому Коневі поїхати у 
Вашінгтон на раду з Великим Батьком. Вождь відмовився, бо вважав недореч
ним знову говорити про резервацію, яку йому вже пообіцяли. Він бачив, що стало
ся з іншими вождями, які побували в домі Великого Батька у Вашінгтоні: скуш
тувавши життя білої людини, вони погладшали і втратили колишню свою стій
кість. Шалений Кінь бачив, як змінилися Червона Хмара і Плямистий Хвіст, а 
ті, відчуваючи його ставлення до себе, й самі відвернулися від нього.

У серпні індіанці почули, що за Блискучими горами на війну з білими під
нялося плем’я не-персе. Військова адміністрація в агентствах почала вербувати 
воїнів-індіанців у своє військо розвідниками, щоб вони допомагали білим у бо
ротьбі проти не-персе. Шалений Кінь сказав своїм людям не виступати проти 
інших індіанців, що жили далеко від них, але декотрі молоді воїни не послуха
лися і завербувалися до білих. 31 серпня, в день, коли ці колишні воїни-сіу 
одягли солдатську уніформу й вирушили на війну, сповнений відрази Шалений 
Кінь заявив, що забере своїх людей і знову поведе їх на північ, в край над 
Паудером.

Довідавшись про це від своїх шпигунів, генерал Крук відправив у табір 
Шаленого Коня поряд з фортом Робінсон вісім кавалерійських рот з наказом 
заарештувати вождя. Друзі Шаленого Коня, однак, вчасно попередили його про 
наближення солдатів. Але про наміри солдатів він нічого не знав, і тому нака
зав племені розійтися, а сам пішов до агентства, де був Плямистий Хвіст, спо
діваючись дістати притулок у свого давнього друга Сягнихмари.

Там його й знайшли солдати; вони взяли його під варту і сповістили, що 
поведуть у форт Робінсон до генерала. У форті вождеві сказали, що сьогодні 
вже запізно і що генерал поговорить з ним наступного дня. Після цього його 
передали в руки капітана Джеймса Кеннінгтона й одного поліцейського — інді
анця. Шалений Кінь придивився до цього індіанця й упізнав у ньому того само
го Коротуна, який зовсім недавно нагнав страху комісії, що прийшла загарбати 
Пага-Сапа, того самого Коротуна, що пообіцяв убити першого ж вождя, який 
заговорить про продаж Блекгілсу, відважного Коротуна, що до останку бився 
поруч з Шаленим Конем проти Ведмежого Кожуха (Майлса) на крижаних схи
лах Вовчих гір. Отже, білі купили й Коротуна, зробивши його поліцейським в 
агентстві.

Шалений Кінь спокійно йшов поміж офіцером та Коротуном, а сам тим 
часом, певно, намагався перенестись думками в «справжній» світ, щоб виплута
тись із темряви цього примарного світу, де панує божевілля. Вони пройшли повз 
солдата, на плечі в якого була гвинтівка з багнетом, і зупинилися на порозі 
якоїсь будівлі. На вікнах її вождь побачив грати, а за гратами людей в кайда
нах. Це була пастка для звірів, і Шалений Кінь, немов зацькований звір, рво
нувся на волю. Коротун вхопив його за руку, але боротьба тривала лічені се
кунди: хтось вигукнув команду, і в ту ж мить вартовий — солдат Вільям 
Джентлс — встромив багнет глибоко в живіт Шаленому Коневі.

Тієї ж ночі, 5 вересня 1877 року, у віці 35 років, Шалений Кінь помер. На 
світанку солдати віддали тіло вождя його батькові й матері, а ті поклали небіж
чика в дерев’яну скриню на санчатах-травоях, впрягли поні й повезли в агент
ство Плямистого Хвоста, де для нього збудували поміст. Протягом цілого Міся
ця Пожовклої Трави індіанці прощалися зі своїм вождем, а в Місяць Листопаду 
прийшла гнітюча звістка: сіу мають залишити Небраску й вирушити до нової 
резервації на Міссурі.

Стояла чудова суха осінь 1877 року, коли довгі колони вигнанців-сіу йшли 
під вартою на північний схід, у приділений їм безплідний край. У дорозі деяким 
групам індіанців пощастило непомітно вислизнути з колони й повернути на пів
нічний захід: вони вирішили прямувати в Канаду, щоб приєднатись до Сидячого 
Бика. Серед утікачів були й батьки Шаленого Коня, які несли з собою синові 
серце й кістки. Останки Шаленого Коня вони поховали у тільки їм знайомій 
місцині десь біля Чанкпе-Опі-Вакпала, струмка, названого Вундед-Ні.
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ТАНОК ДУХІВ
1888 р., 14 травня — у Бразілії скасовано рабство.

6 листопада — Гровер Клівленд одержує у загальному голосуванні більше голосів, ніж Бенджамін Гаррісон, але інститут виборців обирає президентом США Гаррісона.
1889 р., 4 березня — президент Гаррісон прийнявприсягу. 23 березня президент Гаррісон відкриває білим поселенцям доступ в Оклахому (у минулому — Індіанська територія). 31 березня — у Парижі закінчено спорудження ЕйфелевоТ вежі. 2—11 листопада — Північна й Південна Дакота, Монтана і Вані і нгтон стали штатами США.
1890 р., 1 червня — населення США досягло62 622 250 чоловік.3 — 10 липня -т Айдахо й Вайомінг стали 43 і 44 штатами США.«Якщо людина щось загубить, а тоді піде назад і ретельно пошукає те, що загубила, вона його знайде. Саме це роблять тепер індіанці, коли просять вас дати їм те, що ви колись пообіцяли. Я не згоден з тим, що до індіанців треба ставитись, як до дикунів, через це в мене й з’явилося таке прикре відчуття... Я відчуваю, що мій край зажив поганої слави, а я хочу, щоб він мав тіль
ки добру славу. Колись мій край мав добру славу, отож інколи я сиджу й міркую, хто ж приніс сю
ди погану славу?»Татанка Иотанка (Сидячий Бик).

Склавши зброю після воєн 1876— 1877 років, племена тетонів-сіу втратили 
край понад річкою Паудер, а також Блекгілс. Наступним заходом американ
ського уряду було перенесення західного кордону Великої резервації сіу із 
104-го на 103-й меридіан, внаслідок чого індіанці втратили прилеглу до Блек- 
гілсу смугу землі, завширшки в 50 миль, а білі привласнили додатковий три
кутник дорогоцінної землі у розвилку річки Шеєн. У 1877 році, коли уряд 
вигнав сіу з Небраски, у них залишилась тільки незначна територія поміж 103-м 
меридіаном і Міссурі — 35 тис. кв. миль дакотської землі, яку топографи, що 
визначали її  кордони, вважали за нічого не варту.

Дехто з урядовців хотів переселити всіх тетонів на Індіанську територію, 
були й такі, що планували для них резервації понад Міссурі. Коли ж Червона 
Хмара й Плямистий Хвіст рішуче запротестували проти цього, обидві сторони 
зрештою дійшли компромісного рішення. Оглала-сіу Червоної Хмари поселено 
у південно-західній частині резервації, біля Пайн-Ріджу. Різні племена оглала 
заснували там постійні селища уздовж річок Иєллоу-Медісін, Поркюпайн-Тейл 
та Вундед-Ні, які впадають на півночі в річку Уайт. На схід від Пайн-Ріджу, 
понад річкою Літл-Уайт, поселилися індіанці брюле Плямистого Хвоста (їхнє 
агентство одержало назву Роузбад). Для інших племен сіу було засновано ще 
чотири агентства — Лоуер-Брюле, Кроу-Крік, Шеєн-Рівер і Стендінг-Рок. Ці 
агентства проіснували майже століття, але більшу частину землі з 35 тисяч 
кв. миль Великої резервації сіу в індіанців поступово забрали.

Поки тетони влаштовувалися на своїх нових землях, нова велика хвиля 
емігрантів з півночі Європи ринула у східну Дакоту і до річки Міссурі, вздовж 
якої проходив кордон Великої резервації сіу. В містечку Бісмарк (на Міссурі) 
уривалася залізниця зі сходу — далі лежала земля, виділена для індіанців. Білі 
поселенці, що прямували в Монтану й далі на північний захід, почали вимага
ти прокладення через резервацію доріг. Мріючи про великий зиск від продажу 
дешевої землі іммігрантам, запопадливі ділки пропонували розділити Велику 
резервацію сіу на кілька частин.

Раніше сіу боролися б, щоб викурити зі своєї землі цих непроханих зайд, 
але тепер, позбавлені зброї й коней, «вони не могли не тільки воювати, а навіть 
настачити для себе харчів та одягу. Сидячий Бик, найвидатніший з войов
ничих вождів, які залишилися в живих, перебував вигнанцем у Канаді, і ра
зом з ним на волі були три тисячі його одноплеменників. Вони мали і зброю, 
і коней. І колись вони могли повернутись.
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Думка про те, що сіу Сидячого Бика досі на свободі, не давала спокою 
урядові США: адже саме його ім’я було небезпечним символом непокори. Ко
мандування американської армії вишукувало всілякі способи, щоб примусити 
вождя ганкпапа і його послідовників повернутися під їхню владу. Нарешті у 
вересні 1877 року військове міністерство США, одержавши дозвіл від канад
ського уряду, послало через кордон, у форт Волш на канадській території, спе
ціальну комісію на чолі з генералом А. Террі. Комісію супроводив загін Ка
надської королівської кінної поліції. Террі мав у форті зустрітися з Сидячим 
Биком і пообіцяти йому беззастережне прощення, якщо тільки той віддасть вог
непальну зброю й коней і приведе своїх людей в агентство індіанців-ганкпапа 
Стендінг-Рок на території Великої резервації сіу.

Спочатку Сидячий Бик відмовлявся зустрітися з генералом.
— З цими американцями нема про що говорити,— сказав він представ

никові кінної поліції Джеймсові Маклеоду.— Усі вони — брехуни, жодному їх
ньому слову не можна вірити.

Але кінець кінцем Маклеодові, який сподівався таким чином спровадити 
сіу з Канади, вдалося умовити Сидячого Бика прийти у форт Волш. Сталося 
це 17 жовтня.

Генерал Террі відкрив переговори короткою промовою, зверненою до Си
дячого Бика.

— Твої індіанці — єдині, які ще не склали зброї... Ми подолали сотні 
миль дороги, щоб переказати тобі слова Великого Батька, котрий, ми вже це 
казали, бажає жити в мирі з усім своїм народом. Надто багато вже проли
лося крові і білих, і індіанців. Пора припинити це кровопролиття.

— А що ми такого накоїли? Проти чого ти нас застерігаєш? — гостро 
відповів на це Сидячий Бик.— Нашої провини ні в чому немає. Це ваші люди 
примусили нас стати на злочинний шлях. Нам не було більш куди подітись, 
отож ми знайшли притулок у цій країні... Чого ти прийшов сюди, хотілося б 
мені знати?.. Ти прийшов розводити свої брехні! Але ми не хочемо їх слухати. 
Я не бажаю тебе слухати, не хочу чути брехню в домі моєї Великої Матері 
(королеви Вікторії). Можеш ні слова більш не казати! Повертайся туди, звідки 
ти прийшов... Ви вигнали мене з тієї землі, яку самі ж мені виділили. А те
пер я прийшов сюди, щоб жити з цими людьми, і я тут залишуся.

Генералові Террі стало ясно, що Сидячий Бик не пристане ні на які вмов
ляння. Залишалася остання надія — Маклеод, який згодився пояснити індіан- 
цям-ганкпапа ставлення до них канадського уряду. Поліцейський чиновник ска
зав Сидячому Бикові, що в Канаді його вважають не британським індіанцем, 
а підданим Сполучених Штатів, який переховується в чужій країні.

— Єдине, що може зробити уряд королеви,— сказав вождеві Маклеод,— 
це захищати вас, поки ви поводитиметесь спокійно. Ви можете розраховувати 
лише на бізонів, але за кілька років зникне й це джерело харчування. Вам 
забороняється перетинати кордон з ворожими намірами. Якщо ви спробуєте це 
зробити, проти вас виступлять не тільки американці, а й кінна поліція та бри
танський уряд.

Проте й Маклеодові не пощастило домогтися того, щоб Сидячий Бик змі
нив свою ухвалу. Він волів зостатися в країні Великої Матері.

Наступного ранку генерал Террі мусив рушити назад, у Сполучені Штати.
«Наявність над самим кордоном цієї великої групи вкрай ворожих нам ін

діанців становить постійну загрозу для спокою в наших індіанських резерва
ціях», доповів він у військовому міністерстві. Сидячий Бик з рештою вигнан
ців пробув у Канаді чотири роки, і, якби тільки уряд цієї країни бодай трохи 
допоміг їм, вони б могли довік лишитися на рівнинах Саскачевану. Однак 
уряд Великобританії з самого початку мав Сидячого Бика за потенційного пра
вопорушника, та ще й за надміру дорогого гостя, бо для нагляду за його ін
діанцями довелося збільшити штат поліції.

Сіу так і не одержали ніякої допомоги, навіть їжі або одягу. Взимку ін
діанці сильно потерпали від суворих морозів, не мавши достатньої кількості ні 
вігвамів, ні ковдр. Дичини було обмаль, постійно не ристачало м’яса і шкур, 
якими вони утеплювали оселі й з яких шили собі одежу. Та ще й допікала 
їм туга за рідною землею, особливо молодим індіанцям.

Через деякий час кілька зголоднілих і обідраних сімей подалися через 
кордон на південь, в агентства сіу на території Дакоти, і здалися там білим.

Сидячий Бик не раз просив канадців, щоб ті дали його племені власну ре
зервацію, де вони могли б прогодувати себе, але йому щоразу відмовляли,—
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мовляв, лише підданий британської ко
рони має право на будь-яку ділянку 
землі. В сувору зиму 1880 року під час 
великих снігопадів сіу втратили мало не 
всіх своїх коней, і навесні, як тільки по
тепліло, багато індіанців пішки рушили 
на південь. Не витримали тяжких ви
пробувань і повернулися назад, у резер
вацію в Дакоті, навіть кілька найвірні- 
ших прибічників Сидячого Бика.

Нарешті 19 липня 1881 року і 
Сидячий Бик на чолі решти 186 інді
анців перетяв кордон США і прийшов 
здаватись у форт Бюфорд. На ньому бу
ло саме дрантя: подерта сорочка, на но
гах пошарпані обмотки, на плечах брудна 
ковдра. Вождь здавався немічним дідом, 
коли передавав свій вінчестер комендан
тові форту. Армійське командування, 
порушивши свою обіцянку прощення, 
не відпустило Сидячого Бика в агентство 
ганкпапа у Стендінг-Року, а затримало 

Американський солдат знімає скальп з ЙОГО ЯК військовополоненого у форті 
убитого індіанця. РЄНДОЛІ.

