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ГЮНТЕР ШТАИН

Ч І я с т и я я  п е р ш  я

У СТАЛЕВИХ ЛЕЩАТАХ

УЛЬТИМАТУМ
РОМАН

I Гюнтер Штайн (нар. 1922 р.) — }
письменник НДР, прозаїк, нарисо-  ̂
ведь, перекладач з російської, україн- \ 
ської, грузинської літератур. Автор J 
роману «Аудиторія K q 92», літератур- J 
но-критичного нарису «Буревісник» \ 
(про М. Горького) та низки репорта- ) 
жів про робітничий клас НДР. Разом j 
з Трауте Штайн перекладав твори j 
Г. Квітки-Основ’яненка, І. Нечуй-Ле- ) 

\ вицького. П. Мирного. Ю. Федьковича, s J 0 . Кобилянської. Остапа Вишні, j 
\ В. Собка, В. Владна, Ю. Збанацького, \ 
\ С. Голованівського. Ю. Шовкопляса. ) 
) Ю. Щербака, Є. Гуцала, Григора Тю- \ 
\ тюнника. Про роман «Ультиматум» \ 
\ див. статтю на стор. 198. \

Унтер-офіцер Руперт Руст СИДІВ 
на обшарпаному стільці і, витягнув
ши шию і подавшись уперед, кудись 
пильно дивився. Не на Раїсу, чор
няву перекладачку з міської комен
датури. Він дивився на чоловіка, 
який сидів за три чи чотири ряди 
трохи збоку поперед нього і весь час 
обертався до будки кіномеханіка.

Всього міг чекати Руст. Адже 
траплялось, що просто на його очах 
будинок розкришувався, мов пря
ник, залізничні вагони ставали диб
ки. Бувало, що він два тижні їв 
самі сухарі, а потім ще два тиж
ні — саму конину. Йому доводилось 
бачити, як невидимий ніж водночас 
стинав дерево й голови двох солда
тів, як вантажна машина враз пере
творювалася на гримучий фейер
верк, як рука товариша, що тільки- 
но простягла йому сигарету, летіла 
в повітря. Всього міг чекати Руперт 
Руст цього похмурого холодного 
дня — першого лютого 1944 року. 
Але цієї зустрічі він аж ніяк не спо
дівався.

Солдати, що сиділи на розстав
лених рядами лавах, попіднімали 
коміри шинелей і поховали руки в 
кишені; вони мерзли в цьому холод
ному кінозалі, як і на засніжених 
тимчасових позиціях, звідки попри
ходили сюди. Тільки холод не давав
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їм заснути. Кінофільм був для них, як зустріч із мрією, як сон про бать
ківщину і відпустку. Вони довго йшли під гарячим сонцем крізь куряву, 
брели під зливою по грязюці, а в тріскучий мороз — по глибокому сні
гу. 1 нарешті опинились у цьому залі солдатського клубу в українсько
му місті Корсуні-Шевченківському. На тих дорогах зорі їхніх надій 
поступово губились, як і шипи з підошов їхніх кованих чобіт. Багато 
з них лишилися лежати в землі впереміж: голови, тулуби, руки, ноги,— 
серед тих, що були колись товаришами чи ворогами, німцями чи росія
нами, італійцями чи грузинами, румунами чи представниками народів 
Сибіру. А живі, що самі кожної миті могли бути знищені, готували ін
шим живим тисячократну смерть: в ранковому тумані над річкою в Пі
кардії, у вечірніх лісових сутінках на Балканах, серед полуденної спеки 
в українському степу або десь на дорозі, що так нагадувала дороги 
батьківщини. Не три, тричі по три роки випало з їхнього життя. І з 
цього залу вони підуть далі. В ранковий туман над річкою, у вечірні 
сутінки, на дорогу, що так нагадувала дороги батьківщини.

Руперт Руст напружено придивлявся до того чоловіка. Він забув 
про чорняву Раїсу, не бачив села з високими липами, яке з’явилось на 
екрані, не бачив лугу на схилі гори, не бачив дівчини з ясними очима 
й білими литками. Дівчина горнулась до солдата, який повернувся з 
фронту, гладила рукою його новий, добре припасований кітель. На об
личчі солдата застигла сувора посмішка, він був мовчазний, як і «За
лізний хрест» на його грудях. Коли дівчина говорила про своє життя 
й свою тугу, їй вторувала віолончель.

Руст мимоволі нахилив вугласту голову, прислухаючись до звуків 
віолончелі й уважно обмацуючи поглядом широке обличчя. Він нама
гався розпізнати горбинку на носі, шрам на лобі: пам’ять про ту зміну 
біля мартенівської печі. Він розгледів навіть маленьку зморшку над 
губою. Сумніву не було — це сталевар Ернст Тельген, який служив у їх
ній гарматній обслузі до того пам’ятного дня першої зими в Росії.

Руст ще раз глянув на опуклий лоб і маленьке підборіддя. «Але як 
же Ернст наважився прийти сюди? — думав він.— А як хтось упізнає! 
Вони тільки й чекають, щоб віддати його під трибунал за дезертирство, 
а вирок відомий: смертна кара, розстріл! І погони лейтенанта на його 
шинелі... Що це має означати?»

Руст кусав нижню губу, відчуваючи, як наростає в ньому тривога.
І йому здавалось, наче він знову чує ті болючі запитання, які Ернст ви
крикував тоді, намагаючись переконати його перейти на бік росіян. Але 
Руст відмовився, і не тому, що боявся за себе,— він боявся за батька, 
з любові до якого робив усе: пішов на Східний фронт, ревно виконував 
усі доручення, щоб вислужитись і дістати нагороду, потім знову вислу
жувався. Проте батькові це не допомогло.

Крадькома Руст поглядав на'своїх товаришів по лазарету. Ніхто з 
них не підозрював, що мучило його день і ніч. Скулившись від холоду, 
вони стежили за солоденькими подіями фільму.

...Весняний луг. Під ялинками тане останній сніг, і вода срібними 
струмочками збігає по схилу. Майже безхмарне небо віддзеркалюється 
в очах дівчини, коли вона зводить погляд на солдата, обіймає його пле
чі вкритими світлим пушком руками. Поцілунки. Музика...

Руст сидів, широко розплющивши очі, проте нічого не бачив, він 
тільки чув звук віолончелі, і йому здавалось, що він тримає у правиці 
гладенький перламутр смичка, водити яким колись його навчив батько.

Прокинувшись від своїх думок, Руст побачив, як Тельген трохи під
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вівся на своєму місці й обернувся до кінобудки. Звідти почувся якийсь 
стукіт. Руст уже здогадувався про взаємозв’язок між присутністю Тель- 
гена і появою в солдатів листівок, які переходили з рук у руки. Його 
тривога зростала. У кінобудці знову почувся якийсь тріск. Усі озирались, 
лаялись. Десь у проході хтось пронизливо засміявся, аж занадто про
низливо, здавалося то був не сміх, а крик. А потім сталось неймовірне. 
Про цю подію згодом збуджено говорили в штабах дивізій, полків, в 
розташуванні військ дніпровської дуги. Заверещавши, раптово обірва
лась музика. Екран замигтів і погас, в залі запала темрява. Хтось кри
чав, вимагаючи ввімкнути світло, інші запалювали сірники, штовхалися 
до дверей. Біля входу поблискували кишеньковими ліхтариками польові 
жандарми. І враз, перекриваючи гармидер, пролунав гучний командир
ський голос:

— Усім залишатись на місцях! Зараз будемо продовжувати!
Почувши той голос, Руст сторопів. Адже то був Ернст! Човгання

підошов, тупіт і крики вщухли. На екрані з’явилася мерехтлива пляма, 
відблиск якої освітив обличчя закляклих від холоду глядачів. В гучно
мовці щось пронизливо засвистіло, потім почулися якісь незрозумілі 
слова. Можливо, оголошуватимуть наказ коменданта міста? Світло 
ліхтариків погасло. Руст, який у метушні опинився десь на іншому міс
ці, розгублено озирався довкола, підводився й знову сідав.

— Ернст! — неголосно покликав він — Ернст!
Наче у відповідь, з гучномовця раптом пролунали слова, які в цьо

му негостинному місті, за тисячі кілометрів від Німеччини, здалися 
такими ж несподіваними, як звістка, що війна закінчилася і всі можуть 
їхати додому.

Додому!
Солдати слухали, мов зачаровані, невідомий голос говорив про ліси 

на батьківщині, про навскісне сонячне проміння, що пестить людей, 
коли вони вранці йдуть на роботу, до мирної праці на заводі або на 
полі; в кишені шарудить папір, у який мати чи дружина загорнула 
бутерброди, під ногами шелестить торішнє листя, а у верховітті дерев 
птахи починають свої пісні...

Зал заворушився. Одні глузливо знизували плечима, інші нервово 
стискали в руках кашкети, попускали комірці. Більшість солдатів зали
шались незворушними і здивовано, як і польовий жандарм при вході, 
дивились на екран.

— Німеччина...
Хтось незнайомий біля мікрофона вимовив це слово не так, як ви

голошують його офіцери. Воно прозвучало, немов докір.
— Німеччина чекає на вас, товариші! Не вмирати, а жити повинні 

ми для Німеччини! Не слухайте наказів, які змушують вас іти на без
глузду смерть! — Неквапливі спочатку слова тепер немовби заспішили, 
зазвучали гучніше.

— Поверніть вашу зброю на боротьбу за батьківщину! Тут, на дні
провській дузі, ви обороняєте вже втрачені позиції, як шоста армія рік 
тому...

З гучномовця знову почувся свист. Чари, під впливом яких пере
бувало понад дві сотні чоловік — солдатів і офіцерів,— раптом розвія
лися. Всі враз загомоніли: одні запитували, інші віддавали команди і 
лаялись, перекрикуючи один одного.

— Світло! Ввімкніть принаймні хоч світло!
— Відчинити двері!
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— Ми хочемо дивитись кіно!
— Мовчати!
— Нікому не виходити з залу!
Один офіцер кинувся до виходу, шукаючи сходи в кінобудку. Десь 

у будинку ляснули постріли. Польовий жандарм освітлював ліхтариком 
людей, що ринули до дверей. Мабуть, він шукав невідомого промовця, 
який, на його думку, мав бути десь у залі і чимось вирізнятися серед 
інших. Конус світла ковзнув по темному вінку Раїсиних кіс, яка вже 
стояла біля дверей. Раптом на екрані з’явилися нерівні рядки:

Переходьте на бік Вільної Німеччини!
Нас оголосили мертвими, але ми живі 
і кличемо вас до себе!

Унтер-офіцер Руст уже давно зірвався з місця. Він пробирався між 
солдатів, які теж поспішали до виходу. Він намагався протиснутись 
до офіцерського кашкета, що, надітий набакир, маячив перед ним.

— Послухай-но, Ернсте! — нерішуче покликав Руст. «А коли я його 
цим викажу? — майнула раптом думка.— Адже за документами він, 
напевне, зветься інакше, я не повинен називати імені...»

Руст ніяк не міг наблизитись до того кашкета. Він сердито від
штовхнув низенького товстуна, жирна потилиця якого заважала йому 
дивитись. Але тут поперед нього вихопилися вже інші. Знову почулися 
постріли. Заклик на екрані зник, і зал поринув у темряву. Якийсь 
фельдфебель підсвічував офіцерові. Руст відчайдушно притискався до 
стіни брудно-зелених спин. «Може, спіймали?» — подумав він. Минуло 
кілька довгих секунд. Офіцер підніс до очей руку, щось тихо сказав і 
відвернувся. Руст розгледів кирпатий профіль. То був літній незнайомий 
чоловік.

Протовпитись до виходу було просто неможливо, і солдати почали 
відсовувати завіси, відчиняти вікна і вистрибувати на вулицю. Надворі 
хтось заводив мотор автомашини. В залі лунали команди. Руст, нати
каючись на перекинуті стільці, пробрався до найближчого вікна і ви
стрибнув слідом за іншими на сніг, що зарипів під ногами. Польові 
жандарми з кількома солдатами бігли через майдан до грузовика: 
стартер вищав і стогнав, але мотор не заводився. На грузовику, до яко
го була причеплена протитанкова гармата, Руст побачив кілька поста
тей. Пригнувшись за заднім бортом, вони час від часу кричали: «Не 
підходити!» і стріляли вгору. Кулі свистіли над головами солдатів. 
Брязнули розбиті шибки. Зі стіни будинку навпроти посипалася штука
турка. Руст пригнувся. Один жандарм, що вихопився був уперед, зойк
нув і впав навзнак у сніг біля машини, яку намагався завести розлю
чений есесівець. Солдати поховались за тією машиною. Есесівець — 
унтершарфюрер, вилаявшись, облишив машину і вхопився за автомат. 
Мотор грузовика нарешті заревів. Машина з гуркотом помчала через 
площу і звернула на головну вулицю. Але тут з під’їзду будинку виско
чив солдат. Біжучи назустріч машині, він щось кричав, махав руками. 
Застрекотів автомат унтершарфюрера. Солдат ухопився за плече й за
хитався...

Руст злякався. Може, це Ернст? З грузовика хтось простяг руки, 
намагаючись допомогти солдатові, але не зміг. Раптом з машини над 
головою солдата пролетіло дві ручні гранати. Вони глухо вибухнули, 
вгору злетіли клуби снігу. Унтершарфюрер зі свого місця не побачив,
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як солдат перебіг на другий бік вулиці і зник між будинками. Але Руст 
те місце запримітив. Виблискуючи червоними очима-фарами і потріску
ючи вогнем автоматів, грузовик повернув за найближчий ріг і зник у 
темряві зимової ночі.

З усіх боків на площу до кількох автомашин збігалися солдати й 
офіцери, щоб кинутись у погоню. Стрибаючи в кабіни, шофери натиска
ли на стартер. Раз, два, три, чотири — нічого не виходило. Минув якийсь 
час, поки стало ясно, що втікачі попрацювали і тут: зіпсували запалю
вання, поперекушували гострозубцями бензопроводи.

— Де вартові? — загорлав роздратований унтершарфюрер.— 
Свинство, машини без охорони... Грузовик... З якого підрозділу...

Свист крижаного вітру заглушив його слова.
Скориставшись із загального замішання, Руст пробрався туди, де 

зник незнайомий. Переліз через паркан і поза будинками побіг садами 
туди, де путівець по той бік річки, петляючи, віддалявся до міста. Свіжі 
сліди на снігу і зламані гілки підтверджували його здогад: для солда
та, який не зміг наздогнати грузовик — хай то Ернст чи хто інший,— 
існувала лише одна дорога, саме ця. Задихаючись, Руст брів по глибо
кому снігу. Час від часу він зупинявся, щоб звести дух. Шлункова ін
фекція, через яку він потрапив у лазарет, таки добре виснажила його. 
Раптом він побачив, як метрів за п’ятдесят від нього на повному ходу 
круто розвернувся грузовик. Може, той солдат все ж зумів сісти на ма
шину? Руст не чув, щоб грузовик гальмував. Він сердито жбурнув у сніг 
кашкет. Запізнився. Нічний мороз трохи охолодив його гарячу голову. 
Він запитав себе, що ж, власне, він збирався робити, навіщо розстебнув 
кобуру.

Намагаючись дати лад думкам, що роїлись у голові, Руст пішов 
далі, в напрямку мосту, по свіжих слідах від чобіт. За мостом сліди 
раптом обірвались. Руст нахилився. Невеличка ямка в снігу— мабуть, 
той чоловік спіткнувся. Поруч якась темна пляма. Кров.

Руст випростався і озирнувся довкола. Місцевість горбиста, трохи 
далі вже нічого не видно. Він насторожено обвів поглядом найближчі 
хати. Ніде не світиться, ніде ніщо не ворушиться. Руста охопив страх. 
Він уже хотів вертатися назад, коли раптом у снігу поряд з темною пля
мою побачив щось жовтувате. Він підняв клапоть паперу. То була одна 
з тих друкованих листівок, за якими офіцери полювали ще з минулого 
літа. Раніше такі пропагандистські листівки друкували росіяни, а тепер 
це робили німці.

Застромивши одну руку в кишеню, де лежала листівка, а в другій 
тримаючи сигарету, Руст змішався з натовпом солдатів на площі. Вони 
стояли групами і обговорювали недавню подію. Крім жандарма, про 
якого майже ніхто й не згадував, поранених не було. Справжню сенса
цію викликало те, що всі телефонні лінії міста були пошкоджені, отже, 
не можна було підняти по тривозі сусідні частини.

— І наважилися ж так далеко зайти за лінію фронту,— задумливо 
промимрив вусатий солдат.

— Гм, далеко за лінію фронту! — буркнув у відповідь молодий єф
рейтор медслужби.— А чи відомо тобі взагалі, де тепер проходить 
фронт?

— Мужні люди, нічого не скажеш,— озирнувшись, мовив його 
сусід.

— Що ж то за люди? — звернувся вусатий до Руста.— Ти хоч 
щось знаєш про це?
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— Що за люди? — знизавши плечима, відповів Руст запитанням на 
запитання. В його уяві знов і знов поставала картина: ямка в снігу, 
пляма крові, листівка, а навколо хати з темними вікнами. «Чи ж є в 
них лікар? — думав він.— Тут вони не можуть підійти навіть до сані
тара; той викаже їх тільки від страху».— Навіть не уявляю,— сказав 
Руст, уникаючи прямої відповіді.

Відійшовши від натовпу, він поплентався через широку прямокутну 
площу шукати своїх товаришів по госпіталю. «Мужність! — подумав 
він вражений.— Може, мені забракувало тоді мужності? Адже, мабуть, 
саме через це я не перейшов тоді разом з Ернстом до росіян!»

Ніхто з Рустових товаришів по госпіталю не помітив його від
сутності. Всіх надто схвилювала подія в кінозалі. Вони міркували про 
те, як далеко вже змогли заїхати ті люди на грузовику. Але що їх най
більше хвилювало, то це страх перед неминучим оточенням, вони навіть 
не наважувались вголос говорити про це. Дехто ремствував, що не зміг 
подивитись до кінця кінофільм.

— Навіть горілки немає у солдатському клубі!
Роздратовані, сумні стояли вони, мерзнучи, на відкритій усім вітрам 

площі і прислухались, обернувшись на захід, туди, де розгортали наступ 
радянські війська. Але вітер віяв зі сходу, і гуркіт бою сюди майже не 
долинав.

Руст механічно слухав розмову солдатів, думаючи про того лейте
нанта в залі...

Ернст Тельген... Як часто на квартирі, на марші чи на позиції, ві
дійшовши від батареї, розмовляли вони один з одним. Про подібність 
їхньої долі, яка все ж повела їх різними шляхами. Ернстів батько також 
з самого початку був не на боці націонал-соціалістів і навіть боровся 
проти них.

Ернст задумливо слухав, коли Руперт розповідав йому про свою 
юність, про тітку в Берліні, до якої віддав його батько, щоб не зашко
дити синовій кар’єрі. Мати відчула полегкість. Руперт був тепер у без
пеці, далеко від конфліктів, яких не міг уникнути батько. Тепер перед 
ним, учнем середньої школи, відкривався шлях до вивчення хімії, про 
що він так мріяв. Тоді ж протягом двох років він вчився грати на віо
лончелі, любов до якої батько прищепив йому ще вдома. Але в 1936 
році все це раптом обірвалось. Леопольда Руста кинули до в’язниці. 
Руперт, якому минуло сімнадцять років, мусив покинути середню реаль
ну школу, а також уроки музики. Його, сина соціал-демократа, з ми
лості взяв до себе учнем бляхар Шюслер, бо його дружина, шкільна 
подруга тітки, замовила слівце за Руперта. Щоб якось допомогти мате
рі, яка тепер змушена була заробляти на прожиток шиттям, Руперт 
узявся розносити газети.

Леопольд Руст ще з самого початку знав, що він, колишній бурго
містр, буде для нових хазяїв міста мов більмо на оці. Арешт не був для 
нього несподіванкою. Він весь час попереджав сина про це й просив, 
щоб той не наражав себе ради нього на небезпеку; цим би він не приніс 
користі ні йому, батькові, ні собі. Руперт усе зрозумів. Якщо тугу роз
луки з рідними він у собі вже майже поборов, то думка про те, що його 
батько сидить у концентраційному таборі, не залишала його ніде. Тому 
слова людей, які приходили до бляхара Шюслера, щоб завербувати 
Руста на службу рейху, запали йому у вуха.

— Якщо ти хочеш допомогти своєму батькові, то повинен прийти
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до нас і довести, що вмієш виконати свій почесний національний обов’я
зок! — говорили вони.

А за рік його командир роти сказав:
— Ви серйозний і слухняний солдат фюрера, ви побачите свого 

батька!
Він повірив у це і заслужив «Залізний хрест» другого ступеня, 

значок штурмовика, галуни унтер-офіцера і «Залізний хрест» першого 
ступеня. Ще до настання весни йому вже мали пришпилити на погони 
фельдфебельську зірку. Скільки ще підвищень у чинах і нагород по
винен він заслужити, щоб здійснилась його заповітна мрія? Чи вірив він 
ще взагалі в її здійснення? Ернст не вірив. Він дивувався з довірливості 
Руперта і колись навіть запитав його:

— Як ти можеш довіряти режимові, який кинув за грати твого 
батька?..

...Руст тупнув ногами, щоб обтрусити з чобіт мокрий сніг. Він тупав 
з такою силою, ніби хотів струсити і ту тривогу, що гнітила його й зму
шувала повертатись у минуле.

Було холодно. Вітер жбурляв в обличчя солдатів сухі сніжинки, 
вони кололи, мов голки. Руст мимохіть глянув у той бік, де він недавно 
шукав незнайомого солдата. «Невже мені й справді бракує мужнос
ті?..— запитав він сам себе.— Невже я надто довго вагався?»

Галас на площі раптом ущух, всі стурбовано дивились на небо, де 
клубочилися світло-сірі хмари. Звідти чути було шум моторів. Невже 
повітряний наліт?

В ескорті винищувачів на значній висоті до міста наближався вели
кий двомоторний літак. Такої машини солдати ще не бачили, вона мала 
якусь незвичайну форму, і це лякало. Усі вмить розбіглися з площі. 
Руст побіг теж. Ворожа машина — чи, може, то кондор? — розкинула 
над дахами свої широкі крила. Глухий шум моторів наростав, перетво
рювався на оглушливий рев, а пазуриста тінь літака заганяла людей 
у хати, в підвали, в ворота. Задкуючи, Руст притиснувся до якоїсь 
стіни. Пекельний птах летів просто на нього.

Під ворітьми навпроти хтось кричав, наче божевільний. З радіобуд- 
ки на машині лунала музика. Нюрнберзький марш. Пекельний птах і 
маршова музика...

Руст повернув голову вбік «Невже я надто довго вагався?» — по
думав він. І ще: «Моя схованка дуже ненадійна». Він дивився на поста
ті солдатів, що, позгинавшись, ховалися по кутках, дивився на пазурис
ту тінь літака, що, немовби в такт маршовій музиці, стрибками набли
жалася до них. Пекельний птах! Руст витер рукою спітнілий лоб і гірко 
усміхнувся. Хоч би принаймні була зенітка!..

Не тільки унтер-офіцер Руперт Руст замислювався над своїм ста
новищем. З тієї ночі, коли почався наступ Червоної Армії, в госпіталі 
і на пересильних пунктах Корсуня-Шевченківського наростав страх. Усі 
боялись оточення.

Дуга німецького Східного фронту в районі Черкаси—Канів на ді
лянці групи військ «Південь», якою командував генерал-фельдмаршал 
Манштейн, надто висувалася вперед. На цю «дугу», названу німцями 
«Дніпровим балконом», був спрямований удар Червоної Армії. Незва
жаючи на загрозливу ситуацію, німецьке командування вирішило не 
здавати позицій, хоч вони вже й втратили будь-яке оперативне й так
тичне значення. Марно протестував проти дальшого удержування дні
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провської дуги генерал Маттенклот, командуючий 42-им армійським 
корпусом. Йому дали відставку, а замість нього командиром корпусу 
призначили генерала Нерніча. Та оскільки Нерніч ще не прибув, коман
дування 42-го корпусу мусив узяти на себе генерал-майор Ліб, командир 
112-ої піхотної дивізії.

В ніч з 24 на 25 січня 1-й Український фронт на північно-західно
му, а 2-й Український фронт на південно-західному краю дніпров
ської дуги, одночасно розпочали наступ. В результаті цього війська обох 
фронтів з'єдналися в районі міста Звенигородки й оточили 47-й корпус 
1-ої танкової армії і 11-й корпус 8-ої армії німців.

Німецьке керівництво докладало всіх зусиль, щоб відвернути паніку 
в обох корпусах. Унтер-офіцер Руст також слухав виголошувані істерич
ним голосом запевнення, що йдеться лише про тимчасове припинення 
зв’язку з головним фронтом, про вузеньке кільце, яке, само собою зро
зуміло, найближчим часом буде розірване. Дев’ять піхотних дивізій, 
одна танкова дивізія і одна бригада — загалом близько 80 000 чоло
вік— вже стояли на дніпровській дузі. Ці війська головне командуван
ня німецьких збройних сил підготувало для прориву і належним чином 
забезпечило відповідною зброєю. Крім того, відстань між котлом і ні
мецьким головним фронтом становить не сотні кілометрів, як колись під 
Сталінградом, а якісь десятки кілометрів. Отже, забезпечення оточених 
військ усім потрібним здійснюватиметься повітряним шляхом.

І все ж люди хвилювались.
Виступ німецького фронту, в центрі якого лежало місто Корсунь- 

Шевченківський, простятся із заходу на схід на 125 кілометрів, а з пів
ночі на південь — на 90 кілометрів. Унтер-офіцер Руст не знав ні тих 
цифр, ні розмірів радянського кільця, не знав навіть кількості з’єднань 
німецьких військ, зосереджених у цій фронтовій дузі. Та коли б він і 
знав це, то однаково не зміг би об’єктивно оцінити співвідношення сил 
і зважити шанси на успіх тієї чи тієї сторони. Це важко було визначити 
навіть командуючому оточених з’єднань генералу артилерії Вільгельму 
Штеммерману.

Генерал Штеммерман вірив в успіх деблокуючої операції, яку мав 
найближчим часом розпочати генерал-фельдмаршал Манштейн. Планом 
цієї операції передбачалось прорвати кільце оточення з допомогою 3-го 
танкового корпусу, разом з 16-ою та 17-ою танковими дивізіями, есесів
ськими охоронними з’єднаннями і полком важких танків 1-ої танкової 
армії, а також трьома танковими дивізіями 47-го танкового корпусу 
8-ї армії. Ця група прориву мала спершу відрізати від основних військ 
радянські з’єднання, що утворюють кільце оточення, а потім концентро
ваними ударами знищити їх.

Підготовка операції йшла на повний хід, і більшість солдатів ладна 
була повірити в успіх. Адже на великому відрізку, в самому котлі і зов
ні, було стягнуто третину всіх німецьких танкових з'єднань, що перебу
вали на Східному фронті.

І все ж радянські війська на кінець січня, розгортаючи наступ, 
звільнили понад 300 населених пунктів, у тому числі міста Богуслав, 
Канів, Шполу, Смілу, Звенигородку та залізничні вузли Бобрицю, Цвіт- 
кове, Миронівку. Наступ підтримували дві повітряні армії, 2-а й 5-а. 
З перших днів ці дві радянські повітряні армії завдали важких втрат 
німецьким повітряним силам. Стягнені сюди транспортні ескадрильї 
«Ю-52», що мали забезпечувати оточених усім необхідним, щодня за
знавали великих втрат, так само як і винищувачі, призначені для їх
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супроводу. З допомогою великих з’єднань «Як’ів» і так званих літаючих 
танків — «Ил-2», радянські повітряні сили день у день завойовували 
перевагу в повітрі.

Притиснувшись до крихкої цегли свого ненадійного укриття, Руперт 
Руст дивився на вперше побачений «літаючий танк». Та це було ще не 
все. Ось з’явилася ціла група бомбардувальників незнайомої конструк
ції. Над засніженою площею одна за одною мчали пазуристі тіні.

В цю мить від залізничного вокзалу долинула безладна тріскотня 
гвинтівочних пострілів.

Тулячись до парканів, Раїса Тихонова поспішала вулицями міста. 
Коли в залі почалося безладдя, вона, пославшись на те, що їй страшно, 
попросила пробачення у своїх супутників і покинула солдатський клуб. 
Зупинилась вона на якомусь перехресті і роззирнулася на всі боки.

Гнітюча тиша зависла над маленькими, здебільшого одноповерхо
вими будинками. Містечко Корсунь-Шевченківський, перед' війною — 
центр багатого сільськогосподарського району, наче вимерло. Мовчазно 
стояли на березі Росі гідроелектростанція, будівлі колгоспу «П’ятиріч
ка», машинобудівний завод. З темними вікнами, поприсідали в снігу 
будинки. Старий замок, який правив тепер німцям за госпіталь, погроз
ливо піднімав до нічного неба свої чотири туповерхі вежі/ Залізничний 
вокзал, здавалося, спав.

Раїса Тихонова прислухалася. Від німецького солдатського клубу 
долинав тривожний гамір. Ні, не той святковий гамір, як тоді, коли цей 
будинок ще справді був клубом, місцем розваг. Раїса поспішила далі, 
але той гамір наче переслідував її. З голови не йшли думки про небез
пеку, що загрожувала товаришам...

Раїса важко дихала. Вона бігла по глибокому снігу. На краю міста 
вона зупинилася біля маленької хати і знову огляділася. Нічого підо
зрілого довкола. Вона прослизнула в садову хвіртку, обійшла будинок і 
постукала у вікно.

— Маріє! — тихо покликала вона.
Ніякої відповіді. Вона постукала ще і ще. Нарешті, рипнувши, від

чинилися двері. Заспана дівчина зі скуйовдженим волоссям потягла її 
в хату.

— Що сталося? — запитала вона.
— Ми повинні негайно всіх попередити,— випалила Раїса, беручи 

Марію за руку. Вона квапливо розповіла подрузі про події в клубі.— 
Німці ще сьогодні вночі влаштують трус у кожному домі, в кожному 
сараї, в кожному підвалі. Вони тепер усіх підозрюють, всюди бачать не
безпеку, шукатимуть співучасників, розумієш?

Марія здригнулась.
— Вася,— прошепотіла вона.— Треба попередити Васю. Всі повин

ні залишити місто...
— Це неможливо! Тепер навіть собака не вискочить непомічений 

з міста,— заперечила Раїса.— Нехай Вася сховається в мене. Адже 
я працюю в комендатурі, і в нас на квартирі обер-лейтенант. До мене 
ніхто не прийде з обшуком. Біжи, розбуди його! — додала вона рішуче, 
помітивши, що Марія вагається.

— Не треба, я вже не сплю,— озвався з горища низький чоловічий 
голос.

— Почекай, я запалю свічку! — сказала Марія.
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— Облиш, допоможи мені краще поставити драбину!
Але, перш ніж Марія встигла щось зробити, почулося скрипіння 

щаблів.
— Ти чув, що я сказала? — запитала Раїса.
— Чув,— приглушеним голосом відповів Вася. Він прочинив двері 

і визирнув надвір, у нічну темряву.
— Отже, ходім,— вимогливо сказала Раїса.
— Ні.— Він зачинив двері.
— Що це означає?
— Те, що я не піду до тебе. Штаб цього не вирішував і не віддавав 

такого наказу.
Раїса розгубилася. Невже вона врятувала його від примусових 

робіт і заховала в безпечне місце, щоб тепер він сам пішов назустріч 
смерті? Ой, хоч би подивитись йому в обличчя! Вася був надійний 
хлопець, але іноді впертий, як осел. Вона спробувала вплинути на нього 
інакше.

— Ти що, хочеш провалити весь комітет?
— Тихо! — здалеку долинув якийсь незрозумілий шум. Вася знову 

прочинив двері, і всі троє заклякли прислухаючись.
— Що там? — запитала Марія, якій холодно було стояти в тонкій 

сорочці.
— Хіба не чуєте? В місті стрілянина.
Спочатку чути було поодинокі постріли, а потім в дію вступили 

кулемети й автомати. Зав’язався справжній бій.
Вася похитав головою.
— Схоже, там щось серйозне.
— Отже, будь розсудливий, Васю,— умовляла Раїса.— Адже тут 

залишатись тобі не можна.
— Та я й не збираюсь. В таку ніч! — Він усміхнувся.
— Тепер послухай, нарешті, що я тобі скажу,— наполегливо сказа

ла Раїса.— Ти будеш...
— Ні, тепер послухай, що я тобі скажу! — різко відповів він.— В 

таку ніч хто хоче нехай сидить у схованці — тільки не я. Розумієш? 
З такої ночі треба скористатись.

— Я взагалі нічого не розумію,— втрутилася в розмову Марія, яка 
тим часом одяглася.

— Коротше кажучи, вам відомо, що на залізничному вокзалі у при
міщеннях складів сидять замкнені п’ятсот юнаків, у тому числі й солда
ти. Фашисти хочуть відправити їх у Німеччину на примусові роботи. 
Навряд чи товариші з партизанського з’єднання, яким керував Рудий, 
матимуть кращу нагоду звільнити їх. Це треба робити саме тепер, коли 
фашисти, мов наполохані кури, бігають навколо клубу.

— Ти хочеш іти до партизанів? — запитала Раїса.
— Так, і негайно. Не можна гаяти й хвилини. Наскільки я знаю 

Рудого...— Потираючи руки, він прислухався до стрілянини. Бій не вщу
хав. — Між іншим, там я заразом з’ясую, чому обірвався зв’язок з об
ласним комітетом. Бувайте здорові, щиро дякую за допомогу!

Широко ступаючи, Вася попростував через засніжений садок, сприт
но перестрибнув паркан і зник з поля зору обох дівчат. Ще якусь мить 
вони чули, як під його чобітьми рипів сніг, а потім стало тихо.

Стрілянина теж ущухла.
Раїса глянула на годинник.
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— Скоріше, не будемо гаяти часу! Ти зараз підеш до Ольги Петрів
ни і до Максима. Інших повідомлю я.

— А що ж ми їм скажемо? — нерішуче запитала Марія.— Чи 
справді буде краще, коли вони покинуть свої схованки?

Раїса якусь мить вагалася.
— У місті залишатись їм уже небезпечно, і Вася має рацію: вони 

повинні скористатися з цього переполоху. Тепер від нас залежить, чи 
зможуть вони використати цей шанс.— Вона обняла подругу за плечі.— 
Але поспішай, щоб повернутись до того, як почнуть передавати останні 
вісті!

Марія кивнула головою. Звичайно, вона повернеться своєчасно, щоб 
сидіти біля радіоприймача, який, незважаючи на сувору заборону, вони 
зберегли, щоб регулярно слухати передачі. Разом з усіма вона запису
ватиме повідомлення, а потім ще дванадцять разів перепише текст. 
«Говорить Москва!..»

Вітер посвіжішав. Женучи вздовж вулиці сніг, він кидав його Раїсі 
в обличчя. Дівчина мружила очі. У палісадниках, ніби постаті, що при
чаїлись, темніли кущі. Десь загавкав собака. Раїса озирнулась, потім 
побігла по глибокому снігу. Хустка зсунулася їй на потилицю. Почувши 
на вулиці голоси, вона спритно звернула в найближчий сад. Двоє нім
ців, про щось жваво розмовляючи, пройшли повз неї. Раїса трохи заче
кала, потім протиснулась між тонкими гратами огорожі й побігла далі. 
Вона задихалася, але зупинитись не наважувалась. Далі, тільки далі! 
Щонайпізніше через годину місто кишітиме патрулями. «Чому немає 
зв’язку з підпільним обкомом?» — подумала вона. Обома явками, які їй 
було названо, вона могла скористатись лише протягом кількох тижнів...

І враз дівчина зупинилась. їй здалося, що вона почула стогін. Свіжі 
сліди перетинали шлях. Вони вели через сад до паркану. Знову наче 
стогін... Мабуть, людина, якій потрібна допомога! Не роздумуючи, Раї
са пішла по слідах. За парканом, скоцюрбившись, лежав якийсь чоло
вік. То був німецький солдат.

У тьмяному місячному світлі, що пробивалось крізь пелену хмар, 
Раїса розгледіла унтер-офіцерські погони, кістляве обличчя чоловіка 
років тридцяти. Зморшкуватий лоб, вузький прямий ніс і перекошений 
від болю рот. Чоловік уважно подивився на неї і спробував підвестись. 
Тихо зойкнувши, він ухопився за плече.

— Допоможіть мені!
Раїса, мов зачарована, стояла, незважаючи на те, що досвід двох 

років роботи в міській комендатурі підказував їй: не гаючи ні секунди, 
слід негайно тікати якомога далі. Цей чоловік був поранений — його 
побили або ж підстрелили. Якщо її побачать біля нього, то можуть 
затримати як співучасницю нападу на німецького солдата.

— Ні,— крикнула вона, подаючись назад.
— Допоможіть мені! — повторив унтер-офіцер. Він знав, що ризи

кує, але в нього не лишалось іншого вибору, як довіритись цій жінці. 
Він марно намагався розстебнути шинель. Пальці задубіли на морозі.

— Ну, допоможіть же!... Ось, гляньте! — благально промовив він, 
торкаючись долонями грудей.

Раїса вагалась. «Що в нього там? Що він хоче мені показати?» — 
думала вона, якось підсвідомо відчуваючи, що тут йдеться про щось 
серйозне.

Вона підійшла до солдата, нахилилась і розстебнула комір шинелі.
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Нагрудні кишені були туго напхані. Якісь папери. Пачки паперів. Лис
тівки! Отже, поранений не фашист, він друг...

— Спаліть оце,— мовив він.— Якщо вони знайдуть їх у мене, я 
пропав.

Раїса заперечила. Спалити листівки? Таку дорогоцінність!
— Слухай, листівки залишаться тут.— Вона швидко сунула пакун

ки листівок під паркан і притрусила їх снігом.— Ти зможеш іти, спира
ючись на мене?

Він похитав головою. Ні, нехай вона не турбується, це надто не
безпечно. Якось вже він сам збереться з силами і піде. Блідий від 
втрати крові, змучений болем, він знову приліг на землю.

— Ходімо, інакше ти замерзнеш!
Нарешті вона умовила його. Солдат звівся на ноги. «А куди ж те

пер?»— гарячково міркувала Раїса. Дорогоцінний час втрачено. Вона 
мусить поспішати, мусить попередити Ліду і тих двох жінок. А тепер 
ще цей солдат. До Лідиного будинку йти вже недалеко. Але це нічого 
не означає, вона повинна все зважити.

Повільно, крок за кроком, вони посувалися вперед. В обличчя лі
пив лапатий сніг. Вже біля самого будинку поранений зовсім втратив 
сили і, перш ніж Раїса встигла його підхопити, повалився на сніг.

Стривожена стріляниною біля німецького солдатського клубу, пов
новида Ліда вже розбудила обох молодих жінок, які ховались у неї, 
рятуючись від набору в Німеччину на примусові роботи. Коли біля 
вокзалу зав’язався бій, вона подумала, що вже настав час визволення. 
«Наші!» — раділа вона. Але радість була завчасна. Ні біля солдатсько
го клубу, ні біля вокзалу регулярних радянських військ не було.

Раїса підвела Ліду до пораненого.
— Ми повинні переправити його в безпечне місце, він не фашист!
Разом з Лідою вони поклали пораненого на санки і так закутали

ковдрами, що виглядало тільки обличчя. «У мене є пістолет», — поду
мала Раїса, ніби намагаючись підбадьорити себе.

Унтер-офіцер опритомнів. Йому здалося, ніби щось змінилося. Те
пер йому вже не було холодно, зате він відчував страшенну втому.

Над вокзалом, здіймаючись до неба, рожевіла заграва пожежі. 1 
раптом з того боку долинуло багатоголосе «ура!»

— Ось послухай! — вигукнула Раїса.— Це Рудий визволяє на
ших! — Вона радісно обняла Ліду.— Вони вільні, вільні...— Вона плака
ла з радощів.

Обидві молоді жінки, вийшовши зі схованки, пішли від будинку, 
а Раїса з Лідою, уникаючи великих вулиць, потягли саночки вниз доро
гою. Сніг повалив такий густий, що за кільканадцять метрів нічого не 
було видно.

«Говорить Москва... Говорить Москва...»
Попередивши, як і домовилися, Ольгу Петрівну та Максима, Марія 

тим часом знову повернулася додому. Тепер вона сиділа у схованці 
перед радіоприймачем.

«Говорить Москва...» Московське радіо передавало огляд воєнних 
дій. Напружено слухаючи, Марія швидко, як тільки могла, записува
ла. Не можна пропустити жодного слова, бо ж про це повинні знати всі 
люди Корсуня. Зимовий наступ Червоної Армії, включаючи події в ра
йоні Корсуня, мав на меті: відтіснити ворога далі й далі на захід і ви
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гнати його за межі Радянського Союзу. Червона Армія наступає 
на всьому фронті, що простягнувся від Ленінграда до Криму дві з по
ловиною тисячі кілометрів. Німецькі групи військ «Північ», «Центр», 
«Південь» та «А», які з кінця 1943 року вели запеклі оборонні бої, за
знають одну тяжку поразку за одною. Форсуванням ріки Луги було за
вершено визволення Ленінградської області, розпочате 14 січня.

На обох флангах німецької групи військ «Центр» радянські війська 
захопили вигідні позиції і поступово відрізували цю групу від групи 
військ «Південь».

Поки група військ «А», правий фланг якої сягав Чорного моря 
біля Херсона, робила відчайдушні спроби утримати Нікополь, північний 
фланг групи військ «Південь» був відкинутий у напрямі міст Ровно, 
Дубно і Луцьк. А тепер завдяки оточенню двох корпусів у районі Кор- 
суня на її лівому фланзі з бою вийшла ціла ворожа армія.

«Говорить Москва...»
Битва за Корсунь невтримно наближалась до свого апогею.

Сніг перестав. Вітер проривав дірки в пелені хмар, і крізь них на 
білу горбисту місцевість падало місячне світло. Іноді воно вихоплювало 
з темряви сім солдатських постатей, які, залишаючи на снігу сліди ко
ваних чобіт, ішли дорогою. Грузовик з протитанковою гарматою, на 
якому вони проїхали майже двадцять кілометрів, прямуючи до фронту, 
вони кинули десь у лісі, а рацію запакували в похідну викладку.

Солдати йшли швидко. Найменш витривалим доводилось напружу
вати сили, щоб не відставати. Вони похмуро поглядали вгору на розі
рвану завісу хмар. Кожен знав, що через непередбачену планом опера
цію в Корсунському солдатському клубі їхнє повернення назад, на 
радянський бік, великою мірою було поставлено під загрозу, бо тепер 
вони не могли дотримуватись ні умовленого часу, ні місця свого повер
нення. Всі були роздратовані. Навіть Ганнес, вайлуватий саарець, який 
взагалі ніколи не втрачав чуття гумору, і той весь час тихо лаявся або 
чіплявся до Кнепфхена, коротконогого годинникаря з Цвікау. Нервово
го саксонця усе дратувало, бо він мусив обслуговувати тепер рацію 
Фундінгера.

«Гайнца нема, я дав маху!— думав Ернст Тельгек, який ішов 
попереду. — Навіщо я погодився на цю зухвалу витівку в Корсуні? 
А скільки нас залишиться в загоні, коли я доповідатиму Зурабу? 
Гайнца нема. На тій дільниці, де ми тепер переходитимемо фронт, 
червоноармійці нічого про нас не знають. Вони вважатимуть нас за 
фашистів».

Ернст пильно роззирався навколо, хоч і знав, що переслідувачі ще 
не могли їх наздогнати До фронту їм залишилось іти щонайменше три 
години. І прийдуть вони туди з запізненням майже на чотири години. 
Щоб переконатись у цьому, Ернстові не потрібна була карта. Протягом 
кількох днів вони разом із майором Зурабом Ахвледіані, який керував 
їхньою групою, сиділи над картою і зважували всі, навіть найменш 
імовірні варіанти, запам’ятовували напрямки доріг, відстані між населе
ними пунктами, розташування німецьких комендатур, кількість дисло
кованих в районі, Корсуня військових з’єднань і т. д. Вони намагалися 
врахувати все, щоб їхня група, залежно від конкретних обставин, змог
ла швидко зорієнтуватися в можливих ситуаціях і успішно виконати 
своє завдання. Все він врахував, тільки цього не чекав. Звичайно, зав
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дання було виконане. Вони з досить великим ефектом розповсюдили 
заклик «Вільної Німеччини». Але якою ціною!

Швидкою ходою вони ішли то навпростець через поля, то зруйнова
ними селами, обминаючи підбиті обгорілі танки, повз солдатське 
кладовище — німецьке кладовище, це видно було по хрестах.

Ернст обернувся до товаришів. Дружнім окликом він підбадьорив 
Ганнеса і Кнепфхена, які йшли позад нього. І вже, вкотре знову 
повернувся в думках до подій останніх днів. Взагалі все йшло добре. 
Виконання бойового завдання почалося тієї ночі, коли вони одержали 
зброю і документи, радіоапаратуру, провіант на дорогу, а також па
ролі — німецькі й російські. Вони повзли по-пластунськи через ней
тральну зону. Німецький вартовий по-молодецьки відрапортував мни
мому командирові групи розвідників, на грудях якого красувався рицар
ський хрест. Вийшовши за німецькі окопи, вони попрямували до містеч
ка Н. Посміхаючись, Ернст згадав польових жандармів, які, нічого не 
підозрюючи, забезпечували його загін сигаретами. Український това
риш, з яким вони зв’язалися в містечку Н. перш ніж змішатися з німе
цькими солдатами, був дуже схожий на його батька.

Потім думки Ернста Тельгена набрали іншого напряму. Він бачив 
себе одинадцятирічним хлопчиком у переповненому залі Геннігсдорфу, 
а на трибуні стояв його батько — невисокий на зріст, але міцний і силь
ний. Приблизно такими ж — кремезними й дужими—уявляв собі хлопчик 
і росіян Те, що розповідав батько про нову Росію, залишилось назав
жди в серці хлопчика. Батько помер під ударами поліцейських кийків.

— Хлопчику,— часто говорила йому мати,— коли ти виростеш, ми 
поїдемо вдвох до друзів батька в Росію!

В Росію... У 1941 році він сюди прийшов не як друг, а зі зброєю 
в руках, як солдат армії, що пішла війною проти того, заради чого жив 
його батько. Ернста пік сором, і він нарешті дезертирував. Тепер він 
і справді був у друзів свого батька.

Мимоволі Ернст пішов швидше. У тьмяному місячному світлі десь 
у далині зникала засніжена дорога. Ахвледіані в цей час чекає на умов
леному місці у Ведмежому лісі. Всі там чекають: радисти, мотоцикліс
ти, маленький сержант зі своїми солдатами, які мали прикрити їх вог
нем у тому випадку, якби їх обстріляли. Майже нереальною здавалась 
йому тепер перша зустріч з червоноармійцями, яка його так гірко роз
чарувала. З ним поводилися як з фашистом. Побили й замкнули у якійсь 
стайні. Чорнявий капітан дав винуватцям нагінку. То був Зураб Ахвле
діані. І тепер він чекає звістки.

Ернст глянув на годинник. Умовлений час їхнього повернення вже 
минув. Він наказав зупинитись і розпакувати рацію. Закурив сигарету. 
Операція в солдатському клубі... В той час, як Фундінгер і Кнепфхен 
перерізували телефонні кабелі, а двоє солдатів виводили з ладу 
кілька машин і радіостанцію, Ганнес «забивав баки» вартовому, охо
чому до випивки рибалці з Мемеля. Сказавши йому, що на вокзалі 
є горілка, він погодився повартувати замість нього, і той віддав ключ 
від грузовика. Кіномеханік поводився мов божевільний, коли до нього 
пожежною драбиною несподівано вдерлися двоє незнайомих і почали 
вимагати зупинити сеанс. Потім його замкнули в кінобудці.

Ернст з нетерпінням спостерігав за настроюванням рації. Гайнцові 
на це вистачало двох хвилин — він був старий радист! Ернста знову 
охопила тривога за товариша, якого вони мусили залишити, і він знову,
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вже котрий раз, питав себе, чи не краще було б зачекати або, може,, 
повернутись за ним. Але і в першому, і в другому випадку він поставив, 
би всю групу під ще більшу загрозу. Ахвледіані й так докорятиме йому 
за цю самовільну операцію. Він несе відповідальність за життя й без
пеку німецьких антифашистів і тому категорично заборонив вдаватись 
до таких, як він казав, «витівок». Навіть якби група повернулася в пов
ному складі, Ахвледіані однаково був би незадоволений.

Ернст примусив себе заспокоїтись.
— Береза... Береза.— Він диктував так спокійно, ніби стояв біля 

своєї мартенівської печі і перевіряв плавку. Радист вистукував ключем.
«Яка користь від нашої успішної операції в Корсунському солдат

ському клубі? Звичайно, там було понад дві сотні солдатів з багатьох 
частин, і всі вони розповідатимуть про цю подію. Отже, двісті помножи
ти на двадцять або ще більше. Але їхній загін ще не перейшов лінії 
фронту. А Гайнц — мабуть, його вже знайшли, допитали і вже...»