Повернення Сидячого Бика під кі
нець літа 1881 року залишилось майже 

непоміченим, бо саме в цей час убили Плямистого Хвоста. Убивцею виявився 
не білий, а Воронячий Пес, один з воїнів Плямистого Хвоста. Власті не дуже 
й бралися розслідувати причини вбивства, вважаючи, що воно сталося через 
жінку. Але друзі Плямистого Хвоста були переконані, що тут мала місце змо
ва, метою якої було покласти край владі вождів і передати її в руки тих 
індіанців, які слухалися б представників Індіанського бюро. Червона Хмара вва
жав, що до Плямистого Хвоста підіслали вбивцю тому, що вождь обстоював 
краще життя для свого народу.

— Убивство звалили на індіанців, бо вбивцею виявився індіанець,— ска
зав він.— Але хто нацькував його?

Коли вщухло збентеження, викликане загибеллю Плямистого Хвоста, сіу 
по всій Великій резервації почали звертати свої погляди в сторону форту Рен- 
долу, де перебував Сидячий Бик. До нього стали навідуватись більші й менші 
вожді,— привітати його і засвідчити свою пошану. Приходили й репортери. Си
дячий Бик гадав, що тепер, коли він у неволі, люди забудуть про нього, а на
справді він зробився ще більш відомим.

1882 року представники племен сіу з різких агентств прийшли до Сидя
чого Бика шукати поради у зв’язку з новою пропозицією уряду розділити Ве
лику резервацію на кілька дрібних частин, а майже половину їхньої землі про
дати білим поселенцям. Сидячий Бик радив не погоджуватись на цей продаж, 
у сіу немає зайвої землі.

Та, незважаючи на всі спроби індіанців чинити опір, сіу в 1882 році ледь 
не віддали 14 000 кв. миль землі американській комісії, очолюваній Н. Едмунд- 
сом, котрий добре знався на тому, як видурювати землю в індіанців. До скла
ду комісії входили також П. Шеннон, юрист у справах встановлення кор
донів, і Дж. Теллер, брат щойно призначеного міністра внутрішніх справ. Су
проводжував їх «спеціальний перекладач», той самий превелебний Семюел Гін- 
ман, що був місіонером у сіу ще з часів Малого Крука. Гінман вважав, що 
індіанцям взагалі треба мати менше землі й більше релігії.

Переїжджаючи з комісією від одного агентства до іншого, Гінман говорив 
вождям, що комісія має розділити резервацію на окремі території для кож
ного з шістьох агентств. Це, пояснював він, потрібно для того, щоб різні пле
мена сіу дістали всі права на свою землю і могли жити на ній довіку.

— Коли ми закінчимо цю роботу,— сказав Гінман Червоній Хмарі,— Вели
кий Батько дасть вам двадцять п’ять тисяч корів і тисячу биків.

Однак, щоб одержати їх, індіанцям треба було підписати документи, при
везені комісією. Неписьменні вожді сіу не знали, що згідно з цими докумен
тами, за обіцяну худобу вони віддають 14 тисяч кв. миль своїх земель.

В тих агентствах, де індіанці не хотіли підписуватися, Гінман діяв то ле-
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єтощами, то залякуваннями. Щоб мати більше підписів, він примушував під
писуватись навіть семирічних дітей. (За умовами договору 1868 року це дозво
лялося лише дорослим індіанцям.) Під час розмови з індіанцями Пайн-Ріджу 
понад річечкою Вундед-Ні Гінман заявив, що індіанці не матимуть більше ніяких 
пайків, якщо не підпишуть документу, а пізніш їх відправлять на Індіанську 
територію.

Багато старших сіу вже бачили, як щоразу після того, як вони «дотор
калися до пера», їхня земля меншала, отож вони мали підозру, що Гінман про
сто хоче видурити в них резервацію.

На початку 1883 року Едмундс і Гінман привезли з собою у Вашінгтон 
купу підписів і домоглися обговорення в конгресі законопроекту, за яким Сполу
ченим Штатам відходила майже половина земель Великої резервації. На щастя, 
у індіанців в столиці знайшлося чимало друзів, які не повірили документам 
Едмундса й Гінмана і заявили, що навіть якщо ці підписи не фальшиві, ко
місія все одно не має необхідної кількості (три чверті) підписів усіх дорослих сіу.

Незабаром у Дакоту виїхала нова комісія, яку очолив сенатор Генрі Доус. 
Ця комісія й викрила шахрайство Едмундса й Гінмана.

Доус запитав Червону Хмару, чи він вважає Гінмана чесною людиною.
— Гінман обдурює вас, важливих людей,— сказав вождь.— Він нагово

рив вам усякої всячини, і тепер ви мусите їхати сюди й самі про все допиту
ватися.

Червоний Пес підтвердив, що Гінман обіцяв дати сіу корів і биків, але 
він не сказав, що за це їм доведеться заплатити своєю землею.

— Гінман сказав нам, що тепер ніхто з нас не може назвати землю, на 
якій ми живемо, своєю власністю. Тим-то Великий Батько і його рада вирішили 
розділити цю землю на окремі резервації, задля чого нам і треба було поста
вити свої підписи на папері.

— А він сказав, що Великий Батько візьме собі ту землю, яка після цього 
залишиться? — запитав сенатор Доус.

— Ні, сер. Про це він нічого не говорив.
Коли Біла Блискавиця заявив Доусові, що підписані індіанцями документи 

це просто шахрайство, сенатор перепитав, що той має на увазі.
— Це шахрайство, що вони прийшли відібрати в нас землю за таку мі

зерну ціну. Я називаю це шахрайством,— пояснив індіанець.
— Ти маєш на увазі, що тутешні індіанці згодилися б віддати землю, якби 

їм заплатили більше? — спитав Доус.
— Ні, сер, не згодилися б,— відповів Біла Блискавиця.— Ця наша земля 

для нас найдорожча на світі. Люди беруть землю й багатіють на ній, от і нам, 
індіанцям, треба обов’язково не випустити ї ї  зі своїх рук.

Незадовго до приїзду Доусової комісії в Дакоту Сидячого Бика звільнили 
з ув’язнення у форті Рендолі і перевели в агентство ганкпапа у Стендінг-Року. 
22 серпня, коли комісія приїхала туди для розслідування, він прийшов у кон
тору агентства з приділеного йому осідку на річці Гранд, маючи намір узяти 
участь у переговорах. Члени комісії вдавали, ніби не помічають найславетні- 
шого з вождів сіу: спершу слухали Прудку Антилопу, потім — молодого Джона 
Граса, сина старого Граса, вождя блекфут-сіу.

Врешті сенатор Доус обернувся до перекладача:
— Спитайте Сидячого Бика, може, він має щось сказати комісії?
— Звичайно, я скажу, якщо ви цього хочете,— відповів Сидячий Бик.— 

Мені здається, що тут говорять тільки ті, кому ви дозволяєте.
Ми думали, індіанці самі оберуть своїх промовців, — сказав Доус. — 

Та ми з радістю вислухаємо кожного, хто має щось сказати або кого оберуть 
індіанці.

— Ви знаєте, хто я, з ким ви розмовляєте?
— Ти — Сидячий Бик, і ми готові вислухати тебе.
— Чи впізнаєте ви мене, чи знаєте ви, хто я?
— Я знаю, що тебе звуть Сидячий Бик.
— Ви кажете, що знаєте моє ім’я, але хто я, чи ви знаєте?
— Я не знаю, чим ти відрізняєшся від інших індіанців цього агентства.
- -  Я сиджу тут, бо так хоче Великий Дух. З його волі я став вождем.

Серце моє — червоне й солодке. Я знаю, що воно солодке, бо що б не пройшло 
повз мене, все торкається своїм язиком мого серця. Але ви прийшли говорити 
з нами, а кажете, що не знаєте, хто я такий. Я хочу вам сказати, що з волі 
Великого Духа саме я вождь у цьому краю. '
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— Хто б ти не був, ми слухаємо тебе. Якщо ж ти не хочеш говорити, то 
ми розпустимо цю раду.

— Ну що ж ,— сказав Сидячий Бик.— Ви поводитесь так, наче напилися 
віскі, от я й прийшов, щоб дати вам одну пораду.

Вождь махнув рукою, і всі присутні індіанці разом з ним вийшли з на
мету.

Ніщо не могло прикріше вразити урядовців, ніж думка, що сіу можуть 
об’єднатися навколо такого впливового вождя, як Сидячий Бик. Адже це ста
вило під загрозу всю індіанську політику американського уряду, спрямовану на 
викорінення серед племен тубільців будь-яких ознак «індіанства», на те, щоб 
звернути їх на шлях білої людини. А ось тут у них на очах Сидячий Бик в 
одну хвилину показав, що може покласти край цій політиці!

Пізніш, того самого дня, інші е о ж д і ганкпапа вирішили поговорити з Си
дячим Биком. Вони запевнили його в своїй відданості, але сказали, що він 
даремно образив комісію: ці білі прийшли сюди не як злодії, вони не такі, як ті 
торішні білі. Вони прийшли від Великого Батька, щоб зберегти індіанцям зем
лю, а не забрати її. Сидячий Бик не довіряв жодному білому, однак сказав, 
що як він помилився, то обов’язково вибачиться, і переказав членам комісії, 
що хотів би знову з ними зустрітись.

— Я прийшов сюди вибачитись за свою негідну поведінку,— почав він,—
* забрати назад те, що сказав.

Далі він згадав історію сіу протягом усього свого життя, перелічив обі
цянки, не виконані білими, але підтвердив, що він сам пообіцяв стати на шлях 
білих і додержить своєї обіцянки.

— Якщо людина щось загубить, а тоді піде назад і ретельно пошукає 
те, що загубила, вона його знайде. Саме це роблять тепер індіанці, коли про
сять вас дати їм те, що ви колись пообіцяли. Я не згоден з тим, що до індіанців 
треба ставитись, як до дикунів, через це в мене й з’явилося таке прикре від
чуття... Великий Батько сповістив мене, що він уже забув і відкинув усе те, 
за що колись на мене гнівався, і не згадуватиме більше про це. Я повірив і 
прийшов до нього. Він наказував не збочувати зі стежки білих, я це пообіцяв, 
і тепер намагаюся триматися цієї стежки. Я відчуваю, що мій край зажив по
ганої слави, а я. хочу, щоб він мав тільки добру славу. Колись мій край 
мав добру славу, отож інколи я сиджу й міркую, хто ж приніс сюди погану 
славу?

Сидячий Бик змалював умови, в яких живуть індіанці. Вони не мають ні
чого з того, що є у білих. Коли від них вимагають, щоб вони жили, як білі, 
то треба, щоб у них було потрібне знаряддя, худоба й вози, «бо саме так жи
вуть білі».

Комісія, замість того, щоб з гідністю прийняти вибачення Сидячого Бика й 
вислухати його, відразу перейшла в наступ. Сенатор Джон Логан накинувся на 
вождя за те, що той перервав попередню раду й назвав членів комісії п’янди- 
гами.

— Ще я хочу сказати, що ти не найстарший вождь в цьому краю,— вів

Воїни племені сіу.
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далі Логан.— У тебе немає послідовників, немає могутності, немає влади, та 
ти й не маєш права на владу. Ти живеш у цій резервації тільки з ласки уря
ду. Уряд годує й одягає тебе, навчає твоїх дітей. За все, чим ти є і що ти 
маєш сьогодні, ти повинен дякувати урядові. Якби не уряд, ти б сьогодні за
мерзав і помирав з голоду в горах. Я говорю все це, щоб нагадати тобі, що ти 
не маєш ніякого права ображати громадян Сполучених Штатів Америки і офі
ційних представників цієї країни... Тепер уряд годує, одягає, навчає твоїх дітей, 
щоб зробити з вас фермерів, щоб цивілізувати вас, щоб зробити вас такими, 
як білі люди.

Аби швидше зробити сіу такими, як білі люди, Індіанське бюро призна
чило своїм уповноваженим у агентстві Стендінг-Рок Джемса Маклафліна. Одру
жений з метискою-санті, Маклафлін, якого індіанці прозвали Сивим, мав вели
кий досвід стосунків з індіанськими племенами, і вашінгтонські урядовці були 
певні, що він з успіхом зможе призвести до занепаду культуру сіу й прище
пити їм натомість цивілізацію білих.

Після того, як комісія виїхала з резервації, Сивий (Маклафлін) почав до
кладати зусиль, щоб зменшити вплив Сидячого Бика на індіанців: справи пле
мені ганкпапа він обговорював тільки з Голлом, а справи блекфут-сіу — з Джо
ном Грасом. За що б не брався Сивий, уся його поведінка була спрямована на 
те, щоб залишити Сидячого Бика з тіні, щоб показати індіанцям Стендінг-Року, 
що їхній колишній герой неспроможний ні повести їх за собою, ні допомогти 
їм чимось.

Але ці маневри Сивого зовсім не применшили популярності Сидячого 
Бика серед індіанців-сіу. Його хотіли бачити всі, хто з ’являвся у резервації — 
і білі, й індіанці. Влітку 1883 року мало відбутися велике свято з приводу 
закінчення будівництва трансконтинентальної Північно-Тихоокеанської залізни
ці, і один з організаторів цієї церемонії вирішив, що було б непогано, якби 
на святі виступив котрийсь індіанський вождь і привітав Великого Батька та ін
ших представників влади. Для цього відразу обрали Сидячого Бика, який, без
перечно, був найпопулярнішим серед усіх індіанських вождів. Перекладачем 
призначили молодого офіцера, що знав мову сіу, і доручили тому підготувати 
разом з вождем невелику промову. Сидячий Бик мав її виголосити рідною мо
вою, а офіцер опісля перекласти її по-англійському.

8 вересня Сидячий Бик і молодий офіцер-перекладач прибули на цю велику 
врочистість у містечко Бісмарк. Спочатку вони проїхали верхи на чолі свят
кового параду, а потім зайняли місця на трибуні поряд з іншими промовцями. 
Коли надали слово Сидячому Бикові, він підвівся і почав говорити мовою сіу. 
Перекладач мало за голову не схопився: вождь виголошував зовсім не той 
текст, який було узгоджено!

— Я ненавиджу всіх білих,— говорив Сидячий Бик.— Ви — злодії й бре
хуни. Ви загарбали нашу землю і прогнали нас з батьківських країв.

Вождь знав, що лише цей молодий офіцер розуміє його, тому час від часу 
навіть зупинявся, чекаючи оплесків. Тоді він уклонявся, усміхаючись, і про
мовляв ще кілька образливих слів. Нарешті Сидячий Бик сів, а його місце зай
няв розгублений перекладач. У нього був готовий коротенький переклад узго
дженого тексту, всього кілька речень, але він ще додав від себе низку заяло
жених індіанських метафор, і вони так вразили присутніх, що всі посхоплю
валися зі своїх місць і влаштували Сидячому Бикові справжню овацію. Цей 
виступ вождя ганкпапа так сподобався керівництву залізниці, що його запро
сили ще на одну врочистість у Сент-Полі.

Наступного літа міністр внутрішніх справ організував для Сидячого Бика 
подорож по 15 містах Сполучених Штатів. Його поява всюди викликала таку 
сенсацію, що Вільям Ф. Коді (Бафело Біл) вирішив запросити славетного вождя 
до себе в «Цирк Дикого Заходу».

Так улітку 1885 року Сидячий Бик приєднався до цирку Біла й по
їхав у гастрольне турне по Сполучених Штатах і Канаді. Подивитись на нього 
повсюди збиралися величезні людські натовпи. Інколи його освистували, як 
«убивцю Кастера», проте після кожної вистави гі ж самі свистуни наввипе
редки тикали вождеві мідяки за фотографії з його автографом. Майже весь свій 
заробіток Сидячий Бик віддавав юрбі обідраних голодних хлопчаків, які, зда
валося, скрізь супроводжували його. Якось вождь сказав Енні Оуклі, іншій зірці 
цього мандрівного цирку, що він не розуміє, чому білі такі недбалі до своїх 
власних злидарів

— Білі все вміють робити,— сказав він,— вони тільки не знають, як кра
ще все це розподілити.
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Після закінчення подорожі Сидячий Бик повернувся у резервацію з двома 
подарунками на спомин від Бафело Біла — величезним білим сомбреро й цир
ковим конем, якого навчили, почувши постріл, присідати й піднімати копито.

У 1887 році Бафело Біл запросив Сидячого Бика з собою на гастролі по 
Європі, але вождь відмовився:

— Я потрібен тут,— сказав він.— Тепер знову починають зазіхати на на
шу землю.

Наступного року з Вашінгтона приїхала нова комісія, яка знов запропо
нувала розділити Велику резервацію сіу на шість невеликих резервацій, з та
ким розрахунком, щоб для білих поселенців залишилося дев’ять мільйонів акрів 
землі. Комісія висунула пропозицію купити цю землю по 50 центів за акр. Тоді 
своє слово сказав Сидячий Бик. Він переконав Голла й Джона Граса, що інді
анців хочуть обдурити, що сіу просто не мають більше землі на продаж. Цілий 
місяць комісія намагалась довести індіанцям Стендінг-Року, що Сидячий Бик 
вводить їх в оману, що їм навіть вигідно продати частину землі, бо якщо вони 
й не підпишуть цей новий документ, землю в них однаково заберуть. Та все- 
таки в Стендінг-Року комісія зібрала тільки 22 підписи. Не домігшись необхід
них по закону трьох чвертей підписів також в агентствах на Кроу-Кріку й Ло- 
уер-Брюле, комісія перервала роботу і, навіть не навідавшись в агентства Пайн 
Рідж і Роузбад, повернулася до Вашінгтона. Урядовим органам комісія реко
мендувала не зважати на договір 1868 року й привласнити землю індіанців, не 
чекаючи їхньої згоди.

У 1888 році уряд США ще не був готовий так просто скасувати договір, 
але вже через рік конгрес зробив до цього перший крок. Політикам хотілося б. 
щоб індіанці були вимушені власноручно продати велику частину своєї резер
вації, побоюючись, що землю все одно вони втратять, якщо її не продати. В та
кому разі урядові не довелося б самому порушувати договір.

Розуміючи, що індіанці довіряють генералові Джорджу Круку, офіційні ко
ла Вашінгтона передусім переконали його, що у сіу відберуть геть усю землю, 
якщо вони не погодяться добровільно розділити резервацію. Крук погодився 
очолити нову комісію, і йому дозволили запропонувати сіу по півтора долари 
за акр землі замість 50 центів, пропонованих його попередниками.

У Велику резервацію сіу Крук приїхав у травні 1889 року разом з двома 
енергійними політиками — Ч. Фостером з Огайо та В. Уорнером з Міссурі. 
Генерал вирішив будь-що заручитися підписами трьох чвертей дорослих інді
анців. Свій синій мундир він залишив у Чікаго і приготувався зустрітися з 
колишніми ворогами у простому сірому костюмі. Крук не випадково обрав міс
цем першої зустрічі з індіанцями агентство на річці Роузбад: після загибелі 
Плямистого Хвоста місцеві брюле-сіу розбилися на кілька угруповань, і генерал 
сподівався, що вони не зможуть об’єднатись і спільно обстоювати збереження 
своїх земель.

Проте з самого початку вождь Рогатий Ведмідь став наполягати, щоб ко
місія зустрілася відразу з усіма вождями з шести агентств, а не переїжджала 
з одного агентства до іншого.

— Ви хочете нишком домовитись про все тут,— звинувачував комісію Ро
гатий Ведмідь,— а потім підете в інші агентства і там скажете, що ми вже 
підписали новий документ.

Крук відповів на це, що Великий Батько наказав комісії порадитися з ін
діанцями в різних агентствах, «бо зараз весна, і якщо ви усі зійдетесь у одне 
місце, то постраждають ваші посіви». Але Рогатий Ведмідь не відступався від 
свого. Відмовився прийти на раду й Високий Яструб.

— Земля, що ви оце відміряли для нас,— це дуже маленька ділянка,— 
сказав він.— А я ж маю надію, що у моїх дітей народяться діти й онуки, і во
ни заселять увесь цей край. Що ж, ви тепер хочете, щоб я більше не мав дітей?

— Щоразу, коли ми віддаємо вам нашу землю, вона вже ніколи не повер
тається до нас,— додав Жовтоволосий.— Тож тепер нам треба добре помірку
вати, перш ніж віддати цю землю.

— Білі люди на сході — як птаство,— став переконувати їх Крук.— Кож
ного року вони висиджують яйця, і на сході їм не вистачає місця. їм доводиться 
шукати інші краї, і вони приходять сюди, на захід,— ви самі їх бачили протя
гом останніх років. Вони й досі йдуть сюди і йтимуть і йтимуть, аж поки не за
селять усю землю навкруг — і ви нічого не зможете зробити, щоб зупинити їх... 
Все вирішується більшістю голосів на раді у Вашінгтоні. Коли ці люди приїж
джають на захід і бачуть, що у індіанців багато землі, якою ті не користуються, 
вони кажуть: «Нам потрібна ця земля».
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Лише після дев’ятиденних переговорів більша частина брюле послухалася 
генерала і підписала новий договір. Першим свій підпис поставив Воронячий 
Пес, убивця Плямистого Хвоста.

У червні комісії довелося зустрітися у Пайн-Ріджі з Червоною Хмарою, 
який продемонстрував свою силу, коли сотні його воїнів-вершників оточили 
місце переговорів. Червона Хмара й підлеглі йому вожді не піддалися на вмов
ляння й погрози, проте комісія таки спромоглася заручитись підписами майже 
половини індіанців-оглала. Після цього, щоб дістати необхідну більшість голосів, 
комісія поїхала у менші агентства — Лоуер-Брюле, Кроу-Крік і Шеєн. 27 липня 
білі приїхали в Стендінг-Рок. Тепер усе вирішувалося тут. Договір не набуде 
законної сили, якщо більшість населення цього агентства — ганкпапа й блек- 
фут-сіу — відмовляться його підписати.

Сидячий Бик був присутній на першій раді, хоч і не сказав жодного слова. 
Проте вже сама його присутність додавала сіу сил.

— Індіанці уважно слухали, однак не виявляли жодної ознаки згоди,— 
згадував генерал Крук.

Головним промовцем на раді від сіу Стендінг-Року був Джон Грас.
— Коли у нас було багато землі,— сказав він,— ми могли віддавати її вам 

за першу-ліпшу ціну, що ви називали. Тепер же у нас залишилася тільки ця не
велика територія, але ви й ту хочете купити. Не ми виставляємо землі на про
даж. Це Великий Батько домагається від нас, щоб ми її продали. Тому ми вва
жаємо, що ваша ціна на землю недостатня. Ми не продамо її за таку ціну.

Сидячий Бик і його прихильники, звичайно, взагалі не хотіли продавати 
землю ні за які гроші. Ще шість років тому Біла Блискавиця сказав комісії 
Доуса, що їхня земля для них «найдорожча на світі».

Після кількох днів безрезультатних переговорів Крук зрозумів, що на за
гальній раді він не зможе нікого навернути на свій бік. Тоді він покликав на 
допомогу Маклафліна, щоб той поговорив наодинці з декотрими індіанцями і 
переконав їх, що уряд забере землю силою, коли вони відмовляться про
дати її.

Сидячий Бик, однак, усе не поступався. Навіщо індіанцям продавати зем
лю тільки для того, щоб американському урядові не було соромно, що білі самі 
порушили попередній договір? — така була його думка.

Потім Маклафлін кілька разів таємно зустрівся з Джоном Грасом.
— Я говорив з ним доти, доки він не згодився допомогти нам і схилити 

на наш бік інших індіанців, — розповів опісля Маклафлін. — Кінець кінцем ми 
разом підготували промову, в якій він поступово змінював свою початкову дум
ку — так, щоб це звучало переконливо для інших вождів і таким чином при
вело до бажаного завершення справи.

Не повідомляючи про це Сидячого Бика, Маклафлін узгодив з комісією дату 
ради, на якій передбачалося дійти остаточної згоди. Раду призначили на 3 серп
ня. Щоб запобігти будь-яким несподіванкам з боку Сидячого Бика чи когось із 
його палких прихильників, навколо місця переговорів Маклафлін розставив кор
дон з чотирьох рядів поліцейських-іидіанців. Джон Грас уже закінчив свою про
мову, написану разом з Маклафліном, коли Сидячий Бик нарешті пробився че
рез стіну поліцейських і ввійшов у радне коло. Вперше за весь час переговорів 
він узяв слово:

— Я хотів би сказати щось, коли ви не заперечуєте. Нас ніхто не попе
редив про переговори, і ми тільки-но прийшли.

Крук глянув на Маклафліна й спитав:
— Сидячий Бик знав, що ми збираємо раду?
— Так, сер,— збрехав Маклафлін.— Усі про це знали.
В цей момент підійшли поставити свої підписи Джон Грас та інші вожді. 

Все було скінчено. Велику резервацію сіу розбивали на невеликі острівці, між 
якими мав вільно ринути потік білих переселенців.

Сидячий Бик ще не встиг покинути місце переговорів, коли до нього звер
нувся один з репортерів і запитав, що відчувають індіанці, позбувшися своєї 
землі.

— Індіанці? — вигукнув Сидячий Бик. — Крім мене, індіанців більше 
немає!

9 жовтня 1890 року — в Місяць, Коли Жовкне Трава,— десь так за рік 
після розділу Великої резервації сіу, в агентство Стендінг-Рок прийшов при
вітати Сидячого Бика один індіанець — міннеконджу з агентства над річкою
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Шеєн. Його звали Брикливий Ведмідь.
Він приніс звістку, що серед паютів 
об’явився «месія» Вовока, засновник но
вої релігії — «танок духів».

Брикливий Ведмідь розповів, що 
одного разу якийсь невідомий голос 
наказав йому піти й зустрітися з духа
ми тих індіанців, які колись повер
нуться й житимуть на землі. Разом з 
Малим Биком та ще дев’ятьма сіу 
Брикливий Ведмідь довго їхав у вагоні 
залізного коня в той бік, де сідає сон
це. Там, де залізниця кінчалася, їх зус
тріли двоє незнайомих індіанців, що 
привітали їх, як рідних, нагодували й 
дали коней. Потім сіу ще їхали верхи 
чотири дні й нарешті прибули в сели
ще рибоїдів (паютів) біля озера Піра
мід у Неваді.

Паюти їм сказали, що на землю 
повернувся Христос. Але щоб побачити 
посланця бога, сіу довелося їхати ще 
далі, в агентство над озером Волкер.

Два дні Брикливий Ведмідь і його 
супутники чекали над Волкером разом 
з сотнями інших індіанців. Ці індіанці, 
що розмовляли різними мовами, при
йшли з багатьох резервацій побачити вовока, паю тський <месія*. 
месію.

«Христос» об’явився третього ДНЯ
перед самим заходом сонця, і індіанці розклали велике вогнище, щоб краще 
його було видно. Брикливий Ведмідь завжди уявляв Христа білою людиною, 
такою як місіонери, але цей чоловік був схожий на індіанця.

Через деякий час він підвівся й звернувся до натовпу:
— Я покликав вас, і мені приємно бачити, що ви прийшли, — сказав 

він. — Невдовзі я розповім про ваших померлих родичів. Діти мої, слухайте 
уважно, що я маю вам сказати. Зараз я покажу вам танець, і хочу, щоб ви 
танцювали. Приготуйтесь до танцю, а після цього я говоритиму до вас.

І він почав танцювати. Всі індіанці повторювали його рухи, а він підспіву
вав у такт танцю. Вони танцювали цей «танок духів» до глибокої ночі, поки 
врешті месія дозволив їм зупинитись.

Наступного ранку Брикливий Ведмідь та інші індіанці підійшли до месії 
ближче, щоб роздивитись, чи є на його тілі сліди розп’яття, про яке їм у ре
зерваціях розповідали місіонери. Було видно шрам на зап’ястку і ще один на 
обличчі, але ніг месії вони не бачили, бо він був у мокасинах. Цілий день він 
говорив до індіанців.

Спочатку, пояснив він, бог створив землю і послав на неї Христа вчити 
людей, але білі завдали йому мук і залишили на його тілі рубці, отож через це 
він повернувся на небо. А тепер він знову зійшов на землю, у вигляді індіанця, 
щоб повернути до життя все, що було колись на землі, і зробити світ кращим.

Наступної весни, коли трава виросте по коліно, землю покриє новий грунт 
і поглине під собою всіх білих. Тоді скрізь на новій землі розбуяють соковиті 
трави, потечуть чисті річки, виростуть дерева. Повернуться великі табуни бізо
нів і диких коней. Індіанці, які танцювали «танок духів», піднімуться в небо й 
лишатимуться там, поки внизу пройде хвиля нової землі, а потім спустяться 
разом з духами своїх предків на землю, де житимуть самі лише індіанці.