— Береза... Я Тополя... Я Тополя. Повернення з запізненням на чо
тири години. Приблизно 20 кілометрів на схід від...

Ернст замовк. Почувся шум мотора. Всі напружено дивилися на 
дорогу. Коли в полі їх зору з’явилася рухома цятка, семеро солдатів 
вже знову йшли строєм по обочині дороги.

Ернст уже не мав часу попереджати товаришів. Та вони й самі 
знали, що мають бути до всього готові.

Шум мотора став гучнішим. І незабаром просто за їхніми спинами 
рипнули гальма. Ернст озирнувся назад і зупинився. На дорозі стояв 
мотоцикл. З коляски незграбно вибрався товстий полковник і, схвильо
вано жестикулюючи, подріботів до нього.

— Лейтенанте, що це означає? Як ваші солдати несуть гвинтівки? 
Проклята розхлябаність! — Він ніяк не міг заспокоїтись, бо Ганнес і 
Кнепфхеи, що йшли позаду, почепили гвинтівки прикладом угору.

Бурмочучи слова вибачення, Ернст думав: «Старий тиловий пацюк,, 
якби ти тільки знав...»

Прочитавши лейтенантові нотацію, полковник, задоволений, повер
нувся до мотоцикла і знову втиснув своє черево в коляску. Вслід мото
циклові ще довго лунав глузливий сміх.

В найближчому селі вони звернули з дороги і трохи згодом на уз
ліссі ще раз настроїли рацію.

— Береза... Береза...

Майор Зураб Ахвледіані, перш ніж покласти телефонну трубку, ще 
якусь мить стискав її в руці. Невидющим поглядом він дивився на 
солдатів, що несли службу при батальйонному командному пункті. Че
рез звістку, яку щойно одержав, він навіть забув про свого друга, фрон
тового кореспондента лейтенанта Сергія Бродського.

— Що трапилось, Зурабе? — запитав Бродський, передчуваючи 
вже, що матиме матеріал для своєї кореспонденції з фронту.— Щось 
нове? — Але Ахвледіані не відповів. Він побіг у суміжне приміщення, 
де сиділи радисти. Звідти повернувся з наморщеним лобом.

Бродському не терпілося.
— Цілу вічність ми не бачились, а я навіть не можу перекинутися 

з тобою словом! Йдеться про твоїх підопічних?
— Вони не озиваються.— Ахвледіані кинув на підлогу щойно запа

лену цигарку. «Ви особисто відповідаєте за безпеку цих німців»,— ска
зав йому генерал, даючи вказівки щодо залучення їх до пропагандист
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ської роботи. Ахвледіані вже проклинав про себе ту годину, коли він 
дав згоду на виконання бойового завдання загоном Тельгена, хоч і знав, 
що найближчим часом можуть розпочатись наступальні операції Чер
воної Армії.

— Дві години тому вони мали повернутись,— мовив він до 
Бродського.— А що це означає тепер, коли на нашій ділянці фронту все 
аж кипить, можеш собі уявити.

Майор підійшов до карти і пояснив своєму другові становище.
— Манштейн, командуючий групою військ «Південь», безупинно 

атакує зовнішній край нашого кільця оточення.
— Але ж кільце тримається?
— Ми зазнаємо великих втрат.
— А ворог?
— Очевидно, він вирішив будь-якою ціною вирвати з оточення оби

два армійські корпуси. В район Русалівка — Ризине він стягає дві силь
ні групи прориву, головним чином танкові з’єднання. В штабі вважають, 
що він хоче оточити наші війська біля Звенигородки. Щоб не допустити 
цього, командування навіть звідси забрало деякі частини і перекинуло 
в райони, яким загрожує небезпека.

Ахвледіані задумливб дивився на карту. Якщо люди Тельгена пі
дійдуть до радянської лінії фронту навпроти частин, які нічого про 
них не знають, то можна сподіватись найгіршого. Також і на німецько
му боці їм загрожує тепер більша небезпека, ніж на ділянці Ведмежого 
лісу, про яку було раніш домовлено. До того ж вранці було перехопле
но і розшифровано радіограму командування 8-ої армії, яка дуже стри
вожила Ахвледіані: командування 8-ої армії наказувало спеціальним 
частинам усіх дивізій з’ясувати, хто з колишніх військовослужбовців 
вермахту виступив проти Гітлера і де живуть їхні сім’ї.

Сержант ривком відчинив двері.
— Товаришу майор, радіограма від Тополі!
Ахвледіані вийшов слідом за радистом у суміжне приміщення й 

уважно дивився, як той, тримаючись лівою рукою за рацію, правою 
одна за одною швидко виводив на папері літери.

Коли підійшов Бродський, радист несподівано зупинився.
— Щось перебило...— Він смикав за навушники, крутив ручки 

рації.
— Викликайте ще,— нервово наказав Ахвледіані.
Запрацював ключ Морзе.
— Тополя,— бурмотів радист,— Тополя... Я Береза, я Береза... Вас 

зрозумів, повертайтесь... повертайтесь!
Напружуючи слух, Бродський і Ахвледіані нахилились до навушни

ків, наче могли щось зрозуміти з того шепотіння і посвистування.
Знизавши плечима, радист відклав олівець.
— Тополя більше не відповідає.
Ахвледіані мовчки читав текст незакінченої радіограми, яку тим ча

сом розшифрував сержант:
— «Повернення із запізненням на чотири години». Отже, це озна

чає через дві години. «Приблизно за двадцять кілометрів на схід 
від...» — він віддав сержантові папірця і знову підійшов разом із Брод- 
ським до карти.

— Тополя, Тополя... Я Береза... відповідайте,— доносилось із сусід
нього приміщення.

«Двадцять кілометрів на схід— від чого?» — міркував Ахвледіані.
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Тим часом Бродський відшукав на карті Ведмежий ліс. Він приклав 
олівець так, щоб його загострений кінець показував праворуч, і сказав:

— За двадцять кілометрів на схід від умовленого місця фронту 
вже немає.

— Там був тил ще тоді, коли група вирушала на завдання.
— Отже, Ведмежий ліс не можна брати за вихідну точку напрям

ку, скоріше ми повинні шукати їх в південно-західному напрямку.
Ахвледіані взяв циркуль і замірив відстань у напрямку фронту від 

усіх найближчих населених пунктів. Потім він побіг до начальника 
штабу, порадитися з ним, і повернувся з опущеними плечима.

Бродський все ще стояв біля карти.
— Всі точки перетину містяться надто далеко або від фронту, або 

ж від Ведмежого лісу, так що твої німці не змогли б пройти ці відстані 
за короткий час пішки.

— Групу очолює Ернст Тельген, він битий хлопець,— намагався 
підбадьорити себе Ахвледіані.

— Ну і що? — недовірливо запитав Бродський.
— Дуже просто: він міг перетворити свій загін на моторизований. 

Чого доброго, він ще приїде верхи на коні.
Вони зважували різноманітні можливості і не змогли нічого певно

го вирішити. Особливо непокоїло Ахвледіані те, що радіопередача рап
тово обірвалась.

— Я поїду в дивізію,— сказав він.
— І я з тобою.
Ахвледіані підганяв водія, але дорога була забита транспортом, 

машинами, які з темними фарами колонами просувались на захід. Ар
тилерія, самохідні гармати, грузовики з боєприпасами, «Т-34» запруди
ли шлях, і старий легковий автомобіль майора ледве-ледве пробирався 
між ними, весь час звертаючи на поле. Коли розривалася пелена хмар, 
вони бачили у місячному світлі, як колона, звиваючись, тяглася засні
женою долиною аж до обрію. А там далі вона, здавалося, ще ширшала 
і з’єднувалася з іншими колонами.

Саме туди задумливо дивився Зураб Ахвледіані. його мовчання не 
дивувало Бродського. Він був такий же, як і тоді, коли вони обидва ще 
були студентами, все ділили між собою і завжди трималися разом. Тоді 
ніхто й подумати не міг би, що між ними можлива серйозна сварка, 
навіть розрив. І все ж згодом дійшло й до цього. Це сталось, коли Оля 
віддала перевагу йому, Бродському. Потім він роками марно шукав 
Зураба. Лише минулого літа вони знову зустрілися — на фронті 3>раб,, 
який одразу ж добровільно пішов у армію, за цей час вже став капіта
ном, а Бродський, закінчивши факультет журналістики, був лейте
нантом.

Бродський не міг без хвилювання згадувати ту зустріч. Зураб одра
зу заявив, що ні в чому не звинувачує друга — адже жінка добровільно 
зробила вибір. Він коротко розпитав про Олю, і все лишилось по-старо
му, їхня дружба витримала випробування часом.

Машина підстрибувала на мерзлому грудді. Ахвледіані, що був за
дрімав, стукнувся головою об дах машини.

— Чому неодмінно треба їхати серед ночі? — промовив Бродський 
з легким докором у голосі.— Мені здається, ти завдаєш собі занадто 
багато клопоту з цими кількома німцями.

— Зараз їх кілька,— відповів Ахвледіані,— але незабаром ми мати
мемо поповнення. Офіцери, взяті в полон під Сталінградом.
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— І вони прибудуть сюди, на фронт? — Бродський ніяк не міг по
вірити. Звичайні солдати — це інша річ, наприклад, загін Тельгена, очо
люваний комуністом. Але офіцери?

— Вони повинні підтримати антифашистів у їх пропагандистській 
роботі,— пояснив Ахвледіані.

— Хто ж це таке придумав! Офіцери гітлерівської армії, які ще 
недавно вели свої частини в нашу країну! Зурабе, я тебе не розумію. 
Які ти маєш підстави довіряти їм? Чого доброго, вони при першій наго
ді пустять тобі кулю в лоба і втечуть до своїх!

— Якщо ти хочеш гарантій, то їх, мабуть, ніхто не зможе тобі 
дати,— відповів Ахвледіані,— але люди змінюються. Останнім часом 
багато військовополонених одвернулося від Гітлера. Також і офіцери. 
Я можу назвати тобі приклади, коли вони виправдали довір’я при вико
нанні бойових завдань у прифронтових районах.

— Це просто випадковість,— стояв на своєму Бродський.— Для 
мене вони вовки в овечій шкурі.

— Ненависть засліплює тебе, Сергію. Ненависть до німців можна 
зрозуміти, але вона закриває перспективи на майбутнє. Ми повинні вже 
тепер, у розпалі війни, працювати для миру.

Нарешті вони вирвалися вперед і поїхали швидше. Десь опівночі 
вони прибули в штаб дивізії.

— Товаришу майор! — вигукнув радист.— Радіограма від Тополі: 
новий напрямок їхнього маршу — Моринці.

Ахвледіані заходився шукати на карті село Моринці.
— Ось, ось воно!
Бродський зазирав йому через плече.
— Зовсім близько від Корсуня.

Але групи Тельгена цієї ночі не було виявлено ні в районі Морин- 
ців, ні десь-інде. Також і наступного дня Ахвледіані чекав марно. Ви
рішивши тікати на машині, щоб уникнути можливого переслідування, 
група в поспіху добрий шмат дороги проїхала в неправильному напрям
ку. Продовжуючи потім свій шлях пішки, вони змушені були багато 
кілометрів брести по снігу навпростець через поля. Весь час треба було 
обминати німецькі гарнізони, колони, вогневі артилерійські позиції. 
Особливо важким був останній етап — перехід через передній край ні
мецької оборони, яка тут весь час переміщувалась.

Оскільки ця дільниця була їм незнайома, перша спроба мало не 
закінчилася катастрофою: вони потрапили в район оборонних позицій 
есесівської частини, і їм ледве вдалося винести звідти ноги. Цілий день 
після того вони відсиджувалися в занесених снігом окопах серед лісу.

Лише через дві доби вони об’явилися в розташуванні однієї дивізії 
на іншому кінці котла. «Зовсім близько від Корсуня»,— говорив Брод
ський, маючи на увазі Моринці. Це було два дні тому. Тепер це можна 
було сказати і про дільницю тієї дивізії, куди прийшов загін Тельгена. 
З усіх боків з’єднання 1-го і 2-го Українських фронтів були «зовсім 
близько від Корсуня».

Маленька колона грузовиків з солдатами, що після поранення 
одужували в госпіталі, зупинилась. Перехилившись над сонним Кюбле- 
ром, Руст відслонив брезент і глянув уперед вздовж колони. Довкола 
жодного будиночка, жодного куща. Тільки свистить крижаний вітер.
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За якусь мить машина знову рушила. Руст сидів на ящику з боєприпа
сами, навпроти Жоржа.

У Руста боліла голова. Паніка, що несподівано виникла в замку, 
справила на нього гнітюче враження. «Скоріш, вставай! Шикуйсь!» — 
кричав Жорж, тягнучи його з грузовика. Хитаючись, він пішов за інши
ми солдатами, яким уже видавали каски, гвинтівки й патрони. Він та
кож все отримав. «Що ж сталося?» — запитував він Жоржа. «Ми тепер 
маршовий батальйон! Напружене становище. Поранених, яких учора 
ввечері возили на аеродром, відправили назад. Кінчились ілюзії, «юн- 
керси» вже не можуть пробитись!»

Руст змерз, він шукав сигарету. Раптом в кишені шинелі вш нама
цав папір. То була листівка! В тій метушні він навіть не мав часу про
читати її, щоб ніхто не бачив. Машина зупинилась знову, і всі позлази
ли, він укрився ковдрою з головою і, присвічуючи ліхтариком, про
читав:

«Убивствами і пожежами позначені шляхи вашої дивізії, замордо
вані цивільні люди, даремно зруйновані села. Яка ганьба! Бийте по 
руках тих, хто вбиває і палить. Доведіть, що ви не хотіли мати з ними 
нічого спільного!»

Коли його товариші повернулися знову до машини, Руст удав ніби 
спить. Якийсь час він навіть і справді подрімав.

— Ти ж не спиш,— мовив Жорж.— А я думав, що спиш, бо не ози
ваєшся.

— Мені здається, що я спав весь час,— відповів Руст.
— Що ж, і таке буває,— сказав Жорж ніби сам до себе.— А потім 

раптом трапиться...— Він намагався розгадати, що ж привело Руста в 
такий, майже шоковий, стан. Та все даремно. А Руст ухилявся від від
вертої розмови. «Нічого, він заговорить, коли ми залишимось самі,— 
подумав Жорж.— Хто може дати гарантію, що Кюблер та інші потім 
не проговоряться?»

З обережності він вирішив поки що не віддавати Рустові листа 
з дому, якого взяв для нього увечері. Якби той його прочитав, то, мож
ливо, відмовився б іти разом з ним...

Руст помацав кишеню шинелі. Там була листівка. Допитливо 
позираючи на Жоржа, він думав: «Він мене не продасть».

Жорж, прислухаючись, підвів голову. Чути було гуркіт гармат. З 
півдня чи з півночі? В цій проклятій коробці не можна було визначити 
напрямку. Та, мабуть, для нього те не має значення. Адже перебігти 
можна тільки на фронті.

Руст теж чув голос фронту. Несподівано він, ніби між іншим, ска
зав, але так, щоб інші ке змогли почути:

— Просунь руку до мене в кишеню.

Чим далі вони їхали, тим чутнішим ставав гуркіт. Сидячи навпочіп
ки біля заднього борта,«Жорж читав листівку.

— Ну як? — Руст підсів до нього.
Жорж тихо відповів:
— Вони праві.— Але зміст листівки цікавив його менше, ніж 

напис унизу: «Ця листівка служить перепусткою при переході на бік 
Червоної Армії».— Це корисна річ. Якби тільки знати, що за люди їх 
пишуть! Я взагалі не повірив би в їх існування, якби вони не провідали 
нас недавно під час кінофільму.

— Одного з них я знаю,— прошепотів Руст.
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— Ти?
— Лейтенант, який керував ними, колись служив у нашій батареї.
— Перебіг?

Так, у сорок другому. І мене хотів узяти з собою.
— І що ж?
Руст роздратовано махнув рукою.
— Я залишився. Заради батька.
Жорж наморщив лоба так, що навіть ніс трохи зморщився.
— Як це?
— ,Я хотів, щоб його звільнили. Він у концентраційному таборі.
Жорж обвів поглядом сонних солдатів і сказав:
— Ось бачиш, друже, нам треба триматися разом!— І він про

стягнув Рустові сигарету.
Коли вони зробили перші затяжки, їхні обличчя спохмурніли. Вони 

в’їжджали в якийсь населений пункт, що аж кишів солдатами й маши
нами. Гуркіт моторів, голосні команди, галас. Десь свистів паровоз.

Грузовик різко зупинився. Піднялася брезентова завіса над бортом, 
і літній обер-фельдфебель зазирнув усередину.

— Скоріше злазьте! Строїтись! Тільки жвавіш!
Солдати незадоволено забирали свої речі і злазили з машини.
— Тільки геть звідси, іншого виходу в нас немає! — прошепотів 

Жорж.
Руст непомітне озирнувся довкола. Всюди маленькими гуртками 

стояли солдати. Між ними туди й назад бігали фельдфебелі, шикували 
їх групами і вели в село.

Один з них лаявся:
— На таких геройських вояк ми якраз і чекали!
Кюблер теж ніяк не міг заспокоїтись. Кленучи все на світі, він, 

замість того, щоб поставити приклад на мерзлу землю, штовхнув ним 
солдата з іншої групи. Цю мить Жорж і Руст використали, щоб непо
мітно стрибнути у придорожну канаву. Пригинаючись, вони побігли поза 
кущами і кучугурами снігу. Останні будинки лишилися позаду, вони 
бачили на відстані якоїсь сотні метрів залізничний вокзал. Там також 
юрмились солдати. Жорж і Руст побігли далі, до замерзлої річки.

Раптом почувся шум моторів. Обидва стривожено озирались. Нал 
ними кружляв розвідник.

— Іван,— констатував Жорж.
— Що йому тут треба?
— Хоче глянути, що в нас на обід, ти, телепню.— Жорж постукав 

пальцем себе по лобі.
Побачивши неподалік скирту соломи під навісом, вони вирішили 

заховатись там і перечекати ніч, яка, можливо, принесе їм порятунок. 
Вони сподівались дочекатися радянських військ і здатися в полон. Це 
було все-таки не так небезпечно, як приєднуватись до нашвидку орга
нізованого й погано озброєного маршового батальйону.

Лежачи в соломі, вони прислухалися до гуркоту фронту, що невбла
ганно наближався. Коли ж він прийде нарешті до села, до вокзалу, до 
цієї скирти?

— На перший випадок ми вже вискочили з халепи,— сказав Руст.
— Але гвинтівки нам ще не слід викидати.— Жорж жував 

соломинку. В його кашкеті був захований лист. «Тепер, власне, я вже 
можу віддати йому листа,— подумав він.— Руперт однаково вже не змо
же повернутись назад — до свого батька!» Досі Жорж думав, що біль
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шість німецьких солдатів, так само як і він, не мають іншого бажання, 
як щонайшвидше викинути гвинтівки. Крім таких, як Кюблер, звичайно. 
Але його супутник — Жорж це відчував — думає зовсім по-іншому. Чи 
він, як і його батько, також червоний? Це було б непогано й для Жор
жа, коли вони прийдуть до росіян. Звичайно, базікання офіцерів про те, 
що росіяни не беруть полонених, він завжди вважав брехнею, і все- 
таки тепер, коли вони зібралися йти в полон, йому стало страшно.

Раптом знявся страшенний гармидер. Стріляли малокаліберні гар
мати, вибухи потрясали повітря. Руст і Жорж миттю виповзли із скирти.

— Ще цього нам бракувало,— бурчав Жорж.— Іван скидає бомби 
на вокзал!

Стріляючи з бортових гармат, на вокзал пікірували ланками по три 
дев’ять літаків і скидали бомби. В небо здіймалися чорні фонтани зем
лі і язики полум’я. Трасуючі кулі наздоганяли солдатів, що розбігались 
на всі боки. Дехто біг вздовж залізничної колії, просто до скирти.

Руст і Жорж побігли навпростець через поле. Вибухова хвиля від 
бомби повалила їх у сніг. Зверху сипався град щебеню, пахло паленим.

Жорж підвів голову. Густий чорний дим котився вздовж залізнич 
ного насипу. Довкола лежали солдати, деякі з них, здавалось, були по
ранені. Руст зціпив зуби. Втеча не вдалася. Отже, знов у цей ненавис
ний млин смерті! Разом із тими, кого позганяли з усіх закутків тилу.
І знову стара пісня: «Солдати, ворог хотів дезорієнтувати нас. Але 
ми були пильні! Поки сюди підійде генерал Губе зі своїми танками, ми 
повинні відбити перший наступ...» Все, як і раніш. «Унтер-офіцер, по 
дбайте про те, щоб ваше відділення...» Руперт обома руками ухопив сні
гу й приклав до скронь.

Коли літаки зникли, від вокзала залишився тільки чорний кістяк. 
Тишу порушували зойки і стогін поранених.

Жорж опам’ятався перший.
— Бери! — хрипко сказав він. Перед ним лежав солдат, поранений 

осколком у стегно. Вони обережно підвели його і взяли на руки. По 
дорозі до вокзалу до них приєдналося багато інших солдатів. Між об
вугленими дерев’яними балками й покрученим залізом лежали трупи.

Ледве встигли Руст і Жорж покласти пораненого, як обер-вахмістр 
наказав їм іти до збірного пункту енного батальйону.

— Давай спершу закуримо! — запропонував Жорж, відводячи това
риша вбік. Потім він запитав тоном, який змусив Руста насторожи
тись: — Між іншим, коли ти востаннє отримував листа?

— Ти що, смієшся? — роздратовано озвався Руст.
Наче не надаючи тій розмові особливого значення, Жорж глянув 

услід трьом «мессершміттам», які з хрипким свистом пронеслися над 
вокзалом.

— Ти щось приховуєш від мене.— Руст впритул підійшов до нього.
— Надзвичайні ситуації дозволяють вдаватись до надзвичайних 

заходів,— мовив Жорж і подумав: «Людина має тільки одну голо
ву, а тому, перш ніж комусь довіритись, треба знати, з ким маєш 
справу».

Руст схвильовано взяв листа, якого Жорж витяг із своєї шапки. 
Лист був від матері.

Анна Руст написала всього кілька рядків. Цього разу, мабуть, не 
так через небажання довіряти свої думки паперу, як тому, що хотіла 
якомога швидше переслати йому листа від батька.

На аркушику з друкованим написом «Концентраційний табір Бу-
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хенвальд» батько повідомляв, що його справи «здебільшого йдуть доб
ре» і щодо здоров’я він «у міру можливості перебуває в задовільному 
стані». Що мало означати «у міру можливості» в цьому зв’язку. Руст 
розумів; есесівців він знав. Поміж незначними запитаннями і зауважен
нями, які могла розшифрувати тільки мати, кілька речень стосувались 
також Руста. Хоч в тих словах була виражена звичайна батьківська 
турбота, цензор у чорному мундирі обов’язково спіткнувся б на них і 
щонайменше викреслив, як завжди. Хто знає, що було причиною того, 
що вони залишилися.

Виснажений багаторічним ув’язненням, батько все ж знаходив у 
собі сили думати про долю сина: «Враховуючи становище, я часто зга
дую Руперта. Він сам повинен тепер знати, що йому робити. Про аме
риканців та англійців, як ти знаєш, я ніколи не говорив схвально...»

«Це вірно,— подумав Руст.— Але про росіян він завжди говорив 
тільки добре».— Раптом він збагнув, що стояло за цими словами...

В ніч з четвертого на п’яте лютого Руперту Русту і Жоржу Бра- 
деману вдалося нарешті перейти до росіян. Це сталося у В., на пів
денному заході котла, там, де війська 2-го Українського фронту від
били наступ частин німецької групи військ «Південь», що при підтримці 
оточених наступали від Толмача.

Маршовий батальйон, до якого мусили знову приєднатися Руст і 
Жорж на зруйнованій залізничній станції, спішно привезли на грузо
виках у це село. Прибувши туди надвечір, батальйон дістав наказ 
зайняти позиції на горбах. По сусідству окопувались так звані бойові 
групи об’єднаних полків, які після невдалої спроби з’єднатися з вій
ськами, що наступали від Толмача, були відкинуті назад.

Фронт гуркотів уже зовсім близько. Контратакуючи, радянські 
війська вклинилися з флангу через ліс; «Т-34» котилися почорнілими 
під полуденним сонцем горбами, нестримні густі лави піхотинців ішли 
долиною.

Маршовий батальйон не мав своєї артилерії. Бойові групи право
руч — дві гармати — дострілювали останні снаряди. Один радянський 
танк загорівся, другий і третій були підбиті і зупинились. А коли на
близились решта «тридцятьчетвірок» і цеп радянської піхоти, весь 
маршовий батальйон відійшов у село.

Руст і Жорж перебігли вулицю — її саме обстрілювали — перест
рибнули кілька парканів. Поблизу вибухали снаряди, горіли хати. Пе
ред ними з шипінням упала в сніг палаюча балка. Десь хтось надсадно 
кричав.

Жорж, ведучи за собою Руста, зайшов у якийсь сарай. Ледве пе
реводячи дух, вони прихилилися до дверей. І раптом з темряви залунав 
знайомий голос: «...фронт ніколи не втратить бойового духу, а після 
цих важких днів знову почне... те, що цей могутній процес, який по
трясає весь світ, проходить у стражданні і болях, відповідає вічному 
законові провидіння...»

Вони впізнали голос Гітлера.
— Ідіот! — Жорж, спотикаючись, пішов у темряву.— Твоє прови

діння ми сьогодні поправляємо!
Коробка перекинулась, квакання обірвалось.
Поступово гуркіт бою перемістився в інший кінець села.
— Скоро ми вже будемо там,— мовив Руст.
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Жорж буркнув під ніс щось незрозуміле. Йому було страшно, і він 
вже дорікав собі, що пішов на такий риск.

Час наче зупинився.
Руст і Жорж прислухалися, відчинили двері. Село догоряло. Зда

валося, там одцвітають вогняні квіти. Вони обережно вийшли надвір, 
сторожко озирнулися на всі боки. Досить на мить загаятися, і ти 
пропав!

Коли вони вийшли, освітлені і засліплені полум’ям палаючого бу
динку на вулицю, почувся раптом окрик по-російськи:

— Стій! Руки вгору!
Вони кинули гвинтівки і підняли руки. Біля грузовика на тому 

боці вулиці, тримаючи автомати напоготові, стояло кілька червоноар- 
мійців.

— Камаради!.. Товариш! — схвильовано закричав Руст. В його го
лосі відчувалось полегшення і радість, але також страх і непевність.

— Товариш,— крикнув також Жорж. Як і завжди в складних си
туаціях, у нього скривилося обличчя, ніби він хотів усміхнутись.

Дні теля провалу широкої операції по деблокуванню і оточенню 
група військ «Південь» використовувала для підготовки нової подібної 
операції. Генерал-фельдмаршал Манштейн наказав, незважаючи на 
дуже великі втрати, кинути в район Ризина для нового наступу на Ли- 
сянку ще одну танкову дивізію, один батальйон важких танків і два 
дивізіони самохідних артилерійських установок. Крім того, він переки
нув з району Толмача за тридцять кілометрів на північний захід три 
танкові дивізіони — в район Єрків, звідки вони також повинні були 
пробиватись до Лисянки. Одночасно в котлі біля Стеблева збиралися 
великі сили з метою прорватися через Шендерівку до Лисянки. Це пе
регрупування військ проводилося з наміром деблокувати обидва замк
нуті в котлі корпуси і одночасно відрізати радянські частини, які на
ступали в районі Рижанівка — Лисянка — Звенигородка. З цією метою 
командування групи військ «Південь» перемістило напрямок головного 
удару своєї операції на західний край кільця оточення.

Командування обох Українських фронтів на чолі з маршалом Жу- 
ковим вжило відповідних контрзаходів. Основне завдання в цій ситуа
ції полягало — поряд із забезпеченням надійності зовнішнього краю 
кільця оточення — в звуженні фронту котла, в підготовці військ внут
рішнього кільця оточення до останнього удару, розчленуванні і оста
точному зав’язуванні котла шляхом концентрованого наступу з усіх 
боків.

З операціями Червоної Армії систематично координували в ці дні 
свої дії партизани, що згуртувалися на території котла в з’єднанні Ру
дого: загін імені Боженка під керівництвом Е. П. Підтикана, загін 
«Винищувач» під керівництвом П. Н. Могильного і загін імені Шев
ченка на чолі з М. О. Дудченком; партизанське з’єднання Рудого за 
вказівками В. К. Щедрова, комісара В. С. Федіна і начальника штабу 
І. А. Ковальчука ще до котла все чіткіше погоджувало свої операції 
з операціями регулярних радянських військ, і руйнувало мости, шляхи 
сполучення, знищувало бойову техніку та живу силу ворога, особливо 
на тих ділянках фронту, проти яких спрямовувався наступ радянських 
військ. Після оточення обох німецьких корпусів з’єднання Рудого про
вело велику операцію на знищення німецького гарнізону в Таганчі, за
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п’ятнадцять кілометрів на північ від Корсуня. Згодом після звільнення 
п’ятисот полонених у Корсуні партизани Рудого в тісній взаємодії з 
частинами 27-ї Радянської Армії завдавали нищівних ударів німецьким 
військам у котлі. Після 4 лютого загін імені Шевченка нарешті об’єд
нався в п’ятнадцяти кілометрах на північ від Корсуня з 206-ю стріле
цькою дивізією, в той час як загони «Винищувач» та імені Боженка 
успішно підтримували наступ цієї дивізії, завдаючи оточеним німець
ким військам ударів з тилу.

В цей же час посилили свою активність також три інші загони 
партизанів, що діяли у котлі. Спільними зусиллями вони ліквідували 
німецьку комендатуру в Бужанці, не дали ворогові висадити в повітря 
цукровий завод, дезорганізовували в цьому районі підвіз німецьких 
боєприпасів. Вони успішно розірвали оточення, в яке, наступаючи, по
трапила 136-а стрілецька дивізія, а після цього продовжували воювати 
в рядах Червоної Армії.

Усі з’єднання, німецькі й радянські, регулярні війська і партизани, 
наземні війська й авіація мусили в ці дні долати додаткові труднощі, 
пов’язані із зміною погоди. Раптова відлига за день перетворила грун
тові дороги у наповнені грязюкою канави, по яких навіть танки насилу 
пробиралися вперед. Іноді за цілий день машини просувалися на п’ять 
кілометрів, а вночі примерзали так міцно, що їх треба було звільняти 
із твердої, як бетон, багнюки сокирами, паяльними лампами та бензи
новими факелами.

Наступаючі підрозділи потребували допомоги, щоб хоч трохи 
привести до ладу дороги і забезпечити необхідну передислокацію військ. 
Жінки, діти, старі люди естафетою носили на плечах у мішках боєпри
паси для радянських військ, що вели бої, підвозили на тачках каміння, 
тягли гілля і стовпи, зривали, не вагаючись, солому з останніх уцілілих 
хат — для мощення доріг, якими наступала Червона Армія і до лав 
якої в цих селах ставали чоловіки і юнаки. Тільки в Квітках до 180-ї 
стрілецької дивізії приєдналося п’ятсот чоловік. Всюди жінки й дівчата 
виносили з поля бою поранених, подавали їм першу допомогу, часто 
самі брались за зброю, проводили радянську піхоту і танки таємними 
стежками в тил німецьких військ і безстрашно несли розвідувальну 
службу.

Битва досягла кульмінації. На переораній снарядами землі в ра
йоні Корсуня-Шевченківського не було жодної людини, якої так чи 
інакше не захопив би цей шалений вир.

Обидві сторони боролися запекло. Коли кінчався останній патрон, 
кидалися в рукопашний бій. На деяких дільницях фронт, немов мор
ська хвиля, то відкочувався, то знову котився вперед просто по трупах 
убитих і по тілах поранених. Котел зменшився наполовину, і тепер ото
чені все частіше потрапляли під обстріл важких радянських батарей. 
Цим була створена важлива передумова для успішного проведення 
організованого маршалом Жуковим останнього удару. Наказ уже був 
підготовлений.

У цій ситуації командування обох Українських фронтів вирішило 
дати останній шанс командуючому оточеними німецькими корпусами 
генералові Вільгельму Штеммерману і ультиматумом змусити його 
припинити бойові дії. Вирішено було послати двох парламентерів у 
вівторок 8 лютого в районі села Хирівки. Від 1-го Українського фрон
ту вже вирушив туди підполковник А. П. Савельев, а від 2-го Україн
ського фронту — лейтенант А. В. Смирнов.
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Лейтенант Смирнов прибув у Хирівку ввечері 7 лютого разом 
з майором Ахвледіані та Ернстом Тельгеном. Тельген наступного ранку 
мав з допомогою гучномовця поінформувати німецькі частини цієї діль
ниці про вихід радянських парламентерів.

— Увага! Увага! Камераден, з вами говорить рядовий артилерист 
Ернст Тельген за дорученням національного комітету «Вільна Німеч
чина». Товариші, я маю передати вам важливе повідомлення...

Низькі хмари звисали над плямистими чорно-білими полями. Коли 
Тельген підніс до рота мікрофон, повалив лапастий сніг. З радянського 
боку вже більше години не стріляли. А з німецьких окопів навпаки — 
вогонь наростав, немовби тиша нервувала там солдатів.

Тельген ще раз глянув через край воронки з-під снаряда туди, в 
бік цвинтаря Хирівки, де стояла замаскована машина зв’язківців.

— Увага, увага! Камераден! — він зробив невелику паузу. Чи ж по
чують там, чи зрозуміють його слова? З німецьких окопів все ще стрі
ляли.

— Увага, увага! Камераден! — крикнув він ще раз у мікрофон.
Вогонь, здавалось, послабшав. І ось стало так тихо, що він навіть

чув тихий посвист вітру. Тельген зсунув на потилицю хутряну шапку 
і почав виразно читати текст оголошення:

— ...Я маю передати вам важливе повідомлення. Сьогодні о чо
тирнадцятій годині в напрямку німецьких ліній на цій дільниці фронту 
від цвинтаря Хирівки вийдуть два радянські парламентери. Вони упов
новажені передати ультиматум командуючому оточених в районі Кор- 
суня-Шевченківського німецьких з’єднань генералові артилерії Віль- 
гельму Штеммерману від командирів Першого та Другого Українських 
фронтів, а також від представника Ставки Верховного Головнокоманду
вання Червоної Армії маршала Жукова. Увага, увага! Товариші...

Двічі прочитавши оголошення, Тельген сказав німецьким солдатам, 
щоб вони зробили три постріли з рушниці або дали три черги з авто
мата чи кулемета, якщо зрозуміли його. Він підвів голову і, сховавши 
мікрофон у кишеню шинелі, почав розтирати задубілі руки.

Довго довелося йому чекати відповіді. Нарешті ліворуч від нього 
пролунали один за одним два постріли, а за ними трохи згодом третій. 
Майже водночас спочатку ще далі ліворуч, а потім праворуч від ньо
го почулося по три кулеметні чи автоматні черги.

Ернст радісно ляснув себе по колінах. «Зрозуміли! Ви мене по
чули і зрозуміли!»

Він підхопився й визирнув із воронки в напрямку німецьких око
пів, ніби хотів глянути там солдатам в обличчя й попросити їх добре 
зважити, що таке — ультиматум. Раптом зовсім близько від нього 
просвистіло кілька куль.

Ще протягом двох годин цього ранку Тельген їздив на машині 
зв’язківців понад лінією фронту, щоб то тут, то там сповістити німців 
про прибуття радянських парламентерів. Всюди, де він читав оголо
шення, припиняли вогонь і відповідали трьома пострілами або ж трьо
ма чергами: «Зрозуміли!» Одночасно радянська служба зв’язку пере
давала по радіо німецьким зв’язківцям це саме оголошення і діста
вала підтвердження: «Ваш текст зрозуміли».

Тим часом в Хирівку вже приїхали парламентери.
— Отже, ми вдвох матимемо честь засвідчити німцям свою пова
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гу, товаришу лейтенант,— вигукнув підполковник Савельев розчулено, 
по-батьківськи поплескавши Смирнова по плечу.— Тільки не в такій 
формі, звичайно. Почистити чоботи, поголитись, а це зім’яте лахміття 
в пічку! Ми ще маємо час. Знаєте, чого б мені найбільше зараз хоті
лось? — збентежено усміхаючись, він ступив крок назад.— Прилягти б 
та з годинку поспати. Але, коли подумаю — о чотирнадцятій годині! 
Ні, я не зможу заплющити очі!

Смирнов був веселий. Про Савельева йому вже багато розповідали. 
Цей кремезний підполковник всюди користувався великою повагою. 
«Сорок років йому й не даси»,— подумав Смирнов, снідаючи разом з 
Савельєвим у селянській хаті, яка служила квартирою командирові ро
ти, що займала позиції перед цвинтарем.

Підполковник попросив Тельгена докладно розповісти, як німецькі 
солдати реагували на оголошення, і по-дружньому поговорив з ним 
про особисті справи.

— Ось який ти,— мовив він задоволено.— Недаремне тебе тут 
називають тельманівцем!

Потім настала мить, коли підполковника зовсім зморила втома. 
Очі Савельева мимоволі заплющились, а голова похилилась набік. Об
личчя враз змінилося: здавалося, що воно геть зморщене і вкрите шра
мами.

Смирнов і Тельген навшпиньках вийшли з кімнати й побачили го
лубе і майже безхмарне небо. Поривчастий вітер доносив гуркіт з тих 
дільниць фронту, де ще не припинили вогню.

Але, коли Савельев і Смирнов у супроводі солдата Кузнецова ви
йшли, з білим прапором на сільську вулицю, небо над Хирівкою знову 
нахмарилось. Ординарці, радисти й вістові, що стояли групкою, за
мовкли.

Смирнов пильно подивився на Савельева, що йшов тепер поруч з 
ним — високий, стрункий, обличчя знову гладеньке, мов у юнака. На 
цвинтарі, край села, де проходили позиції роти Трохименка, на них 
чекав командир. Він у бінокль спостерігав за німецькими окопами.

— Щось видно? — коротко запитав Савельев.
— Нічого, товаришу підполковник.
— Гаразд,— Савельев обернувся до Смирнова.— Ходімо!
В окопах стояли солдати з гвинтівками й гранатами напоготові. 

На вогневі позиції були підвезені міномети, готові до бою стояли ку
лемети. Ніхто не курив, ніхто не розмовляв. Тиша панувала також і 
там, на німецьких позиціях. Напружена тиша.

Всі дивилися на обох офіцерів, шинелі яких були старанно вичи
щені, а чоботи блищали, немов для параду на Червоній площі. Сотні 
очей стежили за ними, коли вони виходили в нейтральну зону.

Двадцять метрів, двадцять п’ять... В німецьких окопах не помітно 
було ніякого руху. Смирнов занепокоївся, йому раптом здалося, що він 
почув брязкіт металу і якісь голоси. «Чого доброго, німці ще...»—поду
мав він і спіткнувся. Солдат Кузнецов, що йшов з білим прапором по
руч, підтримав його. Савельев, здавалось, нічого не помічав; він дивив
ся вперед, на вилицях перекочувалися жовна.

Тридцять метрів... «Ми, мабуть, не дійшли ще до середини нейт
ральної зони»,— заспокоював сам себе Смирнов. Та раптом він прига
дав Антонівку, те маленьке село, в якому, незважаючи на безнадій
ність становища, німецький гарнізон скажено оборонявся, а сержантові, 
який приніс їм ультиматум, випалили на лобі зірку і, побивши його
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трохи не до смерті, відправили назад. А що, коли й тут німці вияв
ляться такими ж підступними? Сьогодні вранці деякі з них стріляли з 
Тельгена. Можливо, і зараз вони, зловтішно скалячи зуби, дивляться, 
як парламентери прямують на мінне поле?

Савельев голосно відкашлявся і сплюнув. І на його думку, ця тиша 
не віщувала нічого доброго. Він насунув на лоб шапку й прискорив 
крок. Скільки вони вже пройшли? Сорок метрів? П’ятдесят? Смирнов 
уже облишив лічити кроки. Він поспішав, щоб не відставати від під
полковника. Солдат з прапором теж наддав ходи. Позаду ніби хтось 
гукнув? Смирнов обернувся. В цю мить Савельев штовхнув його ліктем:

— Вони йдуть!
І справді, з німецьких окопів вистрибнуло кілька брудно-зелених 

постатей і, випроставшись, попрямували їм назустріч. Один з них ніс 
у руці щось схоже на чемодан.

Попереду маленької групи йшов присадкуватий офіцер, капітан. 
За ним — унтер-офіцер і двоє солдатів. Літній капітан не справляв вра
ження фронтовика. Важко дихаючи, він зупинився метрів за п’ять перед 
Савельевим та Смирновим і козирнув, приклавши долоню до хутряно? 
шапки. Його очі неспокійно перебігали з одного на другого, але, не
зважаючи на це, здавались якимись байдужими і майже добродушни
ми. Він наказав солдатові з чемоданом вийти вперед.

Що було в чемодані, Смирнов знав. Поки його відкривали, він до
питливо вдивлявся в обличчя унтер-офіцера та обох солдатів. Адже не 
скоро йому знову трапиться нагода так близько бачити німців, яких не 
взяли в полон.

Після того, як німецький капітан пояснив,— він говорив російською 
мовою з акцентом прибалтійського, німця,— що командири німецьких 
військ навколо Корсуня були сповіщені про прихід радянських парла
ментерів і згодні їх прийняти, він дістав з чемодана дві білі хусточки. 
Савельеву першому зав’язали очі. Останнім, кого побачив Смирнов, 
був солдат Кузнецов, який, чітко віддавши честь, повернувся, не
наче на учбовому плацу кругом, і короткими швидкими кроками пішов 
у напрямку Хирівки.

Тим часом унтер-офіцер став праворуч від Савельева, а другий 
солдат, який весь час з неприхованою цікавістю розглядав Смирнова,— 
праворуч від нього. Потім вони взяли обох парламентерів під руки і 
повели їх уперед до німецьких ліній.

Друга половина шляху видалася Смирнову набагато довшою. На
решті лейтенант справді почув голоси і брязкіт металу й зрозумів, що 
вони підійшли до німецьких окопів. По дощатих містках вони пере
йшли через них і попрямували далі, ковзаючись на мокрій землі. Сол
дат мусив кілька разів підтримувати Смирнова й спрямовувати його то 
вліво, то вправо, очевидно, обминаючи дерева, вирви з-під снарядів 
або калюжі.

Так вони йшли, певне, з півгодини, потім капітан наказав їм зупи
нитись і зачекати. Смирнов чув, як той віддалявся. Унтер-офіцер і сол
дат обмінялися кількома словами. Раптом Смирнов відчув, що солдат- 
поводатар легенько штовхнув його ліктем. Смирнов мимоволі повернув 
до нього голову, і той ламаною російською мовою прошепотів йому у 
вухо: «Товариш, слухати! Росіяни — добрий народ! Слухати? Я любити 
росіяни, дуже любити!»

Смирнов з несподіванки зробив крок убік. «Що це означає? Я му
шу зважувати кожне своє слово. Якби я міг зараз глянути на його
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обличчя! Але ж, коли він від щирого серця, то я ж не маю права його 
відштовхнути...»

Смирнов дістав з кишені цигарки, але перш ніж встиг розкрити 
пачку, його губів вже торкнулася сигарета.

— Будь ласка, візьміть! — говорив солдат. Смирнов простяг у його 
напрямку пачку цигарок.

— О, дякую.
Смирнов чув, як солдат витяг цигарку й запалював сірника. Цей 

обмін — хіба вже тільки це не е добрим знаком?

Десь поруч зупинилась автомашина. Підійшов капітан і наказав 
їм сідати. Виявилось, що це була відкрита легкова машина, звичайно, 
німецька. Смирнов визначив це по м’якій, не для польових доріг, амор
тизації. З півгодини, або навіть менше, машина мчала прямо, потім во
дій помітно зменшив швидкість. Під шинами вже не хлюпало, а тихо 
шурхотіло — очевидно, вони їхали бруківкою.

— Стеблів? — тихо запитав Смирнов підполковника. Якби вони 
могли взнати, а потім доповісти, де розташований штаб генерала Штем- 
мермана...

— Навряд,— відповів Савельев.
А може, це вже Корсунь? Машина знову їхала швидко. Авто зро

било поворот, потім ще і ще, безперечно, це був великий населений 
пункт, можливо, містечко. Раптом шофер різко загальмував і заглушив 
мотор. Вони приїхали.

Смирнов скочив на ноги і, прислухаючись, повертав голову на всі 
боки. Чути було приглушені голоси. Але він не міг нічого зрозуміти, 
в його вухах ще стояв свист вітру. Але що люди навколо нього були 
німці й говорили по-німецьки, він чув добре. Один голос запитав про 
причину зборища, інший пояснив, що росіяни прислали парламентерів 
для переговорів.

— Вони гадають, що ми вже втратили будь-яку надію,— глузливо 
докинув третій.

— Бидло,— сказав хтось хрипко. Савельев уже вийшов з машини, 
Смирнов поспішив за ним. У супроводі солдата він ішов крізь голоси, 
які при його наближенні стихали, а потім звучали знову. «Чудові штиб
лети», — тихо промовив хтось, і Смирнов подумав про свої начищені до 
блиску чоботи.

Поступово розмови припинилися. Та лейтенант Смирнов і не звер
тав уже на них уваги. Через кілька хвилин вони стоятимуть віч-на-віч 
з представником командування обох оточених у котлі німецьких кор
пусів. Він намагався зібрати всі свої сили в цю вирішальну годину, 
від якої залежатиме не тільки життя багатьох радянських громадян, а 
й десятків тисяч німецьких солдатів.

Смирнов уже вкотре намагався уявити себе в становищі німецько
го командуючого і міркував, як би діяв на його місці. І кожного разу, 
думаючи про це, він міг поставити себе в таку ж безвихідну воєнну 
ситуацію, тільки, звичайно, не як командир армії загарбників.

Він помітив, що вони вже пройшли бруковану вулицю. Під ногами 
шурхотів гравій. Може, алея? Мимо проїжджало багато легкових ма
шин. Раптом він здригнувся. Зовсім близько, очевидно, з якогось бу
динку, долинув дівочий сміх, потім почулися якісь слова. Українська 
мова.

Знову повз них мчали автомашини, переганяли їх або ж їхали на
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зустріч. Коли стало тихо, дзвінкі голоси українських дівчат звучали 
вже десь далеко. Вони сміялися, і цей сміх супроводжував обох офі
церів аж до дверей будинку.

Отже, тут! Смирнов мимоволі простяг до Савельева руку.
— Що? — запитав той.
— Усе гаразд.— Смирнов зціпив зуби, змушуючи себе заспокоїтись.
Вони пройшли вузенькими сіньми, зайшли в якісь двері. В кімнаті

зупинилися на килимі — чулося човгання стільців, кроки кількох чоло
віків. Нарешті хтось наказав по-німецьки.

— Зняти пов’язки!
В очі парламентерів вдарило сліпуче світло, хоч вікна були зовсім 

маленькі. Смирнов, кліпаючи, озирався довкола. Це була селянська ха
та. Низька стеля, побілені нерівні стіни, чисто вимиті широкі мостини. 
Мисник, етажерка, вазони, сімейні фотографії, обвішані білими руш
никами, стільці, килим, принесений, мабуть, з іншого будинку. Біля 
стола перед вікном стояли двоє німецьких офіцерів. Полковник і підпол
ковник. В обох сивувате гладенько зачесане назад волосся й бліді від 
перевтоми обличчя.

Якусь мить панувала напружена, сповнена чекання тиша.
Савельев клацнув каблуками і приклав руку до шапки; Смирнов 

поспішив зробити те саме. Німці відкозиряли, і полковник урочисто 
відрекомендувався:

— Начальник артилерії сорок другого армійського корпусу, пол
ковник Фойквет.

Савельев повільно підійшов до стола й показав посвідчення пар
ламентерів.

— У мене е послання,— пояснив він,— яке я маю передати гене
ралові Шгеммерману.

Полковник Фойквет довірчим тоном відповів:
— Генерал Штеммерман доручив мені прийняти це послання. На

скільки нам відомо,— він відкашлявся,— йдеться про умови нашої ка
пітуляції?

— Так,— відповів Савельев.— Радянське Верховне Головнокоман
дування пропонує військам у котлі скласти зброю.

Фойквет перезирнувся з підполковником, який нервово посмикував 
себе за комір.

— Оточення — це тактичне поняття,— відповів він незворушно.— 
Сьогодні ми потрапили в котел, а завтра ваші війска можуть опини
тися в такому ж становищі.

— Нам здається, що на це у вас не вистачить ні сил, ні часу. — 
Усміхаючись, Савельев передав полковникові послання.— Між іншим, 
оточення тут вже стало стратегічною реальністю.