За кілька днів, проведених над Волкером, Брикливий Ведмідь та його то 
вариші навчилися «танку духів» і вирушили в зворотну дорогу. Поки вони 
їхали на конях, угорі за ними летів месія і навчав їх нових пісень для «танцю». 
Покинув він їх уже на залізничній станції, наказавши повернутися до свого на
роду й передати одноплемінцям те, про що вони дізналися. Коли скінчиться 
зима, він приведе на землю духи їхніх батьків, і вони разом зустрінуть нове 
життя.

Сидячий Бик вислухав усе, що Брикливий Ведмідь розповів про месію й 
«танок духів». Він не вірив, щоб мерці могли повернутися на землю, але члени 
його племені, почувши про месію, занепокоїлися, що коли вони не братимуть
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участі в танку, божий посланець забуде про них і не візьме їх у нове життя. Си
дячий Бик не забороняв їм танцювати «танок духів», хоч і чув, що в інших посе
леннях індіанців агенти викликали солдатів, щоб припинити цей ритуал. Проте 
він не хотів, щоб і до них прийшли солдати та ще й зчинили тут стрілянину. 
Брикливий Ведмідь у відповідь на це запевнив його, що індіанцям нічого не загро
жуватиме, коли вони повдягають священне вбрання месії — «сорочки духів», 
прикрашені чудодійними символами. Навіть солдатські кулі не спроможні про
бити таку сорочку.

Незважаючи на свою недовіру до слів Брикливого Ведмедя, Сидячий Бик 
запросив його погостювати у Стендінг-Року й навчити ганкпапа «танку духів».

Це діялося в Місяць Листопаду, коли «танок» ширився но західних індіан
ських резерваціях, як пожежа у прерії при сильному вітрі. Сполошені інспекто
ри Індіанського бюро й армійське командування від Дакоти до Арізони, від 
Індіанської території до Невади намагалися збагнути прихований зміст но
вого вірування. На початку осені з Вашінгтона прийшов наказ: танок заборонити.

— Важко придумати шкідливішу форму забобону для народу, який стоїть 
на порозі цивілізації, — така була думка Маклафліна.

Хоча сам Маклафлін був католиком, та, як і переважна більшість інших 
агентів, він не визнавав «танок духів» за щось християнське. Насправді ж, якщо 
не брати до уваги ритуальних відмінностей, доктрина цього нового вчення була 
така сама, як і будь-якої іншої християнської церкви.

«Ви не повинні нікому завдавати шкоди. Не треба чинити опору. Поводьте
ся завжди так, як належить», — учив месія. Заперечуючи насильницькі 
дії і закликаючи до братерської любові, ця доктрина передбачала тільки танці 
й пісні. Визволення принесе їм сам месія. Однак агенти, стурбовані поведінкою 
індіанців, сповістили військове командування, і в резерваціях з'явилися солдати.

За тиждень по тому, як Брикливий Ведмідь прийшов до Стендінг-Року, 
Маклафлін прислав кільканадцять індіанців-поліцейських, щоб прогнати баламу
та з території агентства. Побоюючись таємничої сили Брикливого Ведмедя, по
ліцейські тільки передали цей наказ Сидячому Бикові, але той відмовився 
прогнати гостя. 16 квітня Маклафлін прислав більший загін поліцейських, і цього 
разу Брикливого Ведмедя таки випровадили з резервації.

Наступного дня Маклафлін заявив представникові Індіанського бюро, що у 
Стендінг-Року головну небезпеку становить не так ця нова релігійна пошесть, 
як влада Сидячого Бика. Маклафлін вважав, що вождя ганкпапа треба заареш
тувати й посадити у військову тюрму. Представник бюро порадився з військовим 
міністром США, і вони вирішили, що від такої акції буде більше клопоту, ніж 
користі.

На середину листопада «танок духів» так захопив індіанців-сіу, що в ре
зерваціях вони майже нічого іншого й не робили. Діти перестали ходити до 
школи, дорослі не заглядали до крамниць, не працювали на своїх дрібних фер
мах. Переляканий агент з Пайн-Ріджу телеграфував у Вашингтон: «Індіанці 
танцюють на снігу, мов божевільні... Нам потрібна допомога, і потрібна вже 
зараз. Призвідців треба замкнути десь у військовому форті, поки все не вщухне, 
і зробити це треба негайно».

20 листопада Індіанське бюро у Вашінгтоні наказало агентам на місцях 
сповістити телеграфом прізвища «заколотників» з числа прибічників «танку ду
хів». Список було швидко складено й відіслано у столицю, а звідти його пере
правили у штаб Ведмежого Кожуха (Майлса) у Чікаго. Той побачив у списку 
«заколотників» ім’я Сидячого Бика і відразу вирішив, що саме він і є найго
ловніший призвідця. Майлс розумів, що арешт на очах у всіх такого популярно
го вождя може викликати заворушення. Отже, його треба було усунути тишком.

Для цього Ведмежий Кожух звернувся до Бафело Біла (Коді), якому Сидя
чий Бик довіряв. Бафело Біл згодився побачитися з Сидячим Биком і переконати 
його поїхати у Чікаго на переговори з Майлсом. (З документів неясно, чи знав 
Коді, що в разі успіху він би допоміг заманити Сидячого Бика у тюрму.)

Прибувши до Стендінг-Року, Бафело Біл зустрів опір з боку тамтешнього 
агентства. Побоюючись, щоб Коді не зруйнував своїм приїздом план арешту Си
дячого Бика і не збудив у того зайвих підозр, Маклафлін швидко добився, щоб 
Вашінгтон відкликав власника мандрівного цирку. Так і не побачивши Сидячого 
Бика, роздратований Коді мусив повернутися в Чікаго.

А тим часом у Пайн-Рідж уже прибули солдати, і сутички з індіанцями мож
на було сподіватися кожної хвилини. Тоді сюди прислали колишнього агента 
Макгіллікаді, щоб той порадив, як послабити напруженість.
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— Я б їм дозволив танцювати, — сказав Макгіллікаді. — Солдати тільки 
налякали індіанців. Коли адвентисти сьомого дня готують вбрання до другого 
пришестя Христа — хіба тоді викликають солдатів? То чому ж не дозволити 
цього й індіанцям? Якщо солдати не підуть звідси, то рано чи пізно стріля
нини не уникнути.

Однак на цю думку Макгіллікаді не зважили. Уже 12 грудня командир 
форту йєйтс підполковник Вільям Ф. Драм одержав наказ генерала Майлса 
«ізолювати особу Сидячого Бика. Зверніться до місцевого агента (Маклафліна), 
зін допоможе зробити це найкраще», — писав генерал.

15 грудня 1890 року перед світанком вігвам Сидячого Бика оточили 43 
поліцейських — індіанці. За три милі від селища розташувався ескадрон кава
лерії на той випадок, якби знадобилася додаткова військова сила. Командир 
індіанців Бича Голова, якому білі дали звання лейтенанта, увійшовши у вігвам, 
застав вождя сплячим на землі. Коли його розбудили. Сидячий Бик з недовірою 
глянув на Бичу Голову:

— Чого тобі тут потрібно?
— Ти заарештований, — відповів той. — Я маю наказ доставити тебе в 

агентство.
Сидячий Бик позіхнув і підвівся:
— Добре. Дайте мені одягнутися, і я піду з вами. — Він попросив поліцей

ського, щоб йому осідлали коня.
Коли Бича Голова вийшов із Сидячим Биком з вігваму, їх оточив натовп 

прибічників «танку духів», яких було вчетверо більше, ніж поліцейських. Один 
з них, Піймай Ведмедя, підскочив до Бичої Голови і вигукнув:

— Думаєш, ти його забереш звідси? Цього не буде!
— Ходімо, — спокійно звернувся лейтенант до заарештованого. — Не 

слухайте нікого.
Але Сидячий Бик не зрушив з місця, через що Бичій Голові й Червоному 

Томагавку (сержантові) довелося силою підвести його до коня. У цю ж мить 
Піймай Ведмедя вихопив з-під одягу гвинтівку й вистрелив у командира поліцей
ських. Падаючи, поранений лейтенант хотів пальнути в Піймай Ведмедя, але влу
чив у вождя. Майже в ту саму секунду куля Червоного Томагавка влучила Си
дячому Бику в голову.

Коли пролунали перші постріли, цирковий кінь, що його подарував вождеві 
Бафело Біл, почав демонструвати свій номер: він присів і підняв одне копито, 
так що збоку могло здатися, ніби кінь виконує «танок духів». А коли цей номер 
скінчився й кінь гайнув убік, знялася відчайдушна стрілянина, і тільки прибуття 
кавалеристів урятувало поліцейських від повного знищення.

ВУНДЕД-НІ
«На землі не було наді?, — здавалося, бог за. був про нас. Дехто казав, що бачив божого сина, інші нічого не бачили. Якби він прийшов, то зробив би щось велике, як колись робив. Але ми сумнівалися в цьому, бо не бачили ні його само, го, ні того, що він зробив.
Люди нічого не знали, але вони не зважали. Вони вхопилися за надію, кричали, мов боже
вільні, благали в нього милосердя. Вони мали надію на ту обіцянку, яку він нібито дав Білі злякались і покликали солдатів. Ми ‘благали 
зберегти нам життя, а білі подумали, що ми хочемо зазіхнути на їхнє життя. Ми чули, що наближаються солдати, але не боялися. Ми сподівалися, що зможемо розповісти їм про наше лихо ■ дістати допомогу. Один білий сказав, що солдати збираються повбивати нас. Ми не вірили, але декотрі з наших злякалися й утекли в Бедленде».

Червона Хмара.

Якби не стримуючий вплив релігії «танку духів», сіу, розлючені вбивством 
Сидячого Бика, неодмінно пішли б у розпачі на солдатські гвинтівки. Але вони 
так вірили в те, що навесні, коли зазеленіє трава, усі білі вигинуть, а їхні по
мерлі родичі й друзі знову повернуться на землю, що навіть і не спробували 
помститися за смерть Сидячого Бика. Залишившися без вождя, сотні ганкпапа 
втікали із Стендінг-Року, щоб знайти притулок у котромусь із селищ прибічників
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нової віри або пристати до останнього з 
великих вождів — Червоної Хмари з 
Пайн-Ріджу.

Близько сотні таких утікачів у Мі
сяць, Коли Олені Скидають Роги, прий
шли до табору міннеконджу над річкою 
Черрі, де вождем був Велика Нога. 
Це було 17 грудня. Того ж таки дня 
військове міністерство видало наказ 
про арешт Великої Ноги. Його ім'я теж 
було в списку «призвідців».

Почувши про смерть Сидячого Би
ка, Велика Нога відразу повів своє 
плем’я до Пайн-Ріджу, сподіваючись, 
що Червона Хмара захистить їх від сол
датів. Дорогою у вождя почалось запа
лення легенів, а невдовзі відкрилася й 
кровотеча, і далі він міг пересуватися 
тільки на возі. 28 грудня, поблизу 
річки Поркюпайн, міннеконджу помітили 
як до них наближаються чотири кавале
рійські загони. Велика Нога негайно 
наказав підняти над своїм возом білий 
прапор. О другій годині дня він підвів
ся зі своїх ковдр і привітав майора 

Брикливий Ведмідь Семюела Уїтсайда з сьомого кавале-
рійського полку американської армії. 
Ковдри Великої Ноги були в плямах 
крові з легенів, і поки він хрипким по

шептом розмовляв з майором, з його носа падали краплі крові й замерзали на 
пекучому морозі.

Уїтсайд повідомив Велику Ногу, що йому наказано привести міннеконджу у 
кавалерійський табір біля річечки Вундед-Ні. Вождь відповів, що він іде у 
тому самому напрямку — шукати захисту в агентстві Пайн-Рідж.

Майор обернувся до свого розвідника метиса Джона Шангро і наказав 
обеззброїти плем'я Великої Ноги.

— Послухайте, майоре, — відповів Шангро. — Якщо ви це зро
бите, почнеться стрілянина. Усіх цих дітей і жінок ми переб’ємо, але воїни 
повтікають.

Уїтсайд наполягав на своєму, бо мав наказ захопити індіанців Великої 
Ноги у полон, обеззброїти їх і забрати в них коней.

— Краще провести їх у табір і зробити це там, — сказав Шангро.
— Гаразд, — погодився Уїтсайд. — Скажіть Великій Нозі рушати в 

табір над Вундед-Ні.
Майор глянув на хворого вождя і наказав підкотити армійський фургон. У 

ньому Великій Нозі їхати було б тепліше й не так боляче, як на простій тряскій 
підводі. Вождя перенесли у санітарний фургон, а тоді Уїтсайд наказав військовій 
колоні підготуватись до маршу в напрямку Вундед-Ні. У голові колони йшли 
два загони кавалерії з двома станковими кулеметами Гочкіса.

Уже смеркало, коли колона подолала останній пагорб на своєму шляху і 
почала спускатися схилом до Чанкпе-Опі-Вакпала, річечки, названої білими Вун
дед-Ні (Поранене Коліно). У тихому повітрі зимових сутінок танцювали сніжинки, 
й від цього навколишній суворий краєвид здавався якимсь феєричним. Десь тут, 
на березі замерзлої річечки, у потаємному сховку, було поховано серце Шале
ного Коня. Індіанцям здавалося, що його дух нетерпляче чекає прийдешнього 
оновлення на землі, яке обов’язково настане, коли навесні проб'ється перша 
трава.

Біля наметів кавалерійського табору над Вундед-Ні індіанців зупинили і 
порахували. Всього їх виявилося 120 чоловіків і 230 жінок та дітей. Оскільки 
сутінки густішали, майор Уїтсайд вирішив не обеззброювати полонених до ран
ку. Він дозволив індіанцям розташуватися трохи на південь від військового 
табору, дав їм харчі, а також кілька наметів. Уїтсайд дав команду, щоб у намет 
Великої Ноги принесли грубку і прислав оглянути його полкового хірурга. Про 
всяк випадок, щоб ніхто з індіанців не втік, їхні вігвами згідно з майоровим 
наказом були оточені двома кавалерійськими загонами. Крім того, вище табору,
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на пригорку, майор встановив два кулемети. Нарізні стволи цих станкових куле
метів, які стріляли розривними кулями на відстань понад дві милі, навели так, 
щоб по табору індіанців можна було вести перехресний вогонь.

Пізніше в темряві тієї грудневої ночі зі сходу надійшла решта солдатів 
сьомого полку. Вони тихо отаборились на ніч з південного боку від загонів ма
йора Уїтсайда. Тепер командування операцією перебрав на себе полковник 
Джеймс В. Форсайт, командир колишнього Кастерового полку. Він сказав 
Уїтсайдові, що має наказ доставити індіанців Великої Ноги до Південно-Тихо
океанської залізниці для перевезення їх в Омаху, у військову тюрму.

Встановивши ще два кулемети на горбі, Форсайт та його офіцери зій
шлися у наметі відсвяткувати за чаркою віскі арешт Великої Ноги.

— Уранці почувся сигнал сурми, — згадував опісля один воїн з племені 
Великої Ноги, Васумаза, який через багато років змушений був змінити своє 
ім’я на Росяну Бороду. — Я бачив, як солдати сіли на коней і оточили нас. Нам 
сказали, що всі чоловіки повинні зібратися у центрі для розмови й що потім нас 
відпустять у Пайн-Рідж. Велику Ногу теж винесли з намету, а навкруг нього 
зібралися інші старші чоловіки племені.

Полковник Форсайт наказав роздати індіанцям на сніданок сухарів, а тоді 
зажадав, щоб вони віддали свою зброю.

— Вони вимагали, щоб ми повіддавали гвинтівки й усю іншу зброю, — 
розповідав Білий Спис. — Ми послухалися й склали гвинтівки в купу.

Офіцерам здалося цієї зброї замало, і вони звеліли солдатам перетрусити 
вігвами.

— Вони просто заходили у наші оселі, виносили клунки з нашими речами і 
тут-таки розривали їх, — розповідав Собачий Вожак. — Сокири, ножі, кілки 
для вігвамів — усе це теж поскидали в купу поряд з гвинтівками.

Проте й цього білим було мало. Індіанцям наказали роздягтись, бо кожного 
будуть обшукувати. Воїнам це не сподобалося, але ніхто не сказав на це ні 
слова, крім шамана Жовтого Птаха. Протанцювавши частину «танку духів», він 
заспівав рідною мовою:

— Кулі не дістануть вас. Рівнина—
Широка, І кулі не дістануть вас. Події у  Вундед-Ні 1972 року показали сві-

Тепер солдати знайшли ще дві гвин- тобі, що боротьба триває, 
тівки, одна з них — новенький вінче-' 
стер — була у молодого воїна-міннеконд- 
жу Чорного Койота. Той підняв гвин
тівку високо над головою й закричав, 
що вона належить йому, що він запла
тив за неї багато грошей. Росяна Боро
да згадував опісля, що Чорний Койот 
був глухий

— Якби його не займали, він би 
віддав гвинтівку, як і всі інші, але йо
го схопили й повели кудись на схід. Про
те й тоді він нікому не загрожував, а 
гвинтівку тримав дулом угору. Я пе
вен, він поклав би гвинтівку на землю.
Вони підійшли й стали забирати у ньо
го зброю, яку він і сам би віддав. Коли 
його схопили, пролунав постріл. Здає
ться, нікого не поранило, але відразу 
після цього знявся гуркіт.

Тільки-но Чорний Койот натис
нув на гачок, згадував Верткий Яструб,
«солдати ту ж мить відкрили у відпо
відь вогонь, і почалася різанина».

У перші секунди за пострілами 
солдатських карабінів нічого не було 
чутно, у повітрі завис пороховий дим.
Серед скошених кулями на снігу лежав 
і вождь Велика Нога. Потім на корот
кий час постріли змовкли: то невелич
кі гурти індіанців та солдатів зійшлись 
у рукопашному бою. Билися ножами,
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дрючками й пістолетами. Майже ні у кого з індіанців не було зброї, і невдовзі їм 
довелося відступати. Тоді з боку пагорка заговорили кулемети. Кулі рвалися 
майже щосекунди, й шрапнель трощила вігвами, косила воїнів, жінок та дітей.

— Ми хотіли утекти, — згадувала індіанка Луїза Ласиця, — але вони 
стріляли по нас, наче ми бізони. Я знаю, що й серед білих є хороші люди, але 
солдати падлюки, коли вони вбивають жінок і дітей. Індіанські воїни не стріля
ли б у білих дітей.

— Я тікала звідти слідом за інщими жінками, — казала молода індіанка 
Гакіктавін. — Коли ми перетинали якусь балку, вбило моїх діда, бабу й брата. 
Потім мені наскрізь прострелили праве стегно, а тоді зап’ясток на правій руці, 
і далі я вже не могла втікати. Там мене підібрав солдат, а пізніше до мене під
повзла й пригорнулася мала дівчинка.

Коли це божевілля скінчилося, на снігу залишилися лежати Велика Нога і 
більше половини людей його племені — вбиті чи тяжко поранені. Вбитих було 
153 індіанці, але багато поранених відповзли подалі від місця бою і там 
померли. За одним з підрахунків, у той день усього загинуло майже 300 з 350 
чоловіків, жінок і дітей. Солдати ж втратили 25 чоловік убитими й 39 поране
ними. — майже всі вони постраждали від своїх-таки куль або шрапнелі.

Поранених кавалеристів відправили в агентство Пайн-Рідж, а на полі бою 
над Вундед-Ні було зоставлено частину солдатів, щоб покласти ще живих індіан
ців на вози. Надвечір знялася хуртовина, і мертвих міннеконджу так і покинули 
на снігу. Коли поховальна команда повернулася туди після хуртовини, тіла вби
тих задубілі на морозі у неприродних позах. Серед них був і Вождь Велика Нога.

Вози з пораненими — чотирма воїнами і 47 жінками й дітьми — діста
лися Пайн-Ріджу вже поночі. Оскільки всі бараки були переповнені солда
тами, поранені індіанці так і лежали на морозі, поки неповороткий офіцер шу
кав для них пристанища на ніч. Нарешті вирішили відкрити для цього будиночок 
єпіскопальної місії. Лави звідти повиносили, а нерівну підлогу притрусили со
ломою.

Діялось це в четвертий день різдва христового 1890 року. Коли в церковний 
дім повносили скалічених і закривавлених індіанців, тим із них, які ще не втра
тили свідомість, при світлі свічок було видно на стінах різдвяні прикраси. На 
полотнищі біля вівтаря великими літерами абияк було виведено: «Нехай на 
землі буде мир, а в серцях людей — добро».

«Тоді я не розумів, як багато було втрачено. Зараз, коли я оглядаюся на минуле з висоти моєї старості, я бачу закривавлених жінок і дітей так ясно, ніби це сталося сьогодні... Тепер я розу
мію: у кривавій різанині загинули не тільки люди, і не тільки їх замела потім хурделиця. Там загинула мрія мого народу. Це була прекрасна 
мрія... Там зламалося і розвіялось осереддя нашого життя. Його немає більше, і священне дерево мертве».

Чорний Лось.

З англійської переклав 
Віктор СИЗОИЕНКО



«Радію я!... Це мій труд вливаєть
ся в труд моєї республіки». Ці 
слова видатного радянського пое
та може з правом повторити 
польський електрозварник, що 
працює на спорудженні Північного 
порту в Гданську.



М асш таби будівництва нового порту справді 
грандіозні.

D2P0CSЦе було 22 липня 1974 ро
ку, в святковий День від
родження Польщі, коли від
значалося 30-річчя з почат
ку визволення країни від ні
мецько-фашистських загарб
ників. Сюди, на узбережжя 
Гданської бухти, з’їхалися 
тисячі гостей. Хвилювалися 
будівельники і монтажники, 
всі, хто мав відношення до 
грандіозної справи, яку 
розпочинали в цих місцях.

Ось перерізано червону 
стрічку, і під звуки оркест
ру на величезний транспорт
но-відвальний міст, що ви

сунувся далеко у відкрите 
море, повільно в’їжджає за
лізничний ешелон з вугіл
лям. Запрацювали керовані 
з центрального пульта 
складні механізми, і два 
перші вагони з вугіллям по
чали хилитися над вели
чезним бункером, немов 
автомобілі-самоскиди. Ні
якого гуркоту, ніякого пи
лу. За допомогою закритих 
транспортерів вугілля пере

міщається в напрямку моря 
й засипається у трюми мор
ського судна.

Проминули перші три 
хвилини, і два порожні за
лізничні вагони знову сто
ять на рейках. А над бунке
ром зависли наступні два 
вагони з вугіллям. Тисячі 
людей захоплено стежили 
за чіткою роботою цієї уні
кальної споруди. Так стала 
до ладу перша дільниця
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майбутнього Північного 
порту в Гданську, який буде 
найбільшим у Польщі і од
ним з найбільших на Бал
тиці. Трудовий ентузіазм бу
дівельників і монтажників, 
чітка організація всіх робіт 
дозволили спорудити першу 
дільницю і здати її в екс
плуатацію достроково, за 
чотири роки.

«Це гідний подарунок 
країні до великого свята —

30-річчя з дня початку виз
волення Польщі від фашист
ських загарбників», — писа
ла газета «Трибуна люду».

Поляки з гордістю нази
вають цю будову важливим 
кроком у майбутнє рес
публіки. Науковці з ін
ституту морського транс
порту підрахували, що 8 
наступні 20 років мор
ський вантажооборот Поль
щі зросте в 6 разів і стано
витиме 200 мільйонів тонн 
на рік. Дедалі зростатиме 
значення морських портів 
як баз для експортно-ім
портних операцій, для здійс
нення виробничої коопера
ції Польщі з іншими країна
ми РЕВ. Зростатиме і роль 
Польщі як транзитної країни 
на Балтиці. Отже, три ни
нішні порти не здатні бу
дуть забезпечити такий ве
личезний обсяг зантажо- 
оборотів.

Вибір місця для порту на
буває символічного значен
ня. Тут, на Вестерплатте, у 
вересні 1939 року, коли гіт
лерівці віроломно напали на

Польщу, невеликий поль
ський гарнізон протягом 
шести діб давав героїчну 
відсіч переважаючим силам 
ворога. Мужність захисників 
Вестерплатте стала для по
ляків зразком стійкості й 
патріотизму в боротьбі з 
фашизмом. Тепер патріоти 
соціалістичної Польщі по
казують тут зразки трудово
го героїзму.

У розробці проекту Пів

нічного порту, його унікаль
них споруд і обладнання 
брали участь численні поль
ські науково-дослідні й 
конструкторські заклади. Ве
лику допомогу проектуваль
никам надали радянські фа
хівці й спеціалісти з НДР. 
Роботи на будові розпоча
лися 17 серпня 1970 року. 
Один з уславлених буді
вельників, машиніст потуж
ного плавучого екскаватора 
Ян Кандзора згадує той день: 
«Ми почали споруджувати 
головний мол. Коли мій екс
каватор став виймати перші 
кубометри піску з морсько
го дна, я подумав: мол,
завдовжки понад кілометр, 
у ширину матиме — чотир
надцять метрів, а у висоту 
— сім метрів... Невже ми 
впораємося з цим? Я вже 
працював на багатьох бу
довах, але таких масштабів 
не уявляв. Так думали тоді 
й мої товариші. Але потім 
ми звикли до цих масштабів, 
повірили у свої сили й ро
бота пішла добре».

Введена в дію перша

дільниця нового порту має 
значно поліпшити справу з 
експортом польського ву
гілля в різні країни світу.

Друга ділянка нового пор
ту — майбутня нафтова га
вань, де завершується спо
рудження механізованого 
причалу для великих танке
рів. Нафта з трюмів суден 
з великою швидкістю надхо- 
дитиме по герметизованому 
трубопроводу на нафтоле-
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реробний завод. Його пер
ша черга вже діє, ниніш
нього року тут буде пере
роблено З мільйони тонн 
чорного золота, а наступ
ного — вже близько 6 міль
йонів тонн. Паралельно з 
першим нафтопроводом бу
дується і другий, по якому 
з заводу надходитимуть 
нафтопродукти, призначені 
на експорт. Потужність наф
тової гавані має становити 
спочатку 9— 10 тисяч тонн 
на годину, а пізніше й ця 
висока цифра зросте. Спо
рудження нафтової гавані 
дозволить народній Поль
щі значно розширити свої 
економічні зв’язки з нафто- 
добуваючими країнами 
Арабського Сходу.

При спорудженні ново
го порту значна увага приді
ляється проблемі захисту

«Ми будуємо Північний 
порт».

700-метровий транспорт
но-відвальний міст діючої 
вугільної дільниці порту.

навколишнього середови
ща. Всі проекти проходили 
спеціальну експертизу,
особлива увага зверталася 
на додержання санітарних 
норм та обладнання очис
ними спорудами. Цікаво, 
що в цьому відношенні про
ект Північного порту визна
но -зразковим, гідним наслі
дування.

«На будівництві Північно
го порту, — писала недавно 
газета «Трибуна люду», — 
як у фокусі, зійшлися всі 
найкращі новітні досягнен
ня польської науки і техніки, 
вміння і досвід польських 
будівельників і різних фа
хівців, ентузіазм і працьо
витість польської молоді, бо 
будує порт уся країна».

За матеріалами 
зарубіжної преси.
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Корсіка. Батьківщина Колумба і Напо
леона, острів багатої історії, сонця, оли
вок, посмішок, яскравих барв... Та не 
всі бачать його таким. Для багатьох—це 
острів смутку, трагічних подій, постій
них злиднів.

Корсіканці люблять збиратися на ву
лиці в обідню пору чи надвечір. Вони 
стоять десь на розі вулиць або сидять у 
кав'ярнях, проводжаючи поглядом кож
ний автомобіль; щось майструють біля 
своїх будиночків. Вони різко відрізня

ються від французів, навіть від найближ
чих до них прозансальців: не тільки зов
нішністю, — вони нижчі на зріст, мають 
темнішу шкіру, — але й способом жит
тя, своєю вдачею.

У важкі часи корсіканці вміють про
являти братерську солідарність. Так, у 
період посухи, яка іноді по півроку лю
тує на острові, люди допомагають одне 
одному, хто чим може. Щоправда, ро
биться це у трохи дивний, як на наш 
погляд, спосіб: по селу носять великий
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лантух з козячої вовни, і з кожного вік
на в нього кидають сир, хліб, ковбасу, 
м ’ясо... Потім усе це ділиться порівну 
між бідними.

Площа Корсіки — 8722 квадратних кі
лометри, населення 270 тисяч чоловік. 
А ще сто років тому його було вдвоє 
більше. Чому?

У кав’ярнях за чаркою часто точаться 
розмови на одну тему: «вони думають, 
що ми їхня колонія, але Корсіка ніко
ли не буде колонією».

Ось уже триста років Корсіка нале
жить Франції, але Францією вона так 
і не стала. За звичаями і мовою вона 
ближча до Італії, зокрема, до Сардінії

Становище на острові складне. Ще до
недавна його характеризували як «спо
кійне напруження», але тепер цей «на
пружений спокій» щоразу збурюють ви. 
бухи пластикових бомб... У житті острова 
виразно помітні дві течії: одна — ви
дима, офіційна; друга — прихована, не
приступна для невтаємничених, лише 
іноді вона випліскується назовні написа
ми на мурах чи короткими, сповненими 
гіркоти визнаннями.