Фойквет жестом запросив парламентерів сісти. Не відповідаючи Са
вельеву, він відкрив конверт і заглибився в читання документа. Парла
ментери знали його майже напам’ять і перечитували ще раз у думках:

«Командирові 42-го армійського корпусу, командирові 11-го армій
ського корпусу, командирам 112-ої, 88-ої, 82-ої, 72-ої, 167-ої, 168-ої, 57-ої 
і 332-ої піхотних дивізій, дивізії безпеки, танкової дивізії СС «Вікінг» 
і мотобригади «Валлонія». Всьому офіцерському корпусу німецьких 
військ, оточених в районі Корсуня-Шевченківського.

42-ий і 11-ий армійські корпуси німецької армії повністю оточені.
Війська Червоної Армії замкнули це угрупування залізним кільцем. 

Кільце блокади дедалі звужується. Ваша надія на порятунок марна...»
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Рука Фойквета затремтіла. Він поклав документ на стіл і пробіг 
поглядом перелік невдалих спроб розірвати оточення, які йому й без 
того були добре відомі, а також посилання на те, що вже перервано 
й повітряне сполучення.

«Для уникнення марного кровопролиття,— читав він далі,— ми 
пропонуємо вам прийняти такі умови капітуляції:

1. Всі оточені німецькі війська, на чолі з Вами і Вашими штаба
ми, негайно припиняють бойові дії.

2. Ви передаєте нам увесь особовий склад, всю зброю, боєприпа
си, транспортні засоби і всю техніку непошкодженою. Ми гарантуємо 
всім офіцерам і солдатам, які припинять опір, життя і безпеку...»

Нашвидку проглядаючи текст далі, Фойквет зупинився на пункті:
«Увесь персонал з’єднань, які здадуться, мають право залишити 

собі військову форму, відзнаки чину й ордени, особисті речі й коштов
ності; вищому офіцерському корпусу, крім того, дозволяється залишити 
при собі холодну зброю. Усім пораненим і хворим буде подана медич
на допомога.

Всі офіцери, унтер-офіцери й солдати одразу ж забезпечуються про
довольством.

На Вашу відповідь ми чекатимемо об 11 годині за московським 
часом 9 лютого 1944 року в письмовій формі через ваших представ
ників, які мають їхати на невеликій легковій машині з білим прапором 
по дорозі, що веде від Корсуня-Шевченківського через Стеблів на Хи- 
рівку...»

Фойквет передав документ підполковнику, який весь час намагався 
розібрати деякі слова з свого місця, і звернувся до Савельева:

— Гаразд,— сказав він, зітхнувши.— Я попрошу вас тим часом від
почити в сусідній кімнаті. Я маю доповісти про цей лист.

У сусідній кімнаті на маленькій кушетці сидів капітан, який зуст
рів їх перед німецькими окопами.. Коли увійшли Савельев і Смирнов, 
він швидко підвівся, наскільки дозволяла йому повнота, вказав їм на 
кушетку, а сам пересів на стілець біля дверей. Савельев подякував і 
запропонував йому цигарку. Всі троє курили мовчки.

Крізь зачинені двері Смирнов чув, як полковник Фойквет повторю
вав текст ультиматуму; очевидно, він передавав його по телефону гене
ралові Штеммерману. Потім почалася довга розмова, в ході якої Фой
квет кілька разів починав говорити схвильовано й сердито.

Смирнов підвівся, щоб підійти до вікна. В ту ж мить капітан під
хопився й заступив йому дорогу.

— На жаль, я не маю права дозволити вам...
— О, пробачте,— мовив Смирнов.— Я замислився...
В думках він був далеко від цієї хати, і все ж напружено прислу

хався до розмови в сусідній кімнаті. Вирваний цим особливим дору
ченням із фронтових буднів, він раптом ніби опинився в стані неваго
мості.

Фойквет все ще розмовляв по телефону, спокійніше, ніж раніше, 
стриманіше. Але іноді здавалося, що він тихо лаявся. Смирнов шкоду
вав, що не міг бачити, чи прикривав він в цей час рукою мікрофон 
телефонної трубки. Потім в сусідній кімнаті якусь мить стояла тиша. 
Ні, просто обидва німецькі офіцери тихо розмовляли.

Чекання затяглося.
Минуло, мабуть, з годину, коли Фойквет широко розчинив двері і 

офіційним тоном заявив:
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— Я уповноважений вести з вами переговори. Тому прошу вас вба
чати тепер в моїй особі командуючого оточеними військами. Я хотів би 
тепер детальніше познайомитися з вашими пропозиціями.

Переговори почалися.
Поперемінно Фойквет і підполковник, 1ЦО сидів ліворуч від нього, 

ставили парламентерам запитання і просили пояснити то одне, то інше 
формулювання ультиматуму. Оскільки відповідав здебільшого Савельев, 
Смирнов мав досить часу, щоб спостерігати за мімікою, жестами та 
інтонацією обох німців і робити з усього цього, а також із змісту й ха
рактеру запитань висновки, яке враження справила на них пропозиція 
про капітуляцію.

Чим довше тривали переговори, тим ясніше ставало, що німецький 
штаб серйозно поставився до радянського ультиматуму. Правда, зда
валось, що німці не схильні прийняти абсолютно всі умови, проте готові 
зважити всі можливості і досягти якоїсь згоди на основі цього доку
мента.

Із підкресленої незворушності обох сивих офіцерів Смирнов зробив 
висновок, що вони, як стратеги, вже давно зрозуміли безвихідність сво
го становища і тільки не хотіли в цьому зізнаватись. А в той самий 
час, коли вони, добираючи слова, уточнювали формулювання докумен
та, на інших дільницях фронту оточені в котлі солдати падали під ку
лями — мертві й поранені. Оточені сподівались на успіх другої опера
ції по деблокуванню, яку готував Манштейн. «Тримайтесь, ми прийде
мо, незважаючи на грязюку!» — передав по радіо напередодні генерал 
Губе, командир 1-ої танкової армії. Щоправда, Губе не міг похвалитися 
освітою на рівні генерального штабу,— це знав Фойквет і штабні офі
цери,— зате він мав значний фронтовий досвід.

Запитання уже ставились не так часто. Полковник Фойквет нахи
лився до підполковника, який весь час робив записи, і пошепки обмі
нявся з ним кількома фразами, потім підвівся, розгладив свій мундир 
і сказав:

— На цьому дозвольте вважати переговори закінченими. Передай
те своєму командуванню, що ми вивчимо ультиматум і перешлемо від
повідь, як ви запропонували. До вас прибуде делегація.

Савельев і Смирнов також встали, віддали по-військовому честь. 
Обидва німці, виструнчившись, відповіли їм. Савельев і Смирнов пішли 
в сусідню кімнату, де на них уже чекав капітан, унтер-офіцер і обидва 
солдати, які зустріли їх на нейтральній смузі.

Із зав’язаними очима їх вивели з хати. Своє доручення вони ви
конали, проте головне питання — чи приймуть німці ультиматум? — ли
шалося відкритим.

Смирнов намагався пригадати, скільки кроків він пройшов перед 
цим садовою доріжкою. Він напружено прислухався до багатьох бли
зьких і далеких шумів: мимо проїжджали автомашини, тріскотіли мо
тоцикли, бряжчав посуд, шурхотів гравій під чобітьми колони солдатів.

Потім почулося якесь ритмічне попискування і тихе постукування. 
Що це? Здається, велосипедист. «Мабуть, зовсім старезний дранду
лет»,— подумав Смирнов. І раптом він аж здригнувся. Велосипедист 
насвистував якусь мелодію. Що ж він свистить? «Інтернаціонал»?! 
І просто німцям в обличчя!

Смирнов не знав, коли він сів у машину, коли вийшов з неї і як 
довго тюпав по слизькій нерівній землі. Солдат, який його вів, ще раз 
щось шепнув йому, але Смирнов чув лише спів і музику, що лунала
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в ньому самому і переносила його далеко звідси — в Москву, йому 
здавалося, що він сидить у концертному залі. А потім, ще чуючи 
натхненні звуки симфонії Шостаковича, вони ходили по набережній 
Москви-ріки, він і Катя.

Лише коли німецький капітан сказав зупинитись, Смирнов повер
нувся до дійсності. Поводатар незграбно зняв у нього з очей пов’язку, 
і Смирнов здивовано побачив, що вони вже знову стоять в нейтральній 
зоні. Він поправив пояс і шапку й пішов поруч із Савельевим. Капітан 
випнув груди, його опуклі щоки тремтіли, ніби він хотів щось ска
зати, але не міг знайти потрібних слів.

Савельев і Смирнов майже водночас клацнули каблуками. Капітан 
полегшено приклав руку до шапки. Савельев і Смирнов також звели 
дух. Нарешті вони знову могли все бачити, самі вибирати дорогу!

Свіжий вітер розірвав завісу хмар, чіткішими стали контури хат 
і цвинтаря Хирівки. Ось і притихлі позиції бійців роти Трохименка.

— Чи ще й завтра вони мовчатимуть? — стурбовано запитав Тель- 
ген, який чекав за окопами.

— Розум мусить перемогти,— відповів Савельев і, йдучи з ним да
лі, обняв його рукою за плечі.— Не змусять же вони нас влаштувати 
тут побоїще.

Того ж вечора до штабу командування обох Українських фронтів 
надійшло повідомлення, яке було радісною несподіванкою, особливо 
для бійців комітету «Вільна Німеччина». З Москви до них їхало під
кріплення — делегація Спілки німецьких офіцерів під керівництвом ге
нерала Вальтера фон Зейдліца. Політуправління Червоної Армії орга
нізувало приїзд цієї групи. Вона повинна, на той випадок, якщо гене
рал Штеммерман відхилить ультиматум Червоної Армії, докласти всіх 
зусиль, щоб відвернути зайве кровопролиття. Дати ще один шанс на 
життя.

Всю ніч і ранком наступного дня на стеблівській дільниці фронту 
панувала тиша. Німецькі солдати інших дільниць, прислухаючись, спря
мовували погляди туди, де безугавний гуркіт поступився місцем тиші, 
від якої віяло надією. Із швидкістю вітру серед них поширювалася 
чутка, що росіяни послали до генерала Штеммермана двох своїх офі
церів передати ультиматум і умови капітуляції.

Солдати уважно слухали розповіді очевидців про європейську ма
неру поведінки парламентерів, мовляв, усе було так, як і належить.

Щодо самого ультиматуму погляди розділились.
Ті, що прослужили вже по кілька років, здебільшого обер-єфрей- 

тори та унтер-офіцери, сподівались вийти сухими з води. Щоправда їх
ній колишній бойовий запал вже досить занепав. Та й фізично вони 
були виснажені до краю. Давалася взнаки безперервна служба в дію
чій армії. Проте вони не втрачали надії на якийсь вихід. Адже не раз 
їм вдавалося виходити із скрутного становища — отже, і на цей раз, 
може, якось пощастить.

Дехто підозрював, що ультиматум — це тільки обман, хід росіян, 
щоб залякати і дешево прибрати до своїх рук оточені війська.

Серед них, як і серед молодих солдатів 1924—1925 років наро
дження,— а таких тут було багато,— ходили чутки, свідомо поширюва
ні командирами: «Попереду — позачергові відпустки: передислокація в
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Південну Францію... Ніколи більше на Схід!» Воювати проти Червоної 
Армії для них було над силу. Після прискореного навчання і майже 
без ніякої бойової підготовки їх кинули у вогонь. Неспроможні щось 
вирішити самі, вони сподівалися, що буде віддано наказ, який дозво
лить їм покинути поле бою, де вони почували себе зовсім безпорад
ними.

Сорокарічні солдати, які були призвані в армію в ході тотальної 
війни і ще недавно працювали на батьківщині або в далекому від 
фронту тилу за своїм фахом і мали зв’язок з рідними, точно знали ста
новище на батьківщині, розтерзаній ескадрильями бомбардувальників. 
Не настроєні воювати з самого початку, вони й тепер досить скептично 
ставились до нацистських методів ведення війни. Вони не вірили в ба
зікання офіцерів, ніби росіяни, оточивши тут обидва німецькі корпуси, 
самі потрапили в пастку. Для тих, хто брав участь в першій світовій 
війні, було ясно, що переможець надає переможеному шанс уціліти.

Альтернативу, вибір між полоном і смертю, зрозуміли насамперед 
вони, а також багато інших військовослужбовців — писарі, конюхи, 
солдати будівельних загонів, яких перевели з тилових служб до піхоти. 
Не звиклі воювати зі зброєю в руках, до того ж ще й погано навчені, 
солдати-тиловики мріяли про якомога швидший кінець ненависної 
служби на фронті.

Більшість солдатів, літні й молоді, фронтовики й ті, що лише не
давно дістали бойове хрещення, розуміли, що становище серйозне. Во
ни здогадувались, що має означати те, що всі обозні частини стягнено 
в район Стеблева й Корсуня, що всі транспортні засоби були підготов
лені до знищення. Ці заходи суперечили тому оптимізмові, який звучав 
у виголошуваних бадьорим голосом промовах. Не лишилось непоміче
ним солдатами й те, що офіцери ходили в пригніченому настрої. Ба
гато солдатів сперечались між собою про те, чи й справді в полоні на 
них чекає смерть, як запевняють офіцери-нацисти.

Смерть і без того збирала багатий урожай. Втрати чимдалі зроста
ли, полки танули, як сніг цієї надто ранньої весни, вони просто на очах 
перетворювались на батальйони і, врешті-решт, на «бойові групи». На
приклад, 108-ий моторизований піхотний полк, який пробився сюди ра
зом з танковою дивізією від Кіровограда з метою деблокування оточе
них, і сам потрапив у котел,— налічував тепер у своєму складі сто сім
десят солдатів і офіцерів. Та й з 544-им полком 389-ої дивізії справи 
були не кращі. Інша бойова група цієї дивізії протягом восьми днів 
перебувала під командуванням трьох різних офіцерів; спершу команди
ром був капітан Цейлінг, якого звільнили за непокірність; потім коман
дував обер-лейтенант Кнойпле, який загинув через два дні, і нарешті, 
обер-лейтенант Флях, який протримався лише один день і збожеволів, 
коли група потрапила водночас під артилерійський обстріл та град бомб. 
Очевидці розповідали, що залишки групи — двадцять автоматників — 
одразу ж здалися в полон.

Солдати уважно слухали повідомлення гучномовців «Вільної Ні
меччини» з радянського боку, сперечалися щодо змісту листівок, під
писаних німцями. їх ховали в кишені «про всяк випадок», так би мо
вити, як останню соломинку. Навіть солдати, які досі байдуже стави
лись до закликів «Вільної Німеччини», тепер прислухались до них, на
магалися роздобути листівки, замислювались над прочитаним.

Також і в штабах велися дебати про листівки. Звичайно, офіцери 
намагалися не виказувати перед рядовим складом свого настрою, ро
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били спроби підняти бойовий дух з допомогою удаваного оптимізму. 
Але приховати від солдатів свої справжні думки їм не завжди вдава
лося. Радисти й телефоністи, ординарці й мотоциклісти чули розмови, 
які свідчили, що насамперед середній офіцерський склад у переважній 
більшості був готовий скласти зброю.

У штабі 11-го армійського корпусу панувало напружене чекання. 
Кожної хвилини могла надійти відповідь командира 8-ої армії, генерала 
Велера. Генерал Штеммерман не сподівався дістати дозвіл на капіту
ляцію. Він обмірковував разом із полковником Фойкветом та полковни
ком Фехнером перспективи переговорів з командуванням 1-го та 2-го 
Українських фронтів, намагаючись винайти якісь нові можливості.

— Якщо говорити прямо, я думаю, чи не розумніше було б спро
бувати домовитись про вільне виведення військ з тим, щоб залишити 
росіянам усе бойове спорядження — техніку і зброю...

Фойквет знав, що Штеммерман зупинився на цій думці з двох при
чин: він керувався почуттям відповідальності за життя оточених солда
тів, а крім того, в нього з’явилися сумніви відносно успіху запланова
ної на 12 лютого другої великої операції по деблокуванню. Хоч він і 
поділяв погляди генерала, проте радив точно дотримуватись наказу, 
якого вони чекали. На прийом парламентерів він ще погодився, бо 
аргумент Штеммермана, що перемир’я на стеблівській дільниці дозво
лить виграти час для підготовки оперативних резервів, потрібних для 
удару на Лисянку, здавався йому переконливим. Зробити крок далі він 
не хотів і не міг.

Позиція Фехнера була простішою. Він хоч і визнавав на словах 
відповідальність за солдатів, але голос його сумління глушила штучно 
підігрівана віра в успіх другої операції по деблокуванню. Крім того, 
він побоювався, що Гілле своїми есесівськими методами перешкодить 
Штеммерману щось зробити, і це в майбутньому може мати фатальні 
наслідки.

— Вже тільки те, що ми прийняли тих двох росіян, є достатнім 
приводом...

Штеммерман, спалахнувши, перебив його.
— Прийняв я парламентерів чи ні, відповідатиму я, а не групен- 

фюрер Гілле!
Не встигли вони ще прийти до єдиної думки щодо пропозиції Штем

мермана, як приїхав Гілле. Не доповівши, він зі своєю незмінною па
лицею в руці вбіг у кімнату і відразу ж почав вимагати в генерала 
пояснень відносно прийому парламентерів. Не запитував, а вимагав 
пояснень. Він цілком покладався на особливе становище військ СС в 
німецькій армії, на недоторканність своєї особи й прихильність фюрера.

Фойквет поспішив якось заспокоїти роздратованого генерала-есе- 
сівця. Намагаючись виправдати прийом парламентерів, він послався на 
тактику зволікання, його аргументи Гілле відхилив, досить прямо да
ючи зрозуміти, що він розглядає їх лише як прикриття поразницьких 
настроїв.

— Групенфюрер,— Штеммерман обурено підвівся,— я попрошу вас 
змінити свій тон! Ви стоїте тут не перед своїми есесівцями, вашими 
підлеглими, а перед вашим командиром. І, між іншим, я не цікавився 
тут вашою особистою думкою. Візьміть це до уваги!

— Я, генерале, стою тут,— і візьміть це ви до уваги,— як довірена 
особа фюрера. Я всім своїм єством відчуваю відповідальність за те, щоб
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серйозні рішення ухвалювалися з огляду на його, і тільки на його на
станови. Де це було, питаю я вас, генерале, щоб в історії німецького 
вермахту генерал, полководець фюрера, уклінно запрошував до себе 
більшовиків, які зухвало хочуть диктувати йому принизливі умови під
корення? Коли, питаю я вас, фюрер погоджувався на таке?

— Дозвольте, групенфюрер, про підкорення з нашого боку не 
було навіть мови,— втрутився Фехнер, роблячи спробу згладити гостро
ту суперечки і водночас зайняти певну дистанцію щодо Штеммерма- 
на.— Діяти проти волі фюрера командир корпусу ні в якому разі не 
мав наміру!

Фойквет, підшукуючи заспокійливі слова, закликав усіх говорити 
по-діловому. Штеммерман відчув, що цей заклик адресовано також і 
йому. Але він не міг і далі допускати, щоб його заганяли в оборонну 
позицію. Він наказав покликати начальника штабу. Потім, важко ди
хаючи, звернувся до Гілле.

— Групенфюрер, я тридцять шість років служу в армії і засвоїв, 
що командир, який не втратив честі, повинен, як належить, приймати 
парламентерів, хто б вони не були.

— Але ж не більшовиків!
— Більшовики вони чи англійці, парламентери для мене є парла

ментерами,— відрубав генерал. Він наказав начальникові штабу, що са
ме увійшов, доповісти про стан концентрації в районі Стеблева військ, 
що перебувають у розпорядженні командування групи військ «Південь» 
і накази якого точно виконує він, Штеммерман.

Цю мить полковник Фехнер використав, щоб під якимсь приводом 
залишити приміщення.

Гілле поклав свою палицю на стіл і сів. Він підозріливо дивився 
на карту, слухаючи пояснення начальника штаба. Слова начальника 
штаба переконали його. Та незважаючи на це, він залишався тієї думки, 
що Штеммерман, коли він навіть і мав на увазі військову хитрість, 
прийнявши більшовицьких парламентерів, зробив крок, який він, Гілле, 
може розглядати тільки як зраду. Навіть важко передбачити, до яких 
фатальних наслідків може спричинитися наступний крок!

Повна капітуляція великого угрупування військ — це було б упер
ше на Східному фронті! А оскільки національний комітет «Вільна Ні
меччина» веде тепер надзвичайно інтенсивну пропаганду, капітуля
ція була б для всіх наочним підтвердженням діяльності ненависного 
комітету. Усвідомивши цей факт, Гілле люто накинувся на Штеммер- 
мана. Поки існує хоч найменша надія на вихід з оточення, він не тіль
ки не допустить дій, що спричиняться до дальшої втрати престижу ні
мецької армії в очах свого народу, а й будь-якою ціною перешкоджа
тиме зростанню престижу «Вільної Німеччини». Гілле звик грати ва- 
банк, отже, й цього разу він вирішив все поставити на карту. Коман
дир дивізії СС докладав усіх зусиль, щоб не допустити переходу де
сятків тисяч солдатів до російських, і тим більше, до німецьких кому
ністів — адже це рано чи пізно могло б призвести до повалення нацист
ського режиму.

Коли начальник штабу знову вийшов, Штеммерман доповнив його 
доповідь відповідними наказами для дивізії СС «Вікінг» і підкреслив, 
мимоволі знизавши плечима, що розпорядився доповісти про все лише 
для того, щоб поінформувати групенфюрера, оскільки він тут, про ста
новище у військах.

Гілле навіть не намагався приховати глузливої посмішки.
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— I все ж головне моє запитання залишилося без відповіді... Я ба
чу надворі легковий автомобіль з величезною штангою для прапора. 
Може, вона підготовлена для білого прапора?

Фойквет стояв, немов закам’янілий. Такого нахабства йому ще не 
доводилось бачити.

— Групенфюрер! — Штеммерман рвучко підвівся, аж стілець з 
гуркотом вдарився об стіну.— Ви негайно повернетесь у свою частину! 
Протягом двох годин доповісте про виконання наказу, який я вам тіль
ки що дав. Зрозуміло?

— Так точно,— відповів Гілле, блиснувши окулярами, проте не ру
шив з місця. Він обдумував, чи не дати тут-таки генералові бій. І ли
ше коли Штеммерман погрозливо тихим голосом запитав, чого він ще 
чекає, неохоче пішов. Подумки він називав себе дурнем за те, що ще 
вчора не зв’язався з Верховним командуванням вермахту. Він з люттю 
хряснув дверима.

Генерал опустився на стілець і заплющив очі. Після довгої паузи 
тихо сказав:

— Ми сидимо у справжньому котлі.— Потім стомлено глянув на 
полковника.

Фойквет, який весь цей час стояв біля вікна, підійшов до столу.
— Якщо дозволите, пане генерал, я хотів би зробити одне заува

ження...
— Прошу вас!
— Пане генерал, мені здається, ми мусимо висловити протест про

ти такого зухвальства цих панів-есесівців. Вони завжди присвоюють 
собі право наказувати. Але ви мені пробачите, пане генерал, якщо я...

— Я вас слухаю.
— Але вам не слід перегинати палицю. Групенфюрер Гілле має 

великий вплив у ставці головного командування збройних сил. Він до
биватиметься...— Фойквет затнувся.

— Чого він добиватиметься? — запитав Штеммерман з цікавістю.
— Встановити над вами контроль.
Штеммерман, звичайно, не плекав жодних ілюзій. Те, що Гілле 

спробує підставити йому ніжку, він розумів. Проте досі він не допускав 
можливості, що може бути вибитим із сідла, і тому ще раз зважив 
розстановку сил серед командування армії і командування групою 
військ «Південь». Ще до того, як прийняти рішення про переговори з 
росіянами, він зважив впливовість і тих і других.

Його безпосередній начальник генерал Велер, безперечно, ставився 
до нього прихильно. Велер, хоч він і був тут, на сході, одним з най
більших педантів, поділяв його антипатію до командирів військ СС. Те, 
що він — яку б важку артилерію ті не підкотили — в разі потреби міг 
їх приборкати, Гілле вже відчув на власній шкурі. Взагалі Велер умів 
легко завойовувати авторитет. Родом з нижньої Саксонії, він, ще від
носно молодий, вже командував армією і користувався в ставці пова
гою. Крім того, він був у добрих стосунках з генерал-фельдмаршалохм 
Манштейном, у якого служив начальником штабу з вересня 1941 по 
травень 1942 року. Після року служби на посту начальника штабу групи 
військ «Південь» у фельдмаршала фон Клюге він по закінченні харків
ської операції став командиром армійської групи, яка згодом була пе
рейменована у 8-у армію. З Велером Штеммерман працював у злаго
ді. А що стосувалось генерала Ганса Шпейделя, Велерового началь
ника штабу, то він навіть не знав, чим той дихає.
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Від цих роздумів генерала Штеммермана пробудило повідомлення 
про шифровку командуючого 8-ою армією. Велер передав наказ про
довжувати бойові дії також і на сгеблівській дільниці після того, як 
мине строк зазначеного в ультиматумі перемир’я. Водночас він забо
роняв Штеммерману розпочинати будь-які переговори з командуван
ням обох радянських фронтів.

Генерал Штеммерман без особливих емоцій прочитав цей наказ. 
Ще раз зваживши розстановку сил, він прийшов до висновку, що його 
позиція досить хитка і навіть небезпечна. Звикши тверезо і по-ділово
му оцінювати будь-яку обстановку, він мусив визнати, що в ставці він 
не може розраховувати ні на розуміння, ні на підтримку його рішення 
про капітуляцію. Можливо, тільки вільне виведення військ з оточення 
могло б дістати схвалення деяких генералів. Але для здійснення цього 
плану він повинен спершу домовитися з представниками радянської 
сторони. А на це так чи інакше він мусить брати дозвіл у Велера, а 
той, у свою чергу, у вищого начальства. Чи ж стане Велеру сміливості, 
попри всю його симпатію до генерала Штеммермана, звернутися за 
дозволом до Манштейна або ж самому прийняти відповідне рішення?

Міркуючи про це, Штеммерман прийшов до висновку, якого аж 
сам злякався. Було очевидно, що настав час йому самому виявити смі
ливість і діяти на власний розсуд, якщо рішення Велера і Манштейна 
суперечитимуть голосу його сумління. Після цього він знову почав зва
жувати перспективи на успіх другої операції по деблокуванню, яку 
готував Манштейн, і несподівано вирішив, що ці перспективи в жодно
му разі не будуть меншими, а навіть більшими, якщо він, Штеммерман, 
зі своїми з’єднаннями вдарить водночас із подвоєною силою зсередини. 
В усякому разі, при врахуванні цього, правда незначного, але все ж 
шансу на вихід зі зброєю в руках, рішення про капітуляцію здалося 
йому завчасним. Він в душі навіть радів, діставши наказ Велера, тим 
більше, що той звільняв його від розв’язування складного стратегічного 
завдання.

Штеммерман рішуче повернувся до карти й покликав начальника 
штабу, щоб той доповів про успіхи його з’єднань. Згідно з його нака
зом, частини оточених військ намагалися пробитися до танкового угру- 
пування, яке наступало ззовні в напрямку Малої Боярки, хоча те угру- 
пування вже також застряло. Він заглибився в звичну роботу, яка 
вимагала зосередження всіх його сил.

Десять годин десять хвилин. Через п’ятдесят хвилин мине строк 
ультиматуму.

Багато до краю змучених солдатів у котлі ще сподівались вийти 
з смертельного оточення найпростішим шляхом: вилізти з окопів, вог
непальну зброю ліворуч, холодну зброю праворуч, не Е ногу, слідом 
за командиром... треба тільки стерегтись, щоб не натрапити на міни. 
Та не баритись, щоб в останню мить ще не дістати запотиличника!

Десять годин тридцять хвилин... Якби тільки знати, чи росіяни 
справді пристойно поводяться з полоненими! Ще кілька місяців тому 
ніхто не вірив, що вони взагалі беруть у полон. Але ж ті, у їхніх око
пах біля гучномовців, зрештою, теж полонені, а дехто з них ще кілька 
днів тому воював тут. Можливо, російський полон — це все-таки більше 
шансів на життя, ніж триматися до останнього набою, поки протягом 
трьох днів на батьківщині дзвонитимуть дзвони — як тоді, після Ста- 
лінграда...
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Десять годин п’ятдесят хвилин. Жоден постріл не порушив тиші. 
Можливо, легкова машина з білим прапором вже виїхала з Стеблева і 
наближається до радянських позицій біля Хирівки...

Одинадцять годині Зараз почнуться переговори! Ще до настання 
вечора буде підписано акт про капітуляцію, а потім геть з цих нір, 
зброю на купу й геть. Увечері вже не доведеться сидіти, скоцюрбив
шись, під відкритим небом. Можна буде поспати, посьорбати чогось 
теплого й спати.

Минуло ще півгодини...
Об одинадцятій годині тридцять хвилин на стеблівській дільниці 

фронту Корсунського котла в повітрі знову засвистіли німецькі снаря
ди. Радянський ультиматум був відхилений за наказом командування 
оточених військ.

Вранці 9 лютого маршал Жуков, як представник Ставки при 
обох Українських фронтах, підписав текст радіограми, в якій інформу
валось про спробу оточених у котлі пробитися до танкової групи, яка 
наступала на Малу Боярку. «Для гарантування безпеки цього напрям
ку,— доповідав Жуков Сталіну,— ми ввели в дію вранці 9 лютого 
в районі Лисянки танкову бригаду Ротмістрова, а в районі Красного- 
родок — Мотаївка 340-у стрілецьку дивізію Жмаченка. Армії Коротєєва, 
Тижова і Трофименка продовжують 9 лютого свій наступ».

Об одинадцятій годині тридцять хвилин звістка про відхилення 
німцями пропозиції про капітуляцію вже летіла по телефонних дротах 
до штабу командування 1-го та 2-го Українських фронтів, до Жукова. 
Ватутіна і Конєва. Перетворена в радіосигнали, вона мчала далі на 
північ, в Ставку Головного Командування Червоної Армії, переганяла 
безконечні залізничні состави, що їхали на південь з солдатами, тан
ками, пальним, з гарматами, провіантом, боєприпасами і нарешті надве
чір 9 лютого, зустріла спеціальний поїзд з делегацією Спілки німецьких 
офіцерів, який ішов через Тулу, Орел, Курськ.

Монотонно постукували колеса на стиках рейок. Вкритий білою 
скатертю довгий стіл з апетитними стравами легенько здригався і, як 
і все інше, здавався недавнім полоненим казкою. Ще гойдалися на за
вісах, відкриваючись в обидва боки, двері, крізь які увійшов червоно- 
армієць з радіограмою з Москви. Стало так тихо, що чути було навіть, 
як побрязкують на столі склянки.

Генерал-лейтенант Бабич із Генерального штабу Червоної Армії 
поклав на стіл аркушик з радіограмою. Він тихо обмінявся кількома 
словами зі своїми супутниками — генерал-майором Петровим, началь
ником управління Міністерства внутрішніх справ СРСР у справах вій
ськовополонених, генерал-майором Чикіним, заступником члена Ради 
Оборони СРСР, генерал-полковником Щербаковим, а також полков
ником Штерном і полковником Брагінським, ленінградським професо
ром історії, який чудово розмовляв по-німецьки.

Бабич розумів, яке гнітюче враження справило це повідомлення 
на чотирьох німців. Ще недавно сповнені надії, вони мовчки сиділи пе
ред своїми тарілками...

Через якусь мить генерал-лейтенант Бабич попросив уваги.
— Панове, якщо я не помиляюсь, в оцінці нової ситуації ви при

йшли до єдиного висновку: незважаючи ні на що, продовжувати свій 
шлях на фронт Корсунського котла, щоб особистою участю підтрима
ти там товаришів із комітету «Вільна Німеччина».
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— Саме так* особистою участю, — задумливо підтвердив Зейдлщ. 
Він, як і раніше, розраховував на те, що його високий військовий чин 
і гучне прізвище дійовіше вплинуть на оточених у котлі, ніж заклики 
невідомих солдатів.

— В такому разі, я пропоную не гаяти часу.— Бабич обернувся до 
генерал-майора Петрова.— Будь ласка, дайте списки прізвищ команди
рів з’єднань, оточених у котлі!

Зейдліц обома руками взяв папку, яку простяг йому Петров. Леве- 
ренц в останню мить відсунув убік тарілку генерала. Зейдліц поклав 
на стіл папку і перегорнув першу сторінку. До нього підійшли Корфес 
і Гадерман. Нахилившись над плечем генерала, вони читали:

«Генерал артилерії Вільгельм Штеммерман, командир 11-го кор
пусу 8-ої армії. Генерал-лейтенант Теобальд# Ліб. командир 42-го кор
пусу 1-ої танкової армії, раніш — командир 112-ої піхотної дивізії. Гру- 
пенфюрер СС і генерал-лейтенант військ СС Герберт О. Гілле, коман
дир танкової дивізії СС «Вікінг». Підполковник Люціен Ліперт (бель
гієць), командир бригади СС «Валлонія». Оберштурмфюрер СС Леон 
Дегрель, «Валлонія». Полковник резерву др. Гон, 71-а піхотна дивізія. 
Генерал-майор Адольф Тровітц, 57-а піхотна дивізія. Полковник Фойк- 
вет, 112-а піхотна дивізія. Генерал-майор Крузе, 389-а піхотна ди
візія...»

Вальтер фон Зейдліц перегортав сторінку за сторінкою, і Леверенц 
помітив, як проясніло його обличчя. В ньому знову пробудилось праг
нення до дії. Читаючи деякі прізвища, він кивав головою і щось мим
рив собі під ніс.

— Ви знаєте когось із них? — жваво запитав полковник Брагін- 
ський.

— Звичайно, знаю!
— Можливо, з деякими у вас навіть дружні стосунки?
— Я не сказав би. З одним я навіть у ворожих стосунках.
— Шкода,— Брагінський скрушно похитав головою.— Можна по

цікавитись, хто ж це такий?
— Генерал-лейтенант Ліб. Я мав з ним сутичку по службі. Та це 

вже було досить давно.
— Так давно, щоб про це вже забути?
— Для мене — так.
Брагінський усміхнувся.
— Ну, що ж, в цій ситуації, я б сказав, це зрозуміло. Але про

бачте, панове, ми не будемо вам заважати. Якщо вам щось буде по
трібно,— ми в нашому купе.

Четверо німців детально обговорювали текст звернення по радіо 
до оточених земляків, яке Зейдліц мав намір прочитати відразу по при
бутті в район котла. Вони писали листівки й міркували, яким офіце
рам слід надіслати особисті листи.

Декого з них Вальтер фон Зейдліц знав особисто. З одними він пліч- 
о-пліч стояв під час першої світової війни, з іншими — вже під час 
цієї. Звичайно, з деякими він розходився у поглядах, але їх завжди 
єднала свідомість свого обов’язку. Те, що минулої зйМи їм іноді трап
лялось битися за шматок хліба або кидати1 пораней'йх напризволяще 
в снігу, він уже забув.

Генерал постукав вказівним пальцем по найкоротшому прізвищу 
в списку, взяв аркуш паперу й почав писати:

«Командирові 42-го армійського корпусу генерал-лейтенанту Лібу,—
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потім повільно дописав слова звертання: — Шановний пане Л і б!» — 
Зейдліц стомлено глянув у вікно, де тяглися нескінченні засніжені 
поля.

Вальтер фон Зейдліц запитував сам себе, чи рік тому для нього 
теж так важко було писати листа до генерала. Тоді він ще командував 
армійським корпусом, оточений своїм штабом і наділений всіма пра
вами полководця. Слово його було законом для тисяч. А тепер він пол
ководець без армії, військовополонений у генеральській формі. На бать
ківщині про нього не згадували, наче його вже і в живих немає. Пол
ководець без армії... Щоправда, коли уважніше придивитись, це не зов
сім так. Нехай собі крикуни з гітлерівської служби пропаганди лають 
його за те, що він сів за один стіл з комуністами. Він допомагає бу
дувати нову армію, кращу, яка зрештою буде сильніша за армію фа
шистів.

«Шановний пане Ліб...». По суті, це був не звичайний лист, який 
можна писати не дуже замислюючись. Чи Ліб ще сердиться на нього 
за ту суперечку три роки тому? Треба визнати, що він, Зейдліц, пово
дився тоді недосить коректно. Причиною того була гаряча кров його 
предка, генерала кавалерії Фрідріха Вільгельма фон Зейдліца, кров, 
яка ще й тепер не раз нагадувала про себе.

Перебираючи подумки деталі суперечки з генералом, він пригадав 
маленьке французьке портове місто на Атлантичному узбережжі. Ка
нал, що з’єднував порт з відкритим морем, форт Сен-Нікола. Тут, на 
заповнених військами маленьких вуличках він і зустрівся з Лібом. їхня 
суперечка була дрібницею, але Зейдліц почав свій лист саме з цього 
інциденту:

«Доля розвела нас колись у Ле-Сабль-д’Олонн. Але тепер я вва
жаю, що наші колишні суперечки повинні відійти на задній план з ог
ляду на особливу серйозність і безнадійність вашого теперішнього ста
новища. Враховуючи ці обставини, я готовий піти на будь яку особисту 
жертву.

Тепер на Вас лежить така ж величезна відповідальність, як і та, 
що лежала на нас рік тому в Сталінграді.

Послухайте, нас, тих, хто вже має гіркий досвід Сталінграда! Я бла
гаю Вас, вірте нам, ми керуємося тільки міркуваннями справедливості 
й хочемо тільки кращого, ми хочемо відвернути марні жертви і марне 
кровопролиття ваших солдатів. Ми хочемо всім вам врятувати життя, 
бо воно потрібне для боротьби проти Гітлера, для відбудови Німеччи
ни... Ви несете велику відповідальність перед німецьким народом — не 
перед Гітлером — і цю відповідальність ніхто не може з вас зняти!»

Зейдліц зупинився. А чи сам він у Сталінграді усвідомлював свою 
відповідальність? Він писав рапорти у ставку верховного головноко
мандування про критичне становище армії, але все ж уперто вичікував. 
Тим рішучіше діяти хотілось йому тепер. Те, що за вказівкою Гітлера 
йому буде винесено смертний вирок — як зрадникові, тепер не могло 
його зупинити. Якщо його щось і тривожило в цей час, то тільки дум
ка про сім’ю, яка перебуває в руках нацистів. Але він мав досить ту
манне уявлення про те, на що здатні нацисти.

Зейдліп закінчив лист до Ліба словами:
«Дійте, поки ще не пізно! Німецький народ віддячить вам стори

цею!
В давній і, як я щиро сподіваюсь, тепер поновленій дружбі — Ваш 

Вальтер фон Зейдліц».

42 Гюнтер Штайн. Ультиматум.



Генерал невдоволено поморщився. Ці слова видалися йому яки
мись непереконливими. Але це, певне, від хвилювання, яке сповнювало 
його, і від перевтоми.

Зейдліц підвівся, зняв мундир з блискучими орденами, повісив його 
на гак і ліг на вкритий білим простирадлом матрац. Вкриваючись тов
стою ватяною ковдрою, він ще думав про Корсунь-Шевченківський.

Він навіть уявити не міг, що чекало на його дружину.
Через кілька тижнів генерал Майзель в штабі головного команду

вання сухопутних військ поклав його лист до генерала Ліба перед фрау 
Інгеборг фон Зейдліц.

— Це підпис вашого чоловіка?
Коли вона дала ствердну відповідь, Майзель зажадав, щоб вона 

розлучилася з чоловіком. Вона вагалась. Начальник верховного коман
дування вермахту, генерал-фельдмаршал Кейтель заявив, що сім’я 
Зейдліца вважатиметься поза законом, якщо дружина відмовиться від 
розлучення. У серпні було конфісковане все майно сім’ї, будинок Зейд
ліца у Вердені опечатали, а Інгеборг фон Зейдліц разом з чотирма доч
ками кинули за грати. Наймолодшій дочці було вісім років.

Вранці десятого лютого делегація прибула в район котла. їх зуст
ріли офіцери штабу 1-го Українського фронту й привезли в село, непо
далік від штабу фронту. Там для делегації приготували простору се
лянську хату. Після перших зустрічей з уповноваженими комітету 
«Вільна Німеччина», які відразу ж поспішили на квартиру делегації 
Зейдліца, генерал Зейдліц і генерал-майор Корфес у супроводі двох 
радянських членів делегації поїхали до командуючого 1-им Україн
ським фронтом, генерала армії Миколи Ватутіна.

Зустріч пройшла досить холодно. Ватутін дав зрозуміти німецьким 
генералам, що він досить критично ставиться до їхніх планів. Сам на
каз зверху прийняти Зейдліца він зустрів словами: «Навіщо ці німці? 
Ми впораємося й без їхніх закликів. Штеммермана наші пропозиції 
не влаштовують. Досить вже було розмов!»

А тепер вони стояли перед ним, і їм потрібен був, як виявилося, 
цілий апарат: автомашини з рацією і обслугою, засоби пересування, 
можливо, навіть літак, групи прикриття для проведення операцій на 
передовій лінії, відповідний штат у фронтовій друкарні і ще багато 
іншого.

«Вони, мабуть, забувають, що вони військовополонені»,— сердито 
подумав Вагутін. Але він не міг не виконувати вказівки, яку дістав 
від маршала Жукова.

— Ви матимете необхідну підтримку,— коротко відповів він, зро
бивши невдоволений жест рукою, і звернувся до одного з офіцерів 
свого штабу.

Зейдліц і Корфес зрозуміли, що розмова з ними закінчена, вони не
рішуче дивились один на одного.

— Зачекайте! — мовив Ватутін, побачивши, що обидва німецькі 
офіцери все ще розгублено стоять.— Я хочу поговорити з вами про Ста- 
лінград.— Почався кількагодинний обмін думками про битву на Волзі. 
Ватутін ставив цілеспрямовані запитання. Зейдліц, схвильовано відпо
відаючи, дійшов до розповіді про «жалюгідні спроби деблокування», 
які вела група військ «Дон» на чолі з Манштейном.

Ватутін перебив німецького генерала.
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— А Сталінград ми однаково влаштували б німецькій армії! Армія, 
що захищає свою батьківщину, завжди сильніша від загарбницької ар
мії!

Зейдліц, зніяковівши, мовчав. Хоч у полоні він і думав про мо
ральні фактори, що діяли у цій війні, йому все ж було важко звіль
нитись від старого способу мислення. Тому і його спогади про бій 
під Дем’янськом у 1942 році стосувалися головним чином воєнних опе
рацій. Там йому вдалося звільнити шість оточених дивізій. Після Де- 
м’янська Гітлер назвав його одним із своїх найсильніших офіцерів. Але 
під Сталінградом його думкою ніхто не цікавився; його рапорти й по
передження немов наштовхувались на граніт. «Ми стоїмо тут, наче ка
м’яний вік проти двадцятого сторіччя!» — люто вигукнув він, коли було 
знищено колишній 11-ий армійський корпус під командуванням гене
рал-полковника Штрекера.

Ватутін все це знав. Зейдліц і Корфес могли повідомити щось но
ве лише про якісь деталі. Але тепер ішлося зовсім не про це. Він хотів 
знати, з якими стратегами він має справу. Він дістав з планшета карту.

— Мушу звернути вашу увагу на те,— почав він,— що німецькі 
війська в котлі знову готують широкий план прориву. Наша розвідка 
виявила групування моторизованих сил. Як би ви діяли, генерале Зейд
ліц, на місці генерала Штеммермана? Куди б спрямували ви головний 
удар оточених у котлі військ?

Зейдліц нахилився над картою. Він попросив Ватутіна дати додат
кові пояснення щодо зміни становища після четвертого лютого, виміряв 
деякі відстані циркулем і замислився. Потім узяв два олівці й поклав 
на карту так, щоб їх загострені кінці показували назовні оточеного по
двійним кільцем овального поля.

Точка зору Зейдліца цілком збігалася з тим висновком, до якого 
прийшов Ватутін протягом останньої безсонної ночі: стрілки олівців по
казували на Лисянку.

— Отже, ви знаєте становище,— сказав Ватутін.— Воно створює 
надзвичайно важкі умови для нашої роботи, і перспективи на успіх, на 
мою думку, зовсім незначні. А тепер я хочу вас запитати, чи готові ви, 
незважаючи на це, розпочати свою роботу на цій дільниці фронту?

— Так,— відповів Корфес.
Зейдліц виструнчився.
— Пане генерал, ми прибули сюди, щоб, наскільки це можливо, не 

допустити безглуздих жертв. І оскільки жертви під час здійснення за
планованої спроби прориву будуть дуже великі, ми сповнені рішучості 
негайно розпочати нашу агітаційну діяльність.

— Ну що ж, розпочинайте,— буркнув у відповідь Ватутін.

Після повернення делегації на квартиру Зейдліц відразу наказав 
передати радистам у котлі код:

«Викликайте нас на хвилі 475 кілогерц позивним «Меридіан», ми 
викликатимемо вас на хвилі 337 кілогерц позивним «Екватор»!» Потім 
разом з Корфесом, Леверенцом і Гадерманом він розподілив роботу 
між представниками комітету «Вільна Німеччина», які вже діяли в ра
йоні котла.

У друкарні 1-го Українського фронту вже набиралися перші листів
ки. Через спеціальну радіостанцію, на якій диктором спочатку був ма
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йор Енгельбрехт, Зейдліц виголосив першу промову до солдатів та 
офіцерів 11-го і 42-го німецьких корпусів. Тепер майже щогодини Зейд
ліц і Корфес поперемінно зверталися по радіо до солдатів.

Тим часом майор Леверенц і капітан Гадерман були послані на ін
ші дільниці фронту, де вони через нейтральну зону в репродуктори го
ворили до розташованих навпроти німецьких з’єднань.

10 лютого, 11 лютого. Під градом снарядів у Корсунь-Шевченківсь- 
кому котлі лютувала епідемія брехні, засліплювала солдатів. Але крізь 
вогонь і брехню німці з іншого боку несли їм правду.

У ці дні за щільно зачиненими дверима точилися розмови ображе
них тиловиків, інтендантів і військових офіцерів. Зручно влаштувавшись 
у своїх кріслах, вони ремствували, як гірко розчарував їх чоловік з ву
сиками над верхньою губою. Після Сталінграда всі вони нарікали на 
нього, як і промислові та фінансові магнати, що згрупувалися тепер у 
Штутгарті навколо Воша і в Галле навколо Ройша, а також пани, які 
об’єдналися навколо Круппового закордонного емісара Карла Фрідріха 
Герделера і вели таємні переговори з Ялмаром Шахтом. Тепер незадо
волень ним були також багаті поміщики разом з Венцель-Тойченталем і 
всі старі військові офіцери, згруповані навколо генерала Людвіга Бека. 
Герделер навіть вітав виступ Зейдліца проти Гітлера, а група Шменці- 
нера назвала рух у Москві «наскрізь позитивним». Щоправда, Бек по
боювався «орієнтації на росіян». Він і генерали, що дотримувались його 
поглядів, Герделер і тилові інтенданти хотіли покінчити з війною. 
Але — з війною проти західних держав.

Тільки одне угруповання буржуазної опозиції послідовно пересліду
вало патріотичну й прогресивну мету — Крайзауська група, названа 
так за місцем зустрічей її учасників в маєтку графа Гельмута фон 
Мольтке, який разом з графом Петером Йорком фон Вартенбургом ке
рував її діяльністю. Тут збиралися люди різних соціальних верств і по
літичних поглядів, крім офіцерів і поміщиків, антифашистськії настроє
ні представники церкви, як наприклад, Д. Гаральд Польхау, соціал-де
мократи, такі як Юліус Лебер і Адольф Райхвайн, колишні співробітни
ки міністерства зовнішніх справ, як Адам фон Тротт цу Зольц, Ганс 
Берндт фон Гайфтен і останній німецький посол в СРСР Вернер фон дер 
Шуленбург. Найбільшим авторитетом в Крайзауській групі користу
вався полковник генштабу Клаус Граф Шенк фон Штауффенберг. На 
нього орієнтувався гурток молоді, яка була душею угрупування. Перебу
ваючи в різкому антагонізмі з усією буржуазною опозицією режиму, 
крайзауерці прагнули вийти за рамки вузьких угруповань і повалити 
гітлерівський режим не шляхом палацового перевороту, як хотів Герде
лер, а з допомогою «братерства пригнічених», разом із лівими соціал-де
мократами і Комуністичною партією Німеччини. Вони мали намір пока
рати військових злочинців і створити республіку, в якій був би встанов
лений контроль над монополіями, картелями і концернами і в якій ро
бітники брали б участь у керівництві та розподілі прибутків підпри
ємств. Між іншим, вони зважували можливість проведення переговорів з 
Радянським урядом. З щирим співчуттям вони стежили за боротьбою 
мужніх солдатів з комітету «Вільна Німеччина». Тротт, який просив ре
гулярно інформувати його через Стокгольм про розширення і діяльність 
цього руху, збирався налагодити зв’язок з цим національним комітетом.
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10 лютого, 11 лютого. Крізь гуркіт канонади німці з комітету «Віль
на Німеччина» несли своїм землякам правду на численних дільницях 
радянсько-німецького фронту, що розтягнувся на дві з половиною тися
чі кілометрів — під Ленінградом і під Нікополем, на озері Ільмень і в 
районі Корсунь-Шевченківського котла.

Ч астина д р у г а

ПРОРИВ
Пізнього вечора завірюха поклала край боям. Вітер ніс над землею 

лапатий сніг, калюжі навколо тимчасових позицій на північному краї 
котла вкрилися тонкою кригою. За п’ять метрів нічого не було видно, 
стріляти ніяк. Чергових з термосами послали по страву. Так закінчився 
п’ятий день для унтер-офіцера Гайнца Фундінгера, день, який він знову 
провів на фронті під відкритим небом після перебування у темному по
гребі, п’ятий день підпільної агітаційної роботи серед своїх нових това
ришів, котрі знали його так само мало, як і інших солдатів цієї нашвид
ку сформованої так званої бригади.

Завірюха чимдалі дужчала. Фундінгер спотикався, ковзався на за
мерзлих калюжах і провалювався в ледь зашерхлу зверху грязюку. Він 
був ще слабий після поранення. Коли ручка важкого термоса вислизала 
з його задубілих від морозу пальців, Карл Ензіке, який тримав термос 
за другу ручку, сердито лаявся. Але це мало допомагало, бо Ензіке 
лаявся весь час, і Фундінгер вже не слухав його. Рана, що тільки-но 
зарубцювалася, боліла. Якби Раїса могла його тепер побачити, не обій
шлося б без дорікань.

Раїса не хотіла відпускати його, але він більше вже не міг сидіти у 
своїй схованці. Рацію, яку вони замовили в Жука, до пункту Ц. не при
була і, отже, пропала надія на можливість зв’язатися з майором Ахвле- 
діані й Тельгеном. Щоб зовсім не сидіти без діла, він писав тексти листі
вок на основі повідомлень Радянського Інформбюро, які Марія регу
лярно слухала. Ті листівки Раїса разом з Лідою, Марією та іншими 
членами «Комітету 103» підкидала в солдатські житла, клуби й машини. 
Він підписував їх «обер-єфрейтор Якоб». На дільниці, де він здебільшо
го працював, ім’я цього обер-єфрейтора стало таким популярним, що ні
мецькі солдати, здаючись у полон, називали пароль «Якоб». Проте ця 
робота, хоч яка корисна вона була, його не задовольняла.

В ніч на 7 лютого Фундінгер залишив свою схованку, маючи при со
бі «липові» документи, які виписала йому у міській комендатурі Раїса і 
які засвідчували, що він — солдат недавно розбитого на північному 
краї котла батальйону. Як солдат, що нібито відбився від своєї частини, 
він змішався з іншими солдатами цієї бригади, а оскільки ця частина 
весь час з боями відступала і командир взводу, обер-вахмістр протипо
вітряної оборони прийняв взвод лише тієї ночі, коли тут з’явився Фун
дінгер, то ніхто й не запитав, звідки він прибув.

Фундінгер швидко завоював довір’я своїх нових товаришів. Він не
помітно, щоб це не впало в око, то з одним, то з іншим починав розмову 
про погану погоду, скаржився на голод або показував промоклі наскрізь 
чоботи, вголос мріяв про домівку й згадував лихим словом міфічну від
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пустку, якої так ніхто й не одержав. Потім розмова переходила на оцін
ку воєнного становища, обережно підбираючись до міркувань про росій
ський полон. Так Фундінгер поступово згуртував навколо себе товари
шів, які вже не просто були ситі війною по саму зав’язку, а й шукали — 
принаймні хоч для себе — якогось виходу. Всі ці солдати після відхи
лення радянської пропозиції про капітуляцію вже ладні були здатися 
в полон. І причини, що ще змушували їх вагатися, були такі ж різні, як 
і ті, що спонукали їх до цього рішучого кроку.

Ганнес Ніндорф, Ервін Бюклер і Тео Арндт пов’язували з цим тіль
ки надію назавжди втекти від фронту і дочекатися кінця війни далеко 
від свисту снарядів у таборі для військовополонених. Якби вони не бо
ялися трибуналу, за вироком якого недавно були розстріляні сім солда
тів сусіднього батальйону, то вже давно б перейшли нейтральну зону. 
Слабогрудий Герольд Гайнзіус, абітурієнт і кандидат в офіцери запасу, 
виступав, як виявив Фундінгер, проти нелюдських методів ведення вій
ни фашистами. І все ж і він вагався. Через свою матір.

— Вона не витримає, коли дістане повідомлення про те, що я про
пав безвісти!

Поки Фундінгер приглядався до лисого обер-єфрейтора Макса Па- 
лючека, минуло кілька днів. Сапер Палючек, в минулому робітник-бу- 
дівельник, умів добре приховувати свою ненависть до нацистів під мас
кою звичайної упертості. А тим часом цей колишній профспілковий акти
віст вже зумів провести підготовчу роботу по створенню групи «Вільна 
Німеччина», і навіть відлюдькуватий католик Рольф «Панський 
приєднався до них. Одним з перших вступив до їхньої групи Карл 
Еизіке.

Завірюха припинилась так само раптово, як і почалась. Білі сні
жинки, немов блискучі іскри, підхоплені поривом північного вітру, підій
мались до обрію й танцювали на тлі похмурого неба якийсь химерний 
танок. Над близькою смугою лісу подекуди стриміли високі білі вежі 
дерев.

Чи був це той ліс, на який вони орієнтувались? Фундінгер не був 
певний цього.

— П’ятнадцять,— казав Карл Ензіке, вже вкотре сідаючи на тер
мос, щоб прив’язати підошву, яка майже зовсім відлетіла.— Скоро, ма
буть, зовсім босий ходитиму.

Фундінгер, розтираючи щоки долонями, відзначив, що надворі рап
том потеплішало. Диявольськи примхлива зима! Над самою землею клу- 
бочилася імла, ховаючи від поглядів обох солдатів орієнтири: кінські 
трупи, уламки обгорілих машин, комини зруйнованих хат.

— Треба брати ліворуч,— мовив Карл, роззирнувшись.
Далі вони побрели просто по снігу.
«Карл, мабуть, остаточно відмовився від свого фантастичного пла

ну»,— міркував Фундінгер. З усією серйозністю Ензіке говорив йому, що 
він тільки й думає про те, щоб дістати поранення й поїхати на батьків
щину, а там — застрелити Гітлера. Але росіяни тим часом заволоділи 
повітряним простором над котлом, і тепер тут не може сісти жоден ні
мецький літак, неможливо навіть вивезти поранених. Як розповідав 
Макс Палючек, частина якого разом з наземною обслугою Корсунсько- 
го аеродрому була відправлена на передній край оборони, останні 
«юнкерси-52», що вилетіли на захід, змогли взяти на борт лише неба
гатьох поранених, переважно офіцерів, за спеціальним дозволом.

Фундінгер зупинився і прислухався.
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— Ти теж чув голоси? — запитав Карл. Але перш ніж Фундінгер 
встиг відповісти, Карл голосно крикнув: «Палючек, Гайнзіус!..»

Якусь мить було тихо. Обидва солдати вже хотіли йти далі, коли 
раптом почулась відповідь:

— Так!.. Сюди — сюди-и!
Голос долинав десь з правого боку і здавався чужим. В ту ж мить 

Фундінгер зрозумів, що вони минули свої позиції і опинилися навпроти 
когось із «Вільної Німеччини» — той, мабуть, не далі як за сотню метрів 
шукав воронку, аби прилаштувати там свій гучномовець. «Що роби
ти?»— подумав Фундінгер. Йому раптом схотілося просто піти в на
прямку того голосу, повернутись до своїх товаришів. Тільки сто кроків, 
і позаду залишиться страх перед трибуналом, хитрість шпигів або наїв
ність дурнів.

— Еге-е-й... Сюди-и, товариші!
Карл Ензіке тихо свиснув, він також зрозумів, хто їх кличе.
— Чого ж ми ще чекаємо? Ходімо! Слушніша нагода навряд чи 

трапиться!
Стихійна реакція Карла змусила Фундінгера замислитись. П’ять 

днів він витримав у чужій частині; п’ять днів, наражаючись на небезпе
ку, мужньо вів роботу і, як виявилося, з успіхом. Він об’єднав товари
шів, які доти приховували один від одного свої погляди, в групу 
комітету «Вільна Німеччина». Чи ж має він право залишати тепер цю 
групу напризволяще? Чи зможуть вони всі разом перейти без нього 
нейтральну зону? Палючек — так, Герольд Гайнзіус — теж. Чим серйоз
нішим ставатиме воєнне становище, тим рішучіше вони діятимуть, не
зважаючи на свою неповороткість. Можливо, навіть Ганнес, Ервін і Тео. 
А от чи не заховається, молячись, Рольф Ланський? І зовсім малоймо
вірним було те, що інші товариші по взводу, яких ще не завербували 
Фундінгер і Палючек, приєднаються до перебіжчиків.

— Ходімо ж! — повторив Ензіке.
— Ні.— сказав Гайнц Фундінгер,— або підемо ми всі, або ж ніхто.
— Якщо ми до того не подохнемо! — сердито буркнув Ензіке.— 

Сьогодні одинадцятьох вже.спіткала така доля.
Коли вони добралися до своєї позиції, у маленькому бліндажі, на

швидку прикритому кукурудзинням, зібрались Палючек, Ланський, Ган
нес, Ервін, Тео й Герольд Гайнзіус. Останній щось схвильовано говорив, 
він навіть не помітив приходу Фундінгера й Ензіке.

— Якби ви тільки бачили,— з іронією вигукнув Гайнзіус.— У за
бризканих грязюкою подертих шинелях і розтоптаних чоботях на польо
вій дорозі стоїть десятків зо два солдатів. «Струнко! На командира 
бригади, направо — рівняйсь!» Вони стомлено й байдуже дивляться 
на полковника, який, прибравши позу полководця, оглядає ряди. «Сол
дати...» Далі, як завжди, незмінна промова. А солдати всі просто голод
ні і до того стомлені,, що хотіли б упасти, якби можна, тут-таки, просто в 
болото. Але полковник Фехнер стройовим кроком обходить фронт, 
неначе на казарменому плацу, і роздає бляшані хрестики, які несе за 
ним у коробці лейтенант. «Унтер-офіцер Гайнзіус, кандидат у офіцери 
запасу!» — каже лейтенант, коли полковник підійшов до мене. Пан 
полковник усміхається, бажає мені успіху і розпитує, де я маю служити 
далі...

Раптом Гайнзіус підхопився, аж полум’я свічки затанцювало:
— Я не хочу бути офіцером! Я не хочу! — кричить він.
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— Але ж колись ти хотів,— задумливо каже Палючек, затягуючись 
люлькою.

— Але ж це було півроку тому... Тоді зі мною говорив про це ко
мандир батальйону. А коли ми, відступаючи, потрапили в оточення, він 
скочив на танк і поїхав просто через ворожі лінії... Я вже зустрічав де
сятки таких боягузів!

— Ну гаразд,— сказав Макс Палючек,— заспокойся. їж краще 
свій суп.— Незважаючи на те, що суп був майже холодний, солдати жа
дібно його сьорбали. Це був ріденький капустяний суп з крупами, в 
якому де-не-де плавали волокна в’яленого м’яса...

Фундінгер спостерігав за «абітурієнтом», як вони називали Гайнзіу- 
са. Йому було шкода цього юнака. Особливо після тих годин, які зони 
вдвох провели під зливою в окопі на передньому краї. Там Гайнзіус йо
му розповів, що він часто переживає напади депресії.

— Іноді мені хочеться вмерти; смерть тут — повсякденне явище, от
же, до неї вже ставишся байдуже. Іншого разу мені хочеться жити, жи
ти весело, незважаючи ні на що; в такі хвилини я навіть не пошкодував 
би руки або ноги, щоб тільки потрапити на батьківщину. А часом мене 
знову охоплює страшна лють... Що можна сказати, наприклад, про 
дружбу, яку всі так розписують? Якщо вже на те пішло, то я повинен 
сказати, що більшість наших земляків підлі егоїсти. Замість того, щоб 
узяти поранених, вони везуть провіант, крадуть один в одного у спеку 
фляги з водою. Щоб швидше дістатися в тил, колона грузовиків їде про
сто по сонних піхотинцях... Війна псує людей, робить їх підлими й жор
стокими.— В словах Гайнзіуса звучала гіркота.

«Він гарний хлопець,— подумав Фундінгер.— Саме такі нам і 
потрібні».

Відколи Фундінгер зі своєю групою «Вільної Німеччини» перейшов 
лінію фронту, майор Ахвледіані не мав нагоди з ним докладно про все 
поговорити. Тельген ще минулої ночі, невдовзі після прибуття Фундін- 
гера на сусідню дільницю, зустрівся з товаришем, за долю якого він 
потерпав майже два тижні. Він точно передав майорові рапорт Фундін- 
гера. Але цього майорові було замало. Він підозрював, що радість по
бачення обом бойовим товаришам заважатиме розібратися у головному. 
Він сам хотів в усьому переконатись. До того ж він хотів мати правиль
не уявлення про Фундінгера як людину — судячи з усього, той міг би 
виконувати набагато складніші завдання.

Ахвледіані сидів за столом, нервово курив, гортаючи папери, й че
кав. Монотонно, крапля за краплею, падала з бурульок під стріхою 
вода. Був полудень. Знову підтавало. Значить, танки застрянуть у баг
нюці, припиниться підвіз боєприпасів, і піхота залишиться без підтримки 
артилерії, буде полишена сама на себе, бо батареї не зможуть навіть 
змінити позицій...

Увечері від будинку до будинку прокотилося радісне «ура». Лисян- 
ку звільнено.

Ніхто не звертав уваги на Ахвледіані. Прихилившись до дерева, він 
з болем у серці спостерігав, як радіють інші. Лисянка знову наша, але 
Сергій... Це сталося перед обідом. У Шендерівці. Протягом шести годин 
Сергій зі своїм взводом, закріпившись в одному будинку, прикривав спо
стережний пункт батальйону. Він відбивав атаку за атакою. Коли вий
шов із строю кулеметник, він сам підбіг змінити його, стріляв, був пора-
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нений, знову стріляв — останній з цілого взводу. І тут його зненацька 
захопили німці. Вони повісили його, повісили, як простого злочинця.

Ахвледіані провів рукавом по обличчю. Лисянка наша.

Звістка про визволення Лисянки поширилася з швидкістю вітру 
також в розташуванні делегації національного комітету «Вільна Ні
меччина». Покинувши все, бійці повибігали в коридор і жваво обговорю
вали, які наслідки матиме ця подія. Лейтенант Гахт, що саме викону
вав якесь завдання на квартирі делегації, також взяв участь у обміні 
думками.

З детальної інформації полковника з штабу Ватутіна стало ві
домо. що 1-ша танкова дивізія німців стікає кров’ю перед висотою 
239, яку вперто атакують радянські війська. А танкові з’єднання Губе, 
шо відійшли від Лисянки, змушені відбивати з лівого флангу масований 
наступ радянських військ, які і тут мають намір взяти німецькі війська 
в оточення. Хоч наступальна сила німецьких військ тут ще не зовсім ви
черпана і вони ще ведуть запеклі бої, але вже ясно, що друга операція 
по деблокуванню, задумана Манштейном, рано чи пізно захлинеться, 
так само як і таранний удар з котла генерала Штеммермана в районі 
Стеблева.

Зейдліц мав уже достатній досвід, щоб передбачити, які наслідки 
матиме розгром. Хід битви на сьогоднішній день, відчайдушні спроби 
змити міцну оборону радянських військ важкою хвилею танків, та без
глуздість, з якою оголюються інші дільниці Східного фронту, щоб стягти 
сюди важкі моторизовані частини, підтверджували його переконання, що 
пани з верховного головнокомандування вермахту не зупиняться ні пе
ред якими, навіть найбезчеснішими засобами. Якщо не вдасться прорва
ти радянську оборону, то нагаєм наказу групу Штеммермана поженуть 
на головний прорив, ризикуючи навіть тим, що вона, наштовхнувшись 
на сталеву оборону кільця оточення, буде розколота й роздроблена. А 
це означало б кінець не тільки для угруповання Штеммермана, а й для 
усіх солдатів та офіцерів, що входять до її складу.

— Панове,— Зейдліц окинув поглядом присутніх,— нам тепер ясно: 
в ці години починається остання фаза битви, тепер ми повинні вдатись 
до надзвичайних заходів. Більше того, ми мусимо тепер діяти ще опера
тивніше, ще наполегливіше! Я чекаю ваших пропозицій. Прошу вас іти 
за мною.

Коли вони рушили у велику кімнату, де відбувалися засідання, в 
коридор зайшов присадкуватий капітан років тридцяти, глянув на офі
церів і відразу ж поспішив слідом за генералом Зейдліцом.

— Капітан Вандаме, командирований від Другого Українського 
фронту, затримався в дорозі через аварію...

Зейдліц кивнув і, не зупиняючись, привітався з капітаном. Він його 
знав. Вандаме був один із перших членів Спілки офіцерів і брав участь 
у її заснуванні.

До офіцерів, які протискувались у велику кімнату, приєднався і 
Ернст Тельген. Це засідання було йому саме з руки. Він залишив у 
штабі фронту Фехнера і супровідника — радянського офіцера, а сам 
пішов на квартиру делегації, щоб взяти тут нові тексти і розпоряд
ження.

Першу пропозицію зробив Зейдліц; він сказав про свій намір не
гайно поїхати на радіостанцію, щоб по радіо розповісти солдатам про
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операцію «Лисянка». Виступили й інші, говорили, що слід уважніше 
ставитись до писання агітаційних текстів. Хтось запропонував більше 
засилати в котел перебіжчиків з посланнями до командирів і, насампе
ред, до Штеммермана.

— Чому, власне, до командирів у котлі,— мовив лейтенант Гахт.— 
Можна ж послати і парашутиста до Манштейна. Все,* що тут здійсню
ється, вирішується в основному в штабі групи військ «Південь».

Більшість присутніх схвально сприйняли пропозицію Гахта.
— Я проти! — втрутився у розмову Тельген.— Момент, коли це, 

можливо, і мало б сенс, уже минув. Манштейн тепер не піде на по
ступки.

— Але чому? — запитав Гахт, наморщивши лоба.
— Бо він за цей час уже настягував, звідки тільки міг, війська і 

авіацію, і я знаю... тепер уже йдеться лише про саму репутацію. Йому 
треба вивести з котла принаймні один полк.

— І все-таки! Ми не можемо знати, на що розраховує Манштейн. 
Можливо, він все ж не відмовиться послухати нас!

— Цього можна було б сподіватися від будь-кого, тільки не від 
Манштейна,— різко заперечив Ернст Тельген.

Суперечка загострилася, і генерал Зейдліц, щоб покласти їй край, 
наказав рядовому Тельгену зачекати інструкції надворі.

Капітан Вандаме, сидячи на табуретці перед вікном і ховаючи в тінь 
своє одутле обличчя, з задоволенням стежив за суперечкою між Гахтом 
і Тельгеном. Ніщо не могло краще сприяти його намірам, ніж розбрат і 
незгоди в рядах комітету. У нього під ногами горіла земля, і він чекав 
сприятливої нагоди, щоб утекти. Радник міністерства, доктор юриспру
денції Адальберт Вандаме, оберштурмбанфюрер служби безпеки, до
клав у полоні всіх зусиль, щоб замаскуватись під «звичайного капітана» 
і завоювати довір’я. Йому нарешті вдалося через керівництво Спілки 
німецьких офіцерів у Красногорську дістати доступ до радіостанції 
«Вільна Німеччина». Там він виступав з передачами на Німеччину, 
вставляючи іноді то тут, то там характерні для нього мовні звороти. Це 
нікому не впадало в око, крім його друзів-есесівців у Берліні. Слова 
«урочиста обіцянка вірності» і деякі завуальовані повідомлення про опе
рацію «велетенського значення» говорили їм про незмінність переконань 
оберштурмбанфюрера, і вони з нетерпінням чекали, що він повідомить 
їм план тієї операції. Оскільки ж Вандаме не міг передати його через 
ефір, він попросився на передову лінію для ведення там пропагандист
ської роботи. Працюючи в одній частині 2-го Українського фронту, він 
після прибуття делегації офіцерів у штаб 1-го Українського фронту був 
відкомандирований туди. На превелике його невдоволення, бо він уже 
все приготував для повернення на батьківщину.

Але тепер, коли капітан Гадерман, нічого не підозрюючи, ухопився 
за пропозицію лейтенанта Гахта, Вандаме вирішив, що настав слушний 
момент. «Лейтенант наївний, його при нагоді можна буде використа
ти»,— подумав він. Пропозиція була йому якраз на руку, і він підтримав 
її, твердо вирішивши летіти — з Гахтом чи без нього. Капітан роз
раховував, що при посередництві Гіллє він зможе негайно вибратися 
з котла, якщо ж доведеться залетіти в Умань, де перебував штаб групи 
військ «Південь», це дасть йому ще більше шансів на втечу. Вандаме 
вирішив відновити старі стосунки з членами делегації. Насамперед з 
Леверенцом.

Засідання наближалось до кінця. Для лейтенанта Гахта викли
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кали машину, яка мала відвезти його в супроводі одного радянського 
офіцера на аеродром, звідки він мав летіти на фронт — для ведення 
пропагандистської роботи. Зейдліц, який під час засідання занотовував 
собі заклики для наступного виступу по радіо, швидко пішов до радіо
станції; вже на ходу він наказав Леверенцу послати Вандаме разом з 
Тельгеном спочатку в штаб фронту, а потім передати його в розпоряд
ження групи, якою керував майор Ахвледіані.

Вандаме міцно стиснув губи. Перспектива бути ізольованим від 
центру йому явно не подобалась.

Для унтер-офіцера Руперта Руста перші дні полону були своєрідним 
випробуванням його терпіння. Одразу після допиту в штабі його відо
кремили від жалюгідної колони одягнених у брудно-зелену уніформу 
задубілих від холоду людей. Потім він чекав, поки його покличуть із ко
шари, куди його помістили разом з багатьма іншими його земляками, 
і кожного вечора мусив знову розчаровано лягати на брудну солому. І 
це після того, як йому досить виразно пояснив той, схожий на араба, ма
йор Ахетані — чи як його там звали,— що вони скоро дістануть завдан
ня від комітету «Вільна Німеччина».

Проте минуло шість днів, а все залишалося без змін. Навіть Ернст 
Тельген не з’являвся. «Його посилають весь час на завдання»,— із 
заздрістю подумав Руст, зігріваючи себе згадкою про побачення з Ернс- 
том. І справді, той з’явився на допиті, немов ангел-рятівник. Адже ма
йор, прочитавши батькового листа з концентраційного табору, запідо
зрив Руперта в приналежності до агентурної розвідки СС.

— Есесівцям досить відкрити шухляду стола, там лежать цілі купи 
листів із такими штемпелями! — говорив він, але коли побачив, як по
дружньому привітався з цим полоненим Ернст Тельген, його ставлення 
відразу змінилось, і він навіть дозволив їм посидіти удвох півгодини в 
сусідній кімнаті. В цей день Тельген був сповнений надії, що вони таки 
умовлять більшість оточених у котлі солдатів скласти зброю. Що змі
нилося відтоді, які тепер перспективи на майбутнє?

Інші солдати у кошарі чекали з не меншим нетерпінням, ніж Руст. 
Троє з них належали до групи, яку організував у котлі і перевів 
через нейтральну зону Гайнц Фундінгер. Найкраще розумів Руста лисий 
Макс Палючек, який за віком міг би бути його батьком, та й розмов
ляв із ним як батько. Ознайомившись з життєвим шляхом молодого 
унтер-офіцера, Палючек, здавалося, намагався зав’язати з ним одверту 
розмову; він розповів йому про своє життя, про свою роботу на залізни
ці, про боротьбу робітників за підвищення заробітної плати, про 
страйки, про підступи підприємців. Його колишній робітничий досвід 
допоміг йому порвати з гітлерівським вермахтом. Він дуже швидко став 
спільником Фундінгера.

Зовсім по-іншому доводилося шукати спільну мову з кволим унтер- 
офіцером Герольдом Гайнзіусом і Рольфом «Панським, який здебільшого 
був зайнятий молитвами. Тільки після довгих вагань вони знайшли в со
бі мужність зважитись на цей крок.

Хоч Руст і непогано почував себе в товаристві Палючека, «Пансько
го та Гайнзіуса, йому все ж дуже бракувало його товариша по батареї 
Жоржа, якого відразу після взяття в полон відокремили від нього і по
слали в пересильний табір.

На сьомий день, коли полонені в кошарі вже вирішили, що про них 
зовсім забули, їх нарешті посадили на грузовики і привезли в друге се-
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ло. Там, перед якоюсь довжелезною, вкритою очеретом селянською ха
тою, на них вже чекало десятків зо два їхніх земляків.

Радянський лейтенант завів полонених у сіни.
Першим, підштовхуваний іншими, в кімнату зайшов Руст. «Тут до

сить затишно!» — з полегшенням подумав він. В хаті стало раптом не
звичайно тихо. Біля вікна сиділи два німецькі генерали — дубове листя 
на червоних петлицях, плетені погони, блиск орденів. Вони сиділи й 
дивились на солдатів.

«Невже я переходив нейтральну зону для того, щоб знову, виструн
чившись, стояти перед такими, як оці?» — запитував себе Руст, механіч
но скидаючи кашкет.

— Добрий день, друзі! — сказав сивий генерал.— Заходьте, ми хо
чемо з вами поговорити.

Простора кімната була заповнена людьми. Руст уважно розглядав 
рум’яне обличчя з ясними очима, яке під сивим волоссям здавалося не 
старішим, а скоріш молодшим. Вже сам голос генерала наче вимагав 
поваги, вимагав стояти з випнутими вперед грудьми і руками по швах. 
Дивлячись на нього, так і хотілось крикнути: «Дозвольте пройти, пане 
генерал!» Цей голос дратував Руста. Проте через якусь мить у нього за
крався сумнів, чи ті обидва були справжніми генералами, чи, може, 
тільки переодягнені солдати; адже у солдатському клубі в Корсуні він 
уже бачив одного рядового артилериста в офіцерській формі.

Коли нарешті двері кімнати зачинилися і всі двадцять п’ять полоне
них якось розмістилися, сивий генерал заговорив знову:

— Камераден! Ми обидва були командирами з’єднань шостої армії 
і рік тому під Сталінградом потрапили в радянський полон. Поряд зі 
мною сидить генерал-майор Корфес, а я генерал фон Зейдліц.

Руст з цікавістю оглядав нащадка овіяного легендами генерала, 
«старого Фріца», командуючого так званою «армією Зейдліца», про 
яку солдати вже з давніх часів розповідали всякі історії, і його сумніви 
розвіялись.

— В полоні для нас почався час великого переосмислення і самоус
відомлення. Ми знову й знову запитували себе: про що йдеться взагалі? 
Що тепер важливо, що повинен робити наш народ? В полоні ми мали 
багато, дуже багато часу для роздумів. З-під Сталінграда я прийшов у та
бір страшенно розчарований і приголомшений. До цієї битви я не міг 
уявити, щоб верховний головнокомандуючий, обдуривши цілу армію, 
міг отак віддати її в жертву в ім’я досить сумнівної політичної мети. 
Виходячи з гіркого досвіду Сталінграда і загрозливого загального воєн
ного становища, особливо на Східному фронті, я за цей час прийшов 
до висновку, що насамперед потрібно якомога швидше кінчити з війною. 
Німеччина вже не може її виграти...

Хоч полонені стояли, тісно притиснувшись один до одного, жоден 
звук не порушував промови генерала. Було так тихо, що, здавалося, 
можна було б почути, якби на підлогу впала шпилька.

— Я генерал,— вів далі Зейдліц,— але не треба бути стратегом, 
щоб зрозуміти, що для німецької армії вже немає дороги вперед, її 
доля — невтримний відступ. Все тісніше стягається кільце навколо на
шої батьківщини. Якщо найближчим часом не закінчиться війна, то Ні
меччина може зазнати катастрофи, яку навіть важко собі уявити. Тому, 
якщо ми любимо нашу батьківщину, ми не повинні далі залишатись 
просто споглядачами!

Ці слова генерала справили велике враження. Також і на Руста.
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Особливо вразило полонених те, що генерал не задовольнився лише за
гальними поясненнями. Він розповів також про своє життя. Генерал, 
який розповідає про себе! Це було для них щось нове. Тим більше, що 
він говорив про необхідність порушити присягу.

— Як ви, мабуть, знаєте, я походжу з старої прусської офіцерської 
сім’ї. Мене вчили розглядати солдатську присягу як щось святе. Бачите, 
товариші, я певний час вагався, тому що боявся заплямувати нашу фа
мілію. Але коли я почав розглядати присягу не як обов’язок служити 
якійсь одній особі, а цілій нації, я прийшов до іншого висновку. В нашій 
родині колись уже був офіцер, який діяв проти волі верховного полко
водця. То був капітан Зейдліц. Це трапилось у грудні 1812 року. За на
казом короля Фрідріха Вільгельма III прусський допоміжний корпус 
мав тоді прикривати відступ розбитої французької армії від наступаю
чих російських військ у Східній Пруссії. Але командир корпусу, генерал 
йорк фон Вантенбург відмовився надалі підтримувати Наполеона. Всу
переч наказові короля, його ад’ютант, саме той капітан, передав росій
ському генералові Дібичу пропозицію про нейтралітет, яка була написа
на за його безпосередньою участю і яка зрештою послужила поштовхом 
до народного повстання 1813 року. Про цього капітана я змушений був 
думати ще в сталінградському котлі. В полоні його приклад спонукав 
мене нарешті щось робити. Разом з іншими генералами і колишніми ви
щими офіцерами вермахту я організував Спілку німецьких офіцерів і 
приєднався до комітету «Вільна Німеччина».

Виклавши завдання національного комітету, Зейдліц якусь мить 
мовчав, втупивши погляд в засмальцьовану дошку стола.

«Може, він чекає відповіді, хоче знати, як ми реагуватимемо на йо
го слова, а, може, просто заглибився в думки»,— запитував себе Макс 
Палючек, що стояв серед гурту солдатів.

— Чому я вам про все це розповідаю? — Зейдліц підвів голову і 
подивився на солдатів, переводячи очі з одного обличчя на інше.— Бо я 
хочу закликати вас подумати й зробити те саме. Для багатьох вас це 
буде, звичайно, нелегко. Друзі, я знаю з власного досвіду, що такі рі
шення не можна приймати зопалу. Але...— він зробив невелику паузу 
і, підвищивши голос, вів далі: — Час не жде! Я прошу вас не піддава
тися неправильному почуттю обов’язку й не сидіти склавши руки й спо
глядати, як ваші товариші в котлі стікають кров’ю!

«Склавши руки, споглядаючи?..— Палючек спробував протиснутись 
наперед.— Що, власне, думає про нас цей генерал? Говорить з нашим 
братом, як з неповнолітніми дітьми, і в той же час сам тільки недавно 
схаменувся!»

Нараз Зейдліц узяв лист, який лежав перед ним на столі, і пояснив, 
що він написав його генералу Штеммерману. В листі він закликає 
генерала капітулювати разом із своїми військами, щоб врятувати жит
тя тисяч солдатів і своє власне.

— Ви розумієте, який важливий цей лист,— голос генерала звучав 
переконливо.— Капітуляція Штеммермана збереже життя десятків ти
сяч солдатів. Отже, товариші, я звертаюся до вашого сумління і за
питую вас: хто готовий передати адресатові це послання від імені націо
нального комітету «Вільна Німеччина» і Спілки німецьких офіцерів?

Запала мовчанка.
Тісно притиснувшись один до одного, полонені мовчки стояли 

навколо стола. Палючек остовпів, коли почув це запитання. Під обстріл
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артилерії, мінометів і кулеметів, а до того ще й під обстріл тих стра
тегів, що вирішили триматись до кінця, назад у котел? Такого він не 
сподівався. Не чекав цього і Рольф Ланський, що, схилившись на 
одвірок, міцно тримався за нього, ніби мусив стрибнути у бездонну 
прірву.

Генерал-майор Корфес відкашлявся.
— Я хотів би додати, що зовсім не обов’язково передавати лист 

особисто генералові Штеммерману. Як буде доставлений лист, залежа
тиме від винахідливості того, хто його понесе. Ми будемо підтримувати 
з ним зв’язок по рації; ми вже з багатьма станціями в котлі підтри
муємо радіозв’язок, і ви можете, звичайно, розраховувати на додаткові 
вказівки.

«Додаткові вказівки... Якщо тебе зловлять там з оцим листом 
у кишені, то не допоможе тобі ніякий собачий хвіст!» — подумав Руст. 
Але, глянувши ще раз на трохи згорблену постать Корфеса, він раптом 
згадав свого батька.

— Отже, хто з вас готовий? — запитав ще раз Зейдліц.
— Я, пане генерал! — почув Руст свій, ніби якийсь чужий, голос.
Майже тієї ж миті зголосилися ще троє солдатів. Руст обернувся

до них і впізнав Макса Палючека і Рольфа Ланського; третього він 
не міг бачити, бо його заступали інші.

— Ми нікого не примушуємо,— сказав генерал Зейдліц,— бо знає
мо, як важко на таке зважитись. Це доручення є бойовим завданням, 
яке вимагає всієї мужності солдата. Саме так! Для нас, як патріо
тів, головним є боротися за демократичну Німеччину, а тому ми не 
повинні шкодувати сил, виконуючи бойове завдання... Отже, ви йдете 
на це друзі! Від щирого серця я хочу вам подякувати! Я сподіва
юсь, що всі ви після виконання доручення повернетесь живі і здорові! 
Нехай ваша мужність буде прикладом для інших товаришів, яким ще 
потрібен час, щоб подумати над усім цим.

Він підійшов до Руста і подав йому руку.
— Ви старший по чину, отже, я вручаю вам лист. Ви знаєте гене

рала Штеммермана?
Руст кивнув головою.
— Він був колись моїм командиром.
Інші добровольці також вийшли вперед. Палючек і Ланський стоя

ли вже поруч з Рустом, а третій ще протискувався до них. Руст аж 
вигукнув від радісної несподіванки. То був Жорж. Мружачи маленькі 
чорні очі і розтягуючи в лукавій посмішці рот, він тиснув генералові 
руку.

«Чи можливо таке, хто ж його так переробив?» — думав Руст. Він 
раптом відчув таке піднесення, наче збирався на прогулянку у зимо
вий ліс. З Жоржем його всюди супроводжуватиме удача!

Потім він сидів між Жоржем і Максом Палючеком біля довгого 
стола, на якому стояла тарілка з великими грудками цукру і великий 
чайник. Генерал Зейдліц запросив усіх на розмову. Жорж розпо
вів, що в таборі військовополонених після зустрічі з полковником 
Штейдле він добровільно погодився вести антифашистську пропаган
ду, а потім його разом з полоненими з іншого табору привезли до 
Зейдліца.

— І де вас там помістили? — запитав Руст.
— В одному зруйнованому колгоспі.
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— А як з харчами?
— Відповідно до достатків колгоспу.
Усвідомлюючи важливість і небезпечність запланованої операції, 

яка після бездіяльності буде їхнім першим кроком в багатообіцяючу 
царину невідомого, вони збуджено обмінювались своїм недавнім досві
дом. Новостворена група пишалася своїм завданням.

Раптом до кімнати увійшов радянський лейтенант у запорошеній 
снігом шапці, швидко попрямував до Зейдліца і щось пошепки сказав 
йому на вухо. Той відразу ж підвівся, нервово обсмикуючи свій мундир.

— Камераден! — сказав він серед тиші, що враз запала в кімна
ті.— Я змушений вас залишити, мене кличе обов’язок...

Тієї ж ночі унтер-офіцер Руперт Руст із захованим у рукаві листом 
від генерала Зейдліца вирушив зі своєю маленькою групою через ней
тральну зону в котел. На дільниці стояла насторожена тиша. Після 
провалу німецької операції по деблокуванню й прориву, що тривала 
дві доби на західному краї котла, тепер на його найбільш вигнутому — 
північному — краї з’єднання Радянської Армії формувались для рішу
чого наступу на найважливіший опорний пункт обох оточених німець
ких корпусів — Корсунь-Шевченківський.

Рустові, який брів по снігу повз заздалегідь намічений орієнтир — 
скирту соломи, ця тиша здавалася зловісною. Хоч би десь пролунав 
постріл, тоді можна було б краще визначити потрібний напрямок.

«Скільки ми вже пройшли? — запитував себе Руст.— Сто метрів 
чи, може, вже цілих двісті? Росіяни вважають, що відстань від скирти 
соломи до німецької лінії оборони становить приблизно п’ятсот метрів. 
Ще є час повернутись. Генерал Зейдліц говорив про судову відпові
дальність всіх членів сім’ї бійця «Вільної Німеччини». Отже, якщо 
мене спіймають, то замордують не тільки батька, а й матір.

Перед кучугурою снігу він зупинився. З-під неї стирчало щось 
чорне. Рука. Пальці неначе пазурі. «Таке може статися н зі мною,— 
подумав він, здригнувшись.— Батьки навіть не повірять. «Військовопо
лонені не можуть загинути»,— казатимуть вони й чекатимуть на мене, 
коли всі вже давно повернуться на батьківщину».

Він обернувся до Жоржа й тихо сказав, що тепер їм треба повзти 
по-пластунськи. Але вітер завивав так голосно, що Жорж не дочув. Тоді 
Руперт подав йому знак, сам ліг у сніг і поповз уперед. Сильно упи
раючись носками й ліктями, він просувався далі й далі, відчуваючи, 
як по його тілу розливається тепло. Він весь час намагався дивитися 
вперед, ніби боявся, що погляд назад може викликати нові вагання. 
Там, попереду, була мета, там сидять, пришиті сніговими нитками до 
темряви ночі солдати військ генерала Штеммермана, які зайняли кру
гову оборону навколо села Шендерівки. Саме туди повинні вони діста
тись. Це їхній обов’язок.

Руперт Руст витягнув перед себе руки і поклав на них голову, щоб 
звести дух. Він надто швидко повз. Обов’язок, це було саме те, чого 
вимагав генерал Зейдліц: мужньо боротись за нашу патріотичну спра
ву— або те, що говорив Ернст про будівництво нової Німеччини після 
війни. Ернст часто говорив і про те, що патріот повинен знати свої обо
в’язки й виконувати їх. Що ж, Руперт був певен, що його обов’язки не 
спричинять конфлікту з його почуттями.
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Почулося якесь шарудіння, і він мимоволі здригнувся. Йому зда
лося, що десь недалеко брязнув метал. Якщо вони збилися з дороги, 
то повинні вийти просто до невеликої улоговини, яка тягнеться через 
німецькі позиції і може правити за прикриття. Згідно з донесеннями 
радянської повітряної розвідки, на цій позиції мало військ. Якби вона 
кишіла солдатами, то це могло б означати смерть його батька. «Що 
сказав би про такі мої думки Ернст? — подумав Руперт. — Він нагадав 
би мені про командира танка Федора Прищенка, який з важким сер
цем обстрілював зайняте ворогом рідне село. «Війна вимагає від нас 
усього!» — сказав згодом Прищенку командир батальйону, обіймаючи 
його за плечі. А потім розповів про свого брата льотчика, який мусив 
скидати бомби на залізничні поїзди у Жмеринці, хоч там біля самої 
залізниці жила його сім’я».

«Війна вимагає від нас усього, отже, смерть тому, хто вимагає 
війни!» Усвідомивши це, Руперт знову заспокоївся. В лівому рукаві 
шелестів лист, довірений йому Зейдліцом, і він ніби ще й тепер чув 
слова генерала: «Будьте обережні, не наражайтесь марно на небез
пеку!»

Він рішуче підвівся на ліктях і поповз уперед. Товариші повзли 
слідом. Під ліктями рипів сніг, що починав уже танути. Маленький 
Ланський застогнав. Руперт, Жорж і Палючек, зціпивши зуби, пере
магали біль; їм доводилось терпіти й не таке.

Нараз Руст зупинився й прислухався. Йому знову здалося, що він 
чує, і тепер уже виразніше, якийсь брязкіт. Але він не міг визначити, 
звідки долинув той звук і що це таке. Палючек, який повз слідом за 
Рупертом, теж почув щось, він смикнув Руста за ногу й дав знак, щоб 
той брав трохи лівіше.

Коли солдати проповзли приблизно ще метрів двадцять-тридцять, 
вони, наче по команді, припали до землі. Майже непомітний через хур
товину, через поле тягнувся ланцюг білих підвищень.

— Вогнева позиція! — прошепотів Макс Палючек.
В цю мить до них знову долинув брязкіт металу. Тепер уже зовсім 

виразний. То були казанки!
Посміхаючись, Палючек штовхнув Руперта під бік. Як правило, 

під час роздачі їжі в окопах залишалося лише кілька вартових, які до 
того ж дивилися скоріше назад, аніж уперед. Якби тільки знати, в яких 
окопах сидять вартові.

Руперт витер з обличчя піт і повільно поповз далі. Просто навпро
ти нього, здавалося, було кулеметне гніздо; про це свідчила подвійна 
ширина засніженого насипу. Ліворуч ланцюг окопів був наче густіший, 
ніж праворуч. Отже, Руперт поповз праворуч, у напрямку єдиного де
рева, бо він добре знав, що досвідчений солдат-фронтовик ніколи не 
стане окопуватись під деревом. І справді, наблизившись до дерева, він 
переконався, що окопи починаються принаймні метрів за десять від 
нього.

Незважаючи на те, що в найближчих від них окопах не було ніко
го, Руперт якусь мить зачекав і лише потім повільно підвівся. Бруталь
но лаючись, він пішов до дерева, але ніде не клацнув затвор гвинтівки 
й ніхто не крикнув нервово: «Стій, пароль!» Солдати тихо підійшли до 
дерева й пообтрушували там один одному сніг з шинелей.

— Далі! — наказав Руперт. Тут він помітив: те, що він вважав 
кулеметним гніздом, виявилося звичайнісіньким окопом.

Місцевість помітно знижувалась. Довгасті горби тяглися обабіч,
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утворюючи улоговину, яка великою дугою звертала праворуч. Між дво
ма горбами Руперт побачив гурт солдатів. Це могло бути недавнє 
поповнення — юнаки гітлерюгенда або стомлені війною старі солдати 
абияк збитої бойової групи, а можливо, навіть якась есесівська частина.

Руперт нерішуче зупинився. Більшість солдатів стояла до них спи
нами, але деякі, витягуючи шиї, уважно дивилися в їхній бік.

Несподівано наперед вийшов Жорж, відстебнув від пояса свій ка
занок і тихо сказав Рупертові:

— Хіба ти не бачиш? Вони одержують страву!
І Жорж попрямував до тих солдатів, розмахуючи казанком так, 

щоб видно було здалеку.
Руперт, «Панський і Палючек повільно пішли за ним, теж на ходу 

відстібаючи казанки.
— Що там дають смачне? — голосно запитав Жорж, підійшовши 

до солдатів, що стояли у нерівній черзі.
— Що ж можуть давати,— відповів останній в черзі, схожий на 

гнома чоловічок років п’ятдесяти, блимнувши на Жоржа.— Те, що по
грібно для виконання «концерту німецьких солдатів».

— Отже, горох,— засміявся Жорж.
— Ні, суп з горохом і ковбасою.
— А м’ясні волокна слід позв’язувати і віддати ротному фельд

фебелю,— додав пикатий блондин, що стояв поперед гнома.
Жорж почав з ним розмову. Він простодушно розпитав, як най

краще можна потрапити до Шендерівки, чи довго туди йти і що собою 
являє обер-фельдфебель, який роздає страву.

— Ви, мабуть, відстали від своєї частини? — запитав пикатий 
солдат.

Жорж кивнув головою, а Руст назвав дивізію. Пикатий більш 
нічим не поцікавився. Також і обер-фельдфебель нічого не запідозрив. 
Те, що відсталі від своїх частин солдати розшукували свої частини 
й голодні з’являлися то тут, то там, було звичайним явищем.

Стоячи серед чужих солдатів, які жадібно сьорбали ріденький суп, 
Жорж теж проковтнув кілька ложок і, прикриваючи обличчя долонею, 
скривився. Палючеку суп також не сподобався, у росіян їх годували 
краще. Проте вони змушені були випорожнити казанки, щоб не ви
кликати підозри. Шматки черствого хліба вони непомітно сунули в 
кишені шинелей.

— Отже, весь час тримайтесь цього напрямку,— гукнув їм услід 
пикатий, коли вони знову рушили. За якусь мить Руст і його товариші 
зникли в темряві. Вітер ущух, солдати бадьоро крокували по сірува
тому снігу, в якому, відлига за день вже попроїдала темні плями, і жва
во обговорювали свій недавній переляк. Тільки маленький Ланський 
тримався трохи осторонь. Як і завжди в тих випадках, коли йому вда
валося благополучно уникнути небезпеки, він пошепки молився своєму 
богові. Проте і він не відставав.

Першу перешкоду вони щасливо минули. Тепер треба було так 
само непомітно дійти до Шендерівки, пробратися в село і серед п’яти
сот хат знайти ту, в якій розмістився штаб. Навіть коли все це буде 
зроблено, попереду їх чекатиме найважче — передача листа в руки 
генералові Штеммерману. Якщо вони не придумають, як це зробити, 
то всі їхні зусилля можуть виявитись марними. Вони не могли після 
передачі листа, від якого так багато залежить, відразу ж повертатись
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назад, бо їхній зворотний шлях у цьому випадку був би ще ризиковані
ший.

Руперт, що йшов попереду, несподівано закричав:
— Колона! Вона йде нам назустріч!
Стоячи один біля одного, вони напружено дивилися вперед. З бруд

ного снігу, здавалося, піднімала велику спину якась чорна потвора. Про 
те, щоб обійти її, нічого було й думати. Що ж робити?

— І далі будемо грати роль солдатів, що відстали від своєї части
ни,— вигукнув Макс Палючек.

Колона наближалася. Сірі постаті поруч з навантаженими саньми. 
Побік колони йшов окремо один солдат, мабуть, командир. Але чому 
він тримає напоготові карабін?

Потім все сталося блискавично. Сірі постаті накинулись на свого 
командира, вирвали у нього карабін, повалили його на землю і швидко 
подалися разом з саньми у напрямі переднього краю оборони. Звідти 
долинали уривки російських слів.

Четверо товаришів раптом все зрозуміли. То були полонені радян
ські солдати з допоміжної команди. Щоб не загинути за колючим дро
том у концтаборі від голоду, дизентерії та побоїв, полонені іноді пого
джувались іти в так звані допоміжні робітничі команди, які викори
стовувались на тилових роботах.

Той, що супроводжував цю колону, нарешті очуняв і, щось неса
мовито вигукуючи, трохи пробіг слідом за втікачами.

— йому тепер буде непереливки за те, що випустив полонених,— 
весело сказав Жорж.— Це нам якраз на руку!

Вони нашвидку розробили план. Потім Руст в супроводі своїх то
варишів підбіг до солдата й суворо запитав, яке в нього звання, як 
його прізвище, з якої частини, звідки і куди він йшов.

— Обер-ефрейтор Крафтчик,— відповів солдат, присадкуватий чо
ловік років сорока п’яти, і розгублено розповів їм, як полонені несподі
вано накинулись на нього. Він справляв враження прямої, чесної лю
дини. Жорж непомітно штовхнув Руста, тихо мовивши:

— Здається, можна...
— Як же ви могли допустити таке? — закричав Руст.— Вам що, 

повилазило, куди ж ви дивились?
— Щоб... Щоб вони могли втекти, ні, це й на думку нікому не спа

дало. Адже вони страшенно бояться своїх комісарів...
— Ви поранені?
— Так точно, щось із рукою. Не можу поворушити... Ці негідники, 

щоб таке...
Поки обер-єфрейтор намагався виправдатися, Руст розмірковував. 

Сам він не міг іти в штаб генерала, бо раніше служив у 389-ій дивізії. 
Але Жоржа, Макса Палючека та малого Ланського він також не має 
права посилати у вовче лігво, якщо є інша можливість. І таку можли
вість давав йому в руки Крафтчик.

Руст перебив обер-єфрейтора.
— Не розповідайте нам надто довгих історій! Ось що: ми від бо

йової групи капітана Шетлера маємо передати термінове донесення 
нашого командира генералові Штеммерману. — Він витяг з рукава лист 
Зейдліца. — Ось донесення. Я наказую вам найкоротшим шляхом і яко
мога швидше віднести цього листа генералові Штеммерману. А я з сво
їми людьми займуся переслідуванням утікачів, а потім доставлю їх у 
вашу частину, зрозуміло?
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— Так точно, пане...— Крафтчик не міг у темряві розгледіти, хто 
перед ним.— Пане лейтенант! — I Крафтчик сунув лист у кишеню ши
нелі.

Руст ще раз нагадав йому, що треба поспішати.
— I не забудьте: від бойової групи Шетлера! І ще одне: своєму 

командирові доповісте, що полонених з допоміжної команди ми про
тягом ночі використаємо на спорудженні земляних укріплень. Пошле
тесь на мене,— Руст ледве стримувався, щоб не засміятись. — На лей
тенанта Грюнера!