Корсіканці хочуть бути господарями 
своєї маленької країни. Найбільш напо
легливі з місцевих діячів домагаються 
незалежності, інші, що мислять більш 
помірковано, — автономії.

А головне — всі б’ють на сполох з

Місто Аяччо.

приводу лиха, страшнішого за посуху: 
люди залишають острів. Залишають, бо 
не можуть знайти роботи, адже про
мисловість на острові розвинена дуже 
слабо. Молодь тікає звідси, бо не має 
де вчитися. Корсіка — єдиний департа
мент Франції, позбавлений вищих учбо
вих закладів. Не краще становище й на 
селі: неродюча посушлива земля не 
здатна прогодувати своїх господарів.

Корсіка — один з найпрекрасніших ку
точків землі. Але вона — особливо а 
своїй гірській частині — ізольована від 
світу. Тут демонстративно ігнорують 
той факт, що світ живе в другій поло
вині XX сторіччя. В корсіканські гори 
ще й досі не проникли туристи. В гли
боких закутках попід засніженими вер
шинами гір уже 800— 1000 років дріма
ють містечка Сан-Антоніо, Бельгодере, 
Корбара, Спелунгата...

У такому містечку не диво зустріти 
літню жінку, яка жодного разу не бачи
ла моря, хоч іноді до нього... не більше 
20 кілометрів. «Навіщо? Нічого цікавого 
там нема, А повітря нездорове і люди 
чужі». Віддати дочку заміж за хлопця з 
сусіднього міста — означає віддати її 
мало не за «чужоземця», кудись у три
дев’яте царство...

Так, у горах ще живе стара Корсіка. 
Туди втікали колись після програних 
битв, там шукають притулку люди, що 
не можуть пристосуватися до сучасних 
законів. Тільки в горах збереглися й 
давня корсіканська мова, і релікти ста
ровинної культури, і система родової 
спільності; як і колись, авторитет ста
рійшин є непорушним.
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Але, мабуть, недалекий той час, коли 
старійшин нікому буде слухати. Можна 
проїхати багато кілометрів по вузьких 
гірських дорогах і не зустріти живої ду
ші. Тут і там видніють залишені ' госпо
дарями садиби. В пошуках заробітків 
люди їдуть до континентальної Франції. 
І там далеко не рай, але ж, коли по
щастить, то не тільки сам проживеш, а 
ще й відкладеш дещицю...

Столична префектура Аяччо дуже бід
на. Як там твердять, винен у цьому 
Наполеон: це ж бо він звільнив ост
ров'ян від податків на вино і тютюн, ска
сував податок на спадщину. Привілеї ці 
мають силу й сьогодні: нехай би хто
спробував зазіхнути на них! Ось чому 
каса префектури завжди порожня, ось 
чому немає коштів на будівництво під
приємств і товари доводиться завозити 
з континенту, а транспортування — спра
ва недешева. Вартість життя тут на 10 
—20 процентів вища, ніж у Франції.

Камілле Орсоні, мер маленького мі
стечка в горах, розповів, що в 1927 ро
ці до місцевої школи в Аїті ходили 60 
дітей. Сьогодні їх удесятеро менше, во
ни їздять автобусом до об'єднаної шко
ли в Сен-Лоран. Хто в цьому винен? 
Орсоні вважає, що уряд, який нічого 
не робить для розвитку сільського гос
подарства острова. Єдине, що так-сяк 
підтримує існування селян — це тради
ційне скотарство.

Занепад села, його збезлюднення є 
спільним лихом для 300 з 365 корсі- 
канських общин.

На мурах будинків і садиб можна по
бачити написи «Французи, геть!» і навіть 
— «Смерть французам!» Ці написи вже
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давно стали звичною складовою части
ною корсіканського пейзажу — як мо
ре, гори і шляхові знаки, яких, до речі, 
тут чомусь особливо багато.

Корсіка споконвіку чинила опір заво
йовникам: візантійцям, генуезцям, а
після того, як Генуя у 1768 році відда
ла острів Франції, — французам... Час 
від часу цей опір переростав у збройні 
повстання. Його ватажки — Гуідісе де
ла Рокка, Самп’єро Корсо, Паскуале Па- 
олі — національні герої Корсіки. Роз
повіді про їхній героїзм давно стали 
легендами. У найтяжчі часи, коли йшло
ся про долю острова і його народу, від
даність корсіканців батьківщині виявля
лася особливо переконливо. Під час 
другої світової війни територія острова 
стала першим вільним департаментом 
Франції — 9 серпня 1943 року корсі- 
канці повстали проти нацистів, а 4 
жовтня острів був вільним.

Зовсім недавно по Корсіці прокотила
ся хвиля заворушень. У містах почали 
вибухати бомби. Це результат діяль
ності організації «Сільський фронт». У 
такий спосіб ця організація намагається 
примусити власті надати допомогу селу, 
створити умови для його економічного 
і культурного розвитку.

Торік організацію було офіційно роз
пущено, а її керівників заарештовано. 
Урядові кола Франції довго вважали, 
що Корсіка — це екзотика і фольклор. 
І взагалі до неї надто далеко, щоб вар
то було про неї турбуватися. І тільки 
коли «фольклор» обернувся загрозли
вою хвилею заворушень, острів потра
пив у поле зору високих урядових чи
новників. Але й вони намагаються зма
зати політичну гостроту подій: міністр 
внутрішніх справ заявив недавно, що вся 
діяльність «Сільського фронту» — це, 
мовляв, не що інше, як «підступи італій
ців»...

Так чи інакше, але третина всього осо
бового складу французького Іноземно
го легіону розміщена на Корсіці. Спо
чатку легіонери поводилися зухвало, од
нак, коли їхні трупи почали знаходити 
в придорожніх кюветах, вони стали ввіч
ливішими...

Корсіканці, проте, розуміють, що го
ловна загроза для них — не легіонери. 
Є ворог страшніший: на острів, з якого 
у пошуках заробітку тікає корінне на
селення, сунуть чужинці. Маючи гроші й 
підтримку центральних властей, бізнес
мени прибирають до рук все більше га
лузей місцевої економіки. Найкращі ді
лянки узбережжя скуповуються банками 
і страховими компаніями. Вони зводять 
готелі, пансіонати, місця розваг. При
бутки, що їх приносить зростаючий ту-
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Вулиця типового корсиканського містечка.

ристський бізнес, не затримуються на 
Корсіці — вони спливають за море: до 
Парижа, Марселя, Франкфурта-на-Май- 
ні — туди, де розміщені штаб-квартири 
відповідних фірм.

Багатії з Франції, Марокко, Алжіру 
придбали найродючіші землі. Морський 
транспорт — а він тут дорогий — в ру
ках «Транссередземноморської компа
нії». Вона монополізувала всі перевезен
ня між островом і континентом.

Бідують і корсіканські рибалки: італій
ські фабрики зливають у море тисячі 
тонн отруйних відходів. Море біля схід
ного берега перетворилося на червоне 
болото. Тільки після заворушень, під час

і яких мало не скинули 
! префекта Бастії за його 

бездіяльність, було вжи
то деяких заходів. Але 
забруднення моря три
ває. Дехто з остров’ян 

; похмуро жартує: «Хотіли 
промисловості — ось 

і маєте!» •«Якби навіть я колись 
втратив зір, я пізнав би 
Корсіку по її пахощах». 
— говорив Наполеон. Ку
щі пахучих маквіссів (від 
назви цих квітів походить 
назва французьких пар
тизанів — «макі»), море, 
соснові ліси — все те, що 
складало неповторний 
букет корсіканських па
хощів, — спотворено, за
бруднено, подекуди зни
щено зовсім.

Песимісти пророкують, 
що відважних і незлам
них корсіканців задавить 
машина туризму. Пер
шим здасться на милість 
переможця корсіканське 
узбережжя. Енергійні ри
балки з часом перетво
ряться на гідів, власників 
або службовців пансіона
тів і кафе. Затишні гава
ні, а потім і гірські міс
течка затопить строкатий, 
галасливий багатомовний 
натовп...

Хтозна. Корсіканці від
вертали від себе і страш
ніші небезпеки.

Корсіканці бідні, але удари долі зу
стрічають з піднесеною головою. До 
чужинців з гаманцем ставляться зневаж
ливо, туристів вітають без натхнення.

•
Після четвертої чарки, в тісному колі 

приятелів вони часто по-філософському 
згадують корсіканське прислів'я: «Хто 
намагається поголити віслюка, витрачає 
час і мило...» Можливо, вони глузують 
з самих себе, але в цьому глузуванні 
відчувається гідність і гордість: хто тіль
ки не намагався їх «поголити»! Та воро
ги зникали у безвісті, а вони, як і ра
ніше, сидять на своїй землі, яка хоч і 
не завжди щедра, однак своя.

За матеріалами зарубіжної преси.
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Отак годинами сидять 
вони мовчки на тротуа
рах...

«Вони тримаються разом, 
стадом, яке складається з 
кількох індивідів, щонай
менше п'ятьох, проте іноді 
їх трапляється й п’ятнад
цять — двадцять. Одні 
сидять, притулившись до 
стіни, інші — витягнувши 
нижні кінцівки й випнувши 
животи. Рухи роблять зрід
ка, з малим радіусом дії. 
Часто почісуються. Вікова 
категорія групи — від біо
логічного дозрівання до 
двадцяти п’яти років. Одяг 
як зимовий, так і літній май
же однаковий. Навіть при

уважному спостереженні 
важко визначити, чи є в 
них ватажок. Скидається на 
те, що справжнього ватажка 
вони не мають, хоча в 
окремі моменти деякі ек
земпляри поводяться до
сить агресивно. Однак на
пади агресивності швидко 
минають.

Лексикон надзвичайно 
убогий, характеризується 
широким використанням 
кількох фонем, закодо
ваних у гранично спроще
ні категорії з переважною 
кількістю голосних. Серед

незрозумілих складів часом 
чується лайка й слова, що 
якимось дивом залишилися 
незмінні...»

Так у підкреслено іроніч
ному стилі починає свою 
статтю про «сидяче скопи
ще» — нове явище в моло
діжному русі Заходу, італій
ський психолог Діно Орела.

Відійшли в минуле часи 
бурхливих молодіжних бун
тів, але молодь західного 
світу не перестає непокоїти 
респектабельного буржуа. 
Невдоволення молоді набу
ває різних форм, рухи змі
нюють один одного, але 
суть їх залишається незмін
ною — неприйняття існую
чих буржуазних інституцій, 
невіра в прогрес західної 
демократії. На деяких 
«бунтівниках» непогано по
гріли руки заповзятливі тор
говці, як це сталося з рухом 
хіппі, що перетворився кі
нець кінцем на звичайну мо
ду, або з так званою «Ісу- 
совою революцією», внаслі
док якої різко зріс продаж 
хрестів і сорочок з ликом
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«сина божого». Сьогодні, 
здається, настав час молоді, 
яку ніщо не може ані заці
кавити, ані зворушити.

«Найхарактернішою озна
кою цього біологічного ти
пу, — безстороннім тоном 
вченого-антрополога про
довжує Д. Орела, — є апа
тія, яку важко порушити. 
Якщо не трапиться чогось 
непередбаченого, те сидіння 
може тривати годинами — 
вранці, по обіді, ввечері. 
Щоправда, часом гурт 
проявляє ініціативу — прий
має раптове рішення зміни
ти місце сидіння... де мож
на повторити те ж явище 
масової незворушності».

Описане в такому зневаж
ливому тоні італійським 
психологом явище досить 
поширене в країнах Захід
ної Європи. Воно охопило 
міста й села, досягло мор
ських узбереж, проникло в 
гори. Всюди, де є лави, па

рапети, альтанки, тротуари,
— всюди можна побачити 
непорушні групи сидячої 
молоді. Сидять апатичні, до 
всього збайдужілі, ліниво 
дрімають, нічим не цікавля
чись.

Дехто вважає, що «групи 
мовчазних» складаються з 
розумово неповноцінних 
осіб. Мовляв, лише цим 
можна пояснити безконечні 
години сидіння і невиразне 
бурмотіння односкладовими 
словами. Однак Д. Орела 
не схильний так спрощувати 
проблему.

Можливо, в цьому «мов
чазному спільному сидінні»,
— пише він, — для них 
набагато більше важить те, 
що вони разом, ніж те, що 
вони мовчать. Це вже дру
ге покоління апатичної мо
лоді. Попереднє, мандрівні 
хіппі, хоча й нічого не ро
били, все ж рухалися. У 
«мовчунів» же нема ані най

меншого потягу до дії. Та 
чи означає це, запитує Оре
ла, що їх ніщо не цікавить? 
Може, їх просто не цікав
лять проблеми старшого 
покоління? Може, вони за
перечують існуючий лад?

Як би там не було, та 
молодь серйозно ризикує 
стати жертвою власної бай
дужості. Бездіяльність ніко
ли не була й не може бути 
підтримкою існуючому ла
ду, в будь-який момент сус
пільна система приборкає 
їх, перемеле одного за од
ним і з пасивно незадово- 
лених зробить своїх покір
них слуг. «Так було з бать
ками, — зауважує Д. Орела, 
— так буде й з дітьми». Од
нак, визнає він, спектакль із 
сидячою молоддю дратує. 
Його не можна ліквідувати 
лише критикою й докорами. 
«Ті бездіяльні двоногі, що 
сидять без жодної мети, 
примушують нас звернутися 
до власного сумління. Те, 
що вони живуть група
ми — не страшно. Кінець 
кінцем, хай краще будуть 
групи безвольної молоді, 
ніж гангстерські банди. Мов
чазна молодь сумирна, 
своєю відчуженістю вона 
гарантує нам спокій; вона 
спілкується іншою мовою, 
має свій розум, як дельфі
ни. У дельфінів теж великий 
мозок, живуть вони група
ми, спілкуються за допомо
гою звуків чи телепатично і 
зовсім не агресивні. І не 
ставлять перед собою жод
них трудових завдань. По
ки не потраплять до рун 
якоїсь енергійної людини. 
Отоді вони виступають у 
цирку або працюють на 
вчених чи на генералів 
НАТО».

...Вони не реагують навіть на фотогра
фів, що метушаться навколо них.
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НОВА АНТОЛОГІЯ

«КРИЗА 1 МИСТЕЦТВО»
Джеймс Олдрідж в інтерв'ю, яке він 
дав кореспондентові берлінського 
тижневика «Зоннтаг», охарактеризу
вав нинішню економічну кризу на За-

Варшавське видавництво «ПІВ» ви
пустило Антологію польської пое
зії (упорядники Станіслав Грохо- 
в’як та Януш Мацєєвський), в 
якій поруч із загальновизнаними 
шедеврами представлені твори досі 
маловідомі, але цінні й цікаві в 
ідейно-мистецькому розумінні. Сто
сується це головним чином так зва
ної плебейської старопольської пое
зії, а також поезії бароккової і ро
мантичної. Завершують антологію 
вірші поетів, які полягли в бороть
бі з фашистськими окупантами.

МАЛЮНКИ
ГЕНРІХА МАННА

Джеймс Олдрідж.

В Академії мистецтв НДР триває ви
вчення перевезеного сюди із США ар
хіву Генріха Манна. Увагу дослідни
ків привернули два альбоми з малюн
ками Г. Манна (зробленими в 80—  
90-х рр. минулого століття). Олівець 
зафіксував епізоди з життя письмен
ника, його подорожні враження. Се
ред малюнків є й зроблені в Санкт- 
Петербурзі —  зокрема Ісакіївський со
бор та інші визначні будівлі російсь
кого міста; Г. Манн ілюстрував також 
свої ранні твори.

ході як вияв загальної кризи капіта
лізму. Він звернув увагу на те, що 
криза впливає на літературу й мис
тецтво. В багатьох капіталістичних 
країнах відбувається процес консолі
дації прогресивних літературно-мис
тецьких сил. посилюються зв’язки мит
ців з робітництвом, з передовою мо
лоддю. На запитання про те, яких кон
кретних мистецьких форм набуває со
ціальний протест в Англії, Олдрідж 
відповів: «Наша література в цьому 
розумінні ще недосить активна. Але я 
певен, що теперішнє загострення ін
тересу до політики, особливо серед 
англійської молоді, викличе появу кни
жок, п'єс, кінофільмів зовсім нової 
якості». Про себе письменник сказав: 
«Моєю головною темою стала антико- 
лоніалістська боротьба народів... Я пи
сав і пишу для того, щоб показати лю
дям, хто стоїть при владі в капіталіс
тичному суспільстві, щоб пояснити, 
що цю владу можна і треба пова
лити». Малюнок Генріха Манна.
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В статті, присвяченій цим знахід
кам, співробітник Академії мистецтв 
НДР Готтгард Ерлер нагадує, що 
письменник вимогливо ставився до ро
боти своїх ілюстраторів, серед яких 
були видатні художники: Георг Грос, 
Макс Ліберман, Кете Кольвіц, Ріхард 
Ціглер.
Малюнки письменника увійдуть до 
присвяченої Г. Манну біографічної 
збірки «Перші двадцять років», яку 
випускає «Ауфбауферлаг».

НА ШЛЯХУ 
ДО НОВОГО ТЕАТРУ
«Венесуельський театр, — розповідає 
відомий театральний діяч Венесуели 
Умберто Орсіні, — пережив роки бо
ротьби проти зовнішнього впливу, 
який був супутником економічного і 
політичного тиску на нашу країну з 
боку Сполучених Штатів. Ми, митці, 
які прагнули створити національний 
театр, близький до народу і відданий 
народові, розуміли, що розвиток та
кого театру неможливий без бороть
би за економічну і політичну незалеж
ність Венесуели».
Орсіні відзначає, що так званий «ко
мерційний» театр переживає гостру 
кризу. Не мають успіху вистави «теат
ру абсурду» та інші антигуманістичні

Сцена з п’єси венесуельського драма
турга Сесара Ренгіфо «Боротьба три

ває» в театрі «Маскарас».

«новації», імпортовані з-за кордону. 
Натомість широкої популярності набу
ває керований Умберто Орсіні театр 
«Маскарас» та інші колективи, що 
додержуються реалістичного напрям
ку. Венесуельського глядача приваб
люють вистави за творами Чехова, 
Толстого, Брехта, з ’являються цікаві 
п’єси вітчизняних драматургів. Умбер
то Орсіні вважає, що «сучасне про
гресивне театральне мистецтво в краї
нах Латинської Америки не може роз
виватися без вивчення і засвоєння 
досвіду радянського театру, зокрема 
системи Станіславського».

КОНЦЕРН
БОННЬЄРА
НАСТУПА6
«За сучасних умов однією з най- 
гостріших проблем малих країн є 
дедалі зростаюча експансія великих 
міжнародних монополій у галузі 
культури, — пише в норвезькій га
зеті «Арбейдербладет» депутат стор-
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ФІЛІП РОТ 
ПОЗИЧАЄ ГЕРОЇВ

тінга Тоннес Анденес. — Велетен
ські концерни, що спеціалізувалися 
на формуванні громадської думки, 
ведуть наступ явний і прихований, і 
для них не існує кордонів держав та 
континентів. У багатьох країнах вони 
справляють потужний вплив на куль
турне й політичне життя. В Канаді, 
наприклад, де з року в рік відчут
нішим стає втручання Сполучених 
Штатів, нещодавно було виявлено, 
що пакети акцій багатьох газетно- 
журнальних, книжкових та учбових 
видагвництв стали власністю амери
канського капіталу... В Європі за при
клад може правити концерн Шпрін- 
гера, який тисне на громадську дум
ку не тільки у ФРН, але й у сусід
ніх державах.
Аналогічне явище спостерігається і 
в скандінавських країнах. Одне з 
найбільших у Данії видавництв шкіль
них підручників куплене англійською 
фірмою. Концерн Бонньєра, штаб- 
квартира якого міститься в Сток
гольмі, придбав ряд газет у Фінлян
дії, Данії, Голландії і Франції. Кон
церн Бонньєра є сьогодні могутнім 
міжнародним центром, що формує 
й визначає громадську думку. 
Бонньєр найближчим часом цілком 
монополізує, очевидно, шведську 
пресу й видавничу справу; зараз під 
його контролем — підручники, худо
жня література, найбільші журнали, 
періодичні та фахові видання, а та
кож порнографічна продукція...
А нещодавно Бонньєр почав оруду
вати і в Норвегії — придбав три 
чверті акцій видавництва «Норск 
романфорлагет», що друкує як тво
ри художньої літератури, так і ряд 
тижневиків, потім прибрав до рук 
тижневики, які друкувало найбільше 
наше видавництво «Гюльдендал 
норск форлаг». На черзі, отже, — 
наші журнали й підручники...»

РУКОПИСАМ -  
1000 РОКІВ
Експедиція археологів та істориків 
Йєменського Інституту ліги араб
ських країн знайшла в місті Сана 
надзвичайно багату колекцію старо
давніх рукописів, які датуються 
VIII ст. Серед найцікавіших знахідок 
— великий уривок з граматики араб
ської мови, юридичні й медичні 
трактати.

У новому романі американського пи
сьменника Філіпа Рота «Моє чоло
віче життя» фігурують персонажі з 
творів Дж. Д. Селінджера — Френ- 
ні Гласс і Лейн Кутелл. Рот оженив 
Лейна на Френні і знайшов для них 
місце в житті — вони видають літе
ратурний журнал. У цей журнал 
надсилає свої оповідання герой по
передніх творів самого Рота — Пі
тер Тарнопол, — і подружжя гостро 
сперечається з приводу літературної 
вартості цих оповідань.
Селінджер, який «замовк» багато ро
ків тому, не відгукнувся на цей екс
перимент свого колеги.

Вміщуючи схвальний відгук на 
видану в Ленінграді книжку Ніни 
Дьяконової «Байрон в роки виг
нання», рецензент лондонського 
«Тайме літерарі сапплемент» Ген
рі Гіффорд зазначає: «Поетичні
переклади в Радянському Союзі 
завжди здійснюються добре, а до
волі часто — більше аніж добре».

В Алжірі на II конгресі ФЕПАСІ 
(африканської федерації кіно) опра
цьовано й ухвалено Статут, в якому 
зокрема, зазначається:
«Щоб відігравати істотну, активну 
роль у загальному процесі розвит
ку, африканська культура повинна 
бути народною, демократичною й 
прогресивною... Кіно відіграє при 
цьому першорядну роль як джерело 
освіти, інформації, як чинник, що 
пробуджує свідомість народу.
В ім’я здійснення цієї мети африкан
ський кіномитець повинен віддати 
свій талант служінню народові... Він 
повинен гостро реагувати на всі 
спроби імперіалістичної диверсії в 
галузі ідеології... Його обов’язок — 
солідаризуватися з прогресивними 
кіномитцями всього світу».

РЯДКИ З РЕЦЕНЗІЇ

ПРИЙНЯТО СТАТУТ 
АФРИКАНСЬКОЇ 
ФЕДЕРАЦІЇ КІНО
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А ЗНОВУ ЗОРРО
«Зорро знову прибув до нас, але 
куди він іде?» — під такою наз
вою французький тижневик «Юма- 
ніте-діманш» умістив статтю Сер
жа Жійя, присвячену новому філь
му про Зорро, роль якого виконує 
цього разу Ален Делон. (Один із 
фільмів цієї серії — «Знак Зор
ро» — демонструвався в радян
ському кінопрокаті. — Ред.) 
«Легенда про хороброго Зорро,— 
пише С. Жій. — народилася 1920 
року, коли Дуглас Фербенкс зоб
разив його на екрані як благород
ного аристократа, захисника бід
них. Цією стрічкою відомий уже 
на той час актор здобув світову 
популярність. Сценарій фільму 
був вельми простий. Через більш 
як півстоліття Ален Делон нічого 
в цьому сценарії не зробив, не по
глибив його. І в цьому фільмі все 
просто і ясно — бо. зрештою, 
споконвічна тема справедливості, 
боротьби зі злом, патріотизму ви
кликає в глядача завжди ту саму 
реакцію — прагнення ототожнити 
себе з героєм..
Саме тому публіці полюбилася кі- 
нолегенда про хороброго юнака, 
що діє під знаком «Z». Легенда до
сить поверхова, наївна, яка не вар
та була б особливої уваги, якби не 
одна обставина...
Як виник Зорро? Дуже просто: це 
пристосований до американських 
потреб образ Робіна Гуда — героя 
давніх англосаксонських балад, 
великодушного розбійника, захис
ника вдів і сиріт, ворога тиранів... 
Сполучені Штати — країна без 
давніх та багатих культурних тра
дицій; цим пояснюється, зокрема, 
масова популярність «вестернів» — 
творів про мужніх героїв, піоне
рів Дикого Заходу, які часто ут
верджують своє право за допомо
гою кулака.
Отож Зорро відрізняється від Ро
біна Гуда типово американськими 
рисами. Перший — «несамовитий» 
герой Дикого Заходу, другий — 
борець за волю...
Дія фільму за участю Фербенкса 
відбувається в Мексіці. Чому ж 
хоробрий Зорро діє тут, а не в 
Сполучених Штатах? Тому що не 
можна було сказати, ніби в США 
існують тирани, існує безправ’я. 
З Мексікою ж не припинялися 
конфлікти, на територію Мексіки 
тоді організовувалися воєнні рей

ди... Власне, і Каліфорнія, де 
знімався цей фільм, була мексі- 
канською територією, відторгнутою 
Сполученими Штатами 1846 року. 
Але американці, які добре навчи
лися надавати актам насильства 
видимість доброчинності, воліють 
не згадувати про це...
Такою є правда, але годі шукати 
її у фільмах про ідальго Зорро. 
Сьогодні він — тільки персонаж 
із казочки для дітей та дорослих, 
що її знов розповів нам Ален Де
лон».

ПЕРШИЙ НА МАЛЬТІ
«Клітка» — таку назву має перший 
повнометражний мальтійський худож
ній фільм, знятий режисером Філіп- 
пом Аццопарді. Дія фільму, що має 
гострий соціальний підтекст, відбу
вається в наші дні. Ф. Аццопарді ви
конує в ньому й головну роль — мо
лодого мальтійського селянина.

ХУДОЖНИК-ВІВЧАР
В одній стамбульській художній га
лереї виставив свої твори двадцяти- 
шестирічний вівчар, художник-самоук 
Сулейман йозшахін. Поки відвіду
вачі оглядали картини, тематика 
яких — сільське життя, автор, си
дячи в кутку, грав на сопілці. Сулей
ман Йозшахін заявив, що зібрані ко
шти він віддасть на будівництво 
школи в рідному селі..

Художник-віьчар Сулейман йозшахін.
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МОВОЮ КЕЧУА
В  інт ерв'ю , д а н о м у  кореспондент ові 
б о л га р сь к о го  ж у р н а л у  « Л И К » ,  п е р у- 
а н сь к и й  критик Альберт о Т а у р о  дель  
П ін о  р о з п о в ів : « С ь о г о д н і б л и зь к о
п'яти м іл ь й о н ів  ін д іа н ц ів  у П е р у  г о 
ворять м о во ю  ке чуа. З 'я в л я ю т ься  й 
літерат урні твори, н а п и с а н і ц ією  м о 
в о ю , зрост ає інтерес до ін д іа н с ь к о го  
ф о л ь к л о р у . Т а к , н а п р и к л а д , н а и і 
чу д о в и й  романіст  Х о се  М а р ія  А р г е -  
д ас, о б 'їз д и в ш и  в сю  к р а їн у , ск л а в  
ц ік а в у  з б ір к у  к е ч у а н с ь к и х  л еген д . 
Д е я к і драм ат урги, як-от Ін о се н ь й о  
Б а м а н і, пиш ут ь м о в о ю  к е ч у а , поет 
А лен каст р е д р у к у є  в ір ш і ц ією  м о в о ю , 
п ід п и с у ю ч и  їх  к е ч у е н с ь к и м  ім 'я м  І л -  
ко Г у а р к а » .

ЛІТЕРАТУРНА ПРЕМІЯ 
ІМЕНІ ІВО АНДРИЧА
Сербська Академія наук і мистецтв 
ухвалила встановити літературну пре
мію імені Іво Андрича. Письменник 
з 1926 року був членом Академії, а 
з 1948 року входив до складу її 
президії.