— Слухаю, пане лейтенант! — Крафтчик явно зрадів, що так де
шево відбувся, і спробував навіть по-молодецьки повернутись на каб
луках, а потім стройовим кроком подався в напрямку Шендерівки, 
міркуючи, чи наздожене лейтенант Грюнер з своїми солдатами вті
качів.

Якийсь час обер-єфрейтор ще чув, як позад нього скрипів сніг — 
то троє солдатів улаштували біг на місці. А четвертий, Руст, в цей час 
крадькома ішов назирці за Крафтчиком. За хвилину до нього приєдна
лися його товариші.

У селі Шендерівці панував гарячковий рух. Навантажувались ма
шини; в темряві снували солдати з мішками і ящиками. Поранені си
діли й лежали на санітарних машинах або кудись шкутильгали.

Не привертаючи нічиєї уваги, четверо товаришів пробралися в центр 
села. Вони бачили, як Крафтчик зупинився перед однією з хат і щось 
сказав вартовому. Руст зняв з плеча автомат, розставив товаришів нав
коло хати, а сам обережно зазирнув у вікно. Крафтчик уже стояв 
у передпокої, рапортуючи ад’ютантові. Майор поніс листа в кімнату,— 
туди зазирнути з вулиці було неможливо.

Руст полегшено зітхнув. Лист був доставлений адресатові. За кіль
ка хвилин, сердито розмахуючи руками, до передпокою повернувся ма
йор і, крикнувши на ординарців, з брутальною лайкою накинувся на 
Крафтчика. Інші офіцери підбігли до майора, козиряли, діставали на
кази й прожогом бігли з будинку до мотоциклістів. «Тривога, парти
зани!»

Руст уважно подивився в обидва кінці сільської вулиці. Завдання 
виконано, але його загін потрапив у пастку. З хат вибігали солдати, 
швидко шикувалися.

Руст покликав товаришів.
— Ми повинні заховатись,— прошепотів маленький Ланський, див

лячись на всіх переляканими очима.
— Де ж ми заховаємось? — запитав Палючек.— Вони нас однако

во знайдуть. По-моєму треба тікати.
Руст похитав головою.
— Утекти зараз неможливо.
— У мене є пропозиція! — Жорж клацнув язиком.— Вам, певне, до

водилось чути про те, як самі злодії кричать «тримайте злодія»? Сол
дати шукають партизанів? А ми що ж? Хіба ми не німецькі солдати?

Всі четверо непомітно змішалися з іншими. Молодий лейтенант 
у завеликій хутряній шапці, що саме розподіляв солдатів на групи, при
значив Руста командиром однієї з груп. Руст зі своїм загоном сумлін
но обшукував хати, і всюди — в кімнатах, у підвалах, на парканах і 
на стовпах — залишав листівки, що їх вони взяли з собою.

Коли солдати після безуспішної погоні за партизанами знову по
верталися в хати, вони всюди натрапляли на почерк комітету «Вільна
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Німеччина». Та не встигли вони дочитати листівки, як їм знову нака
зали шикуватись — шукали «чотирьох дезертирів». Крафтчик, притис
нутий офіцерами штабу до стіни, все розказав...

Але групи переслідування, які були послані в названий ним район, 
прибули надто пізно. Четверо солдатів вислизнули з села ще під час 
облави на партизан. По одному. Руст передбачав, що за ними органі
зують погоню.

Поблизу улоговини — ця місцевість була їм знайома — вони, непо
мічені вартовими, пробралися через позиції й поповзли на нейтральну 
зону. Позад них, мов привид, бовваніло самотнє дерево — їхній орієн
тир. Палючек саме посковзнувся і впав у засипану снігом виямку, коли 
позад них пролунали гвинтівочні постріли.

— В укриття! — крикнув Жорж.
Здавалося, минула ціла вічність, аж поки знову настала тиша.
— Не підводитись! — наказав Руст, обережно відповзаючи назад.
Ланський, витягнувши вперед праву руку, лежав на боці у темній

калюжі. Руст зсунув у нього з лиця шапку — маленький Ланський вже 
не дихав.

— Дотримуватись більшої дистанції, та дивіться, щоб вони нас не 
відрізали! — промовив Руст і подумав: «Добре хоч, що в них немає 
кулемета!» Потім він наказав Палючеку повзти вперед на певній від
стані праворуч, а Ж оржеві— ліворуч. Тепер, залежно від обстановки, 
вперед— метрів на двадцять — повз спершу хтось один, за ним — дру
гий, а потім уже й він. Під час обстрілу всі лежали нерухомо. Крім 
того, вони час від часу змінювали напрямок.

Але й ця тактика не допомогла б, якби їх не виручив гнаний порив
частим вітром густий сніг. Хоч солдати в німецьких окопах і були на
поготові, але стріляли по тінях на нейтральній зоні лише тоді, коли 
в рухомій сніговій завісі утворювалося «вікно». Руст знову озирнувся. 
Мертвий Ланський лежав метрів за сто позад нього. Скільки часу в них 
забрали ці сто метрів? Півгодини? Руст скреготнув зубами, відчуваючи, 
як піт покотився йому в рот.

«Може, просто скочити на ноги й бігти?! — подумав він у відчаї.— 
Нехай стріляють ці осли, які нічого, анічогісінько не розуміють...»

Вони стріляли.
П’ять метрів, шість, сім... ще трохи, ще ривок, і раптом його немов 

косою різонуло. Боліли плечі, коліна й лікті, поранені гострим льодом 
руки тремтіли. Він безсило опустився на сніг.

— Егей, Руперт, Жорж! — крикнув раптом Палючек.— Он там 
скирта соломи! Короткими перебіжками, бігом марш!

Не встиг Руст щось сказати, як кремезний Палючек, скочивши на 
ноги, побіг, пригинаючись, до скирти, що вирізнялась на тлі неба на де
якій відстані від них.

Він упав, пробігши якихось кілька кроків.
Руст підвівся й хотів бігти до нього.
— Залишайся на місці! — крикнув йому Жорж, який спостерігав 

за ним зі свого місця.— Макс сам перев’яже себе, його, здається, тільки 
дряпнуло.

У повітрі свистіли кулі. Руст відчував, що в грудях у нього ширить
ся якийсь дивний вогонь, він вгризався у його нутрощі, просвердлював 
тіло й забивав дух. «Що це зі мною?» — запитував він себе. То був 
страх, страх смерті.

Скирта соломи, від якої вони мали крикнути радянським солдатам
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пароль — «Кіров» — здавалося, віддалялася тим далі, чим довше вони 
лежали в снігу.

Руст уже хотів повзти, коли враз до рушничних пострілів приєдна
лися довгі черги кулемета. «Цього ще бракувало!» — подумав Руст, роз
пачливо розгрібаючи сніг. Та раптом рушничні постріли стихли, і тільки 
кулемет десь попереду праворуч все ще строчив.

— Росіяни! — здогадався Руст.— Ми врятовані! — Він помахав 
Жоржеві рукою і, крекчучи, поповз далі. Останню відстань під при
криттям вогню радянського кулемета він повз уже на всіх чотирьох, 
потім нарешті підвівся і, хитаючись, побрів до скирти.

— Руки вгору!
З-за скирти вийшов вусатий червоноармієць і наставив на нього 

автомат.
— «Кіров!» — випалив здушеним голосом Руст.— «Кіров»... не стрі

ляйте!.. «Кіров»... — він поточився й повалився в сніг. Все, що він пе
режив за останній час, раптом налягло на нього й зламало. Він кричав 
і плакав, схоплювався, притискав руки до скронь і знову кричав. 
Потім раптом закам’янів. Напівобернувшись назад і побачивши у снігу 
щось темне, він почав повільно осідати на землю.

— Жорж...
Те ім’я озвалося у ньому гострим болем...
— Жорже, вставай, любий! Ради бога, скажи ж хоч щось!
Приголомшеного Руста червоноармієць відвів за скирту. Він ішов,

а перед ним стрибали окопи, маленький гай, танки, дорога, батарея 
важких гармат, тимчасовий місток, колони солдатів, село... Перед бу
динком, де стояв вартовий, він знепритомнів.

Коли він знову прийшов до тями, до його слуху долинув голос, 
якийсь незвично спокійний і владний. «Адже я знаю цей голос»,— по
думав він ще в напівзабутті. В тілі він відчував якесь приємне тепло, 
що наче переміщалося по ньому.

Руст здивовано розплющив очі. Він лежав у кімнаті на столі го
лий, а якась санітарка і вусатий червоноармієць розтирали його теп
лими рушниками.

— Він опритомнів, уже дивиться! — радісно вигукнув червоноармі
єць, тоді відкинув убік рушник і нахилився над Рустом.— Хочеш чаю? 
Чудовий гарячий чай з цукром! — Він збуджено щось пошукав у ки
шенях.— Ось цукор, бери! Чи, може, тобі більше хочеться закурити? 
Ну, кажи, кажи, не соромся!

Чоловік з владним голосом підійшов до вусатого.
— Товаришу майор...— Руст зробив зусилля й підвів голову із 

скатаної плащ-накидки.— Завдання виконано, лист...
— Я знаю, я знаю.— Ахвледіані обережним рухом руки примусив 

Руста знову лягти. Майору вже доповіли про хід операції і про смерть 
Палючека, а також про Жоржа. Той не відразу повірив у рятівну силу 
кулемета, як Руст, і, зарившись з головою у сніг, лежав доти, поки 
Руст не наткнувся на вусатого червоноармійця.

Руст міцно зціпив зуби. Біль за Палючеком, якого тим часом уже 
поховали радянські піхотинці, і радість від того, що Жорж залишився 
живий, злилися в серці і пекли його.

Майор показав назад себе.
— Чуєш артилерію? Наші наступають. На Корсунь.
Здавалося, здригається земля. Всі прислухались до гуркоту кано
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нади. Навіть санітарка підняла голову й відвела з обличчя пасмо кіс. 
Рус лише тепер усвідомив, що лежить голий, і прикрився руш
ником.

Крізь нічну завірюху пробивалися вперед два літаки, які повинні 
були доставити на визначені ділянки фронту капітана Лаврова, лейте
нанта фон Гахта і капітана Вандаме для ведення там агітаційно-про
пагандистської роботи.

Райнер фон Гахт хотів трохи підвестися, щоб визирнути через 
борт старого «У-2». Але марно. З підігнутими майже до підборіддя 
коліньми, він сидів, затиснутий, у відкритій кабіні, розрахованій на 
одну особу, поряд з капітаном Вандаме.

Гахт, неприязно позираючи на сусіда, пригадував, чому так ста
лося. Капітан, натякаючи на свій високий чин і великий досвід роботи 
в правлінні Спілки німецьких офіцерів, переконав майора Леверенца 
«дати йому для підтримки молодого лейтенанта». Потім він великодуш
но запропонував капітанові Лаврову, з яким мав летіти, всю кабіну: 
«Навіщо вам завдавати собі клопоту!» — і не встиг Гахт і оком змиг
нути, як Вандаме вже сидів поруч з ним.

Здоровенний Гахт був людиною практичною і, в разі потреби, міг 
пустити в хід лікті; він не хотів, щоб його вважали за дурня. Поведін
ка капітана йому й раніше не дуже подобалась, як і грибоподібне тіло, 
що притискалось тепер до нього.

Гахт уважно дивився на борт літака. Лише коли машина на пово
роті робила крен, він міг подивитися вниз, де незабаром мали показа
тися посадочні сигнали. Але серед хуртовини нічого не можна було 
розібрати. Всюди, мов сірий дим, кружляла снігова імла. Біс його 
знає, де взагалі був верх, а де низ у цьому хаосі, серед якого витан
цьовувала старенька машина «У-2».

Сніг з силою бив Гахту в обличчя. Вії обмерзли, в очі немов гол
ками кололо, і з них котилися сльози. В ту саму мить, коли він під час 
чергового повороту побачив унизу світло, машину сильно рвонуло. «За
ходить на посадку», — подумав Гахт і побачив тепер попереду вогні, 
які то гасли, то знову загорялись.

— Сигнал на посадку! — крикнув він.
Капітан Вандаме навіть не ворухнувся. «Він не хоче нічого чути, 

цей пролаза!» — сердито подумав Гахт і заплющив очі, що боліли від 
напруження. Але вогні не гасли, ось вони перетворилися на цілий сніп 
іскор. Він побачив зорі... «Нехай йому біс, як же пілот орієнтується? 
Можливо, на вогонь німецьких протиповітряних батарей? І все ж цей 
Вандаме якийсь...» — Гахт не знаходив потрібного слова.

Несподівано світлові цятки внизу стали зовсім виразними. Вздовж 
лісу тяглася річка, через яку було перекинуто місток. За мить все знову 
зникло у вихорі сніжинок. «Що ж це за річка? — міркував Гахт. Він 
знав, що в цій місцевості багато всяких річок, і всі вони впадають 
у Рось, Вільшанку або в Тясьмин. На їхніх берегах ще подекуди сто
ять частини німецьких військ. Але де точно, Гахт не знав. Внизу все 
рухалось. «А що коли літак зробить вимушену посадку?»

Все це зовсім не турбувало капітана Вандаме. Якщо «У-2» сяде за 
німецькими лініями — тим краще. Тоді здійсниться його програма міні
мум: він з’явиться до Гілле і попросить його дозволу летіти далі. Від 
програми максимум — летіти просто до Манштейна — він змушений
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буде відмовитись. Неясно було ще, як йому спекатись цього лейте
нанта. У молодих чоловіків сильні м’язи.

Раптом шум мотора зробився уривчастим, а потім зовсім стих. 
Мотор відмовив. Тепер літак безшумно планерував над землею. Так
тові навіть здалося, що він відчуває, як вони втрачають висоту. Зата
мувавши подих, він прислухався, але чути було тільки якесь шелестін
ня та скрип. Нарешті він відчув, як машина, здригнувшись, торкнулася 
землі. З гуркотом, здіймаючи за собою хмару снігу, літак ковзнув поло
жистим схилом. Та несподівано під фюзеляжем почувся сильний тріск, 
літак крутонуло, потім поклало на крило. Вандаме вчепився руками 
в борт. Тишу порушував тільки свист вітру.

Пілот вистрибнув у сніг і заліз під літак. Права опора шасі вда
рилась об камінь чи якийсь мерзлий горбок і зламалася. Льотчик без
порадно озирався. Мотор, можливо, він міг би відремонтувати й сам, 
але шасі — неможливо.

Він незадоволено махнув рукою, коли капітан Вандаме запитав 
його про карту. «Оці ще німці! — подумав він.— Що ж йому допомо
же той клаптик паперу в таку паскудну погоду, якщо вони навіть не 
знають курсу? І взагалі — невже він думає, що я б йому її дав?» Він 
завбачливо заховав карту в кабіні. А взагалі він уже десятки разів 
облітав тут все вздовж і впоперек і міг визначити своє місцеполо
ження й так. Якщо тільки вітер не відніс його надто далеко вбік, то 
десь попереду, кілометрів за п’ять звідси має бути село, яке, за остан
німи повідомленнями, тільки надвечір було звільнене від німців. Треба 
тільки піти туди, привести когось на підмогу, й за кілька годин маши
на буде знову готова до польоту. Але ж він не має права залишати 
німців самих — про це йому кілька разів говорив капітан Лавров. 
Шкода, що на «У-2» немає рації.

Минув якийсь час. Довкола не було видно ніяких ознак життя, ні
чого не було чути, крім завивання вітру. Пілот, вже вирішивши діяти 
на свій страх і риск, знову завагався. А якщо фашисти пішли в контр
атаку і знову захопили село? В цій битві фронт переміщався, немов 
морські хвилі, туди й назад, таке цілком могло бути. І тоді ці двоє 
німців знову можуть опинитися в руках фашистів. Та ще й в радян
ських шинелях! А якщо його розрахунки взагалі неправильні, і вони, 
чого доброго, сіли десь за лінією фашистської оборони, тоді отаке без
діяльне чекання ще небезпечніше. Щонайпізніше через чотири години 
почне сірити. Так чи інакше, треба розвідати місцевість, знайти най
ближче село, щоб попросити там допомоги або, в гіршому випадку,— 
схованку й харчів.

— Чи хоч знаєте ви принаймні, де ми? — нетерпляче запитав Ван
даме.

— Я піду подивлюся. Ви чекайте тут! — наказав пілот. Потім він 
досить переконливо жестами пояснив їм, щоб вони ні в якому разі не 
відходили від літака.— Тільки — якщо фашисти прийдуть!

За хвилину його постать зникла в сніговій імлі.
— Чекати! — зітхнув Вандаме, намагаючись розгледіти вираз об

личчя лейтенанта.— Тут ще довго нам доведеться чекати, аж поки не 
стане надто пізно... ходімо, лейтенанте!

— Куди?
— З’ясувати обстановку.
— Але ж пілот сказав...
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— ...коли прийдуть фашисти. А тоді? Втрьох ми зможемо поба
чити більше, ніж він сам. Гайда!

Довго не роздумуючи, Гахт пішов слідом за капітаном. Аби тільки 
не сидіти склавши руки — він завжди так робив. Гахт намагався сту
пати слід у слід за капітаном і все-таки весь час по коліна провалю
вався в сніг. Праворуч бовваніли засніжені кущі, ніби солдати, що 
причаїлися; ліворуч під тонким льодом жебонів струмок. «А якщо ми 
наскочимо на німців?» Від цієї думки Гахтові стало страшно. Остан
німи днями він не думав, що може потрапити в таке становище, як 
тепер. Адже його можуть захопити одягнені в брудно-зелену форму 
вояки, можуть одвести його в найближчий штаб або розстріляти на 
місці; не думав і тоді, коли на машині з гучномовцем їздив вздовж 
радянської лінії оборони, чекаючи бойового завдання, і коли він без 
зброї проходив повз червоноармійців на нейтральну зону, і, сидячи 
у вирві чи окопі, говорив до своїх земляків. То був фронт, явна небез
пека, а тут усе інакше...

Насторожено озираючись на всі боки й прислухаючись, Гахт коли- 
не-коли оглядався й на літак. Там уже видно було тільки розпливча
сту тінь.

— Пане капітан! — крикнув він.
— Що трапилось? — Вандаме неохоче зупинився між високими за

сніженими кущами.
— Далі нам не слід відходити,— мовив Гахт.— Тут ми вже гаран

товані від несподіванок.
Вандаме, думаючи, що майже досяг своєї мети, вирішив скинути 

маску.
— Мені навіть смішно — ховатися від своїх?!
— На нас же російська формам.
— Але ж ми не росіяни, дякувати богу!
— Проте вже й не офіцери вермахту! Дякувати богуі
— Ви ще пошкодуєте, Гахт! Коли росіяни викинуть sac, як вико

ристаний рушник! — Вандаме махнув рукою — лейтенанта, очевидно, 
не так легко було переконати — й побіг схилом униз. Він хотів позбу
тися свого небажаного провожатого.

Коли він зник між кущами, Гахт все ще нерішуче стояв на схилі. 
В ньому знову наростала антипатія до цього капітана, який залишив 
його самого серед цієї пустелі. Антипатія, яка раптом перетворилася 
в підозру.

Шарудіння і тріск — то вітер колихнув замерзлі кущі. Вдалині чути 
було гул артилерії і ще якісь звуки, що нагадували гудіння важкого 
грузовика або літака. Може, їх вже шукає капітан Лавров? Що ж 
буде, якщо він не знайде їх біля «У-2»?

— Пане капітан, зупиніться! — крикнув Гахт.
Але Вандаме не відгукнувся, він біг далі, і раптом зник, наче крізь 

землю провалився. Гахт пішов по його слідах, які привели до входу 
в бліндаж. Схоже було, що його залишили, в паніці втікаючи. Все
редині ще горів світильник, пахло сигаретним димом. Довкола стра
шенне безладдя: перекинуті табуретки, предмети військового споря
дження, клапті списаного паперу, бляшанки з-під «цементної ковба
си», самий вигляд яких викликав у Гахта неприємні спогади. Тут же 
лежали газети: «Фолькішер беобахтер», ілюстрована газета і якийсь 
нацистський листок для окупованих областей. Гахт окинув погля
дом помпезні заголовки. Збентежений усім побаченим, він не міг
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собі пояснити, що з цього всього найбільше його вразило, і як могло 
статись, що все те було колись його світом. Але чи був він вже своїм 
у іншому світі? Чи хочуть комуністи взагалі, щоб він почував себе 
в цьому світі як дома і потім, після війни? Можливо, в похмурих про
рокуваннях Вандаме є і частка правди?

— Мабуть, це командний пункт якогось полку...— Вандаме знову 
спробував зав’язати невимушену розмову. Він не рухався з місця. За 
його спиною стояв польовий телефон. Він гарячково шукав привід, щоб 
випровадити Гахта на якийсь час із бліндажа.

Раптом надворі почулись якісь вигуки, голоси. Вандаме відразу ж 
послав лейтенанта з’ясувати, хто там — росіяни чи німці.

Як тільки Гахт вийшов з бліндажа, капітан схопив трубку теле
фону. Німецький позивний вразив його, мов електричний удар. Вандаме 
зірвав з голови шапку.

— Зв’яжіть мене негайно з командиром! — у трубці почувся якийсь 
тріск, потім владний голос запитав, що там у біса сталось. Прикри
ваючи трубку шапкою, Вандаме проінформував офіцера про ситуацію 
і попросив пояснити, як знайти штаб дивізії.

— Між іншим, за кілька сот метрів звідси стоїть літак «У-2», пане 
полковнику... Так, звичайно!..— Вимушена посадка...

Лейтенант Гахт тим часом постояв надворі, прислухаючись. А коли, 
нічого більш не почувши, повернувся у бліндаж, то побачив, що Ван
даме говорить по телефону. Гахт зупинився біля входу. «Ось чому 
цей негідник так наполягав на виконанні цього завдання!» — поду
мав він.

— Отже, ми прийдемо вдвох! — закінчив розмову Вандаме.
— Не розумію, хто дав вам право вирішувати за мене? — різко 

сказав Гахт. Вандаме рвучко обернувся.
— Будьте розважливі, Гахт! Ходімо разом, ми тут нічого не за

губили... А щодо права ми поговоримо пізніше.— Почервонівши як рак, 
він мало не виштовхував Гахта з бліндажа.

— Ви повинні мені дещо пояснити, пане капітан! — Гахт скинув 
з свого плеча руку Вандаме.— Вже саме те, що ви порушили наказ 
пілота...

— Але ж і ви пішли зі мною!
— Тільки сюди й ні кроку далі.
— Ви й справді вірите, що росіяни після цього нашого вчинку 

ще будуть братися за нас бархатними рукавичками, ви, сільська наїв
ність? Якщо ви пішли зі мною, то й відповідати будемо разом, — 
холодно сказав Вандаме, подумавши: «От коли б у мене був пісто
лет!» — Цей дужий молодик, що загородив йому вихід, вже виводив 
його з себе.— Годі розігрувати сцени! Так чи інакше — ми мусимо вийти 
звідси!

— Візьміть до уваги, пане капітан, що я не хочу брати участі 
у вашій грі.

— Як це розуміти? Ви, як і я, офіцер вермахту.
— Гітлерівським офіцером я ніколи більше не буду.
Вандаме зрозумів, що лейтенант зробив вибір.
— Що ж, в такому разі наші шляхи тут розходяться... Звичайно, 

шкода! — Він змінив тон і, наче замислившись, блукав поглядом по 
розкиданому довкола військовому спорядженні, сподіваючись знайти 
якусь зброю.

— О! Що це там? — він показав надвір у темряву.
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Гахт обернувся до виходу. Ту ж мить капітан з силою вдарив його 
кілька разів грабовим поліном по голові, і Гахт упав.

Вандаме прожогом вискочив з бліндажа. Він глянув на гайок, 
який полковник назвав йому як орієнтир, і не озираючись побіг від 
бліндажа.

За гайком він мав звернути ліворуч і йти вздовж річки до зруй
нованого тимчасового містка, а потім...

Ледве зводячи дух, він пробрався крізь густий безлистий гай, — 
молоді дубки і граби майже переплелися між собою, — провалювався 
в припорошені снігом старі окопи. Піт заливав йому очі, сорочка липла 
до тіла. Але за гаєм не виявилося ніякої річки, чи навіть струмка. 
Тільки сніг; вітер жбурляв його просто в обличчя. Попереду лежала 
пустельна місцевість, на якій виділялась лише якась дивна рухома 
кучугура снігу.

Вандаме безпорадно зупинився. Кучугура наближалась, ось вона 
вже набрала певних обрисів — та це ж танк! Обіцяна група розшуку! 
Але, здавалося, танк збирався обминути гайок.

— Сюди, друзі! — закричав Вандаме, розмахуючи шапкою.
Свою помилку він зрозумів надто пізно.
Перед ним зупинився «Т-34», з нього позіскакували автоматники, 

з-поміж них наперед вийшов капітан Лавров.
— Капітан Вандаме, ви заарештовані!
— Заарештований? Але чому, товаришу капітан?
Лавров звернувся до сержанта.
— Накажіть відвести цього чоловіка в штаб дивізії. І найближ

чим шляхом!
Другий танк, що тим часом під’їхав, розвернувся. Сержант з дво

ма червоноармійцями повів до нього Вандаме, який голосно проте
стував:

— Товаришу капітан, ви не маєте на це ніякого права! Ми підля
гаємо безпосередньо Москві, Головному політуправлінню армії!

Коли танк, заревівши, рушив, Лавров похмуро посміхнувся.
Наказ про арешт Вандаме надійшов з Москви. Радянська контр

розвідка розгадала тексти його радіопередач, як зашифровані та
ємні донесення, і встановила за ним нагляд.

До штабу дивізії наказ прийшов майже перед самим вильотом обох 
машин. Відразу ж у штаб полку, в розташування якого прямували лі
таки, було надіслано вказівку капітану Лаврову після посадки негайно 
зв’язатися з штабом дивізії!

Телефонуючи від батальйону до батальйону і зв’язуючись з деяки
ми частинами по рації, Лавров шукав «У-2», який зробив вимушену 
посадку, а тим часом пілот цього літака сам натрапив на танкову ча
стину, що проходила мимо.

Так скінчилася гра Адальберта Вандаме.

Навколо Корсуня-Шевчеиківського наростав гуркіт, що хвилею пе
рекочувався від будинку до будинку. Жінки, діти, старі діди, всі меш
канці містечка затамували подих. Початок народжуваного в сльозах, 
з нетерпінням очікуваного нового дня провіщали не дзвони. Гул кано
нади виганяв німецьких солдатів із захоплених ними громадських бу
динків. Вони квапливо збирали своє манаття й похапцем вантажили 
на грузовики.
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Коли минулої середи в місто просочилася звістка про визволення 
міста Городища, мешканці Корсуня-Шевченківського сподівалися до 
неділі — 13 лютого — вже спекатися ненависних чужинців. Адже до Го
родища всього двадцять п’ять кілометрів. Все наростаючі хвилі кано
нади вже накочувались одна на одну над дахами Корсуня-Шевчен
ківського.

Останні грузовики й автобуси штабу 42-го армійського корпусу, 
який був розквартирований поблизу аеродрому, ще вранці покинули 
місто й рушили в напрямі Стеблева. За ними поїхали штаби дивізій, 
тилові служби, колони з провіантом і боєприпасами.

Раїса в суботу під наглядом огрядного фельдфебеля, який був її 
начальником, допомагала в комендатурі спеціально виділеним солда
там пакувати, розкладати й зв’язувати папери. Ніхто не помітив, що 
далеко не всі папери, які сортувала Раїса, потрапляли в багаття перед 
будинком, і що навіть деякі з тих, які фельдфебель наказав взяти 
з собою, зникли. І коли Раїса заявила, що вона залишить Корсунь 
разом з німцями, ті сприйняли це як належне. Тим більшим було їх 
здивування, коли вранці під час від’їзду дівчини ніде не могли знайти. 
Власне, на пошуки вже не залишилось часу, та вони однаково були б 
марними.

Цього ранку Раїси не було дома. Вже напередодні ввечері квартира 
Тихонових спорожніла. Відіславши матір до знайомих, у яких вона 
мала переховуватись, Раїса поспішила до Марії. В самотньому бу
диночку вже зібралися Ліда, кривий Максим і вчителька Ольга Пет
рівна.

Раїса схвильовано розповідала, що їй вдалося почути в коменда
турі.

— Перед відступом німці хочуть висадити в повітря всі великі 
будинки і всі підприємства!

— Електростанцію! — злякано мовила Ліда.
— Електростанцію і греблю... в першу чергу. Але цього не можна 

допустити. Адже то гордість нашого міста! Ми повинні цьому пере
шкодити!

Але ніхто не знав, як це зробити! Хіба за допомогою тих чотирьох 
гранат, що їх викрали у німців для Ольги Петрівни її улюблені учні? 
Багатьох людей вони врятували від загибелі, від вигнання в Німеч
чину на каторжні роботи, від переслідувань зрадників-поліцаїв, які ви
служувалися перед німцями, від хвороби й голоду. Але будівлі, цілі 
підприємства і навіть велику греблю?

— Якби тут був Жук! — зітхнувши, мовила Ольга Петрівна. — Він 
знається на підривних роботах і міг би допомогти... А що ми? Васі та
кож немає...

— Щоб висадити в повітря зазначені об’єкти, потрібна тільки ви
бухівка й дріт, з допомогою якого її підривають,— відповіла Раїса.— 
Цей дріт треба перерізати, перервати або перекусити зубами — ось 
у чому полягає завдання!

— Але спочатку треба знати, де він проходить,— схвильовано втру
тилася Ліда.

— І як до нього підійти,— додав Максим.
Раїса не занепадала духом і підбадьорювала інших.
— Як же ми поглянемо у вічі червоноармійцям, коли місто, 

яке вони, можливо, вже завтра визволять, лежатиме в руїнах? Нам
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потрібен хтось, хто добре знає територію електростанції і зміг би не
помітно нас туди провести.

— Мій брат перед війною там працював,— сказала Ольга Петрів
на і затнулась — її брат загинув на війні.— Я йому носила туди їсти.

— Куди саме ти носила? До головних воріт? ’
— Та ні.— Ольга Петрівна збентежено посміхнулась.— Тоді я му

сила обходити всю електростанцію. А там за нею був пролаз...
— Що там було?
— Дірка в огорожі.
Через півгодини Ольга Петрівна з Лідою і Максимом манівцями 

виходили з міста. Вона вела своїх товаришів до пролазу. Як .і в місті, 
на території електростанції панував гарячковий рух. Агрегати і ящики 
з деталями машин витягали із цехів і з галасом та криками «Р-раз"-два, 
вгору!» — вантажили на грузовики. Легкові автомашини й мотоцикли 
з офіцерами під’їжджали, шмигали поміж солдатами! Лунали коман
ди. Проте порядку й дисципліни не було. Всі знали, що першої-ліпшої 
хвилини несподівано можуть з’явитися радянські війська, і це вселяло 
страх.

З цього й скористалася Ольга Петрівна разом зі своїми супут
никами. Вони вдягли робочі спецівки — фартухи та брезентові рука
виці, які знайшли в сараї, і, взявши на плечі залізну рейку, ходили 
по снігу від будівлі до будівлі. Біля самого входу в машинний зал 
вони побачили дерев’яну будку, в якій сиділи солдати, що, очевидно, 
охороняли електростанцію. Проте вони ніде не помітили ніяких слідів 
дроту, що вів би до вибухівки, не кажучи вже про рубильник.

На греблі патрулювали вартові. Очевидно, найближчим часом ви
садження греблі в повітря не планувалося.

— Якщо вони охороняють греблю, то, мабуть, лише для того, щоб 
стежити там за вибухівкою і дротом, — тихо сказав Максим, намагаю
чись не тягти ногу.— Я піду туди!

— Ми повинні були тільки розвідати,— заперечила Ліда.— Ми ще 
можемо повернутись.

Ольга Петрівна також наполягала на цьому. Незадоволено щось 
буркнувши, Максим погодився. Як тільки вони повернули за ріг, їх не
сподівано засліпили фари. Просто на них їхав величезний тягач. Вони 
змушені були притиснутись до стіни машинного залу, щоб їх не заче
пило. З тягача почулися крики й лайка. То кричали на них.

Максим посміхнувся.
— Якщо вони до нас більше нічого не мають...

Щойно ті троє рушили в дорогу, Раїса і Марія, накинувши на го
лови ковдру, посідали біля старого радіоприймача.

— «Говорить Москва...» — Вони напружено слухали останні вісті: 
успішні бої біля Чудського озера, біля озера Ільмень, в Криму, на 
Центральній дільниці фронту. Хоч як раділи цьому обидві дівчини, вони 
все ж були трохи розчаровані. В цю ніч, можливо, останню перед ви
зволенням, вони хотіли б почути про бої в районі Корсуня-Шевченків- 
ського, хотіли знати, скільки часу у них ще залишилось.

Марія знову засунула приймач у сховок і прикрутила гніт каган
ця. Потім пішла слідом за Раїссю з будинку.

Крізь канонаду до них долинули якісь уривки речень.
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— Гучномовець,— недовірливо мовила Марія.— Здається, німець
кою мовою.

— Так воно і є. Очевидно, один з тих, знаєш...
— Як Фундінгер?
Раїса кивнула головою. Хоч голос у перервах між артилерійськими 

залпами й було добре чути, Раїса змогла зрозуміти лише, що гаран
тується оточеним у котлі після припинення ними бойових дій: харчі, 
житло, одяг і насамперед — життя.

Марія, якій Раїса перекладала все українською мовою, обурилась.
— А Богуславський яр і все, що вони тут наробили,— хіба можна 

забути?
— Убивці будуть покарані.
— Всі вони вбивці, всі як один!
— Також і той, хто врятував життя майже сотні наших людей?
— Спершу покажи мені такого!
«Я покажу його тобі,— подумала Раїса.— Одного дня, коли закін

читься війна, я покажу вам його і не побоюся осуду».
Вночі вона не могла заснути, часто виходила надвір і прислуха

лася. Троє її друзів уже давно повернулись, все було обговорено. Вирі
шили чекати...

В суботу перед обідом Ольга Петрівна переконалась, що міська 
комендатура нарешті евакуювалась і весь персонал на грузовиках за
лишив місто. Раїса відразу ж попрямувала до електростанції.

її документи, в яких свідчилось, що вона служить у німецькій міс
цевій комендатурі, давали їй право входу на територію підприємства.

— А куди вам потрібно? — запитав вартовий біля воріт.
— До офіцера, який тут за старшого, до капітана... забула, як же 

його звати... такий спортивний мужчина, невисокий, волосся трохи си
вувате, нагороджений «німецьким хрестом»...

— А, я вже знаю... Гадебуш.
— Правильно! — Раїса кілька разів бачила капітана в комендатурі 

і знала, що той має якесь відношення до електростанції, але не знала 
його прізвища.— У мене до нього справи. Де він?

— Не знаю. Можливо, в адміністративному будинку. «Шукайте і 
знайдете», говорить Всевишній!

— Амінь,— знайшла відповідь Раїса.
Задоволена наданою їй свободою дій, вона пішла далі, запам’я

тавши звання і обличчя вартового. Коли хтось її зупинить, вона по
шлеться на нього.

Раїса не поспішала розшукувати спортивного капітана. Тримаючи 
в руках звичайний записничок, вона ходила, ніби виконуючи якусь бу
денну справу, територією станції. Вона помітила варту, одинадцять 
чоловік, побачила сарай, за яким була дірка в огорожі, і вартових на 
сірій греблі. Проте ні, то були не вартові. Там хтось працював. І вза
галі грузовики, гуркіт яких не вщухав, не під’їжджали більше до ма
шинного залу й цехів, на них уже не вантажили устаткування. Нав
паки, вони навантажені приїжджали на електростанцію й дуже по
вільно — це відразу впало в око — їхали до греблі. А там аж кишіли 
солдати.

Раїса відкинула назад важке пасмо кіс, непомітно озирнулася дов
кола. Потім рішуче пішла слідом за грузовиком. Зітхаючи під ванта
жем, машина їхала за крок поперед неї. Вдаючи, ніби вона притримуєть
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ся за борт, Раїса взялася за кінець брезенту й підняла його. Авіаційні 
бомби! Дівчина спіткнулася.

— Гопля, фрейлейн! — хтось міцно взяв її вище, ліктя.
Раїса здригнулася і збентежено подякувала. Перед нею стояв ве

селий лейтенант.
— О, ми розмовляємо по-німецьки? Момент! — Він щось наказав 

фельдфебелю і ще щось крикнув назад. Підморгнувши чи то їй, чи то 
клаптику голубого неба, яке визирнуло із-за снігових хмар, він прику
рив сигарету й з цікавістю глянув на дівчину.— Мабуть, заблудилася, 
чи що?

— Я йду до пана капітана Гадебуша.
— Не поспішайте. Ви курите?
— Іноді,— збрехала Раїса. Невимушено балакаючи з лейтенантом, 

вона спостерігала за роботою солдатів.
На греблі вона розрізнила три групи солдатів: одна група розван

тажувала грузовики і з допомогою котків, лебідок і ломів переправ
ляла оббиті планками бомби на похилий до озера бік греблі, де їх за
сували у вузькі отвори, що вели до внутрішнього приміщення порож
нистої греблі; друга група закладала проломи плитами та балками 
й нашвидку замуровувала їх; а третя — найменша — перевіряла перед 
тим, як закрити отвори, положення бомб і ящиків з вибухівкою. Що 
було у руках солдатів третьої групи, Раїса спершу не могла розпізна
ти. Раптом вона збагнула: дріт!

— ...чи може, ви не хочете мені сказати, звідки так добре знаєте 
німецьку мову? — лейтенант торкнувся її руки. Раїса спохватилась.

— Якби я тільки знала, де можна знайти капітана Гадебуша! — Ві
дірвавши погляд від греблі, вона, усміхаючись, подякувала лейтенанто
ві за комплімент. Жестикулюючи, вона брехала про дядька, який на
вчив її любити велику Німеччину, і закидала лейтенанта запитаннями 
про його особу... З уст вродливої дівчини він сприйняв це, як лестощі. 
Раїса тим часом намагалася все точно запам’ятати. Все вона повинна 
примітити. Також і балки та колоди, що лежали під берегом у воді.

— Шкода! — сказав лейтенант, коли вона почала прощатися.
— Служба є служба...
— А горілка є горілка... Та що там! — Безнадійним жестом він по

казав на обрій, туди, де саме в цю мить сильно загриміло.— Але ж ви 
зі своїми, звичайно, виберетесь. Ні пуху, ні пера,

Раїса багато що побачила. Отже, й дріт уже проведено. Вона наси
лу стримувалася, щоб не побігти. На заході опускався вечір.

Перш ніж повернути за ріг — до воріт електростанції, Раїса ще раз 
обернулась. Лейтенант з кількома солдатами походжав на греблі туди 
й назад, перехилявся через поруччя і вже не дивився їй услід.

Раїса мусила тепер йти іншою дорогою. Навіть у маленьких провул
ках, ще кілька годин тому зовсім безлюдних, тепер кишіли солдати всіх 
родів військ — артилеристи протиповітряної служби, танкісти, есесівці, 
обслуга дальнобійних гармат. Всюди все шуміло, вирувало. Тут лунали 
рушничні постріли, там розпачливі вигуки. Останню частину дороги Раї
са вже бігла, бігла до самотнього будинка, ніби до надійного сховища. 
Але там був тільки Максим. З кишень його пальта стирчало чотири 
гранати. Він стояв біля вікна, вже в шапці, прихилившись боком до 
лутки.

— А де ж інші? — запитала Раїса.
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— Знайшла дріт? Кажи, де він проходить! — Максим наче не почув 
її запитання.

Безсило опустившись на стілець, Раїса розповіла про все поба
чене.

— Візьми ось це! — мовив Максим, коли вона закінчила, подаючи 
їй кинджал і дві гранати.— Як тільки зовсім стемніє, ми рушимо. А по
ки що...— кілька секунд він мовчки дивився кудись просто себе.— Дів
чат я послав у сад, у погріб. Слухай! Якщо вони... прийдуть сюди, ти від
разу ж вирушиш, зрозуміло?

— І що, без них? — заперечливо мовила Раїса.
— Ніхто не зможе тепер виконати це завдання краще за тебе. Як

що ще хтось із наших зможе пробратись до греблі — тим краще. Але ти 
ні на кого не чекатимеш! Це наказ.

— Ну, ну, не гарячкуй!
Він рвучко повернувся до неї.
— Ти ж знала Віру Володимирівну?
— Оту привітну жінку з пошти, у якої троє дітей? — Раїса скочила 

на ноги.— 3 нею щось трапилось?
— Годину тому її згвалтували шестеро німців.
Раїса відчула, як до горла їй підкотив клубок.
— А... а дід Артем?
— Його застрелили, коли він спробував її оборонити.
Обоє стояли мовчки. То тут, то гам свистіли кулі, чулися п’яні кри

ки, все ближче гриміли вибухи.
— Чуєш? — мовив Максим. — Наші йдуть! Пора!
Раїса взялася за клямку дверей, коли раптом надворі, десь за ха

тою, заревів мотор. Затріщало поламане дерево. Відштовхнувши Раїсу, 
Максим кинувся надвір. Величезний всюдихід з кількома німецькими 
солдатами наїхав на тин і, провалившись лівим колесом у погріб, без
надійно застряв.
г-- Німці з криком позіскакували з машини. З погреба долинали зой
ки. Присівши за кущем, Максим вагався: граната могла б поранити і ко
гось із тих у погребі. Може, краще піти туди й допомогти витягати ма
шину?

Підбігла Раїса.
f — Негайно ж іди! — сердито прошепотів він.— Скоріш!

Коли її вже не було видно, Максим підвівся, щоб іти до німців. Але 
раптом він помітив, як один з них зняв з плеча автомат і спрямував 
дуло в погріб. Максим жбурнув гранату — вона впала не в погріб, це 
він побачив. Пролунав вибух. Почулися зойки й стогін. Двоє солдатів, 
пригинаючись, побігли за всюдихід. Над головою в Максима просвисті- 
ли кулі.

Максим стояв, стискаючи в руці другу гранату. Якщо хтось із нім
ців помітив Раїсу, її треба буде прикрити — вона повинна пройти!

З гранатою в руці, він повз до огорожі, щоб з тилу наблизитись до 
грузовика. Зупинившись на мить, він прислухався. З погреба не доно
сився жоден звук. Максим поповз далі. Несподівано він почув позад 
себе якийсь шелест і ту ж мить обернувся, відводячи вбік правицю, щоб 
кинути гранату. Але він запізнився всього лиш на секунду. Пролунала 
автоматна черга; Максим ще побачив перед собою вогонь, що вихоплю
вався із ствола,— круглий, зовсім круглий! Ніби налягаючи на те, що 
вдарило його в груди, він похилився вперед у напрямку того круглого 
вогню.
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Раїса чула, як вибухнула ручна граната, коли вже перебігала пер
ший провулок. Вона зупинилась і постояла, поки вщухли крики німців 
біля Маріїного будинку. «Максиму, певне, пощастило!» — подумала во
на й побігла далі. Та раптом розляглася автоматна черга. Де це, де са
ме? На Раїсине обличчя впали важкі вологі сніжинки — знову почина
лася заметіль.

Минуло, мабуть з півгодини, коли вона нарешті добігла до елек
тростанції. Вона відганяла від себе думки про матір, про Ольгу Петрів
ну та обох дівчат і намагалася думати про своє завдання. Може, скори
статися з посвідчення, виданого комендатурою, і знову зайти на тери
торію через ворота, чи краще пролізти крізь отвір в огорожі? А мо(же, 
підпливти до греблі на одній з колод, які лежали біля берега у воді?

Лапаті сніжинки сідали їй на гарячі щоки. Вона потерла обличчя 
руками.

— Діяти!
Перш ніж прослизнути крізь Отвір в огорожі, вона уважно, тепер 

уже зовсім спокійно, оглянула територію електростанції. Поблизу не 
видно було ні солдатів, ні машин. І на снігу ніяких слідів. Вона пішла 
далі. В дерев’яній будці біля машинного залу — караульному примі
щенні— не світилося, там було зовсім тихо. Тільки перед адміністратив
ним будинком ще стояв легковий автомобіль із увімкнутим мотором.

Ця безлюдність спонукала Раїсу поспішати. Швидко, як тільки мог
ла, вона побігла до греблі. Щось тверде боляче вдарило її по нозі. Дів
чина зціпила зуби, але не зупинилась. Вона вся обливалась потом, ко
ли нарешті добігла до берега ставу.

Немов океанський корабель, на тлі освітленої снігом ночі піднімала
ся тінь бетонного велетня. А що це тут? Шлях їй перепинила загорожа 
з колючого дроту. Вона побігла вздовж огорожі. Але марно. Всюди ко
лючий дріт.

Вдалині, немов літаври, гриміли артилерійські залпи. Раїса присіла 
на якусь дошку й перевела дух. Дошки? То був цілий штабель дощок! 
Вона схопила одну з них і поклала поперек огорожі, потім поклала другу 
зверху, просунула її вперед. Ставши потім на першу дошку, вона, хита
ючись і балансуючи в повітрі, спробувала пройти по цій хиткій кладці. 
Але друга дошка похитнулася, Раїса втратила рівновагу і впала на клут 
бок іржавого колючого дроту.

Із пораненого стегна, з правого передпліччя та обох рук текла кров. 
Раїса звелася на ноги і, вхопивши дошку, почала щосили гатити нею, 
немов довбнею, по тих дротяних колючках. Але огорожа була міцна, 
Раїса спересердя копнула її ногою. Раптом вона побачила в снігу, 
ручну гранату. Раїса обмацала кишеню свого жакета — там була дірка, 
через яку й вислизнула граната. Прорвати прохід гранатою! Але ж фа
шисти в адміністративному будинку, легкова автомашина... Вона побіг
ла до машинного залу й раптом відчула сильний біль у стегні, з. якого 
цебеніла кров. Прожектори розрізали світляними конусами завісу гу-» 
стого лапатого снігу.

Раїса прислухалася до далекого грому літаврів. Пульс цієї ночі 
бився досить голосно. Але чи заглушить він вибух гранати? Ні, вона не 
може так ризикувати. Раїса повернулась назад: бігаючи туди й назад 
по березі, вона шукала місце, яке примітила перед вечором, і нарешті 
знайшла його. Не вагаючись, Раїса скинула жакет, роззулася, і тут її 
знову різонув гострий біль. Міцно стиснувши зуби, дівчина сковзнула у 
воду.
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ЗахрУс-тілй крижини. Тут лежали дві балки, ні, дві колоди, круглі й 
слизЬкі. Раїса, налігши плечем, насилу відсунула їх убік. Ось одна чо
тирикутна колода. Раїса сіла на неї верхи, відчуваючи, як дрож стру
шує все її тіло. •

Тепер вода шуміла наче сильніше, прориваючись крізь шлюзи. Греб
ля, схожа на океанський велетень, наближалася, загрозливо росла на 
тлі похмурого неба. Лежачи боком на грубій колоді, Раїса пливла те
пер швидше, хоч уже майже не веслувала руками. її руки й ноги зовсім 
задубіли. Клацаючи від холоду зубами, вона дивилася на похилу бетон
ну стіну, її обличчя було мокре від снігу, від води, від сліз. «Борітеся, 
поборете» — спали їй на думку слова поета. І саме він допоміг їй подо
лати останню частину шляху. Напівсвідомо вона декламувала про себе 
з «Гайдамаків» Шевченка:

Зайнялася Смілянщина,
Хмара червоніє.
А найперша Медведівка 
Небо нагріває.
Горить Сміла, Смілянщина 
Кров’ю підпливає.
Горить Корсунь...
Мордуйте скажених!..

Ось уже бетонна стіна зовсім близько. Сіра, величезна. Над самою 
головою Раїса побачила зловісні темні чотирикутники — камери з вибу
хівкою, з’єднані дротом одна з одною.

Ще п’ять метрів, чотири. Вітру зовсім немає, але вода вкривається 
брижами від струсів повітря. Раїса правує прямо на стовп перед собою, 
Ще три метри, два... Колода глухо вдаряється об бетон. Тієї ж миті, 
блиснувши полум’ям, немов вражений цим ударом на смерть, велетень 
здибився. Прокотився страшенний гуркіт, і того велетня ніби якоюсь 
надприрбдною жахливою силою відірвало від землі, до якої він був при
кутий. Шаленіючи від люті, він жбурляв один за одним уламки самого 
себе, брили, завбільшки з будинок. Вода пінилася, вихлюпувалася з бе
регів.

Раїса, здригаючись від безсилої люті, широко розплющеними очи
ма дивилася на ревучу стіну. Закривавленими кулаками вона била по 
колоді, що крутилась у вирі, дико кричала, зрозумівши, що це — кінець.

Гребля була не єдиною жертвою руйнівної оргії, яку влаштували 
розбиті в Корсуні-Шевченківському фашисти. Поки солдати нищили у 
будинках все, що не могли забрати з собою, і при найменшій підозрі на 
опір, усіх розстрілювали, в місті тим часом лютували підривні загони, 
які висаджували в повітря всі великі будинки: залізничний вокзал, банк, 
електростанцію, млин і навіть поліклініку та лікарню.

Проте жоден з цих вибухів не міг заглушити артилерійських зал
пів радянських військ, які, наступаючи, гнали все далі частини фашист
ського вермахту.

В перші години 14 лютого з’єднання 206-ої та 294-ої стрілецьких 
дивізій досягли Корсуня. Місто було визволене ще до того, як почало 
світати. При цьому радянські війська захопили великі трофеї: вісімна
дцять транспортних літаків, п’ять танків і шість складів зі зброєю, боє
припасами та провіантом. Вулицями майже не можна було пройти, всю
ди лежали й стояли грузовики, легкові автомашини, бронемашини, 
гармати, тягачі.
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Рештки німецьких частин відступили на захід, уздовж правого бе
рега Росі, в напрямі Стеблева. Але незабаром вони змушені були пе
рейти на лівий берег, бо їм перепинила шлях 180-та радянська стрілець
ка дивізія, що наступала з півдня, з району Квітнів. Лише після тяжких 
боїв, зазнавши великих втрат, вони пробились до Яблунівки, перепра
вилися там по дерев’яному мосту через Рось і подалися на південь.

Там, в районі Стеблева й ІІІендерівки, збиралися полки й так звані 
бойові групи абияк сформованих дивізій угрупування Штеммермана. 
Фронт оточення, який 28 січня простягався ще на двісті п’ятдесят кіло
метрів, тепер звузився приблизно до тридцяти кілометрів. Діаметр котла 
ледве сягав восьми кілометрів. Військовим з’єднанням не вистачало 
боєприпасів, провіанту, медикаментів, важкої зброї і підтримки з повіт
ря. їм не вистачало всього, і особливо — впевненості в перемозі. Вони 
вже не були боєздатними регулярними військами.

Єдине, що могли записати собі як успіх пани офіцери головного 
командування німецької групи військ «Південь», був вузенький кори
дор, який вони пробили трохи далі в районі Лисянки з допомогою авіа
ції, десантних військ і танкових з’єднань. Проте вони знали, що битву 
програли.

Вже з перших донесень, одержаних генералом армії Коневим у ніч 
на 17 лютого — про сутички з ворогом в районі на захід від Шендерів- 
ки, можна було з певністю розгадати намір оточених — пробитися під 
прикриттям темряви і хуртовини.

На всій дільниці радянського фронту оточення розгорілися запеклі 
бої, особливо в районі Хижинців і Почапинців. Там радянські війська 
відбивали головний удар німецьких передових загонів. Тільки на діль
ниці 348-го протитанкового полку, який обороняв перехрестя доріг на 
південний захід від Хижинців, полягло понад три тисячі німецьких сол
датів і потім ще сотні знайшли свою смерть у рукопашних сутичках. 
89-ий гвардійський артполк розстріляв увесь боєкомплект снарядів. Ко
ли кінчилися останні снаряди, а недобиті німці, незважаючи на вели
чезні втрати, все ще ішли вперед, червоноармійці кинулись в атаку.

Без будь-якої артпідготовки, зовсім несподівано виринувши із ніч
ної пітьми й завірюхи, передові загони німецьких колон у деяких міс
цях зім’яли передні лінії радянського фронту оточення. Важка арти
лерія змушена була чекати, поки передові загони німців будуть зупинені, 
відкинуті назад або знищені другою лінією радянського кільця оточен
ня. Лише після цього батареї важких гармат змогли поступово відкри
вати вогонь по колонах німців. Але гнана нічним вітром завіса хурто
вини перешкоджала координуванню артилерійського вогню, не давала 
змоги прицільно стріляти.

Тоді Конєв, віддавши необхідні вказівки наземним військам, викли
кав по телефону командира 5-ої повітряної армії генерал-полковника 
Горюнова, поінформував його про становище і наказав завдати удару 
німецьким колонам з допомогою нічних бомбардувальників.

— Товаришу командуючий,— заперечував вражений Горюнов,— 
адже в мене є тільки легкі нічні бомбардувальники!

— От і візьміть 312-ту дивізію легких нічних бомбардувальників.
— Як же вони подолають у таку завірюху відстань у сто п’ятдесят 

кілометрів до району Шендерівки?
— Саме користуючись завірюхою, група Штеммермана хоче про-

Гюнтер Штайн. Ультиматум. 75



рватись, і щоб перешкодити їй це зробити, мені потрібні бомбардуваль
ники! . 1 . '

— Як тільки .почне розвиднюватися, в повітря зможуть піднятись 
важкі бомбардувальники.

— Мені тепер потрібна авіація, генерале, тепер! Скинувши бомби, 
льотчики допоможуть артилерії координувати вогонь.

Горюнов зітхнув.
— Товаришу командуючий, я прошу дозволу допустити до вильоту 

тільки добровольців.
— Згода.
Минуло хвилин десять, і в повітря піднялися перші вісімнадцять 

«ПО-2».
Коли вони досягли району воєнних дій і скинули бомби, по німцях з 

усіх стволів водночас ударили батареї гармат, мінометів і ракетних 
установок.

Відразу ж після цього три танкові армії фронту оточення розколо
ли центральний і правий напрямок наступаючої групи Штеммермана і 
роздробили її тилові колони. Несподівано виринаючи з-за горбів, з ярів 
і лісів, кавалерійські загони генерала Селіванова погнали юрби німець
ких солдатів, що кидалися в сніговій коловерті то туди, то сюди, до лінії 
трьох радянських стрілецьких армій фронту оточення.

і Всюди на' полях виростали брудно-зелені купи, їх засипав сніг. Лід 
на ріках ламався під тягарем покалічених і вбитих. В ярах, де знаходи
ли! собі сховок юрби дезорганізованих солдатів, утворювались незаба
ром цілі масові могили, а ліси ставали кладовищами.

А в тилу наступаючих танкових, кавалерійських і піхотних частин 
росла ціла армія .німецьких військових, які були взяті в полон або при
пинили опір лише тоді, коли вже нічого іншого їм не лишалося. В бруд- 
но-зедених. шинелях, у натягнутих поверх пілоток каптурах, у строкатих 
маскувальних накидках, у білих кожухах і шапках, у незграбних че
ревиках з короткими халявками, у промоклих і замерзлих чоботях вони 
тисячами, ступили на шлях полону: солдати, унтер-офіцери, фельдфе
белі, офіцери.

Для бійців «Вільної Німеччини» ця ніч була найжахливішою. Ви
мушено мовчали далеко від передових ліній окопні гучномовці. Жваво 
пульсуючий досі радіозв’язок із солдатами й офіцерами групи Штем
мермана обірвався, а радіостанція, яка несла так багато простих і хви
люючих слів безпосередньо у квартири й бліндажі, враз втратила своє 
значення. Юрби солдатів, що блукали по полях, тепер уже не могли 
почути застережливих голосів по радіо.

І щоб не сидіти без діла, члени комітету «Вільна Німеччина» взяли
ся за те єдине, що вони тепер могли робити. Вони вирушили на збірні 
пункти військовополонених. Розмову із земляками, яка ще вчора велася 
через нейтральну зону, вони тепер могли продовжити віч-на-віч, могли 
говорити з ними, як люди з людьми. Одягнені у брудно-зелену форму 
постаті, що стояли перед ними, тепер відчули на власній, змученій і по
дертій, шкурі те, від чого їх застерігали люди з «Вільної Німеччини». 
Тецер вони слухали, і в самих у них розв’язувались язики.

На збірному пункті військовополонених біля міста Сміли ще на сві
танку почали працювати артилерист Тельген і капітан Гадерман.

; Та що там, пане капітан, ми вже не могли більше! — з відчаєм
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говорив сорокарічний обер-єфрейтор із запалими щоками.— Вже цілий 
рік ми йдемо все назад і назад... Від Кавказу, від Дону, через Ростов і 
Донбас, через Білгород і Харків, через Дніпро. І заради чого все це, за
ради чого?.. Весь час тільки йдемо, зариваємось у грязюку, і кінця цьо
му не видно. А тепер іще оцей котел. Він нас зовсім доконав.

Один з молодших солдатів крикнув:
— Наші роти вже на минулому тижні налічували всього лиш по 

тридцять чоловік, а командували ними фельдфебелі та унтер-офіцери...
— Нашу дивізію з’єднали з рештками двох інших,— сумовито про

мовив інший,— та й після цього вона була укомплектована тільки напо
ловину.

Всі схвильовано нарікали на безглуздість боїв, розповідали, що по
ранених і вбитих безліч...

— Дома настрій безнадійний,— вів далі худорлявий обер-єфрей- 
тор.— Куди не глянь, у кожній сім’ї траур. Жінки тремтять, що їхні чо
ловіки можуть загинути на фронті, в той час як війна вже однаково про
грана. Щоночі вони сидять у підвалах. І заради чого? Що ж буде з Ні
меччиною?..

Інші солдати говорили те саме. Всі ненавиділи гітлерівський режим 
разом з його військовим керівництвом. Всі були пригнічені й розчаро
вані. Вони вижили, проте не знали, як і в ім’я чого їм жити далі. Ста
ре, яке було їм знайоме, розпадалося в них на очах.

— Товариші,— Ернст Тельген випростався,— ви тепер знаєте, що 
офіцери вас обдурювали, а ми говорили вам правду про радянський 
полон. Вам не слід занепадати духом. Звичайно, в полоні не мед, але 
безперспективним він є тільки для нацистів, для воєнних злочинців. Ко
ли ми повернемось додому, все буде зовсім по-іншому!

— Артилерист Тельген говорить правду, ми самі будуватимемо свою 
країну і всі разом зробимо так, щоб жити в ній було краще,— додав 
Гадерман і пояснив, які головні завдання стоять у даний час перед на
ціональним комітетом «Вільна Німеччина».

Затамувавши подих, солдати жадібно ловили слова Гадермана й 
Тельгена. Вони були смертельно стомлені й морально виснажені. Але 
слова колишнього ливарника і вчителя середньої школи вливали в них 
щось від доброї і великої сили того прогресивного руху, який налічував 
у своїх лавах вже десятки тисяч бійців.

Немов прокинувшись від кошмарного сну, солдати відчули під сво
їми ногами новий грунт. Вони зривали зі своїх грудей ненависних орлів 
зі свастикою і прохали негайно зарахувати їх в ряди цього великого 
руху.

На очах худорлявого обер-єфрейтора заблищали сльози.
— Ой, товаришу! — звернувся він до Ернста Тельгена.— Вони так 

заморочили нам голови... А тепер мені все здається немов... немов 
якимсь чудом...

Тельген мовчки поклав йому на плече руку.

Вранці, в той час, коли на збірному пункті військовополонених біля 
Сміли тисяча двісті німецьких солдатів робили перші кроки в нове 
життя, їхні товариші між Шендерівкою й Лисянкою ще тисячами на
магалися пробитися з котла із паролем «свобода», який, ніби на глум, 
дали їм офіцери.

Без командирів, зібравшись у безладні юрби, вони все ще робили 
спроби вирватись із смертельного кільця оточення. Зігнувшись, вони

Гюнтер Штайн. Ультиматум. 77



блукали по улоговинах і ярах, вздовж напівзамерзлих річок, провалю
валися в окопи, петляли по колючих чагарниках. Як тільки з’являлися 
радянські загони, вони відразу ж ховалися. Коли їх знаходили або зне
нацька натрапляли на них, вони здебільшого відразу ж кидали зброю 
й піднімали руки вгору.

Протягом 17 лютого з’єднання 2-го Українського фронту знищили 
останні частини противника, які ще чинили опір. В той час як війська 
Ватутіна обрубували висунуті вперед клинки німецьких 1-ої танкової 
армії та 8-ої армії, що робили безнадійну спробу деблокування, район 
на південь від Гнилого Тікича визволяли війська Конева, в тому числі і 
29-й корпус 5-ої гвардійської танкової армії.

Командир цієї армії генерал-полковник Ротмістров і командир кор
пусу генерал-майор Кириченко самі поїхали на передову.

В одному місці на узліссі вони звернули увагу на самотній танк. 
Екіпаж щойно усунув технічну несправність. Молодий командир танка, 
лейтенант Краюшкін, доповівши по формі, схвильовано показував на 
німців, що відступали долиною, вкритою убитими й пораненими.

— Що ж це, тут якась колона? — Генерал-майор Кириченко підніс 
до очей бінокль.— Приблизно тисяча чоловік. Очевидно, відірвалися від 
інших і повернули на північний захід.

Лейтенант клацнув каблуками.
— Прошу дозволити атакувати колону.
Генерали непомітно перезирнулись. Вони тільки недавно говорили 

про гідний подиву бойовий дух радянських солдатів. Кириченко ще раз 
подивився в бінокль. Наскільки дозволяла бачити хуртовина, колона не 
мала артилерії. Проте могло статись, що, перш ніж танк наздожене ко
лону, по ньому відкриє гарматний вогонь інша частина, яка, можливо, 
заховалась у долині. Але без риску не буває перемоги.

— А ви справитесь? — звернувся він до членів екіпажу, які виши
кувались перед танком.

— Так точно, товаришу командир корпусу.
Кириченко окинув воїнів зворушеним поглядом: командира гарма

ти сержанта Зенкіна, заряджаючого Остроухова, водія сержанта Че- 
ряпкіна і лейтенанта Краюшкіна.

— Виконуйте! — він приклав долоню до папахи.
Танк, здіймаючи хмари снігу, помчав положистим схилом між гор

бами в напрямку брудно-зеленої колони, заходячи їй з флангу.
Обидва генерали напружено стежили за атакою танка, не помічаю

чи, що позад них уже зупинилось багато машин.
— Що там, товариші генерали? — несподівано запитав хтось.
Ротмістров і Кириченко рвучко обернулись. Той голос був їм знайо

мий! Не зовсім певні, чи схвалить Конєв їхнє рішення, вони доповіли. 
Проте командуючий не думав про критику.

— Мій бінокль! Скоріш, скоріш!
Танк вправно використовував кожне укриття, намагаючись по змозі 

непомітно наблизитись до колони. За якоюсь руїною він зупинився, за
чекав. І нарешті на повному ходу рвонувся крізь завісу лапатого снігу 
на колону й відкрив вогонь.

Колона була зібрана з різних частин і з’єднань. Гнані радянською 
артилерією, авіацією і страхом перед передовими загонами радянських 
стрілецьких дивізій, які спустошливим кулеметним вогнем сіяли ще 
більшу паніку, знесилені солдати брели, куди очі бачать. Вже двічі че
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рез погану видимість вони вступали в бій зі своїми ж колонами, так 
само зібраними з розбитих частин. Тепер тут по снігу брели залишки 
частин 57-ої га 198-ої піхотних дивізій, солдати музвзводу гренадер
ського полку, якоїсь будівельної роти і рештки бригади полковника 
Хрістіана Фехнера.

Фехнер, ще один майор і лейтенант — це був увесь офіцерський 
склад. Командування взяв на себе полковник. Він докладав неабияких 
зусиль, щоб стримати гнів і не висловлювати вголос свого невдоволен
ня проваленою операцією. Марш цієї ночі вже біля мосту в Шенде- 
рівці скоріше нагадував панічну втечу.

Полковник на власні очі бачив, як його військо десь кілометрів за 
три від Шендерівки було розпорошене й знищене. Палали грузовики, в 
повітря злітало військове обладнання, машини, люди. Зовсім близько 
від нього перекинулась підвода: поранені, що лежали в ній, покотились 
на дорогу, а машини, танки, тягачі їхали просто по них. Солдати розбі
гались на всі боки, геть від дороги, далі від людського юрмища. З гу
стих хмар диму, заглушувані вибухами й тріскотом палаючих машин, 
долинали пронизливі крики поранених:

— Допоможіть, камради... допоможіть!
На поранених ніхто не звертав уваги. Не цікавили вони й полков

ника. Він шукав свою машину. Нарешті він знайшов її — затиснуту між 
гарматою й тягачем, власне, тільки між уламками, такими ж як і вона. 
Від шофера не лишилося ніяких слідів. Всюди лежали напівобгорілі тру
пи. понівечені до невпізнання.

Приголомшений Фехнер поспішив слідом за солдатами, які по той 
бік дороги продовжували свій марш на захід, розбившись на маленькі 
й більші групи. З цих груп йому вдалося з допомогою тих двох офіце
рів сформувати щось на зразок колони. Самому пробиватись у напрямі 
Лисянки Фехнер вважав безнадійною справою. Все ще роблячи ставку 
на прорив зі зброєю в руках, він подбав про те, щоб його солдати по до
розі не тільки не кидали боєприпасів, а навпаки — підбирали їх в уби
тих та поранених на випадок танкової атаки. Тепер він енергійно гнав 
колону вперед. Він хотів надолужити втрачений час. Разом з майором і 
лейтенантом він вирішив обійти радянське кільце оточення з півночі.

За його спиною солдати бурчали й голосно лаялись. Вони ледве 
тягли ноги Якщо машина застрявала десь у канаві або в кущах, офіце
ри самі змушені були її виштовхувати. З великими труднощами перед 
світанком їм вдалося виділити три групи охорони по п’ятдесят чоловік. 
Охорону голови колони взяв на себе зі своєю групою лейтенант; лівий 
фланг, з боку радянського кільця оточення, взяв майор, а правофлан
гову охоронну групу очолив один обер-фельдфебель. Фехнер залишився 
з колоною. Зв’язок з трьома охоронними групами мав підтримуватись з 
допомогою вістових, яких він посадив у машину.

Не встигли ще охоронні групи зникнути з його поля зору, як раптом 
пролунав переляканий крик:

— Танк!
Полковник, який саме в цей час їхав усередині колони, обернувся й 

побачив танк «Т-34», що виїжджав із-за руїн будинку. Здіймаючи по
зад себе цілі хмари снігу, оглушливо брязкаючи гусеницями, він мчав 
під прямим кутом ззаду прямо на колону. Вже перший снаряд, випуще
ний танком, викликав паніку. І без того до краю напружені нерви солда
тів не витримали, вони кидали гвинтівки й автомати, гранати й проти
танкові заряди у сніг й бігли хто куди.
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Фехнер вискочив з машини і, намагаючись затримати втікачів, щось 
вигукував. Тим часом з машини повистрибували і вістові. Ніхто й не ду
мав про опір. Всі, навіть легко поранені, бігли до лісу.

— Наздогнати! — наказав полковник і пригнувся.
Над машиною просвистіли кулі — то дав чергу танковий кулемет. 

Між безладно тікаючими солдатами здіймались чорні фонтани вибухів. 
Петляючи вздовж і впоперек, танк трощив усе, що потрапляло йому 
під гусениці. То тут, то там солдати почали піднімати над головою руки 
й повертатись, повертатись, нарешті, назад. Полковник, зціпивши зуби, 
спостерігав усю цю картину.

Знову пролунала кулеметна черга. На скалки розлетілось вітрове 
скло. Фехнер штовхнув під бік водія, який їхав просто на групу дерев, 
щось крикнув йому, але той вже безсило опустив голову на кермо. Фех
нер на ходу стрибнув у засипаний снігом кущ, а машина покотилася 
далі. Стрибаючи, полковник звихнув ліву ногу. Гуркіт і брязкіт танка, 
здавалось, переслідував його. Він не озирався, не хотів нічого бачити. 
Ні того сталевого велетня, ні тих побитих і поранених, що лежали дов
кола на білому, як саван, снігу.

З нього градом котився піт, він задихався. Вибухи тепер лунали від
далік, танк кудись звернув, але Хрістіан Фехнер шкутильгав далі. Під 
ногами він почув плескіт води. То був напівзамерзлий рівчак. Фехнер 
ліг і, зачерпнувши в пригорщу води, жадібно почав пити. Але тут він 
почув, що гуркіт знову наближається. Він глянув на свою руку, вона 
була в крові. Застогнавши, він підвівся на ноги. Побрів через рівчак, 
щоб трохи охолодити ногу. Вода була кривава. Він брів по крові. З неї 
виглядало чиєсь обличчя. На нього дивилися викочені з орбіт очі.

Він не міг пройти повз ці очі.
Ніби захищаючись, він рвучко підняв угору руки, щось пробелько

тів. І тут його прошила кулеметна черга, продірявила голову, шию, 
груди.

Обірвалася кулеметна черга, завмер гуркіт моторів. В лісі відгримів 
останній вибух... З

З німецької переклав 
Юрій МИХАЙЛЮК
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І з  еучлеж ої 
п о е з ії

К У Р Т  К Ю Т Е Р

НА ВІДРЯДНІЙ РОБОТІ

В шахті мокрій не в одного 
серце рвалося невтішне, 
на губах холола пісня 
від наруги.

Канчуком стьобали будні, 
тіло рано в’яло з млості, 
і здорові гнулись кості 
від натуги.

І в очах гарячих, юних, 
вогник радісний все гас, 
гнітом горбив спину час 
сину й другу.

А тоді вгорі при світлі 
нас і бачить не хотіли.
Чом же ми тепер не милі?
Чом нас гудять?

Ну-бо, брате, ширше плечі!
Не зважай на сміх і глуми — 
наш їдять хліб товстосуми 
недолугі!
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ЧУЖОЗЕМНИЙ РОБІТНИК

Він золота шукав, 
шукав він долі.
Міняв палюче сонце на дощі, 
теплий край на холодний, 
вино на пиво 
і на марки ліри.

Але знайшов лиш гроші — 
гроші й самотність.

ДЕМОКРАТІЯ

Мовчки
ми слухались палички 
диригента.

Знехотя 
ми танцювали 
під дудки 
його оркестру.

Тепер
інструменти 
в наших руках, 
і правильний тон 
залежить 
від нас.

ВТЕЧА ШОФЕРА

Вранці
я переїхав машиною 
булочку.
Нечутно спалахнув світлофор 
зеленим.
Мовчки я рушив далі.
Мовчки стояв на узбіччі поліцейський. 
Мовчав прокурор.
Мовчить і закон у цьому випадку.
Та нечутно виносить вирок мій власний голос:
«Ти вбив дитину
десь у Калькутті чи на Гаїті!»

АКРОБАТИ

У нас на заводі 
є один такий 
що стоїть найвище
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У нас на заводі 
жменька таких 
що стоять посередині 
У нас на заводі 
більшість таких 
що стоять аж на споді 
Верхній
стоїть на головах
середніх
Середні
спираються на плечі
нижніх
Нижні
мусять стояти на власних

ногах
Хто
перешкодить їм 
вибирать 
кого брати 
на власні плечі?

ЗА МУРАМИ

Сліпі від пороху шибки 
залізні грати 
довкола мури 
Тюрма?

У мурах 
прохід вузький 
при ньому страж 
і знову грати 
Тюрма?

За мурами
порядок нагляд і робота 
Тюрма?

Завод.

СМИРЕННЯ

Все, що тебе оточує, — 
морок і холод.
Спертися ні на що.
Повітря, яке ти вдихаєш, 
важке й смердюче.
Чого не торкнешся, — 
чуже, непроникне.
Слово промовиш —  
ніхто не почує.
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Гірко зітхнеш —  
ніхто не помітить.
Тут не потрібна твоя душа —» 
потрібні м’язи.
А коли висохнеш, 
тебе кинуть на смітник, 
як порожню бляшанку.

Що ж по тобі зостанеться? 
Вдовині сльози, кілька 
заклопотаних облич, 
на цвинтарі два метри, 
оплачені на двадцять років, 
і співчуттям присмачені слова. 
Та жменя глини 
на твою труну.

МИ -  НЕ АВТОМАТИ!

Гляньте на нас!
Пильніш придивіться!
Невже ви побачите кнопки 
чи, може, клавіші?
Ні!
Ми, як і ви, 
маємо очі й вуха, 
у наших тілах немає 
підвладних вам 
електронів, 
а в мозках — 
різноколірних дротинок.
І в нас є думки, 
є почуття і бажання.
Не автомати ми, не автомати!

З  німецької переклав 
Олекса ЛОГВИНЕНКО
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Ф Р А Н Ц  Й О З Е Ф  
Д Е Г Е Н Х А Р Д Т

ТОНЮ CKIABO

Я вам заспіваю про Тоніо Скіаво.
Він виріс у містечку Меццо-джорно. 
Удома зостались дружина і діти, 
їх восьмеро в нього — куди ж їх подіти? 
їх Тоніо кинув самотніх на світі, 
до них вже не верне.
Він вічний свій рай 
знайшов на околиці Герне.

Він платить сто марок за бідну халупу, 
де мешкає з друзями із Меццо-джорно. 
На покуті свічка погасла давно, 
він п’є від розпуки прогіркле вино, 
і сяють йому крізь маленьке вікно 
зорі, мов зерна.
Він вічний свій рай 
знайшов на околиці Герне.

Додому шле Тоніо гроші нужденні, 
їх радісно лічать у Меццо-джорно.
У праці важкій він спочинку не знає, 
і зрідка лиш свято його виручає.
Свинею хазяїн його обзиває, 
слова ті — мов терни 
в раю, що його він 
знайшов на околиці Герне.

Тоніо Скіаво ножа витягає, 
ножа, що привіз його із Меццо-джорно. 
Він руку здійма — не здригнеться рука, 
і ллється з хазяїна пива ріка.
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Та й Тоніо жде костомаха цупка. 
Летить він над Терне, 
і з шляху у рай 
його вже ніхто не заверне.

Це все, що я знаю про Тоніо Скіаво. 
Він виріс у містечку Меццо-джорно. 
Жбурнули його на бруківку кати, 
життя не зуміло його вберегти.
І з Меццо-джорно зібралася йти — 
по ріллях, по тернях — 
рідня його в рай, 
сюди, на околицю Терне.

СЯДЬМО ДО СТОЛУ, ЩО В ЗАТІНКУ СЛИВИ

Сядьмо до столу, що в затінку сливи, 
нас чекає шашлик з барана.
Горло ураз обпече гіркотою 
картопляна горілка міцна.
Хочем, щоб птахів нічних поглушила 
та пісня, що злине між нас.
В спогадах хочемо знов повернути 
буремної юності час.
Адже наша справа, 
так, наша справа 
вперед іде.

Певно, ми вже потомились нівроку, 
від співу вже горла гудуть.
В сміхові нашому трохи є смутку: 
друже, обачливим будь.
Нам завжди була небезпечна омана, 
тому ми не любимо слів, 
коли помічаєм наставлене вухо 
чи погляд нещирий з-під брів.
Адже наша справа, 
так, наша справа 
вперед іде.

Друже мій вірний, про подорож дальню 
мені розкажи, заспівай.
Що у Ханої нескоренім чув ти?
Як нам зібрати врожай?
Як там Гавана у місячнім сяйві 
привільно над морем лежить;
Як на весіллі танцюють грузини —
Про це за столом розкажи.
Скажи і про справу.
Вона, наша справа, 
вперед іде.
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Звісно, нерідко нам важко буває 
шлях торувать до мети.
Тож ми не б’ємо в барабани геройства, 
обачність — закон наш святий.
Але заспіваймо також і про страйки, 
про дні наших радісних свят, 
коли навіть мури й глухе каміння 
співають із нами влад.
Отож наша справа, 
так, наша справа 
вперед іде.

Сядьмо до столу, що в затінку сливи, 
нас чекає шашлик з барана.
Горло ураз обпече гіркотою 
картопляна горілка міцна.
Тож, друзі, ладнаймо гармошку і скрипку, 
щоб спів наш ніколи не змовк.
Просидимо ми за столом до світанку, 
до раннього співу пташок.
Адже наша справа, 
так, наша справа 
вперед іде.

СОРОК ЛІТ

Ну, от мені вже сорок літ, 
і я давно вже не юнак, 
давно пізнав цей дивний світ, 
де з мене міг знущаться всяк. 
Мене прогнали з СДП, 
прогнали від шкільних дверей. 
Я — на розпутті, я — ніде, 
й нерідко жаль мене бере.
Але ні, не скаржусь я, 
але ні, не хочу я 
приймати чужі співчуття.
Як хочемо, як боремось — 
прийде нове життя.

В житті я дещо вже зробив.
Не раз, не два зазнав биття, 
ніхто мене не підкупив, 
тому і зайві каяття.
Так, недарма прожив я дні, 
тому що в вирі суєти 
не вірив брехням, метушні 
і крикунам, що без мети.
Але ні, не скаржусь я, 
але ні, не хочу я
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приймати чужі співчуття.
Як хочемо, як боремось — 
прийде нове життя.

Що я лишаю по собі? — 
дітей, що мій продовжать день, 
служак державних у злобі 
і щедру пригорщу пісень. 
Лишаю спів, що в груди б’є 
панів зажерливих і злих, 
а ще невігластво своє 
в ділах політики тонких.
Але ні, не скаржусь я, 
але ні, не хочу я 
приймати чужі співчуття.
Як хочемо, як боремось — 
прийде нове життя.

Панів багатих досить я 
стрічав у себе на путі, 
їх не прийма душа моя, 
і через це я в самоті.
І хоч за час, коли я жив, 
чимало змін у нас було — 
та «Крупп і Краузе» лишивсь 
та буржуїв старе кубло.
Але ні, не скаржусь я, 
але ні, не хочу я 
приймати чужі співчуття.
Як хочемо, як боремось — 
прийде нове життя.

Вже дехто з друзів дорогих 
в мій дім стежину призабув, 
на мене зляться вороги — 
бо я лишивсь таким, як був. 
Так, сорок літ уже мені.
Я комуніст в душі, й дарма, 
що бути ним і в наші дні 
безпеки повної нема.
Але ні, не скаржусь я, 
але ні, не хочу я 
приймати чужі співчуття.
Як хочемо, як боремось — 
прийде нове життя.

З німецької переклав 
Віктор БАРАНОВ
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П Е Т Е Р  Ш Ю Т Т

МІЙ ДІМ НЕ В ЧІЛІ

Мій дім не в Чілі.
Не влучила у мене куля.
Не опинилося моє ім’я 
у поліцейських списках.
Хрест не з’явивсь на моїх дверях.

Моя могила ще порожня: 
мій дім не в Чілі.

Та чи далеко 
постріли лунають?

БІЛОРУСІЯ

Годинами
наш поїзд мчить весняно- 
ярими лісами: берези, 
вільхи і ялини...
І знову й знов — розквітлі вишні.

Ні, то цвітуть 
не дикі вишні — 
колись тут квітували 
села:
фашисти знищили 
людей
і хати спалили.
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А вишні 
залишились.
Вишні розквітають.

УСВІДОМЛЕННЯ

Коли мене агітували 
у профспілку, я пожалів себе: 
я мріяв про спочинок на Мальорці.

Коли мене тягли дискутувати 
про кризу, я пожалів часу: 
хотілося скоріш полагодить машину.

Коли мені казали:
«Треба страйкувати», — я пожалів себе: 
я ждав підвищення платні.

Тепер у мене досить часу для дискусій: 
я безробітний.

КОНТРАСТИ

В Гамбургу,
хто під’їздить до вокзалу, 
бачить: праворуч здіймається 
величний комплекс 
нового «Центру засідань».

А ліворуч —
бараки: підсобні споруди
університету.

По один бік — 
яскрава реклама: 
готельні номери 
по сто й більше марок 
за день, 
актові зали — 
від двох тисяч марок, 
а всі приміщення — 
за тридцять тисяч 
разом з персоналом.

По другий — 
звичайний напис:
«Прийом обмежено 
на всіх факультетах».
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МІСЦЕ ДЛЯ ДІТЕЙ

«Увесь наш Гамбург — 
місце для дітей!» — 
проголосив сам бургомістр Шульц 
на відкритті кампанії 
«Серце Гамбурга — дітям».
Місце для дітей — це означає: 
чверть метра двору 
на дитину 
і водночас 
п’ять метрів вигону
на кожного собаку, п’ятнадцять метрів
стоянки на кожне авто,
це водночас
квадратний кілометр
під дачу А. Ц. Шпрінгера,
п’ять кілометрів
під установку для забруднення води й повітря — 
американську фірму «Рейнгольд», 
і десять кілометрів 
під новий полігон 
край міста.

НА ШЛЯХУ ДО НОЙЄНГАММЕ

Там, за кордоном, 
на шосе до Шверіна 
я бачив пам’ятник — 
нагадує він людям 
про жертви Заксенхаузена 
й маршу смерті...
Цвіте в бляшанці 
букет нарцисів.
Тут, на шляху 
до Нойєнгамме, ніщо нам 
не нагадує про в’язнів — 
розстріляних, 
замучених на смерть, 
померлих з голоду.
Байдуже пролітають авто 
та вітер бавиться 
в вільшині... Зупинись!
Задумайся! Тепер, коли ми закладаєм
підвалини ладу нового,
закладімо тут
і пам’ятник —
не лише з благоговіння
перед мертвими.
Вій нам потрібен 
як дороговказ.
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Д Ж О И С  К Е Р О Л  О У Т С

Джойс Керол Оутс (нар. 1938 р.) — 
американська письменниця. Автор ро
манів «Сад радощів земних» (1967). 
«Вони» (1970), «Роби зі мною, що хочеш» 
(1973) та багатьох збірок оповідань. Вик
ладає англійську мову та літературу у 
Віндзорському університеті (Канада).

ОПОВІДАННЯ

ПЕРША СУТИЧКА
За поворотом дорога ожила. Спочатку в очах у Анет аж заряхтіло 

від безлічі рухливих чорнявих голів, від стількох капелюхів, що стра
шенно скидалися на солом’яні брилі з кіножурналів; а потім замерех
тіли сорочки, штани, плаття — червоні, жовті, смугасті і в крапочку, ви- 
линялі на сонці та яскраві, щойно з магазину. Автобус, що віз цих лю
дей, — ніби пофарбований і водночас якийсь безбарвний — стояв напо
ловину на грунтовій дорозі, а наполовину — у високих колючках, що 
росли понад придорожньою канавою. Капот старого зразка безжалісно 
вивернули догори й зібгали посередині; водій — єдиний русявий чоловік 
серед цього чорнявого стовписька — вдивлявся в замащене, вкрите по
рохом переплетіння деталей. Пізніше Анет згадала, що водій, коли її 
довгаста машина нерішуче під’їхала до автобуса, зиркнув на неї, і їй 
запам’яталося його розумне, але байдуже замурзане обличчя. Велике, 
ніби навмисне вимазане, воно зухвало попереджало: — ти, мовляв, не 
нашого поля ягідка, шуруй далі, кралечко.

Від купки дітей, кумедно розпростерши руки, ніби для обіймів, прос
то під машину Анет рвонувся хлопчик років семи. Його чорне густе во
лосся кучерявилося і липло до спітнілого лоба, облямовуючи ніжне зас
магле личко, яке під загаром, напевне, було молочно-бліде. Великі, не
пропорційно великі темні очі, тонкі, мов у янголятка, брівки — надзви
чайна, задерикувата дитяча краса, що її визискують у мистецтві: пух
лий ротик із кутиками, все ще червоними від тієї малини, якої мама взя
ла в автобус, щоб синочку було чим підживитися в далекій дорозі. Цей 
ротик тепер на очах у Анет розтягувався у бешкетну посмішку і щось 
кричав їй та її переляканому синові, що сидів поруч неї...

Заскреготіли, зупиняючи машину, гальма, запаморочливо барвистий 
краєвид безпорадно захитався разом з машиною то вниз, то вгору, і 
з-під коліс, наче після вибуху, на всі боки знялися хмари куряви. «Ма
мо!» — мимоволі зойкнув вражений Тіммі, який невідривно вдивлявся
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поперед себе. Мексіканський хлопчик зник під машиною. У рудій куряві, 
ніби нізвідки, миттю виросли пасажири автобуса, який ще мить тому 
здавався порожнім. «Боже, боже», — прошепотіла Анет, її пальці ще 
міцніше стисли кермо, ніби його могли вирвати у неї з рук. Вона три
мала кермо, готуючись захищати себе і свою дитину, або навіть і на
падати, якщо треба буде.

Жінка у вилинялій сукні протислася крізь натовп, ступаючи боси
ми ногами по червоно-бурому глею, показала пальцем на Анет і про
кричала щось глузливе. Сміючись, вона погрозила кулаком, усі навколо 
зареготали разом з нею, водій автобуса знов обернувся до свого мотора. 
Анет побачила того хлопчика вже з іншого боку дороги — він маячив 
живий і здоровий у кюветі, несамовито підстрибував — мабуть, гострі 
колючки добряче дошкуляли йому — і сміявся, вигукуючи щось, мов на- 
віжений. Повітря аж дрижало від вигуків і сміху. Оце так жарт! Жарт? 
В Анет голова пішла кругом від потрясіння, їй, як утопленикові, браку
вало повітря. Поруч неї тихенько скиглив Тіммі, не відриваючи погляду 
від хлопчика в канаві. «Він живий, живий», — шепотіла Анет. Але тепер 
до неї вже бігли інші підлітки — високі й худі, всі без сорочок. Здава
лося, їхні ребра теж поспішають разом з ними, в такт бігові, перекочу
ючись униз і вгору під засмаглою шкірою. Наближалося навіть кілька 
дівчаток, смаглявих і вже дорослих, їхнє чорне волосся розліталось на 
худеньких плічках. Вони махали руками й кричали: «Місас, місас» 1. 
Дехто навіть вигукував: «Каділак!», хоча її довгастому автомобілю то
рішнього випуску далеко було до «каділака». Мабуть, щоб знову при
вернути до себе увагу, хлопчик схопив з придорожньої баюри жменю 
жорстви й жбурнув на машину, влучивши в скло трохи нижче блідого 
обличчя Тіммі, який сидів із широко розкритим ротом. Люди загомоніли 
по-іспанськи, знову вибухнув регіт, боса жінка перейшла сягнистими 
кроками дорогу, схопила сина, ніби караючи, струснула ним для годить
ся, плямкнула губами, наче сплюнула, й смикнула його за чуба. Анет 
подумала вдоволено, що хлопчикові стало боляче, бо він скривився, хоч 
і силкувався зберегти хвацький вигляд.

Біля автобуса шофер-американець прів собі над мотором, байду
жісінький до того, що робилося на дорозі.

Анет висунулась у віконце, намагаючись усміхнутися.
— Будь ласка, дайте проїхати, — вона здивувалася власному го

лосу, він звучав безбарвно і незвично, немов по радіо.
Хлопчаки якось дивно розмахували руками, вони не стискали кула

ки, а рубали повітря долонями, наче ножами. Підлітки поблискували бі
лозубими посмішками, і тепер, коли вони були так близько (сміливіші 
підійшли до крила машини), Анет помітила, що зуби в них не білі, а 
якісь тьмяні. Мабуть, вони їдять глей, подумала вона. «Будь ласка, дай
те проїхати», — повторила Анет. Біля неї сидів переляканий Тіммі. їй 
хотілося затулити йому очі рукою, щоб він не бачив цієї сцени — цього 
зборища брудних, несамовитих від виснаження людей, таких голодних, 
що здавалося язики ворушаться у них за щоками.

— Місас, місас, сі, сі, каділак, — вигукували перед її автомобілем 
захекані підлітки. Жінки, чоловіки і навіть старі люди з ріденьким си
вим волоссям здивовано і зацікавлено спостерігали несподіване видо
висько.

1 Спотворене англійське missis — пані.
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— Будь ласка. Будь ласка.
Зненацька Анет натисла на сигнал, він зразу ж повернув їй упевне

ність. Підлітки завагались, сахнулися назад. Вона натисла на газ, їй хо
тілося дати повний хід, щоб утекти. Але якщо хтось із них опиниться під 
колесами...

Анет уявила, як падає тіло, як кров просякає руду глину, і заспоко
їлась, тепер вона вела машину поволі, сантиметр за сантиметром. Через 
заднє скло вони побачать її пакунки з харчами. Що там зверху? Може, 
помідори, груші, полуниці — чи не цим самим людям довелося збирати 
їх кілька днів тому? — а може, хліб чи м’ясо — обличчя Анет запашіло 
від почуття сильнішого, ніж сором. Але її голос нічого не виказав:

— Дозвольте проїхати, будь ласка. Дозвольте проїхати.
її голос звучав холодно і спокійно.
Нарешті юрба зосталася позаду. Автомобіль набирав швидкість. 

Позаду лунали вигуки, тепер уже не веселі, а ображені, обурені: у 
дзеркальці вона бачила кулаки, розгнівані обличчя й того хлопчика, 
який щодуху мчав за машиною у хмарах куряви. Він замахнувся що
сили, майнув його худий лікоть — хлопчик пожбурив грудку засохлої 
грязюки навздогін машині. Грудка з силою вдарилась у заднє скло і 
розсипалась. Прикипівши до керма, Анет вела машину додому.

її син розглядав знайому дорогу так пильно, ніби бачив її вперше. 
В його ледь помітній усмішці було щось нове, щось таке, що Анет не 
сподобалося. Анет — її теж аж корчило від страху, вона взагалі була 
нервовою, дражливою жінкою,— дивувалася своєму спокійному, стри
маному обличчю в дзеркальці. Оце і є справжня Анет, а не та дика 
боягузка, яку перелякали на смерть бідні діти на дорозі... Вона вдивля
лась у далечінь, намагаючись побачити свій дім, що здавався їй 
справжнім раєм. Ось нарешті з-за повороту визирнув довгий, присад
куватий будинок з випаленої цегли, показався молодий садочок — но
вий дім і нова родина.

З лісів, пшеничних ланів, лугів дорога несподівано виводить водія 
до його домівки.

Здається, що і цей дім, і чудові зелені газони навколо нього, і його 
огорожу (виробництво фірми «Геркулес») перенесено сюди з якогось 
іншого краю. За дві милі звідси, на такій самій дорозі є чимало схожих 
будинків, але на тій дорозі він один. Ще через півмилі трапляються 
будинки фермерів, одні покинуті, в інших ще живуть люди, і там є на
віть бензоколонка та магазин. І більш нічого. Вперше Анет відчула, яке 
це страшенно небезпечне місце. їй відразу ж пригадалося її перше за
питання чоловікові, коли той запропонував їй переїхати сюди: «Але ж... 
так далеко... Чому тобі хочеться забратись у таку далечінь?»

Вони обоє виросли в місті, але ніколи не почували себе самотньо 
в цій щедро сповненій пахощами, залитій сонячним промінням місцині 
за мовчазними далями. Варто було їм глянути на довколишні просто
ри, як серця повнилися гордістю — он які ми кмітливі! їм поталанило, 
вони порвали з комфортабельним минулим, щоб виховувати свого єди
ного сина в цьому безпечному місці — звідси п’ятнадцять миль до най
ближчого містечка, в якому Анет робила покупки, а Тіммі ходив до 
школи, і аж п’ятдесят миль до міста, де працював її чоловік.

Анет звернула у двір і поволі в'їхала в гараж. Усе ще в трансі, лю
та на саму себе, вона вийшла з машини, але руки з керма не прийняла. 
В білій сукні, тоненька,— саме такі в моді — жіночка, все ж таки жіноч
ка, а не дівчина, зважаючи на роки, — вона стояла з недоречною, за
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стиглою посмішкою на обличчі, тримаючи руку на кермі, а її мозок був 
зайнятий чимось незрозумілим. Стояла спантеличена, підозрілива, 
і водночас розслаблена та безтурботна, хоча сезонні робітники-мігран- 
ти працювали всього за якусь милю звідси. її млявість вплинула навіть 
на Тіммі, який мав звичку прожогом вискакувати з машини й щосили 
грюкати дверцятами. Якби він тепер учинив так, вона б гримнула на 
нього: — «Тіммі, я прошу тебе!» — і тоді б заспокоїлася. Але він ви
брався з машини, немов старий дідок, і так недбало прикрив дверцята, 
що вони ледь скрипнули і навіть не зачинилися на заскочку. Якусь мить 
мати й син стояли нерухомо обабіч машини. Анет могла б заприсягти- 
ся, що Тіммі не зробив жодного кроку і навіть не поглянув на неї. По
тім вона почула, як він вибіг із гаража.

Анет розсердилась. У свої шість років син добре розумів її. Він 
знав, що має допомагати матері розбирати пакунки, притримувати две
рі, відкривати шухлядки на кухні, а потім розставляти закуплене у хо
лодильнику. Анет стояла в гаражі й чекала, поки її голова позбудеться 
жахливих спогадів. Чому Тіммі вибіг із гаража? Вона відчула себе 
зрадженою — ніби син утік, щоб зберегти, приховати від неї дорогий 
йому спомин про того хлопчика. Вона згадала перші дні свого материн
ства, згадала свою зневагу до самої себе за все, що зробила; тоді їй 
не хотілось дивитись на дитину, яку вона привела на світ, на свого чо
ловіка, який змучився у чеканні; під час вагітності вона була настіль
ки пригнічена, що після пологів їй стало ще нудніше. Навіщо воно ме
ні, оце дитя? Де я? Що зі мною? Зла на весь світ, вона місяць не хо
дила до коледжу. Колись, незважаючи на свою вроду, вона побоюва
лась, що взагалі ніколи не вийде заміж. І тоді Анет вдалася до ризи
кованої гри, вона рішуче порвала з минулим, назавжди розлучилася 
з друзями, з усім, що протягом років оточувало її, і почала нове жит
тя із самовпевненим молодим чоловіком, який розмовляв різким, влад
ним голосом. Хтозна, чи затримало б її нове життя, якби вона не від
сахнулась так беззастережно від старого, від свого батька, від своєї 
чудової матері. Тепер залишалося тільки писати їм, надсилати вітальні 
листівки та робити туманні натяки на можливу зустріч у майбутньому.

Зітхнувши, Анет рушила з місця. Забрала з машини пакунки, ви
йшла з гаража (а спека нітрохи не спала), поклала їх на землю і 
вправним сердитим рухом (на той випадок, якби Тіммі підглядав 
крадькома) зачинила двері гаража й замкнула їх. «Ось так!» Але обер
нулась, і потроху впевненість її розвіялася. Анет глянула на будинок. 
Кущі затуляли бетонні плити, на яких стояла будівля, — тут, на півдні, 
немає потреби споруджувати підвальний поверх — цвіли троянди; ніж
ні та визивно яскраві, вони почасти закривали велике вікно, крізь яке, 
їй завжди здавалося, хтось захоплено стежив за нею. І троянди, і на
віть доглянутий трав’яний газон, що вибігав аж до дороги, у своїй роз
кішній вишуканості були немов насмішкою над нею, насмішкою над 
самими собою — вони так пишалися, ніби їм ніколи не доведеться зів’я
нути. Анет примусила себе подолати байдужість, що війнула на неї, 
наче подих самої смерті,— така ж темнота застилала їй свідомість у 
лікарні, коли вона народила дитину. Анет притулила пакунки до стіни 
гаража — морозиво, хоч і в спеціальній упаковці, вже, мабуть, потек
ло — і, незграбна на своїх високих підборах, поспішила до в’їзду на 
подвір’я. Підняла долоню до очей, на дорозі нічого не видно. Цей ру
дий путівець, напевне, так ніколи й не вимостять. Спочатку вони з чо
ловіком навіть пишалися цим. А тепер виявилося (раніше вона цього
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ніколи й не помічала), що густі крони закривають дорогу, приховують 
її звивини, і тому Анет за чверть милі вже не могла нічого побачити. 
Ніколи раніше навколишня місцевість не здавалася їй такою непри
вабливою.

Анет поспішала. Біля воріт сонце знову немилосердно припекло. 
Хотіла зачинити ворота (кілька іржавих зубців заплуталося в траві), 
відчула, як по тілу покотився піт, подразнюючи шкіру на спині й під 
пахвами. Біла сукня, мабуть, стала вогка і обвисла на стегнах. Важко 
дихаючи від напруги, Анет нарешті спромоглася зрушити з місця воро
та, які смішно перехнябилися і шкребли по гравію. Побачила, що на во
ротях нема замка, доведеться вертатися в гараж, він має бути десь там. 
Тієї ж миті, дивуючись своїй жвавості, Анет метнулася до гаража.

Знову пригадався той мексіканський хлопчик, його вродливе лице, 
розкинуті, наче для обіймів, руки і дивна хвороблива посмішка, з 
якою той метнувся назустріч її машині. Щоки запали, немов од старос
ті, а очі мало не вискочать, певно, з голоду, брудні рученята, мов пазу
рі, простягаються вперед, хапають, благають — чого? Чого їм треба від 
неї? А якщо вони прийдуть сюди й кричатимуть з дороги, то чого їм 
винести — молока чи, може, шоколадного печива, яке так любить Тіммі, 
чи, може, навіть грошей? Чи підуть тоді вони геть? Подякують їй і пі
дуть до своїх? Чи поїдуть далі на північ — до штату Орегон і до штату 
Вашінгтон? Що буде? Над її домом нависла загроза. В Анет голова 
йшла обертом. Ось жовтні троянди пишно красуються на тлі цегляного 
будинку, вона сама їх виплекала. На сонці здається, що ці, неначе ви
різьблені пелюсточки, які дивовижно огортають одна одну, наповнені 
життєвою силою. Вони ніби обурювалися тим, що господарка необачно 
поставила під загрозу їхню красу.