ГОЛОВНЕ -  
ЩОБ ЧУЛОСЯ 
ЦМОКАННЯ ПОЦІЛУНКІВ
«Моїм завданням було розглянути 
двадцять вісім різнокаліберних рома
нів про кохання, опублікованих за 
останні кілька місяців, — пише Пат- 
ріція Бієр у лондонському тижневи
ку «Тайме літерарі сапплемент». — 
Моє перше спостереження полягає 
в тому, що серед них переважають 
твори історичні: дев'ятнадцять проти 
дев’яти... Автори цих творів не ма
ють анінайменшого уявлення про іс
торію. Вона їм не потрібна, вони про 
неї й чути не хочуть. їх  зовсім не 
обходить взаємозв’язок пересічної 
людської істоти з політичним та 
соціальним оточенням на даному 
відрізку часу. Головне — щоб без
перервно чулося цмокання палких 
поцілунків, а там — хоч льодовико
вий періоді

Візьмімо, наприклад, «Вогонь на 
снігу» Барбари Кортленд. Справжня 
людська доля цікавить цю письмен
ницю, як торішній сніг. Історична 
подія, що номінально лежить в ос
нові цієї книжки — розкріпачення 
російських селян, подія, що, безпе
речно, мала б стосуватися всіх по
в’язаних з нею осіб і, в першу чер
гу, головного героя книжки князя 
Володимира Воронцького. Можна бу
ло б сподіватися, що однією з про
відних ліній у романі стане й істо
рія пана Таткенського, чий батько- 
революціонер загинув у Сибіру, а 
мати живе в нужді й горі. Та де 
тамі Авторка забуває про все це, 
бо головне для неї — де і як сягне 
апогею всепоглинаюче кохання між 
князем Володимиром Воронцьким і 
героїнею роману...
Що ж до романів про кохання, в 
яких діють наші сучасники, то ре
цепти тут ті самі — хіба що деякі 
епізоди відбуваються в автомобілях... 
В усіх цих творах бряжчать заіржа
вілі штампи: жінки в них ніколи не 
старіють, а, приміром, негідник зав
жди схожий на свого батька, але ні 
в якому разі — на свою матір.
Автори книжок такого гатунку пи
шуть препогано. Якщо, скажімо, 
Барбара Кортленд повідомляє, що 
російські аристократи були в хутря
них шапках, то обов’язково додає: 
«...на голові».
...Тепер модно казати, — зазначає 
П. Бієр, — що ці письменники не
шкідливі... Авжеж, хоч їм бракує 
фантазії, хоч вони далекі від дійс
ності й зовсім не володіють пером, 
їх охоче читають мільйони читачів. 
Виходить, отже, що, перш ніж за
суджувати їх, треба засуджувати су
спільство, але це вже — тема для 
іншої статті...»

ВАРВАРСЬКИЙ АКТ
Протестуючи проти рішення іс
панських властей знести в місті 
Гранаді будинок, у якому трива
лий час жив поет Федеріко Гарсіа 
Лорка, паризький тижневик «Юма- 
ніте-діманш» пише, що цей акт 
франкістських властей є «ще од
ним виявом того варварства, тієї 
ненависті до найкращих надбань 
національної й світової культури, 
яким відзначається фашизм — 
німецький, іспанський чи будь- 
який інший».

233

ЛІТ
ЕРА

ТУР
НО

-М
ИС

ТЕЦ
ЬКА

 Х
РО

НІК
А 

■ 
ЛІТ

ЕРА
ТУР

НО
-М

ИС
ТЕЦ

ЬКА
 Х

РО
НІК

А



ЛІТ
ЕРА

ТУР
НО

-М
ИС

ТЕЦ
ЬКА

 Х
РО

НІК
А 

■ 
ЛІТ

ЕРА
ТУР

НО
-М

ИС
ТЕЦ

ЬКА
 Х

РО
НІК

А «НІЧ СОЛДАТА»
В Ростоку (НДР), на сцені «Фолькс- 
театру», поставлена п’єса чілій- 
ського драматурга Карлоса Серди 
«Ніч солдата», сюжет яко? грунтує
ться на подіях, що безпосередньо 
передували фашистському переворо
ту в Чілі. Поряд з ростокськими ак
торами у виставі беруть участь їхні 
колеги — емігранти з Чілі, які утво
рили свою трупу «Театро Лаутаро».

Сцена з вистави «Ніч солдата».

ТРИБУНА
ПРОГРЕСИВНОГО
МИСТЕЦТВА
Відзначаючи появу 100-го номера 
західнонімецького журналу «Тен- 
денцен», присвяченого проблемам 
взаємозв’язку мистецтва і суспіль-

Обкладинки номерів журналу 
«Тенденцен».

ства, журнал «Марксістіше блет- 
тер» підкреслює, що «Тенденцен» 
став важливим фактором у куль
турному житті ФРН; на сторінках 
його виступають відомі критики й 
митці, він має широке коло пос
тійних читачів.
«Наш журнал, — заявив заснов
ник «Тенденцен», художник 
К. Шеллеман, — і далі підтриму
ватиме реалістичне мистецтво, 
братиме активну участь у бороть
бі за мир, за гуманізм і демокра
тичні права людини».

ПРОБЛЕМИ 
ДИТЯЧОГО ТЕАТРУ
В Хельсінкі відбулися традиційні 
«Дні фінського театрального мисте
цтва», присвячені цього разу проб
лемам розвитку театру для дітей та 
юнацтва. На спеціальному семінарі 
обговорювався досвід театру юного 
глядача в соціалістичних країнах. 
Театральний критик Свен Хелман 
схвалив на сторінках стокгольмської 
газети «Афтонбладет» ініціативу 
фінських театральних митців і від
значив «незаперечні досягнення й 
надзвичайно цікавий досвід театру 
для дітей в СРСР та Інших країнах 
Східно? Європи».

ЛАУРЕАТИ ПРЕМІЇ 
ІМ. ГЕНРІХА МАНН*
Ц ь о г о р іч н и м и  лауреат ам и літератур
н о ї п р е м ії ім . Г е н р іх а  М а н н а , я к у  
п р и с у д ж у є  А к а д е м ія  мистецтв Н Д Р ,  
стали Ірм т рауд М о р гн е р  ( « В е с іл л я  
в Ко нст ант ин ополі») та Е б е р г а р д  П а - 
н іц  («Н есв ят а  С о ф ія ) .  Р о м а н  Е б е р -  
г а р д а  П а н іц а  « С ім  п р и го д  д о н ь ї  
Ж у а н іт и » б у в  н а д р у к о в а н и й  у ж у р 
н а л і «В сесвіт » №  10  19 74  р оку.

НЕВІДОМІ ТВОРИ 
РАВЕЛЯ
У Франції, в архіві композитора Алек
сандра Таверна, знайдено шість неві
домих досі творів Моріса Равеля: 
«Гротескна серенада» для фортепіано 
(1893), соната для скрипки і форте
піано (1897), а також чотири пісні.
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ЮВІЛЕЙ БІБЛІОТЕКИ
Цього року бібліотека університету 
ім. Марії Кюрі-Склодовської в Люб
ліні відзначає тридцятиріччя свого іс
нування. Перші книжки, що з ’яви
лися на її полицях, були подаровані 
Московським державним універси
тетом ім. Ломоносова.
У фонді бібліотеки є унікальні ви
дання: французький рукопис, датова
ний 1408 роком, латинсько-польські 
рукописи XVI століття. Зберігаються 
тут і листи польських письменників- 
класиків Г. Сенкевича, И. І. Крашев- 
ського, М. Конопніцької.

ТЕННЕССІ УЇЛЬЯМС-НОВЕЛІСТ
Драматург Теннессі Уїльямс висту
пив у жанрі прози. Вийшла його 
збірка оповідань «Вісім божевіль
них дам». «Нью-Йорк тайме бук 
ревю» вітає появу книжки, відзнача
ючи психологічну глибину і правди
вість образів, тонкий гумор, трагі- 
комізм ситуацій, майстерність сти
лю.
Героїні оповідань — жінки, що реп
резентують різні верстви населення США.

ЧИТАЦЬКІ КЛУБИ В ЧССР
В Чехословаччині функціонує роз
винена система читацьких клубів, 
які об’єднуються навколо най
більших видавництв країни. Ці 
клуби поглиблюють та розширю
ють читацькі інтереси своїх членів. 
Так, під егідою видавництва «Сво
бода» працює клуб друзів античної 
літератури, який нараховує 26 ти
сяч членів. Понад ЗО тисяч членів 
нараховує Клуб друзів поезії. У 
клубі читачів книг видавництва 
«Одеон» — чверть мільйона чле
нів, у Клубі молодих читачів при 
видавництві «Альбатрос» — пів- 
мільйона юнаків і дівчат.

НОВА ПОЛЬСЬКА ОПЕРА
У варшавському Великому театрі 
відбулася прем’єра опери Вітольда 
Рудзинського «Селяни» за одноймен
ним романом Владислава Реймонта. 
У музиці Рудзинського традиційні 
народні елементи поєднуються з ці
кавими експериментаторськими по
шуками.

«Селяни» Вітольда Рудзинського 
на сцені варшавського Великого 

театру.
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Сцена із «Оптимістичної трагедії» 
в празькому Народному театрі.

ПРЕМ’ЄРА У ПРАЗІ
В празькому Народному театрі 
відбулася прем’єра спектаклю 
«Оптимістична трагедія» за п’єсою 
Всеволода Вишневського. Як за
значає чеська преса, в спектаклі 
переконливо відтворена боротьба 
революційного порядку проти ін
дивідуалістичної сваволі.

НА СЦЕНАХ ПАРИЖА
«Театральний Париж 1975 року жи
ве під знаком повороту до реаліз
му, — пише із французької столиці 
кореспондент польської газети «Жи- 
цє літерацьке». — Сьогодні в теат
рі цінуються насамперед факти: су
спільні, політичні, побутові. Нікого 
не цікавить «чиста» абстракція, те
атр абсурду. Якщо театр показує пе
реживання людини, то тільки в зв’яз
ку з обставинами, за яких вони ви
никли. Якщо він займається пробле
мами моральними, філософськими, 
то тільки для того, щоб заохотити 
глядачів до роздумів під цим кутом 
зору над актуальними суспільними 
подіями у Франції та в усьому сві
ті».
Як найпереконливіші приклади та
кого напрямку театрального життя в 
нинішньому сезоні кореспондент наво
дить дві вистави: спектакль «Іки» в 
театрі «Буфф дю Иор» у постановці 
відомого англійського режисера Піте
ра Брука і «Золотий вік» у «Театр 
дю Солей».
П’єса «Іки», написана Ж.-К. Кар’є
ром, розповідає про загибель невели
кого негритянського племені, яке жи
ло в гористій частині Уганди. Кочо

викам-ікам, що живуть з мисливства 
і скотарства, англійські колонізатори 
пропонують переселитися й зайняти
ся рільництвом. Але іки непристосо- 
вані до нових умов життя. Вони не 
можуть за кілька тижнів пройти той 
шлях, що його інші народи долали 
протягом тисячоліть. Плем’я повер
тається до рідних місць, щоб помер
ти біля підніжжя святої гори.
Про беззахисність цих людей перед 
білою «цивілізацією», про їхню за
гибель — про всі ці страшні, але 
правдиві події Брук розповів у сво
їй оригінальній манері.
Іншу спробу показати пекучі проб
леми сучасності зробила Аріана Мну- 
шкіна виставою «Золотий вік». Мну- 
шкіна писала: «Суспільна дійсність 
1975 року видається нам мозаїкою 
нерівних і міцно замкнутих у собі 
світів, сенс існування яких нам не
відомий. Цю дійсність, її внутрішні 
пружини ми намагаємося інтерпре
тувати театральними засобами. Хо
чемо показати фарс нашого життя, 
відтворити його справжню брутальну 
реальність, відроджуючи засади тра
диційного народного театру. Наші 
актори самі придумали собі героїв 
на зразок масок «комедії дель арте». 
Ми не гальванізуємо прадавні теат
ральні форми, але шукаємо правила 
гри, що розкрили б нашу буденщи
ну».
Спектакль складається з 9 «ескізів», 
у яких трактуються, зокрема, проб
леми життя і праці іноземних робіт
ників, становище жінки, політичні 
скандали.
Тижневик «Експресе» у рецензії на 
спектакль «Золотий вік» писав: «За 
своєю формою ця вистава є синте
зом циркової програми, східного те
атру і «комедії дель арте», а за 
змістом — видовищем злободенним, 
гострим, пародійним і водночас реа
лістичним».
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ПРОМОВИСТІ ЦИФРИ
За даними бельгійського міністер 
ства економіки, ціни на газети й 
журнали, а також на квитки до те
атрів і кіно зросли за останній 
рік у середньому на п’ятдесят 
процентів.
Член робітничої родини витрачає 
90 франків на рік на квиток до 
кіно, 19 — на театральний і 3,5 
франка — на концертний квиток. 
У родині службовця відповідні 
витрати становлять 525, 201 і 50 
франків. Тим часом один квиток на 
кіносеанс коштує в Бельгії в се
редньому 60 франків, на театраль
ну чи концертну виставу — 
200 — 250 франків.
Дослідники, що зібрали ці дані 
для міністерства економіки, в 
своїх висновках підкреслюють, 
що, беручи до уваги рівень цін. 
видатки бельгійців на культурні 
потреби слід вважати мінімаль
ними.

«ЛЕВІНІВ МЛИН»
НА ОПЕРНІЙ СЦЕНІ
Ком позит ор У  до Ц ім м е р м а н  ( Н Д Р )  
створив о п ер у за  мот ивами р о м а н у  
Я. Б о б р о в с ь к о го  « Л е в ін ів  м ли н ». 
М у з и к а  і д р ам ат ургія опери добре  
віддаю т ь гум аніст и чн ий  п а ф о с і  л і 
р и зм  перш о о сно ви .
Т еп ер  композит ор п р а ц ю є н а д  о п е 
рою  за  ром аном  К . Ч а п ек а  « В ій н а  з  
са л а м а н д р а м и ».

Опера У. Ціммермана «Левінів млин» 
на сцені Німецького національного 

театру у Веймарі.

ТЕАТРАЛЬНІ
РОЛІ
ломницького
Тадеуш Ломницький, добре відо 
мий нашому глядачеві як кіно
актор, успішно виступає і як ак
тор театральний. Його гра на сце
ні позначена глибоким проникнен
ням у суть образу, високою внут
рішньою напругою.

Т. Ломницький у ролі Артуро Уї.

Особливий резонанс мала його по
ява в ролях Артуро Уї («Кар’єра 
Артуро Уї» Брехта), Господаря 
(«Весілля» Виспянського), Едгара 
(«Граємо Стріндберга» Дюррен
матта).
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«Ойленшпігель», НДР

— Де ти пропадав так довго?
«Нойе ревю», ФРН

Міжнародного року жінок?
«Дікобраз» ЧССР

— Чому ти не попередила, що 
блондинка, яку я зустріну, буде за
міжня жінка? «Нойе ревю», ФРН

т г
«Лудаш Маті», Угорщина
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«Парі матч», Франція



— Тебе в класі завжди вважали ін
телектуалом. Закладаюсь, що ти про
читав усі ці книжки.

«Панч», Англія.

— Чи не могли б ви прибрати люд
ського вигляду? Я чекаю друзів.

'«Парі матч», Франція

«Румыния», СРР
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