Під стіною гаража Анет помітила пакунки й забула відразу про 
замок. Нахилилась, підняла їх. Обернувшись, побачила, що Тіммі сте
жить за нею крізь сітчасті кухонні двері. «Тіммі, відчини...», — почала 
вона сердито, але Тіммі вже зник. На кухні Анет жбурнула пакунки, 
зробила зусилля над собою, щоб не розревтись, і з силою тупнула по 
лінолеумі, аж нога заболіла.

— Тіммі, — промовила, від болю заплющивши очі, — йди зараз же 
на кухню.

Тіммі з’явився з книжкою коміксів у руці. Звичайно ж, він тієї 
книжки не читав, а взяв лише для того, щоб мати бачила, чому він за
тримався. Обличчя Тіммі прибрало настороженого виразу. Симпатичний 
хлопчик, весь у матір, русявий, кмітливий, як на свій вік, але у його 
спокійному, повному обличчі було щось від розумних і загадкових ди
ких звірів, від таємничих диких створінь, які майже нічого не можуть 
розповісти про себе. Він читав газети так само, як його біатько, копію
вав його замріяний вираз обличчя, а коли підбурювали — критикував 
свого вчителя з серйозністю, що потішала батька й лякала Анет (для 
неї навіть тепер учителі були не схожі на всіх людей). Тіммі вже знав 
дні тижня і назви усіх місяців-, частини світу, планети сонячної систе
ми, найбільші сузір’я — як дитина він був майже бездоганний. Але те
пер, дивлячись на сина, Анет не відала, чи могла б звіритися на нього. 
А що, коли б знадвору почали галасувати, кликати її: «Місас, місас»? 
Тіммі вибіг би, приєднався до них і дивився б на неї з-поміж їхніх 
очей з великими білками та брудних рук? Мати й син глянули одне на 
одного, наче вона запитала про це вголос.

— Ти його трохи не задавила. — Голос у нього був м’який, приєм
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ний, і наївність, яка бриніла в тому голосі, свідчила, що син знає, на
скільки він дорогий матері, його очі, гарно облямовані світлими 
віями, майже не кліпали.

— Що, — перепитала Анет, — що ти сказав?
У тиші тихенько дзижчав електричний годинник, вмонтований над 

плитою. Тіммі ковтнув слину, перегорнув кілька сторінок своєї ілюстро
ваної книжки, намагаючись перехитрувати її, удав, що втирає носа,— 
він уже давно позбувся цієї звички — і глянув заклопотано на годин 
ник.

— Він двічі вцілив по машині.
Це вже було сказано інакше. Без неприємного припущення.
— Авжеж, уцілив, — відповіла Анет. Зненацька вона стурбувалася. 

«Що вцілив, то вцілив». Згодом Тіммі облишив свою книжку й почав 
допомагати матері. Вони поралися мовчки, не дивлячись одне одному в 
очі. Однак Анет відчувала незвичайне збудження, рішучість її ще більш 
зміцніла. Тіммі присів біля холодильника, вкладаючи в нього овочі. 
Відчувши на собі материн погляд, глянув на неї, і його бровенята виг
нулися в класичному виразі запитання.

— Ти подзвониш татові?
Анет думала так зробити, але після цих слів Тіммі зрозуміла, що 

то була б дитяча витівка.
— Немає ніякої потреби, — відповіла Анет і ще старанніше захо

дилася розпаковувати пакунки.
Закінчивши роботу, мати й син знічев’я потинялись по кімнатах — 

їх ніби щось тягло на кухню. Погляд Анет натикався на різні предмети, 
і вона відводила очі вбік од кришталю, полірованих меблів, білих стін, 
матових абажурів, білих завісок, килимів на підлозі: красивих, щойно 
почищених, великих, на всю кімнату — напевне по цих килимах ніхто 
не ходив. Саме це спаде їм на думку, коли вони побачать килими. Пре
красні, витончені прозоро-зелені келихи гармонують із зеленою травою 
за великим вікном, немов і немає ніякої перепони між інтер'єром і зов
нішнім світом, і сюди вільно проникають сонячні промені, подуви вітру 
й цікаві погляди. Анет підійшла до вікна, щільно запнула його непрозо
рими шторами. Так буде краще; вона з усмішкою милувалася чудовими 
шторами: білими, мистецьки зібраними у великі овальні складки. І вог
нетривкими, якщо вже на те пішло... Анет оглянулася. Тіммі стояв перед 
великим червоним кріслом, наче хотів сісти в нього та передумав, і ди
вився на матір із таким насмішкуватим і здивованим виразом на своє
му округлому обличчі, що Анет мимоволі спалахнула від сорому. Вона 
заспокоїлась — яка легковажність! Обурити її так просто. Навкруги 
простягалась її маєтність, яка видавала її, і вони, вразливі й безсилі, 
безпорадно чекали тут, дорога вела саме сюди, до них, а вона ще могла 
всміхатися! Мабуть, саме тому Тіммі так здивовано дивився на неї.

— Мені ще треба дещо зробити,—пробурмотіла Анет і знову пішла 
до їдальні. Так і є, — вікно — навстіж. Вона зачинила і замкнула його 
на защіпку. Потім підійшла до стіни, глянула на термометр і ввімкнула 
кондиціонер.

— Біжи, любий, позачиняй вікна у своїй кімнаті.
Сама ж зайшла в спальню і там теж позамикала вікна. Надворі 

нічого й нікого — все той самий газон і на ньому надвірні меблі (чер
воні, наче пожежна машина), розставлені невеличкими групками, немов 
ці стільці з трубок і спіралей розмовляли між собою.
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Анет зайшла у ванну кімнату, защепнула вікно, вийшла, не глянув
ши на себе в дзеркало. У своїй «швейній кімнаті», яка виходила вікна
ми на дорогу, постояла хвильку, дивлячись у вікно. їй від самого почат
ку не подобався колір цієї глини, що простяглась од Луїзіани до Кен- 
туккі; подекуди вона прибирала червоногарячого кольору і аж пашіла 
на сонці. А тепер ця глина безбарвно лежала на закруті дороги. На ній 
ні душі. Анет почекала. Проте ніхто не з’являвся. їй здавалося, що вар
то відвернутись, як покажуться перші темні цятки — шорсткі чорняві чу
би і сплески кольорів; але вона не могла чекати, не мала часу — ще тре
ба стільки встигнути.

Тепер вона натрапила на Тіммі в загальній кімнаті, знову йому не 
сиділось.

— Я зараз повернусь. Нікуди не виходь, будь тут. Надворі жарко. 
Ввімкни телевізор. Я скоро прийду.

Анет взяла з комірчини садові ножиці й подалася надвір, все ще 
дибаючи на високих підборах. Але ж треба поспішати, треба встигнути.

Кущ жовтих троянд ріс поодаль від інших, та саме він і був їй пот
рібний. Анет, не жалкуючи, обрізала жовті квіти. Хоча й поспішала — 
щомиті їй доводилося позирати на дорогу — вона зрізала і трохи галу
зок з листям. А потім підійшла до червоних гроянд і мало не скрикну
ла, збагнувши свою наївність, — червоні квіти аж палахкотіли на сон
ці. Червоне красивіше за жовте, бо жовте здається звичайним, не так 
вражає на тлі будинку. Це забрало в неї хвилин із десять, на дрібніші 
квіти на круглій клумбі довелося махнути рукою, — у неї на ту дрібноту 
вже не лишалося часу. Анет невідомо чому була зла на ті квіти, ніби во
ни вже зрадили її, вдячні сезонним робітникам, які рознесуть їх геть 
чисто. їхні маленькі дурні голівки погойдувалися під подувами гарячо
го вітерцю. .

Тіммі чекав її на кухні. Він здивовано поглянув на оберемок квітів 
у матері в руках.

— Велику вазу, — звеліла Анет. Вона так захопилася, що не помі
чала кривавих подряпин на руках. Анет поклала троянди на сервант, по
обтинала подекуди листя, взяла елегантну мідну вазу, налила води, на
силу ввіпхнула величезний букет. Зайшов Тіммі з великою матовою ва
зою (весільний подарунок від її далекої родички). Трояндові пахощі за
повнили всю кухню, приємно заспокоюючи збуджену Анет. Краса — 
треба володіти цією красою, мати її навколо себе! — як добре вона це 
розуміє тепер.

Закінчивши з букетами, віднесла вази до вітальні. Відійшла й ог
лянула їх критичним оком. На полірованій поверхні столу побачила 
пляму — певно, вихлюпнулась вода з вази. Та й троянди поставлені нед
бало, букети надто великі, квітам тісно, понахилялися донизу або див
ляться в стелю, а декотрі— просто на Анет. Однак немає часу порати
ся з ними, її знову щось непокоїло. А що саме? Відповідь її приголом
шила — яка ж вона дурна! Адже двері не замкнені! Вражена своєю не
обачністю, Анет помчала до вхідних дверей і замкнула їх тремтячими 
руками. І як вона могла забути про таке? Чи і в ній щось по-зрадниць- 
ки допомагало отим мексіканцям із дороги? Задихаючись, побігла ло 
запасного входу — І він теж незачинений, а з дороги це дуже легко по
мітити. На кухні ліниво дзижчало кілька мух, але Анет саме було не до 
них. І коли вона, захекана, з’явилася нарешті в дверях, то побачила, що 
Тіммі намагається поправити квіти у великій вазі...
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— Тіммі, — різко сказала Анет, — поколеш собі руки. Йди звідси. 
Забирайся до сусідньої кімнати і дивись телевізор.

Він зразу ж обернувся, але навіть не глянув на неї. Анет збагнула, 
що розмовляти з ним у такий спосіб було такою ж великою помилкою, 
як і відчинені двері; хіба ж її син був би разом з нею, якби вони ввір
валися сюди?

— Ні, ні, Тіммі, — Анет простягла до сина руки, — ні, йди сюди, 
сюди йди.

Він повільно підійшов. Його очі світилися довірою, а міцно стисну
ті уста виказували сумнів і побоювання цієї довіри. Анет бачила це — 
хіба ж її не сповнювали ті самі почуття до сина, хіба ж не бажала йому 
смерті, коли він народився? Але вона переборола себе, схилилась і об
няла хлопчика.

— Не бійся, рідненький. Іди сюди Сядь. Зараз я принесу тобі щось 
попоїсти.

Він послухався її і сів за стіл у їдальні. Був напрочуд слухняний, 
сидів з опущеною головою. Секрет цієї його сумирності зрозумілий! Та 
Анет доб’ється свого. Вона відстоїть себе. Анет оглянула холодильник, 
спочатку з цікавістю, а потім нетерпляче перекладаючи продукти, навіть 
щось перекинула — банку з огірками, — і пішла до їдальні, несучи пи
ріжки з ягодами, спечені напередодні, невеличкий кошик свіжих полу
ниць і кілька яблук.

— Бери, синку.
Але Тіммі вагався. В Анет уже текла слинка, а Тіммі тільки здиво

вано кліпав очима.
— Бери, їж, ти ж любиш їх. Ось бери,— нетерпляче вмовляла його 

Анет.
— Без серветок? — боязко спитав Тіммі.
— Без серветок, без скатерки й тарілок, — сердито відрізала Анет. 

Який же вайлуватий у неї син, мов один з отих дурнуватих на вигляд 
сільських хлопчаків, які витріщалися на її чорну машину.

— Бери, їж, їж.
Ідучи вдруге на кухню, бачила, як Тіммі повільно підніс пиріжок 

до рота.
Вона відразу ж вернулася, принесла морозиво, дві ложки, кошичок 

малини й загорнуте у вощений папір, покраяне смажене курча — Анет 
умирала з голоду. Поставила стілець поряд із Тіммі — той усе ще не по
чинав їсти і тупо стежив за нею— і стала їсти підсмажений пиріжок, 
що аж танув у роті. Солодкий і водночас кислуватий — надзвичайний! 
Жадібно простягла руку по другий пиріжок і помітила, що Тіммі досі 
дивиться на неї.

— А хіба тато не приїде? Хіба ми не вечерятимемо? — почав був 
Тіммі й замовк.

Анет смакувала пиріжки, всміхаючись до Тіммі, заохочуючи його. 
Сяйнувши відполірованими нігтями, турботливо підсунула йому ближче 
пиріжок. Тіммі облизнувся, і враз погляд його змінився. Слина зволо
жила йому губи, й Тіммі радісно усміхнувся до матері. Неначе те таєм
не, що розділяло їх, ураз пропало, знищене спільним почуттям. Мати й 
син усміхнулись одне одному. Відкусуючи від пирога, Тіммі сказав:

— А він більш не жбурне каменем у машину. Ти ж її замкнула в 
гаражі.
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Анет, показуючи на пиріжок липкими пальцями, заохочувала си 
на:

— Ось, їж, любий, бери. їж. їж.

НОРМАН І ВБИВЦЯ
Він був звичайнісіньким собі чоловіком, його відображення у 

дзеркалах чи у вікнах автобусів могли б належати кому завгодно, отож 
Норманові й самому ніколи не спадало на думку, що з ним може тра
питися щось варте уваги. Він ніколи не цікавився ні аваріями, ні поже
жами, ні іншими нещасливими випадками, бо там завжди товпляться 
роззяви, а йому не хотілось гиркатися з ними. Втім у нього й не виста
чило б сміливості стовбичити серед того натовпу, витріщивши очі на 
криваву плоть, яка ще мить тому була здоровою людиною. Він був чо
ловіком лагідним, сором’язливим, хоча вже й не дуже молодим, — 
чоловіком, відданим своїй родині. Тому Норман і сам часом дивувався 
зі своєї професійної невблаганності, яку виявляв у разі потреби до по
купців довіреного йому магазину чоловічого одягу. Дивувала Нормана 
й несамовитість власних почуттів до жінки, з якою його познайомив 
шурин.

Замолоду він багато читав і захоплювався силою волі літератур
них героїв, що, як йому здавалося, ходили по канатах, натягнених на і 
безоднею, вражаючи своїми подвигами і зневагою до смерті. Зверх
ність над рештою людства і робила їх героями, Норман заздрив їм, 
хоча й не вірив у їхнє існування, бо не знаходив у собі нічого спіль
ного з ними.

Цю вродливу жіночку звали Еллен, вона теж багато читала в 
молоді роки, що тривали для неї й досі, як можна було зрозуміти з 
непроникного виразу її темних очей. її холодний і самовдоволений по
гляд промовляв, що вона сама собі обрала самотність і що з її вибором 
слід рахуватись. Десь від двадцяти до двадцяти п’яти років вона була 
одружена, але Норман не хотів навіть і згадувати про це. Він часто 
лякався своєї тривоги за Еллен, відчайдушного бажання вберегти її 
від усього, що захоплює її увагу і відволікає думки від нього, так ніби 
він, Норман, був лише випадковим співучасником її примхливої пам’я
ті й завжди мав нагадувати собою про інші вечори й інші часи. І вод
ночас Норман розумів, що не має ніякого права на цей відчай, бо 
Еллен йому не належала. Іноді він почував відразу до неї, через її 
владу над ним, але протягом довгих, одноманітних днів у магазині 
пристрасть до цієї жінки, — а її він, власне, й не знав, як слід, — ово
лодівала ним і загрожувала перерости в якусь незбагненну дику буй
ність, що вперше озвалася в ньому ще тоді, коли він ставав з хлопчика 
мужчиною. Щоранку, прокинувшись у старій спальні в своєму старому 
будинку, Норман з огидою вдихав запахи сніданку, що проникали на
гору з кухні. Йому спадало на думку, що так усе життя він і проки
датиметься від цього смороду, якщо не розлучиться з дружиною і не 
побереться з Еллен.

Якось після роботи вони удвох поїхали за місто до літнього театру. 
В дорозі були зо дві години, і Нормана приємно вразила привітність 
Еллен. Вона говорила про театр, про знайомих акторів, і це мимоволі

100 Джойс Керол Оутс. Оповідання.



навело його на думку, що й сама вона була для нього ніби однією з 
тих жінок, яких він усе життя бачив на кіноекранах: величних і вічних, 
що живуть за невідомим йому загадковим сценарієм і всміхаються до 
нього швидше з поблажливості, притаманної їхній мало не бездоганній 
вроді. Вони викликають захоплення, а самі на те захоплення, певне, 
й не зважають.

Еллен була в білому, її самовпевнений профіль відвертав Норма- 
нову увагу від дороги. Тепер вона розповідала про свою роботу. 
А Норман думав про те, як одружиться і житиме з нею, але на цьому 
думки його уривалися, бо то ж була недосяжна мрія... Його власне 
відображення, що позирало на нього з дзеркальця заднього огляду, — 
чемне, холодне обличчя з пасмами чорнявого волосся на спітнілому 
лобі, — дивилося так, наче знало таємницю його незбагненного без
талання.

— Мабуть, мені доведеться залишити цю роботу, хоча я тут пра
цювала шість років.

Норман глянув на неї.
— Сталися деякі ускладнення, — додала Еллен.
Норман звернув до бензоколонки. Він не хотів допитуватися, хоч і 

знав, що їй не терпиться розповісти. Цього сонячного вечора Еллен 
здавалася молодшою, ніж була насправді, а її молодість завжди на
сторожувала Нормана мов зброя. їм довелося чекати, поки хтось підій
де до машини.

— Завжди ці ускладнення, знайомства. Особисті зв’язки розпочи
наються так безневинно, а потім усе страшенно закручується. Навіть 
ділові стосунки... — вона криво всміхнулася своїй думці, якійсь згадці. 
На мить її обличчя прибрало незнайомого для Нормана виразу, носик 
загострився, а очі потемніли від невеселих, неприємних спогадів. Нор
ман зніяковіло відвернувся, щоб заплатити черговому по колонці. Він 
байдуже розглядав чоловіка в замащеному комбінезоні. Спітніле чоло
вікове обличчя вилискувало мазутом. Він був одних із Норманом 
років.

— Ну й спека, — промовив чоловік і посміхнувся майже так само, 
як хвилину тому Еллен. Дивлячись на нього, Норман відчув, як раптом 
у нього закалатало серце. Без сумніву, це обличчя він уже десь бачив. 
Якусь мить вони дивились один одному в очі. Черговий облизнув губи 
й подався в контору. Норманів погляд трохи збентежив цього кремез
ного самовпевненого суб’єкта. Норман дивився йому вслід, йому захо
тілося вийти з машини, щось зробити. Поруч захоплено щебетала Ел
лен. Нарешті вона торкнулася його плеча.

— Що з тобою?
— Здається, я його знаю.
Ледь сказав, як його тут-таки щось почало переконувати — не 

знаєш ти його, це неможливо, та й нікого це не обходить. Проте Нор
мана це обходило.

— Знаєш? Звідки?
— Не пригадую. Та це дурниця.
Черговий приніс решту. Норман намагався не дивитися на нього, 

бо був приголомшений силою свого почуття. Згадався його дядько, 
якого терпляча взагалі дружина віддала до божевільні — дядько був 
нормальною людиною, але говорив без упину. Коли Норман уперше 
глянув в обличчя цьому чоловікові, він відчув якусь спорідненість його 
зі своїм нещасним дядьком, що про нього не згадував уже років де-
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сять... Та зрештою він і не дивився на чоловіка, який знехотя усміхав
ся, розтягуючи губи й показуючи темні зуби,, хоча його трохи одутле 
обличчя лишалося незворушним. Він помітно розтовстів, і все ж під 
цим повним замурзаним обличчям Норман безпомилково бачив інше — 
обличчя хлопця років сімнадцяти.

— Ось решта, дякую вам.
Через плече в заправника теліпалася брудна ганчірка.
«Дивно, — подумав Норман, намацуючи на панелі ключ запалю

вання, — він так і не запропонував протерти вітрове скло».
Норман від’їхав, а серце його все ще калатало.
— Чому ти не спитав, чи знає він тебе? — поцікавилась Еллен. — 

Ти так розхвилювався.
її голос звучав осудливо. Треба було б щось сказати, щоб вона 

перестала цікавитися цією історією.
— Та не звертай уваги. Сталася помилка.
Проте його мозок не заспокоювався. Безперечно, йому знайоме 

це обличчя, і тепер свідомості доводилося перетасовувати колоду карт, 
щоб зіставити обличчя того чоловіка із старими відбитками в пам’яті, 
які терпляче ждали своєї черги.

— Ти захопився швидкістю, — зауважила Еллен. Норман пригаль
мував. Він глянув на годинник і здивувався — ще так рано. Йому 
здавалося, що минуло хтозна скільки часу. Чи не дивиться той чоловік 
біля колонки вслід його машині вже без дурнуватої посмішки? Нор
ман люто зиркнув убік від дороги. Зусиллям волі примусив себе від- 
воліктися від того, що трапилося, не думати й не згадувати.

Повечеряли в сільському ресторанчику поблизу театру. Місце 
було темне й претензійне, але Еллен тут подобалось. У своїй білій шов
ковій сукні з чорним намистом вона здавалася дуже нарядною і мо
лодою. Еллен притулилась плечима до незвичних їй грубо тесаних де
рев’яних стін, прикрашених виробами з кованого заліза, — Норман 
не знав, як ті прикраси називаються. Він почув, що запитує у неї: «Ти, 
здається, казала, що в тебе був брат?» Так, вона говорила йому. Але 
чому він запитав про її брата? Чому саме тепер? Так, у неї був брат, 
він жив у Європі. Навіщо це йому? Вона завжди наїжачувалася, коли 
говорили про родину чи друзів, про будь-які зв’язки з її минулого. 
Норманові захотілося торкнутись руки Еллен, не для того, щоб за
спокоїти її, а щоб самому знайти підтримку. РІого мозок звільнявся від 
затьмарення, і він уже передчував, що саме відкриє йому пам’ять 
з-поміж безлічі пригадуваних облич.

— Вибач.
Норман підвівся. Він устиг перехопити її погляд. Вона вважала 

його поведінку дивною, незрозумілою. Норман поспішив до туалету. 
Там він притулився спиною до кахляної стіни й тер очі, аж поки на
стало просвітління. Тепер Норман згадав це обличчя. Так, власне ка
жучи, він упізнав його відразу. А тепер воно виразно постало перед 
очима — хлопчаче обличчя, брудне й насуплене, а далі за ним — 
сіре березневе надвечір’я і байдуже, похмуре небо.

— Боже мій, — промовив Норман уголос. Йому захотілося хутчій 
бігти до Еллен, наче мав розповісти їй щось веселе. Норман ледве 
тримався на ногах. Ухопився за стіну, щоб не втратити рівноваги. А 
може піти до телефону? І подзвонити в поліцію? І батькові — хоча 
кілька років тому старий залишив цей світ. Нарешті Норман щось 
вирішив і поволі заспокоївся. Коли він повернувся до свого столика,
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де занепокоєно чекала ця приваблива жіночка, його пальцям кортіло 
доторкнутися до неї — обняти б її, пригорнути і ні про що не думати...

Якось у суботу, коли Норманові минуло лише п’ятнадцять років, 
вони з братом Джеком поверталися з кіно додому. Було десь пів на 
п’яту, зимовий день уже майже скінчився, дув холодний, пронизливий 
вітер. У Нормана перед очима все ще стояли кадри кольорового філь
му, і тому склади, повз які вони проходили, здавалися йому малими 
й примарними, схожими не на залишки минулого, а скоріше на первіс
ні прототипи майбутнього, кращого й більшого світу, для якого він 
виростав. За кадрами кінофільму звучала невидима музика, а тут її 
не було, лунали тільки їхні квапливі кроки. Джек у свої сімнадцять 
років не так уже й переріс Нормана, вони обидва були нижчі за хлоп
ців свого віку й мали смагляві, спокійні, лагідні обличчя. У Нормана 
було багато друзів серед однолітків, але Джек сходився з людьми 
нелегко, з його обличчя ніколи не зникав зверхній, погордливий вираз, 
і лише після братової смерті Норман довідався, що Джека дехто вва
жав диваком, не те, щоб тугодумом, бо він завжди мав хороші оцінки 
з математики, а, скажімо, трохи вайлуватим, недоумкуватим, якимось 
не зовсім повноцінним чи що.

Джек запропонував піти понад річкою, хоча тут вітер проймав ще 
дужче. Смерділо гниллю. На Норманові й братові були однакові курт
ки того самого розміру, пошиті з брезентової матерії брудш>зеленого 
кольору. На краю однієї зі старих пристаней сидів чоловік середнього 
віку, в такій самій куртці, як у них. Він не озирнувся — певно, спав 
або був напідпитку.

— Що він тут робить, у нього ж і вудки з собою немає, — зневаж
ливо кинув Джек. Вони минули пристань. Норманові теж здалося, що 
чоловік той тут недоречний, та й взагалі ніби щось тут негаразд. 
У слабкому світлі, яке скупчилося під хмарами і від якого все дов
кола примарно засяяло, аж Норманові заболіли очі,с— блиснула річка. 
Джек, може, для того, щоб розважити брата, говорив про вечерю, — 
коли збиралися в кіно, він чув із кухні запах томатної підливи. Але 
Норманову увагу привернув рух на вантажній площадці поперед них, 
біля одного із старих складів — величезної потворної споруди, якою 
вже багато років ніхто не користувався. Норман зненацька відчув 
страшенне спустошення, цей світ був такий банальний і несхожий на 
світ кіно, такий непривабливий, потворний, що хлопець навіть не мав 
до нього ніяких почуттів. Ще кілька років, думав він, і життя змі
ниться, хоча сам до пуття не знав, що то будуть за зміни. Ні, він не 
буде, як Джек, молитися, щоб швидше закінчилися шкільні роки, й не 
стане захаращувати свою половину кімнати журналами про автогонки. 
Норман подумав, глянувши на стурбоване Джекове обличчя, що він 
не ставитиметься до Джека як до старшого брата, бо Джек не був ані 
високим, ані сильним. Він зневажав Джека, бо той не задирав його. 
Норману стало шкода старшого брата — йому в сімнадцять років до
водилося носити таку саму куртку, яку він, Норман, ' носив у п’ятна
дцять. Обидва вже набридли один одному, але вони на все життя при
речені бути братами, і тут нічим не зарадиш.

— Он хлопці, — кинув Джек. Норман теж помітив біля пристані 
три постаті. Він бачив, як щось перевернулося в повітрі і впало з 
берега. Порожня металева бочка на якусь мить з’явилася на поверхні 
й знову зникла під водою.
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— Ти їх знаєш? — спитав Норман. — Вони не з твого класу?
— Ні, це не наші шмаркачі.
В дитинстві Норман завжди добивався відповідей на свої запи

тання від інших, а тепер у свої п’ятнадцять років одразу помітив, як 
зненацька посерйознішав і скрижанів Джеків погляд. Вони йшли далі, 
Джек трохи попереду. Троє хлопців реготали, долинали тільки уривки 
їхніх слів, незрозумілі й різкі, наче в іноземців. Один, у заплямленій 
фланелевій сорочці, прикурював сигарету. Вони були Джековими одно
літками. Коли Джек із Норманом підійшли ближче, хлопці затихли і 
втупились у воду. Джек дивився просто перед себе, а Норман не втри
мався, щоб не глянути на хлопців — у всіх трьох були звичайнісінькі 
обличчя з однаковим напруженим виразом, у всіх трьох дуже довге 
волосся. Вони стояли широко розставивши ноги, немов позуючи. Той, 
що у фланелевій сорочці, прикурив сигарету й кинув сірника в воду. 
Джек і Норман уже минали їх, і Норман, хтозна чого, відчув у ногах 
бажання втікати, але Джек не прискорював ходи. Норман частіше 
задихав. Нічого не сталося, ніхто не промовив ані слова і все ж, до 
того, як його вдарили, щось у ньому крикнуло в потилицю Джекові — 
ти йолоп! Який же ти несусвітній йолоп, що втягнув себе й мене в цю 
халепу!

Дошка вдарила Нормана по правому плечі, він обернувся з широ
ко розкритим ротом, побачив, як три напружені, мовчазні обличчя 
рвонулися до нього. А тоді знову вибух болю, цього разу в грудях, і 
відчуття, що він падає, падає спиною у безодню. Потім різкий удар 
об воду. Вода накинулася на нього з усіх боків, вона поглинула його, 
він тонув у її холодній безодні, ловлячи небо широко розплющеними з 
переляку очима. Руки судорожно сіпнулися, ноги випросталися, але 
не мали об що обпертися. Дивно було, що вода, така холодна й тверда 
у мить падіння, не могла втримати його... Потім він виплив на по
верхню, хапаючи ротом повітря. Хтось зарепетував: «Бий он того!» 
Норман зробив зусилля, щоб відплисти на спині, куди завгодно, тільки 
б подалі. Він ще не знав, що Джек теж був у воді. Щось шубовснуло 
у воду поряд з його головою і зразу ж потонуло. Норман дивився, 
неначе у кінофільмі, як на пристані один із хлопців бив по воді довгим 
іржавим прутом. У хлопця був заклопотаний, зосереджений вигляд, 
неначе він рубав дрова і підраховував змахи сокирою. Норман силку
вався відплисти далі, якомога далі, а серце його калатало, аж темніло 
в очах. Хтось закричав — Норман не розібрав слів — у крижаній воді 
слова ніби розбивалися на скалки і втрачали значення. Уже все втра
тило значення.

Коли Норман поволі опритомнів, його збентежило те, що він ле
жить горілиць, головою на чомусь твердому, а над ним схилилися зосе
реджені обличчя. Дорослі, його витягли. З кумедною стурбованістю 
вони стежили за ним, а вік за ними. Потім Нормана занудило. Хтось 
підтримав його. До нього щось говорили, десь завила сирена, чувся 
навіть жіночий голос, і хоча тепер Норман уже міг розуміти їх, однак 
почував себе ніяково, бо це вже був не він, а хтось інший, хто повер
нувся з мертвих, і кому не було діла до якихось там розмов. Потім 
розповідали, ніби він одразу покликав Джека, але він сам цього не 
пам’ятав. Його запевнили, що з Джеком усе гаразд, що він уже в ма
шині швидкої допомоги, але ж, звичайно, то була брехня.

На виставі Норманові не сиділося. До того ж увесь час він стра
шенно пітнів. На сцені актори вправно робили своє діло, та Норман
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нічого не розумів з їхньої гри. Здається, він знову тонув, потопав у 
повітрі, в чужомовних словах, він був далекий навіть од жінки, яка 
сиділа поруч. В антракті вийшли на повітря. З її мовчазності Норман 
зрозумів, що Еллен незадоволена. Вони разом розглядали в сусідньому 
садочку вигадливий візерунок із трави й квітів, у сутінках він набув 
лиховісного, таємничого відтінку.

— А як ти дивишся на те, щоб поїхати зараз додому? — лагідно 
спитала Еллен. Норман уникав її погляду. Він чув її слова, та не ро
зумів їх, бо знову переглядав той фільм про хлопців на пристані, вони 
стояли безтурботні й сухі — обличчя двох розпливались, але третього 
він тепер бачив виразно. Він розпізнав його.

— А чому б нам і не поїхати додому,— знову почала Еллен і 
торкнула його рукою. Норман знав — варто йому виказати при ній 
слабкість, і він напевне втратить Еллен, бо не може покластися на її 
прихильність.

— Ні, ні, я почуваюся добре,— відповів Норман майже роз
лючено. — Все гаразд.

Він затримався у її квартирі лише на кілька хвилин. Еллен виба
чилася, посилаючись на втому і намагаючись не помічати, що йому 
хочеться ще побути з нею. Він говорив би про що завгодно, робив би 
все, що вона накаже, аби лиш вона врятувала його від колишнього 
жаху... Від неї він зайшов на хвилину до бару і вже потім, із хмільною 
головою та нудотою в грудях, подався додому. Коли він ліг у ліжко, 
в голові, немов глузуючи з нього, почали зринати уривки давніх моли
тов. Норман переконував себе, що помилився, що, напевно, втрачає 
розум. Ні, він не стане нічого робити. Не піддасться. Вранці, як зав
жди, прокинеться від приємних пахощів із кухні, піде на роботу, по
дзвонить Еллен і ніколи більше не їздитиме туди.

Проте він не зміг їй подзвонити. Кілька разів починав набирати 
номер, та кожного разу щось перешкоджало, і він полегшено клав 
трубку. Одного разу спіймав себе на тому, що мимохіть простує до 
свого столу в зачиненій для відвідувачів конторці магазину. Норман 
відчинив шухляду й подивився на пістолет, що лежав там, наполовину 
закиданий паперами. Засунув його тремтячими руками під папери. 
Постояв якусь мить, утупившись поглядом у шухляду. Ніхто не зайшов, 
нічого не трапилося. Буденність існування збивала його з пантелику й 
дратувала. Йому було марудно, але нічого не відбувалося. В туалеті, 
підозріливо розглядаючи себе в дзеркалі, Норман неохоче визнав, що 
його відображення має винуватий вигляд.

Після роботи він поїхав за місто. Сьогодні на дорогу він витратить 
менше часу, ніж тоді. їдучи, ні про що не думав, навіть і про Еллен, 
яка б мала сидіти поруч з ним... Якщо він іще раз зупиниться біля 
бензоколонки, побачить того чоловіка і пересвідчиться, що це не той, 
хто йому потрібний, тоді, можливо, він зателефонує Еллен просто звід
ти, авжеж, він так і зробить. Наближаючись до перехрестя, де була 
та бензоколонка, Норман спіймав себе на тому, що уважно роздивля
ється навкруги, запримічаючи будинки, узвози, розвилки доріг. Він 
проїхав повз колонку. Надворі нікого не було. На занедбаному примі
щенні автозаправки красувалася пом'ята реклама кока-коли, папірець 
із сяк-так надряпаними цінами на бензин і ще кілька реклам сигарет 
і запальних свічок. Спуск до бензоколонки невимощений, просто на
сипали гравію на грунт, — відзначив Норман. Бізнес у них такий собі 
і це добре. Ще через кілька миль він звернув на бічну дорогу й повіль

Джойс Керол Оутс. Оповідання. 105



но поїхав по ній, розглядаючи занедбані, порослі бур’яном поля, зди
чавілі гаї, і не помічаючи жодної будівлі. Побачивши нарешті якусь 
хижку на самісінькому узліссі, десь за півмилі від дороги, Норман 
зупинив машину й вийшов.

Покинута людьми хижа, вкрита толлю, почорніла від часу. Все
редині на долівці валялися газети, стара погнута сковорода, якесь 
ганчір’я, кілька мурашників здіймалося вгору. То тут, то там проби
валися будяки. Норман спробував уявити, для чого використовувався 
цей курінь і хто його поставив. Якась химерія, та й годі — хтось збу
дував, потім покинув, і тепер хижа стояла, щоб прийняти Нормана і 
братового вбивцю.

Повертаючись назад, Норман заїхав до колонки заправитися. 
Сьогодні його обслуговував не вбивця, але Норман бачив його: чоло
в’яга стояв у конторці й пив содову воду.

— До котрої години ви працюєте? — поцікавився Норман.
— До десятої... влітку, — відповів черговий. Норман майже невід

ривно дивився у прочинені двері конторки.
— Дякую, досить, — сказав він, уперше посміхнувшись після 

вчорашньої зустрічі з тим чоловіком, який у цю мить стояв за прочи
неними дверима.

Подзвонив Еллен уже з дому. В його голосі відразу ж забриніли 
заспокійливі, вибачливі нотки, а вона діймала його своєю мовчазністю.

— Авжеж, пам’ятаю, добре пам’ятаю, ти говорила, що не бажаєш 
мати нічого спільного з людьми, яким не довіряєш, — мимрив він 
безпорадно, — і тепер ти не хочеш, тобі не хочеться... — Норман за
мовк. У його уяві постав її образ, примарний і чужий. Невже вона 
так і не скаже нічого? Коли це вони познайомилися?

— Ми ж побачимося ще з тобою?
— Звичайно, — відповіла вона неохоче. — Але, я гадаю, тобі слід 

було б відпочити. Сходи до лікаря. Мені здається, з тобою не все...
— Ні, зі мною все гаразд, — сухо обірвав її Норман. Вона, немов 

приголомшена його відповіддю, мовчала.
— Коли ми зустрінемося? Завтра? — почав Норман, але схаме

нувся. — Ні, — не завтра. Я ж зовсім забув... У мене на завтра...
— А чим ти будеш зайнятий завтра?
— Пробач, завтра я маю закінчити одну справу. Тоді до після

завтра? Чи, може, мені краще спершу подзвонити?
— Можеш подзвонити, — відповіла Еллен з холодною чемністю. 

Навіть на відстані Норман відчував її зневагу до нього, до тієї сили, 
яка відривала його від неї і якій він не міг опиратися. На очі йому 
набігли сльози.

— То я подзвоню. — Кладучи трубку, він подумав, що, може, вже 
ніколи не побачить її, і все ж нічого не міг удіяти з собою.

Наступного вечора Норман знову поїхав за місто. Він уже вгаду
вав вивіски, ферми, будинки, бічні дороги. Під заднім сидінням його 
машини, на днищі, лежали невеликий пакунок з харчами, дві ковдри 
і стара гасова лампа, яку він розшукав у себе вдома на горищі. Була 
вже майже десята година, коли він під’їхав до колонки. Серце три
вожно калатало в грудях, та це не бентежило Нормана. Він знав, що 
тіло не підведе, що він зможе керувати ним так само, як оце керує авто
мобілем. Тільки коли з остраху або відрази він намагався думати не про 
вбивцю, а про щось інше, його переповнювало почуття вини, таке гли
боке й пекуче, якого Норман ще ніколи не зазнавав у своєму житті.
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А тепер, коли усе було вже сплановане й приготоване заздалегідь, він 
не відчував ніякої вини. Норман пригасив фари, поставив машину на 
виїзді від колонки і став чекати. Кущі трохи прикривали його машину. 
Ось з’явився і потрібний йому чоловік, він ніс у конторку ящик із по
рожніми пляшками з-під содової. Норман чекав. Ніколи досі він не 
відчував такої необмеженої свободи дії, дії без ніякої відповідальності. 
Норманові захотілося знати, чи й той чоловік і його обидва приятелі 
теж відчували таку солодку п’янку свободу того похмурого дня шіст
надцять років тому... На колонці погасили світло. Норман легко роз
пізнав убивцю, він був вищий за другого робітника і ступав важко, 
ніби його зморила спека чи робота. «У цій ході є щось самовпевнене», 
— подумав Норман. Обидва заправники пішли до своїх машин і май
же одночасно хряпнули дверцятами. Той другий від’їхав одразу, а 
вбивця затримався, припалюючи сигарету. Він кинув сірник на гравій, 
і Норман криво посміхнувся, пригадавши цей жест.

Норман натис на газ і випередив заправника, коли той уже зби
рався виїхати на дорогу, потім вихилився з машини і замахав рукою 
в сліпучому світлі фар.

— Що тобі треба? Ми вже закінчили роботу, — прокричав за
правник. Але Норман уже вийшов з машини і прямував до нього.

— Щось негаразд із моїм авто. Треба негайно полагодити.
Заправник вилаявся, заревів мотор, і його машина нетерпляче

позадкувала по гравію.
— Гей, стривай, обережніше на поворотах. — Норман витяг із 

кишені пістолет і наставив у відчинене віконце машини. Тепер той 
чоловік був безпорадний. Він побачив пістолет, і його обличчя зразу 
осунулось. Наче він чекав цього. У Нормана серце мало не вискаку
вало з грудей, і власні слова долітали до нього, немов промовлені на 
відстані.

— Я хочу поговорити з тобою. Нічого тобі не зроблю. Ану пере
сідай у мою машину.

Чоловік не зрушив з місця. Норман чув, як він ковтнув слину.
— Чи впізнав ти мене того дня? — спитав Норман. Але погляд 

чоловіка прикипів до пістолета.
— У нас немає грошей, — проказав він хрипко. — Самі дрібняки. 

Ми заробили за сьогодні лише... лише нещасних чотири долари...
— Не треба мені твоїх грошей. Вилазь. Іди до моєї машини.
Заправник сіпнувся, потім завагався. Тишу порушувало тільки

комашине дзижчання.
— Кажеш, не треба грошей? — перепитав він після хвилинної 

паузи.
Норман сів поряд, і вони рушили. Машина тихо посувалася по 

роз’їждженій дорозі, хитаючись на вибоїнах.
— Дома на мене чекають, — обережно почав заправник, — жінка 

й діти.
Норман не відповів. Коли порівнялись з хижею, — Норман за

світла позначив це місце ганчіркою на узбіччі, — наказав звернути з 
дороги і їхати крізь зарості путівцем. По кабіні зашкребло гілля.

— Слухай, я не знаю, чого ти хочеш,— знову почав заправник, 
схилившись над кермом, — але я, я... чому б тобі не взяти на це когось 
іншого, не мене... Моя дружина... вона...

— Я тобі нічого не зроблю, — відповів Норман, його трохи збен
тежив переляк заправника. Норман сподівався, що він залишиться
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таким самим, яким був шістнадцять років тому — холодним і розсуд
ливим, без ніяких емоцій.

— Я хочу лише поговорити з тобою, хочу дізнатися правду від 
тебе. Де ти був шістнадцять років тому?

Норман спостерігав за чоловіковим спітнілим обличчям. Це було 
неприємне, перелякане обличчя, хоча замолоду воно й не було таким 
відворотним, це напевно.

— Я... я не знаю, — пробурмотів чоловік.
— Будь ласка, спробуй пригадати, — порадив Норман. — Як тебе 

звуть?
— Камерон, — одразу відповів заправник. — Мене всі тут знають. 

Слухай, що тобі треба від мене? Я не знаю тебе. Отак із пістолетом...
— Я тобі нічого не зроблю, — тихо запевнив його Норман. — 

Скажи тільки, де ти був шістнадцять років тому.
— Ми переїхали з Кентуккі, спочатку я, а потім уже й мої бать

ки. — Він знову з зусиллям ковтнув слину. — Тоді мені було років 
двадцять. Не знаю. Слухай, ти, мабуть, розшукуєш когось іншого. 
Тобто, я хочу сказати, мені здається, що ти маєш на увазі когось 
іншого...

— Ти ніколи не був у Кентуккі. А якщо й був, то було тобі тоді 
не двадцять, а менше...

— Я не знаю, скільки мені було годі, може й справді я був мо
лодший... — його обличчя нервово пересмикнулося.

— Адже ти пригадав мене? — знову спитав Норман. — І того дня 
ти теж упізнав мене.

— Якого «того дня»? — Нервове напруження на грубому обличчі 
якось дивно не в’язалося з глибокими апатичними зморшками біля 
рота. Здавалося, ніби той чоловік хоче струснути з себе вагу свого тіла.

— Я хочу тільки переговорити з тобою, а тоді вже хай цим зай
мається поліція.

— Чим займається? — швидко перепитав чоловік.
— Ти знаєш, чим.
Чоловік зиркнув на Нормана. «Напевне, він гадає, що я божевіль

ний», — подумав Норман.
— Отже, ти не хочеш признаватися, що знаєш мене?
Норман говорив так, наче спонукував покупця у своєму магазині 

придбати костюм, на який він сам дивився мов на порожнє місце, бо 
вже не раз його бачив.

— Я не збираюсь ні до чого тебе примушувати. Слово честі. У нас 
буде доволі часу, щоб наговоритися. Куди поспішати? Я чекав на цю 
нагоду шістнадцять років...

— Що ше за шістнадцять років? — перепитав чоловік якимось 
новим тремтячим, хриплим голосом. У ньому зазвучали тепер безвихідь 
і відчай, і Норман відсунувся, щоб пильніше стежити за чоловіком. 
Все буде як слід. Він господар становища. Мошкара танцювала у світ
лі фар і налипала на вітрове скло. Здавалось, якась надприродна сила 
сповнювала Нормана міццю і впевненістю.

— Шістнадцять років тому ти вбив мого брата. Якраз шістнадцять 
років минуло в березні.

— Вбив твого брата! — чоловік присвиснув. — Слухай, добродію, 
я ніколи нікого не вбивав. Я ж тобі вже казав — ти маєш мене за 
когось іншого... запевняю тебе, ти не того здибав. Я ніколи нікого не
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вбивав. Ким був твій брат? І чому ти думаєш, що я повинен знати 
тебе? Ти служив разом зі мною в армії, чи що?

Норман не перебивав, нехай говорить. Слова не доходили до нього, 
вони не мали для нього ніякого змісту. Нарешті машина стала. Мош
кара билась об вікна автомобіля і зникала в темряві.

— Вимкни світло.
Норман уже мав напохваті ліхтарика.
— Що тобі треба? Що ти збираєшся робити?
— Вимкни світло. Так. А тепер виходь. Виходь.
— Що ти збираєшся робити? Чи ти хочеш... хочеш... Ти щось гово

рив про поліцію, то чому б тобі не покликати поліцейських? Певно, в 
них усе це на обліку, все записано. Вони можуть перевірити, сер, і тоді 
все з’ясується — бо я ніколи й нікого не вбивав, навіть в армії, коли 
ми служили за кордоном, навіть випадково, або що... Твій брат служив 
в армії?

— Виходь з машини.
— А куди ж ми підемо? — опирався той, вчепившись у кермо. — 

Що ти хочеш зі мною зробити?
— Я хочу поговорити з тобою.
— Ти з’їхав з глузду,— промимрив чоловік.
Вони зайшли в хижу, Норман слідом за чоловіком. Норман поклав 

речі й посвітив ліхтариком в усі кутки.
— Де ми? — спитав чоловік. — Що ти збираєшся робити? — У 

нього цокотіли зуби. Це неабияк здивувало Нормана.
— Будь ласка, сідай.
То тут, то там зі стелі звисало запорошене павутиння. У світлі 

ліхтарика будяки здавалися неприродними, закам’янілими, а їхні ще
тинясті тіні зливалися внизу на стінах в одну зубчату смугу. Чоловік 
поволі сів, нашорошено роззираючись. Серед бур’яну в нього був вай
луватий і кумедний вигляд, його велике черево нависло над паском. 
До лоба поприлипали пасма темного волосся, неначе розкидані вправ
ною рукою. Норман сів під протилежною стіною.

— Я хочу від тебе правди, — прошепотів він, — правди.
Губи в чоловіка заворушились, але він не промовив нічого.
— Спробуй пригадати, ти вбив хлопця, і він уже на тому світі, 

його життя обірвалося за якусь хвилину, і ось тепер ти живий тут зі 
мною, тобі б слід уявити різницю між вами двома... Від нього вже самі 
кістки лишилися, все згнило, якби ти його тепер викопав... А ти сидиш 
навпроти мене живий і здоровий. Йому було сімнадцять, коли ти його 
порішив.

Чоловік перелякано відгорнув од себе рукою бур’ян, немов то були 
бридкі таргани, і завмер.

— Певне, ти згадав мене. Бо я тоді був із ним. А ти ще з двома 
хлопцями...

— Ще з двома?
— Ще з двома. Вас було троє. Ви скинули нас у річку й не давали 

виплисти. Ти чимсь ударив Джека... коли його знайшли, в нього все 
обличчя було розбите. Я сам бачив. Це був ти і ще двоє. Я запам’ятав 
твоє обличчя.

Чоловік заперечливо похитав головою.
— Мене чекає жінка,— несміливо почав він,— я не можу довго 

розбалакувати...
— А де ті двоє? Що, вони кудись виїхали звідси?
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— Сер, мені треба додому... Вони...
— Помовч! Завів: «додому, додому»! — гримнув Норман. Він пе

речекав, поки вгамується лють. — Мені потрібна правда. Хлопець на 
тім світі, і ти його порішив. Перш ніж вийти звідси, ти відкриєш мені 
правду!

— Сер, я ніколи нікого не вбивав...
— Але ж я бачив тебе. Бачив саме тебе. Твоє обличчя.
— Це був хтось інший. Не я.
— Це був ти.
— У мене скільки завгодно двоюрідних братів і просто знайомих, 

схожих на мене...
— Де вони живуть, тут?
— Авжеж. І тут, і в місті теж...
— Ти ж казав, що ти з Кентуккі.
Чоловік помовчав. У нього цокотіли зуби, він дивився на Нормана, 

як загнаний поранений звір. А потім сказав:
— Так, із Кентуккі. І вони теж переїхали.
— Ви переїхали всі? Коли ж це було?
— Вже давно. Не пам’ятаю точно...
— Ти брешеш. Мерзенний брехун!
— Я не брешу!
Чоловікові губи скривилися в перелякану гримасу обурення. Нор

ман відчув, що його губи теж кривляться.
— Я хочу справедливості. І більш нічого. Тільки справедли

вості, — прошепотів Норман. Він спрямував світло ліхтарика на груди 
чоловікові. Той важко дихав, на обличчя падало слабіше коло світла, 
що відкидало вгору тіні від його рота, носа й очних западин.

— Я вирішив з’ясувати все сьогодні, — сказав Норман. — Сьо
годні я доб’юся відповіді. І справедливості. Чого нам бракує, то це 
справедливості.

Норман, певно, сам здивувався дивному талантові, що був до 
часу прихований в ньому, бо коли ж це він навчився так розмовляти, 
проводячи в своєму магазині довгі, одноманітні дні, а вдома — вечо
ри? І все ж гаки він знав, що говорить правду. Бо так воно і є. його 
послано сюди, і він уже не владен відступитись, якби й захотів. Заради 
цього чоловіка він утратив Еллен, бо вже ніколи не зможе розплута
тись і знову ввійти в її світ, він відмовився від неї, убив її в собі.

— Є речі, які необхідно з’ясовувати й доводити до кінця, — знову 
почав Норман. — Якщо я передам тебе поліції, не маючи твоїх зізнань, 
це нічого не дасть. Ніхто не стане займатися цією справою. До неї вже 
немає нікому діла, крім мене, моєї родини й тебе... То ж чи відкриєш 
ти мені всю правду, як є?

Чоловік сидів нерухомо, мовчки розглядаючи свої товсті ноги.
— Ти і ще два босяки одного суботнього дня, — тихо вів далі 

Норман, — на пристані. Ви збили нас обох у воду і топили. Ти вдарив 
Джека й розбив йому обличчя, вибив око. Мій брат потонув, а я вря
тувався. Чоловік, який сидів на березі, прибіг і витяг мене. Ти, напевне, 
читав про це в газетах. І ти й вони. Ви довго читали газети, аж поки 
про цей випадок забули. Забули зовсім. Навіть мені здавалося, що і я 
забув... Чи збираєшся ти тепер говорити правду?

Вже кілька годин чоловік сидів у тій самій позі. Норман запалив 
гасову лампу й притулився спиною до стіни, уважно стежачи за чоло
віком. Час од часу Норман пропонував йому сказати правду, і той або
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відповідав, або ж мовчав. Коли він відмовчувався, Норманові дово
дилося притлумлювати бажання вдарити його з усієї сили. Треба не 
давати собі розлютуватися.

— Ти, сучий сину, — пробурмотів чоловік, — хочеш пристрелити 
мене, то чого ж тягнеш?

— Мені потрібна від тебе правда. Щоб ти написав і підписав свої 
зізнання.

— Зізнання...
— На папері. І щоб за твоїм власним підписом
— І що тоді?
— Я вже казав що.
— І тоді ти мене застрелиш? Застрелиш?
— Ні, я ж казав.
— То де ж мені писати? На папері, чи що? У тебе є з собою папір?
— Отже, це ти його вбив?
Чоловік скоса зиркнув на нього.
— Хіба ж ти не казав, що бачив мене?
— Так, я бачив тебе.
— Тоді виходить, що це був я.
— То ти признаєшся у вбивстві?
Чоловікове обличчя застигло, мов спаралізоване.
— Признаєшся? — Норман подався вперед. Бараняча тупість цьо

го обличчя — тепер він збагнув, що довгі роки дивився на нього з 
огидою — зненацька стала нестерпна для Нормана. І він несподівано, 
навіть не тямлячи, що робить, рукояткою пістолета стусонув чоловіка 
в коліно. Ударив не боляче, просто це, здається, збило чоловіка з пан- 
телику. Норман почервонів.

— Ти сам змусив мене до цього, — заявив він, звинувачуючи чо
ловіка, — я не хотів і не збирався, ти сам змусив.

— Хочеш пристрелити, то чого тягнеш? — затявся чоловік.
— Ніхто не хоче тебе вбивати, бога ради. Хоч раз ти можеш при

знатися, по-чесному? І не брехати?
— Моя жінка...
— Облиш цю пісню!
— Моя жінка може підтвердити. І кожний, хто знає мене, однак 

ти ж не хочеш слухати. Наміряєшся вбити мене.
Чоловік затулив лице руками. Норманові було видно крізь пальці 

його зламаного зуба.
— Ні, я хочу лише справедливості. — Слово «справедливість» 

раптом уразило Нормана, ніби якась головоломка — про що це він го
ворить? Воно навіяло невиразне видіння суду з прапором, що майорить 
над ним, не суду з їхнього міста, а з кіно чи з книжки. Видіння зникло. 
Норман випростався. В голові аж гуло, вдень він нічого не їв, бо тіль
ки й думав, що про цього чоловіка.

— Я можу й не спати, — заявив Норман рівним голосом, — буду 
сидіти, поки не вирву з тебе правди. Я чекав шістнадцять років, тож 
почекаю ще.

— Шістнадцять років, — прошепотів чоловік.
Він забрав руки від обличчя, і в цю мить Норман виразно побачив, 

як на тому обличчі відбилося щось схоже на спогад. Краплина поту, 
неначе вражена несподіваним відкриттям, скотилася по обличчю чоло
віка з лоба на підборіддя і потім на мокру сорочку.

— То ти зізнаєшся? — спитав Норман.
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— Ні в чому я не зізнаюсь!
Норманова рука з пістолетом сіпнулася, наче жива істота.
— Що ти цим хочеш у бісової матері сказати? Ще хвилину тому...
— Ні в чому я не зізнаюсь!
Норман зачекав, поки перестане калатати серце. Почував себе, мов 

на краю смертельної прірви. Підтяг вище коліна й мовчки стежив за 
чоловіком. Навіть порожнеча в шлунку дивним чином надавала йому 
сили. Байдуже блимала лампа, навколо якої кружляв рій метеликів 
і мошви. Норман і чоловік якийсь час мовчки вдивлялися один в од
ного. Норман сидів мов заворожений; йому здавалося, що час зупи
нився.

— Ми з братом були друзями, — тихо проказав Норман. — Він 
робив мені іграшки. Він був схожий на мене, тільки що старший... Зби
рався вступати до коледжу. А потім, одного дня ти його вбив. Отак, 
узяв і вбив, без будь-якої причини.

Цікаво, подумав Норман, чи він хоч слухає.
— Чому ти його вбив? Без причини, просто так, навіть не заради 

грошей, просто так... убив та й годі... Щось заскочить у вбивці в голові, 
він робить свою чорну справу, і все гине. Гине життя, люди гинуть. 
І вже нічого не можна відновити, аж поки переможе справедливість — 
потерпіла сторона повинна відстояти справедливість. Чи ти розумієш 
це? Довгі роки, протягом життя поколінь усе відбувається не так, аж 
поки не буде покарано злочину. А якщо цього не станеться — ми всі 
перетворимося на звірів. Злочин повторюється й повторюється, якщо 
за нього не покарати. Хтось, як оце я тепер, потрапляє у безвихідь і 
вже не може далі жити, як раніше, як усі. Ось і тепер я мушу ціною 
власного падіння відновити справедливість, і в мене, власне кажучи, 
ніколи не було іншого виходу...

Чоловік невідривно дивився Норманові в обличчя. Почало світати, 
і Норман загасив лампу. Чоловік сидів у бур’яні навпроти, сутулий, 
похнюплений, старий і хворобливий. Та й насправді він був старший 
за Нормана.

— Ось на, — Норман витяг із кулька апельсин і кинув чоловікові. 
Апельсин ударився об його коліно і покотився по землі. Чоловік, зда
валося, не помічав нічого.

— Бери їж, тобі треба підкріпитися. — Чоловік млявим рухом 
руки відштовхнув апельсин від себе геть, хоча здавалося, ніби він досі 
не помічав його.

«Чи все робиться так, як слід?», — подумав Норман. Ніч промай
нула дуже швидко і водночас він відчував: сталося щось таке, що 
безповоротно прив’язало його до цієї хижі, до цієї сирої землі, до 
згорбленої постаті цього чоловіка. Вбивця, напевне, відчував те ж са
ме. Врешті-решт Норман збагнув це. Норманова кохана, обличчя якої 
він уже не міг собі уявити, перебувала в іншому світі, де все таке 
непросте й де неможливо ні на що покластися. Може й справді він 
боявся того світу й ненавидів його. Але ось тут, бачачи перед собою 
цього покірливого чоловіка, він повинен пам’ятати тільки про той берез
невий день. І більш ні про що. йому більш ні про що не треба думати.

Чоловік зненацька сіпнув головою, наче його хтось покликав.
— З’їж апельсин, — ще раз нагадав Норман. — Він тобі не за

шкодить.
Чоловік заперечливо хитнув головою.
— Я сказав — їж.
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У Нормана затверділи жовна, він чекав. Чоловік не поворухнувся.
— З ’їж апельсин, бо вб’ю.
Чоловікова долоня впала на апельсин і накрила його, рука скида

лась на деталь якоїсь незграбної машини. Він підняв апельсин і ди
вився на нього.

— їж, — іще раз наказав Норман, — їж.
Чоловік вагався. .
— Я не можу їсти, — прошепотів він. Норман побачив сльози на 

його очах.
— Обчисть спочатку, — сказав Норман лагідніше. Він дивився, як 

чоловік здирав шкірку. Сік стікав з його товстих пальців на штани 
й на прим’ятий бур’ян.

— А тепер їж.
Коли чоловік доїв останню дольку, Норман знову спитав:
— Ну, тепер ти готовий зізнатися?
Чоловік ніби схлипнув, обтер губи й глипнув невидющими очима. 

В Нормана так калатало серце, що почали тремтіти руки. Якусь мить 
йому було погано, перед очима закружляли, наче комарі, чорні плями. 
Він зробив зусилля над собою і запитав рівним голосом:

— Чи готовий ти зізнатися?
— Я не робив цього, — прошепотів чоловік.
— Ні, ти зробив. Ти таки вбив людину.
— Що?
— Ти вбив... — Норман помовчав. — Ти... ти...
— Слухай, я ніколи... навіть мухи не...
— Годі брехати! — загримів Норман. — Чи тобі хочеться, щоб я 

тебе побив, як собаку? Ти цього просиш? Хочеш, щоб я опустився до 
твого рівня, паскудна, брехлива ти тварюко, цього тобі треба? Я чекав 
шістнадцять років, щоб витягти з тебе правду...

— Чого ти від мене хочеш? — промовив чоловік, безпорадно здій
маючи вгору липкі долоні. — Де папір? Що писати? Ти сказав, що тоді 
відпустиш мене...

— Що я сказав?
— Сказав, що передаси все поліції...
— Я цього не говорив, — пробурмотів Норман.
— Ні, ти казав, я сам чув. Ми підемо звідси в поліцію. І вони 

подивляться у свої архіви. У свої записи. Так завжди робиться.
— Слухай, я не хочу робити тобі таку ласку, мені набридло сидіти 

тут із тобою. У мене є власне життя, так, життя, мені вже за тридцять, 
а я ще нічого й не встиг у житті, тільки марнував час із отими кло
потами. А тепер маю вислуховувати, що ти тут патякаєш про себе! Ти! 
Ти віддав себе на мою милість того самого дня, коли вбив його, і тут 
уже нічого не вдієш!

— Я можу довести, що мене там не було, і близько не було...
— Дідька лисого!
— Ми можемо вийти і...
— Ей ти, ні з місця! — вигукнув Норман, люто поводячи очима. 

В нього аж у голові запаморочилось від обурення й гніву. Лише тепер 
до його свідомості дійшло, що цей чоловік намагався і його вбити. 
Хотів утопити його. Тоді цей мерзенний брехун стояв на причалі й 
хотів утопити його... Норман, немов у чарівному прозрінні, побачив, 
як на цьому зморшкуватому, одутлому обличчі проступають риси 
молодого хлопця.
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— А якщо... ти мені даси паперу абощо.
— Ти все напишеш не так, як було.
— Ні, я напишу, а ти потім перевіриш, і тоді вже я підпишу...
Норман удавано засміявся.
— Ти, мабуть, гадаєш, що я божевільний.
— Що ти сказав?
— Ну хто повірить тому, що ти напишеш, коли на тебе наставлено 

пістолета? Як я зможу довести, що саме ти його вбив, і як я взагалі 
щось доведу? Ти й тепер загнав мене в глухий кут, як тоді... Я і тепер 
почуваю себе так само, як тоді, коли тонув у річці. Я відчуваю, що 
тону ось тут, цієї миті... й немає способів добитися від тебе... добитися 
справедливості... — Норман говорив гарячково. Його зненависть стала 
безособова і всеосяжна — він ненавидів не когось одного. Навіть згад
ка про брата починала дратувати його.

— То що ж ти збираєшся робити? — спитав чоловік, облизнувши 
губи. — Я думаю, що написаному повірять, — додав він стиха.

— А я думаю, що ні. У всякому разі суд не повірить.
— Може, коли я зізнаюся перед ними...
— Ні.
— Якщо я доведу, що пригадую все докладно, хто був зі мною, 

який вигляд мали ті двоє...
— Ні, навіть і тоді не повірять.
— А якщо я... якщо я зв’яжуся з одним із цих двох і він скаже...
— Брешеш.
Приголомшений, збитий з пантелику чоловік витріщився на Нор

мана, нічого не розуміючи. Норман бачив, що той бреше, бо й справді 
нічого не пам’ятає, а тільки вдає, ніби пам’ятає — намагаючись дого
дити йому. І Норман ненавидів його не за брехню, а за те, що він так 
легко все забув. Чому Норман не міг забути, чому його терзали спога
ди, яких він так і не позбувся за стільки років?

— Гаразд. Можеш іти.
Чоловік не поворухнувся.
— Що?
— Можеш іти. Йди.
— Тобто, йти звідси?
Він для спроби поворухнув ногами, але з місця не вставав. Скоса 

поглядав на Нормана.
— Забирайся додому, до своєї жінки.
— Гаразд,— сказав чоловік і поволі звівся на ноги, напевне, вони 

боліли в нього.— Гаразд.
Кожний рух його був кволий і обережний, немов він рухався уві 

сні, чи боявся зачепити щось крихке.
— Добре, гаразд,— шепотів він, намагаючись не зустрічатися по

глядом із Норманом. Чолов’яга повільно підходив до дверей, навіть 
його погляд повільно пересувався в тому ж напрямку, аж нарешті він 
зробив жест безглуздої охайності — став, щоб обтрусити зі штанів по
рох і шкурки апельсина — і в Нормана ввірвався терпець.

— Ти, негідник, мерзенний вбивця!— закричав Норман.— Хочеш 
вийти звідси чистеньким. Щодня в газетах пишуть, як убивають і потім 
виходять чистенькими й нічого не буває, нікого не карають, нічого не 
роблять, щоб відновити справедливість, а такі люди, як я, мусять усе 
життя нести цей тягар! Убивці! Яке мені діло до того, ти його вбив чи 
не ги? Не ти, то хтось інший — чи навіть і ніхто, якщо це сталося ви -
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падково, або якщо в мене взагалі не було брата, якого звали Джеком, 
або...

— Як ти сказав, його звали Джеком?— спитав чоловік.
Норман натис на курок. Постріл пролунав значно сильніше, ніж 

він сподівався. Коли Норман розплющив очі, в хижі нікого не було. 
Він підповз до дверей, виглянув надвір і побачив чоловіка — той біг 
крізь туман. Норман прицілився і вистрелив удруге. «Я все зробив для 
нього,— схлипував Норман,— усе пропало... моє життя понівечене... 
Хоча яке йому до того діло? І так завжди. І взагалі, кому до мене яке 
діло? Жінці? Я їй приношу гроші щотижня, а вона забуває подякувати, 
та й чому б вона мала дякувати? Це йде від чогось іншого. Паскудні 
собачі душі, вбивці, цілий світ убивць, ось і цей сидів цілу ніч навпро
ти мене і брехав у вічі... а я ж його відразу впізнав!»

У ньому наче щось надломилося, земля попливла під ногами, Нор
ман зненацька відчув під щокою колючу траву, все змішувалося, ко
тилося перед очима. Норман чіплявся пальцями за землю, бо його 
власної ваги було замало, щоб утриматися і не зануритися в глибінь 
ранкового неба. Час минав, а сили все ще не верталися до нього. «Гей, 
ти,— болісно вигукнув Норман,— ну, ти там!» Чоловік не відповідав 
Напевно він лежав там, де впав. Норман скривився від думки про день, 
що чекав на нього, від бездушної одноманітності, що наповнюватиме 
місяці й роки звичайного життя, такого розміреного й такого далекого 
від цього поля. Він заплющив очі й слухав, як поволі вертаються сили. 
І водночас відчував у собі застиглу порожнечу людини, не впевненої, 
чи вона чинить справедливо, людини, для якої життя назавжди позбав
лене радощів.

ПІСЛЯ АВАРІЇ
і

Він дивився на засмаглу дівчину в голубому вбранні. Вона так і 
поривалася розв’язувати важливі життєві проблеми, які для нього вже 
не існували. В неї приємний, професійно різкуватий голос, її світле во
лосся зачесане назад, як у його дружини, хоча й не таке красиве. Із 
завченою усмішкою на обличчі вона глянула на нього й запитала: «Чо
му ви надаєте перевагу: зубній пасті чи порошку?». Він задумався, хо
ча думати тут не було над чим. Обоє вони — ця незнайома дівчина 
й чоловік, ввічливий і незнайомий сам собі, стояли у дворі, на догляну
тому, привітному зеленому газоні. В суботу після обіду, крім нього, 
вдома нікого більше не було. Йому хотілося відповісти компліментом 
на її чарівну усмішку — може, й вона надає перевагу зубній пасті? 
У чому секрет її привабливості? Проте її усмішка не така вже й гарна, 
улеслива та й годі. Він на мить уявив на її обличчі швидку збуджену 
усмішку своєї дружини і зразу втратив будь-який інтерес до цієї дів
чини.

— Зубній пасті,— відповів він, не знаючи до ладу, чи це так, хоча 
його відповідь і не була зовсім неправдива.

Вона щось позначила у блокноті. Ні, серйозність справді їй не па
сує. Життя — це жарт, якого вона не розуміє.

— Скільки годин на тиждень ви дивитеся телевізор?

Джойс Керол Оутс. Оповідання. 115



Хоча він ще видужував, але дивився телевізор не так уже й ба
гато. Взагалі-то він його й не дивився. Після того нещасного випадку, 
що стався з ним самим, в автокатастрофу попав один із провідних по
літичних діячів Америки, і всі телевізійні програми були забиті пові
домленнями, уривками з кінохроніки минулих років, репортажами 
і здогадами, до яких йому не було ніякого діла. Живучи в приємному 
заціпенінні, він оддалився від життєвої суєти, і навіть «особиста» колек
ція платівок уже не цікавила його. Колекція була його «особиста», 
адже, як він розумів, вона належала йому й була наслідком багаторіч
ного збирання, обміну, гонитви за раритетами, хоча він не міг згадати 
ані тих років, ані насолоди, що її він очевидно діставав колись від му
зики чи й від життя.

Із ввічливості він відповів їй усмішкою, якої заново навчився, на
слідуючи своє усміхнене обличчя на фотографіях.

— Та, мабуть, годин із десять на тиждень.
— Лише десять?— перепитала дівчина розчаровано.
— Скоріше двадцять.
— Двадцять,— дівчина щось позначила у блокноті.
Отак, поки він поливав газон із шланга, поглядаючи то на граву, 

то на дівчину, то на будинки навпроти, що пишалися свіжою фарбою 
і вимитою цеглою, дівчина машинально ставила свої запитання: «Ви 
курите? Скільки пачок на день? З фільтром чи без? Звичайні, чи «коро
лівського розміру?» Які передплачуєте журнали? Ваш автомобіль аме
риканського виробництва чи імпортний? Чи, може, у вас два автомобі
лі? Якої марки? Стандартні чи спортивні? Чи є у вашій машині кон
диціонер повітря? Якщо ні, чи хотіли б ви його мати? Яке пиво вам 
більш до вподоби: у пляшках чи в бляшанках? Чи є у вас автоматич
ний відкривач консервів? Ви за, проти чи не маєте власної думки щодо 
війни у В’єтнамі?».

Перші запитання збентежили його, бо він не знав, як відповісти. 
Проте він мав досить витримки, щоб не піддатися паніці — навіщо ля
кати цю молоденьку особу? Дівчина років на п’ятнадцять молодша від 
нього, майже одних років із його дочкою. Тому він відповідав повіль
но, серйозно, добираючи слова, які б міг, на його думку, сказати той, 
хто носив його ім’я — Девід Скотт. Він добирав відповіді, яких най 
більше можна було сподіватися від власника його будинку,— збудова
ного в колоніальному стилі, з фасадом, складеним із валунів,— від 
господаря чепурного й дорогого будинку. Зрештою, навіщо порушувати 
гармонію цього чудового червневого дня?

Хвилин через десять дівчина промовила:
— Щиро дякую.
— Чи... чи дійшли ви певних висновків?
— Ні, ми не робимо висновків,— дівчина зашарілась і притисла 

блокнот до грудей,— я хотіла сказати, ми — це такі люди, як я. Ми ли
ше опитуємо населення.

— То ви не зробили ніяких висновків?— перепитав він, а серце 
в нього завмерло.

— А про які висновки ви хотіли б почути?
— Чи були мої відповіді хоч нормальні? Вірогідні?
Дівчина подивилася на нього підозріливо, хоча все ще усміхалася. 

Та навіщо порушувати спокій цього чудового дня? Отож він помахав 
дівчині на прощання, усміхнувся, даючи їй зрозуміти, що не варто зва

116 Джойс Керол Оутс. Оповідання.



жати на його запитання, і що вона тепер може йти далі, розпитувати 
його сусідів де Ліллів про зубну пасту...

— Щиро вам вдячна,— повторила дівчина.
Неначе уві сні, він знову став поратися на газоні. На цих кількох 

сантиметрах трави він почував себе безпечніше, ніж деінде. Полив 
кілька кущів із нового зеленого шланга. Чи це його шланг? Коли куп
лений? Кущі, посаджені іншим чоловіком, іншим, можливо, уявним, го
ловою родини, були власне не його кущами, він лише доглядає їх до 
того часу, коли продасть будинок іншому голові родини, якому корті- 
тиме швидше оселитися на цій чудовій зеленій вулиці. І чи не стане вік 
сам тоді уявним? А може, він уже й зараз — вигадана особа?

О пів на третю повернулася від учителя музики дочка з віолон
челлю у великому запорошеному чорному футлярі. У неї був жалюгід
ний вигляд, наче в біженців воєнного часу, що тягнуться сільськими 
дорогами назустріч своїй принизливій долі. Його дочці лише три
надцять років. її звати Юнайс, звичайно, Девідові не хотілося, щоб 
таке ім’я було в маленької дівчинки, але тепер вона вже виросла у 
справжню Юнайс і щосуботи тягала віолончель на урок музики. Вона 
була здібна, однак весь час дратувалася через свої музичні заняття, 
худі ноги, материну забудькуватість і батькові страждання. Донька 
весело привіталася з ним.

— Ну, що сьогодні? — спитав він, як завжди. Зніяковівши під його 
уважним поглядом, мало не волочачи футляр по землі, дочка перено
сила свої дев’яносто фунтів з ноги на ногу і вдавала, що думає над 
його запитанням. Вона була трохи збентежена, але чим? Чим? Може, 
його новою сорочкою — надто новою чи надто жовтою? — надто яскра
вою для людини, що одужує.

— Та, знаєш, потихеньку посуваюсь,— відповіла нарешті.
У неї негарна постать і тут уже нічим не зарадиш. Авжеж, ці ноги, 

точнісінько мов сірнички. А чим батько зарадить їй? Він любить її, 
але не може по-справжньому бути впевненим у своїй любові. У Юнайс 
іронічна посмішка від надміру занять і обмалі розваг. Дочка глянула 
на нього замріяними темними очима і, здається, вибачила за те, що він 
не любить її, за те, що забув про неї.

Хоч як прикро признаватись, але він таки забув про неї.
Він страшенно зніяковів, коли йому сказали, що в нього є дочка. 

Дружина й тринадцятирічна дочка. І все? І ще багато дечого,— запев
нили тоді його, розмовляючи чемно й розсудливо, як розмовляють ци
вілізовані люди, він сам років тридцять намагався говорити саме та
ким тоном, але потім забув про це. «Дочка? У мене дочка? Де? 
Хто?» — закричав він тоді майже істерично. Проте істерика минула.

Тепер він удома, в безпеці. І видужує. Після обіду, двічі на тиж
день, він їздить автобусом на роботу, а невдовзі їздитиме туди тричі.

Щодо роботи, то тут він не забув нічого. Він пам’ятав небагато, 
і те, що залишилося в пам’яті — збереглося з найнезначнішими подро
бицями, хоча йому й здавалося, ніби йому якимсь чином передалася 
пам’ять від іншої людини. Він повертався до життя, немов маленька 
ниточка, що її вплітають у яскравий килим зі складним барвистим ві
зерунком Йому подобався цей килим і він непокоївся, яка ж буде його 
доля, доля цієї тоненької ниточки, що повільно міцніла й могла згодом 
знайти своє призначення... За кілька тижнів чи за кілька місяців? Ко
ли він згадає нарешті, хто ж він насправді? Коли прокинеться і від
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чує, що знову повернувся в своє тіло, що ось він живе в собі, такий са
мий, який був завжди?

— Мати ще не повернулася? — спитала Юнайс.
— Скоро прийде,— відповів він і йому здалося, що напруження 

і стурбованість перейшли з нього на відсутню дружину і дали йому 
спокій.

На самоті до нього знову почало підступати заціпеніння. Це було 
його єдине почуття, скоріше відсутність будь-яких почуттів, нервове 
напруження, болісне очікування емоцій, жаль за втраченими пристрас
тями, яких він уже не міг ясно собі уявити. Він знав, що любить дру
жину, однак не міг цього відчувати. Він захоплювався цією меткою, за
будькуватою, заклопотаною жінкою, такою привабливою, що краса її 
примушувала дочку сором’язливо відступати на задній план. Обличчя 
в неї було, як у тих жінок, що він ними завжди милувався здаля, не 
сподіваючись на успіх. І все ж він скорив її. «Він» досяг цього років 
п’ятнадцять тому, але вже не пам’ятав, як і коли, і не міг пригадати, 
хоч як наполегливо напружував пам’ять,— ту невимовну радість, яку, 
мабуть, відчував тоді...

Вона приїхала своєю машиною. Всміхнулась і махнула йому ру
кою. Він помітив, що дружина зробила зачіску для суботнього вечора, 
припасши для нього море терпіння й любові, хоча вона й не потребує 
його — цього хворобливого спокійного чоловіка, з яким, виявляється, 
одружена.

— Я зустріла в місті Тоні Гарпера,— говорила вона, дістаючи па
кунки з заднього сидіння машини,— він розпитував про тебе, пропонує 
якось зібратися нам усім... Він теж виглядає не зовсім здоровим.

Цевід не пам’ятав Тоні Гарпера, хіба лише саме ім’я, обличчя, якісь 
нервові манери. Вони разом навчалися на юридичному факультеті в Мі
чманському університеті, але він не міг пригадати Тоні Гарпера. Ус
мішка дружини свідчила, що вона не помічає цього, чи їй ніколи помі
чати. А можливо, вона вважає, що його одужання можна прискорити, 
якщо не звертати особливої уваги на незначні прояви хвороби.

— А де ти в місті ставила машину? — поцікавився він.
— У гаражі, в одному з тих місць, де, знаєш, їздять із поверха на 

поверх...
його дивувала її впевненість. Він уже не водить автомобіля, а 

їздить автобусом, або дружина везе його, сама сівши за кермо. Але ж 
вона їздить скрізь і всюди: і в центр у години пік, і далеко за місто 
до своїх подруг. Вона почуває себе, як риба у воді, і на дорозі, і біля 
телефону, і на обох поверхах їхнього великого будинку. Він ще гострі
ше відчував у собі порожнечу, коли опинявся перед її впевненістю.

— Будь обережна, ці гаражі небезпечні,— зауважив він.
— Небезпечні? Чому?
— Хто-небудь може прокрастися за тобою до машини, адже гам 

немає охорони. Розумієш? Я хочу, щоб ти остерігалася.
В її руках з’явилися пакунки різних кольорів — рожеві, ясно-зеле-. 

ні, жовті. Ці пакунки ховають у собі загадкові шовкові речі, пахощі, 
в які його не втаємничено. Вона сама знає, чого їй треба. І що де мож
на придбати. Після тієї катастрофи він уже нічого не пам’ятає, гово
рить за звичкою, вживає слова автоматично; можливо, коли б він за
мислився над тим, які саме вживати слова, то взагалі міг би заціпені
ти, мов німий. Жива статуя. Він відчував, що на нього в майбутньому 
чекає і така доля, і прагнув уникнути її, намагався цікавитися чимось.
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Так він цікавився своїм газоном. Цікавився доньчиними уроками музи
ки. Сьогодні ввечері до них у гості мали прийти друзі. Пара — їхні 
давні друзі, яких він майже пам’ятає. Давні друзі, нічого хвилюватися. 
Він цікавиться також донькою і дружиною, якої трохи побоюється. 
Тому він непокоївся, бо вона зупиняється в недоглянутих гаражах у 
центрі задушливого велелюдного міста.

— Я вже якось постою за себе,— відповіла дружина. Але її голос 
чомусь прозвучав винувато. Вона важила майже стільки, як і він. 
йому здавалося, ніби після аварії він став нижчий, бо втрачав вагу, 
аж поки схуд настільки, що вже ребра випиналися. Напевно, він і по
коротшав на кілька сантиметрів, а чому б і ні? Все може бути. Його 
симпатична дружина, за якою він побивався і якої домігся, коли був 
іншим, молодшим і веселішим, тепер стояла навпроти, похмуро розгля
даючи його, і, мабуть, думала про контраст між його кістлявим осудли
вим обличчям і життєрадісним, повним сонця суботнім днем.

— Не завжди їм потрібна лише сумочка,— зауважив він, силкую
чись пробитися крізь власне заціпеніння.— Часом вони шастають ці
лими ватагами, навіть підлітки, і ніхто не поспішить тобі на допомогу, 
коли ти кричатимеш «рятуйте». Допомога прибуде згодом, коли хтось 
повідомить поліцію, але вже буде пізно...

— Буду обережніша.
— Так, прошу тебе. Будь обережна.

II
Поглянь! По трасі о п’ятій двадцять, після обіду весняної середи 

мчить автомобіль на максимально дозволеній швидкості. Автомобіль 
чорний і дорогий, але дорогий не занадто. У чотирьох рядах машин він 
не привертає особливої уваги. Мчать легкові й вантажні всіх розмірів, 
грузовики з саджанцями чи розпиляними деревами та обрубаним гіл
лям, грузовики, навантажені легковими машинами, великі ясно-голубі 
трейлери з написами по боках «Chrysler Corporation» — усі впевнено 
поспішають кому куди треба. За чотири хвилини їзди від місця зіткнен
ня — пункту X — чорну машину впевнено веде лисуватий чорнявий 
чоловік із приємним, нічим не примітним обличчям, його мозок спокій
но фіксує звичні, засмічені папером і різними покидьками узбіччя, зви
чайні краєвиди, дорожні знаки й написи; а в сонному блакитному небі 
тануть сліди реактивних літаків — йому завжди подобалися ці смуги 
білого туману в небесному просторі. Про що вони сповіщають? Сього
дні був непоганий день, і він, здається, не втомився, ніщо його не знер
вувало. Щось у його свідомості намагається розкрити і розпростати 
крила, однак те «щось» може принести біль, тож він придушує ці спро
би. Ніщо його не турбує. Він напевно знає, як їхати цією трасою, коли 
перейти в крайній правий ряд і коли з’їхати.

Свідомість йому застилає темна, м’якша від диму пелена, яка по
тім перетворюється на щось хрустке, схоже на воронове крило,— але 
він бореться з ним і не підкоряється.

О п’ятій двадцять одна він проїздить авеню під Кулі, не помітив
ши, що збільшив швидкість, в’їжджаючи в тінь від верхньої дороги. 
О п’ятій двадцять дві його увагу привертає машина, що стоїть на уз
біччі траси: автомобіль має зловісний вигляд, а його задні крила вигну
ті у формі плавців. На мить він відчув жаль до власника машини, яко
го, до речі, ніде не було видно. Потім співчуття зникло, покинутий авто
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мобіль залишився позаду, а він упевнено мчав додому, пробиваючись 
крізь каламуть своєю дорогою машиною з легкістю, з якою, недбало 
вітаючись, розтинає повітря рука. Годинник на панелі показував п’ять 
двадцять три, і йому знічев’я подумалося: десь у цьому місті, можли
во, в ресторані «Притулок неспокійних», що невесело вдивляється в до
рогу над пунктом X, хтось похмуро бажає цьому місту згоріти до тла, 
бо в ньому надто гамірно, і планета саме в цьому місті найбільше зму
чена і вкрита кривавими виразками.

За кілька сот метрів від пункту X з’явився, виблискуючи на сонці, 
голубий автомобіль з крилами-плавцями. Звідки він узявся? Водій чор
ної машини помічає його, але на якусь мить, не більше, бо увагу від
вертають багато інших речей...

А все інше — це вже белетристика, бо в пам’яті нічого не лишило
ся, про все інше розповіли, розтлумачили Девіду, і він повірив — так 
паче йому розповіли про Наполеона, чи Ісуса Христа, чи Юлія Цезаря, 
чи про збіднілі родини Озарків, — як вірив у батьків своїх дідів, лю
дей, які, мабуть, колись існували, але були поза межами реального сві
ту, ікси, що їх треба було, мов аксіоми, брати на віру. Безперечно, ця 
белетристика була серйозніша, ніж художні романи чи легенди, але не 
гак щоб дуже.

Чого ж тоді йому бракує? Точки зору. А чого не вистачає понад 
\се? Особистості. Тобто Душі.

Що ж трапилося в пункті X, у цьому загадковому пункті X? На
віть якби він ще раз проїхав до цього пункту, то все одно не поба
чив би там нічого незвичайного. Розташований у глухому провулку, від* 
городжений швидкісною дорогою, «Притулок неспокійних» дивився на 
все байдуже. Отже, немає жодного свідка цієї катастрофи. А з проти
лежного боку дороги — звичайна дротяна сітка, до якої поприлипали 
десятки пожовклих газетних сторінок, а далі — інша вулиця, на ній 
якісь занедбані крамниці й більш нічого — жодного свідка. Сам Девід 
теж ніякий не свідок. Він нічого не може посвідчити Отож, коли б він 
повернувся туди, він би нічого не пригадав, усі докази давно зникли, їх 
немає. Рух поновився вже через п’ять хвилин. Навіть через дві. А якщо 
говорити точно, то він не припинявся взагалі, за винятком тих двох ря
дів, де сталося зіткнення. Просто рух дещо сповільнився та й годі. Пла
нета попливла в ту мить, як рука в чорній машині звично крутнула 
кермо,— чорний і голубий автомобілі почали наближатися один до од
ного з дивовижною елегантністю — начебто цій пригоді передували де
сятки років старанного тренування — дві маленькі ниточки зійшлися 
нарешті в несамовитій веремії руху, і машини врізалися одна в одну 
боками, їх сіпнуло, затрясло, потім вони розійшлись і розпалися... А що 
потім? Що сталося потім?

Чи була це звичайна аварія із пролиттям звичайної крові?
Він не напружувався, щоб силоміць витіснити катастрофу зі своєї 

пам’яті, бо це могло мати небезпечні наслідки. Всяке насильство небез
печне. І тому він намагався пригадати все, як було. Він знав, що по
страждав — розтрощив собі череп, поламав ребра, мав багато перело
мів, ран, подряпин. Усе це — на його власному тілі. Він знав також, 
що цілих двадцять хвилин, точно зафіксованих годинником його розби
тої машини, він лежав серед уламків, не втрачаючи свідомості, можли
во, благаючи допомоги, а її все не було. Той, другий водій помер відра
зу Та про це краще не думати. Але Девід не вмер, він двадцять хвилин 
стікав кров’ю під купою обгорілого металу, який доти був його машк-
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ною, лежав серед уламків дорогих пристроїв і порваної оббивки, а ми 
мо мчали машини. Одначе цих двадцять хвилин він, мабуть, і не пам’я 
тає як слід.

Потім говоритимуть: «Боже мій, двадцять хвилин! Це ж ганьба!». 
Інші збуджено докинуть: «Сталось якесь непорозуміння, не інакше!». Та 
ці зойки нічого не прояснюють. Він не може пригадати цих двадцяти 
хвилин агонії, і тому, в певному розумінні, вони й не існують. Але на 
справді саме за ці двадцять хвилин він і помер.

Він думав про катастрофу, про ті «двадцять хвилин», намагаючись 
пригадати. Але не міг. Щось заважало. Він думав про себе як про лі
тературного персонажа, силкувався пригадати себе для того, щоб по
вернутися до життя. Як видобутися з цього нереального світу? Як при 
гадати себе? Що вдіяти, щоб урятуватися?

Ill

До лікарняного ліжка нерішуче підійшла дружина. З властивим 
природженій брехусі прагненням до обману, вона завжди намагалася 
бути приязною. Він не пам’ятав її, та коли вона прийшла, слабкий не
ясний спогад настроїв його на належний лад. Симпатична жіночка — 
жінка, яку хочеться здобути. Дружина дивилася на нього і, певно, 
уявляла таким, яким він був до аварії, адже його обличчя майже не 
постраждало — трохи бліда, стомлена шкіра, темні запалі очі, над яки
ми нависли дуги брів, чорняве волосся, що вже поріділо на скронях і на 
маківці, так, це був її чоловік — проте в його уважному погляді не 
проглядало нічого, крім ввічливості. Поговорили про домівку, про ро
дину. Про Юнайс. Про друзів і його роботу, про те, чи слід повідомити 
його матір (стара забула про нього, отже, йому нічого докоряти собі 
тим, що забув її — стару жінку з дорогого притулку для самітніх)

Напередодні його виходу з лікарні вона поцікавилась:
— Отже, завтра повертаєшся додому?
Він жахнувся:
— Додому?
— Авжеж, завтра ти ж повертаєшся додому?..
— Так.
— Я дуже рада.
Вони ніяково дивились одне на одного. Він подумки назвав її по 

імені: «Елейн»,— але не був певний, що її так звати. Знав, що вони 
одружені вже чи не п’ятнадцять років, що в них є дочка і вони її люб 
лять, як люблять дочок, що вони лежали разом довгі роки, спали і ко 
халися, мирно думали про своє кохання та про інші звичайні речі.. 
Проте він не міг цьохГу повірити.

його власне ім’я і прізвище — Девід Скотт. Особистий браслет, на 
якому з літер складені ці два слова, допоміг йому не забути свого 
імені.

Тож він лежав удома на другому поверсі, набираючись сил у ве 
ликій гарній спальні. Повинні ж десь існувати «його» сили, і їх треба 
було віднайти. Він відпочивав. Одужував. Він достеменно пам’ятав цю 
спальню, але мав таке враження, ніби бачив її в кіно чи на фотографії. 
Коли Елейн, заохочуючи його до життя, починала говорити переконли
вим, дружнім тоном медичної сестри, Девід відповідав їй так, як і го 
диться відповідати чоловіку, що оклигував після жахливого удару, зав
даного його тілу й душі. Невже оте його затьмарення могло лишитися
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поза її увагою? Чи може, вона вдавала, ніби нічого не помічає? Він 
попросив альбом з фотографіями і цілими днями розглядав старі знім
ки, розуміючи, що йому треба все вивчити наново. Він дивився на фо
тографії чоловіка, що начебто був не хто інший, як він сам. Та він і 
так знав, що це був він сам, бо на зворотному боці знімків напівзнайо- 
мим почерком Елейн було написано: «Девід, червень 1958»... «Девід, 
осінь 1961»... Девід, Девід, Девід... З більшою цікавістю він розглядав 
знімки малої Юнайс. Якби набрати в руку цих знімків і рвучко розкри
ти віялом, мов карти, то можна було б побачити в русі, як росте дівча, 
швидко, мимоволі, втягнене в процес росту некерованим механізмом 
м’язів і кісток. А ще цікавіші були фотокартки самої Елейн, цієї ми
лої жіночки на ім’я Елейн, яка грає з подругою в теніс; вона не утруд
няла себе надписуванням своїх фотознімків, для неї було досить за
значити: «Літо у Нантакеті, 1966 р.», а на деяких — «Елейн та Девід, 
чоловік і жінка».

Ці фотознімки свідчили, що він був приємним, лагідним чолові
ком, який любить родину, друзів. Друзі на фотографіях змінювались, 
одні поступалися місцем іншим, але всі вони мали вигляд привітних, 
добрих людей. Девід був вдячний своїм друзям, хоча їм і не пощастило 
пробудити його від сну. Він мав надію, що колись їм разом із Елейн 
поталанить, і вони повернуть його до життя.

Одного разу їй таки поталанило. Якось уранці він пригадав роз
мову, що відбулася між ними за два дні до катастрофи. Він прийшов 
додому по якісь документи, саме по обіді. Порпаючись у ящиках свого 
столу, глянув у вікно і побачив її. Елейн поспішала до будинку. її вес
няне пальто було розстебнуте, волосся скуйовджене, а обличчя сяяло,— 
вона вже давно не з’являлася перед ним такою щасливою, і він раптом 
зрозумів — Елейн закохана. Девід зійшов на перший поверх. Вона ві
дімкнула двері своїм ключем, а він стояв унизу, в напівтемній віталь
ні, очікуючи, коли вона ввійде в дім, і боячись її щастя. Вона здивува
лася, побачивши його вдома. Девіду захотілося піти геть, уникнути її, 
але щось його зупинило...

Вона вмовляла його випити чашку кави і була така енергійна, збуд
жена та щаслива, що він не посмів заперечити; вони сіли за стіл на кух
ні, й Елейн призналася йому.

— Знаєш, не можу нічого з собою вдіяти. Я закохалася. Мені 
тільки цього ще не вистачало.

йому стало недобре, хоча він ще раніше розгадав її таємницю. 
Він не міг вимозити й слова.

— Прошу тебе, не зневажай мене. Ну, що я можу з цим вдіяти?
Елейн дихала часто, схвильовано. Вся пашіла завидним здоров’ям,

а її тіло, обличчя виказували бажання, енергію, яких у нього вже не 
було. Вона мала його прізвище, мала все, що міг їй дати їхній шлюб, 
а проте в неї було ще й щось своє, таємне, чого Девід не здатний був 
їй запропонувати. Вона була непідвладна йому.

— Що ж ти збираєшся робити? — спитав він нарешті, з острахом 
чекаючи її відповіді.

— Мені треба виходити за нього заміж. Чи не могла б я... чи не 
могли б ми... Невже це так жахливо? Адже все одно тепер я тобі не 
потрібна, після всього цього? Ти, мабуть, хочеш розлучитися зі мною?

— А ти? Чого ти хочеш?
— Я не знаю, чого хочу. Прошу, не зневажай мене. Так, я хочу
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одружитися з ним і не можу нічого вдіяти з собою, зі своїми почут
тями.

Він дивився на дружину переляканий, заціпенілий. Вона здавала
ся йому чужою. Ось вона щось швидко й схвильовано говорить, нерво
во закурює сигарету, її щоки пашать, а блискучі очі виказують, яка 
гарна вона може бути з іншим — усе це вражало його, наче риси незна
йомої людини, йому ніколи не заволодіти цією жінкою. Якщо десь у 
компанії їм доведеться зустрітись, він хіба на кілька хвилин затримає 
її увагу й дістане в нагороду усмішку, оцю чарівну усмішку,— однак 
йому ніколи не пощастить утримати її біля себе.

— А хто він?
— Я ще не хотіла б говорити тобі. Ну, будь ласка, зрозумій мене.
— Він одружений? Я його знаю?
— Авжеж, ти дуже добре знаєш його... він одружений... і має ді

тей... Пробач, я не знаю, як усе це сталося, проте вже нічого не можна 
змінити, ми чекали й думали над цим цілий рік, та нічим тут не зара
диш — ми кохаємо одне одного. І я не знаходжу іншого пояснення, 
крім того, що...

— Ви закохані. Я розумію. Гадаю, що розумію,— проказав він 
повільно.

— Ти ненавидиш мене?
— Ні.
— Але що... що ти почуваєш? Як ставишся до цього? — І, занепо

коєна його мовчанкою, вона втупилася в нього, ніби вперше побачила
— Я не почуваю нічого,— відповів він. Дивно, однак її признання 

мало для нього не тільки особисте, а значно ширше значення, воно бу
ло мов раптово розчахнуте вікно, за яким відкрилися первісні краєви
ди, той світ, що містився поза сферою його впливу і не залежав від 
нього, не знав ніяких законів — непроникний, загадковий і страшний.

А через два дні, надвечір у середу, скоїлася його «катастрофа».
І тепер він серйозно говорив їй про міські гаражі, про обереж

ність.
— Ти ж знаєш, як залишають того, хто попав у біду,— додав він, 

натякаючи на свій випадок і намагаючись викликати в неї почуття 
власної провини. Вдягнена для суботньої поїздки по магазинах, жва
ва, довгонога, вона злякалася чогось похмурого в його очах. І він по
думав, а чи пам’ятає вона про ту розмову, і чи знає, що він пам’ятає 
про ту розмову, чи, може, нічого не підозрює у своїй наївності. Девід 
був певен, що вона більш ніколи про це не заговорить. Отже, він міг 
не турбуватися, знаючи її доброту. Та чи ж була Елейн настільки від
верта й чесна? У розмовах із друзями вона незмінно казала: «Я знаю, 
що мені треба боротися зі своєю забобонністю», або: «Ні, я нізащо не 
погоджуся з вами», хоча така її відвертість навряд чи подобалася 
співрозмовникам. А Девіда роки зробили потайливим і хитрим, він ні
коли не ставав одкрито на чийсь бік, неохоче висловлював свою думку, 
та й взагалі вважав таку річ, як власна думка, зайвою розкішшю.

Він взяв у неї кілька пакунків і заніс у дім, на кухню, де Юнайс 
пила із склянки молоко. Елейн поскаржилася на безладдя в кімнаті 
Юнайс, на пізню годину, не забувши водночас зграбним рухом голови 
відкинути з очей пасмо волосся.

— Ніхто не дзвонив, не заходив?
Девід чув, як дзвонив телефон, але не мав сили підійти й відпо

вісти. І тому лише повідомив:
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— Приходила якась дівчина, брала інтерв’ю, чергове вивчення упо
добань покупців. Відповідав на ось такі запитання: «Чи є у вас автома
тична відкривачка для банок?»

— І що ж ти сказав? — весело запитала Елейн жартома.
— Сказав, що є.
Вона засміялася і підійшла до раковини, біля якої на стіні була 

приладнана автоматична відкривачка.
— Ось вона, ти ж пам’ятаєш,— тільки ми ніколи не користувалися 

нею, бо вона поламана.
— Я пам’ятаю це дуже добре,— сказав він, ніяково посміхаючись.
— А в цій шафі,— говорила вона, висуваючи шухляду,— у нас ціла 

колекція всіляких відкривачок — ось ця теж поламана, оцю я купила 
на тому тижні, але оця, дарма що старомодна, і навіть оцей старий 
ключ до пляшок — відкривають пляшки найкраще.

Вона показала йому невеличкий іржавий ключ для пляшок, зав
довжки сантиметрів десять. Він не впізнав жодної з цих речей, однак 
його зацікавила їхня форма. Такі самі речі — відкривачки для пляшок 
і консервних банок усіх систем — хитромудрі й прості, поламані, іржа
ві, новенькі з гарантією, невживані, ручні й електричні — саме такі речі 
були в усіх власників будинків по всій цій вулиці, скрізь у цьому зеле
ному куточку, по всій країні. Та й сама ця їхня шафа, начинена подіб
ним кухонним мотлохом, була цілком американська і свідчила про те, 
що її власник — нормальний американець.

— Добре, що ти це пам'ятаєш,— сказала Елейн. Вона щасливо ді
сталася додому, обминула всі небезпеки міста й швидкісної автотраси, 
приїхала додому, до нього з дочкою, щоб і вони почували себе в без
пеці. Тут він згадав, що Елейн утрачена для нього, і враз ним заволо
діла порожнеча, яку він весь час відчував у собі. Ця порожнеча лежа
ла десь під серцем, як балон стисненого холодного повітря. Мабуть, у 
цьому місці була його душа, поки він її не втратив.

IV
— А тепер уже розпродають і спеціальні прапори — прапори на 

випадок убивства,— провадив їхній друг Тейлор.— Весь секрет цих 
прапорів у тому, що їх можна спускати шнуром до половини щогли. 
Я бачив їх у магазині дешевих товарів.

На обличчі у Тейлора застигла іронічна, безпорадна посмішка, та 
сама інтелігентна посмішка, з якою він говорив про смішні або неви
правні речі, такі, як убивства американських політичних діячів чи ста
новище середнього класу. Тейлор мав успадкований від батька власний 
бізнес у торгівлі нерухомим майном і безпорадно стежив, як той бізнес 
танув у нього в руках, розлазився по швах, незважаючи на його, Тей
лора, надзвичайний розум і га'рну зовнішність.

Бренда, спокійна, лагідна жінка, слухала свого чоловіка із своєю 
звичайною усмішкою, вона була, як інколи полюбляла казати на її за
хист Елейн, чуйна жінка і всього лиш Тейлорова дружина. Девід при
слухався до розмови. Він намагався збагнути, що стояло за словами, 
але не міг уловити суті. Тейлор і Бренда Макінтай були їхні давні дру
зі — вони потоваришували років десять тому, в ті прості й добрі часщ 
коли Девідова зоря ще сходила, а Тейлорова ще не почала заходити. 
Між Елейн і Брендою зав’язалася дружба — загадкова, як і всяка
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дружба між жінками, бо що спільного мали між собою ця Бренда з 
ніжною усмішкою і Елейн із колючим насмішкуватим поглядом?

— Мабуть, цивілізація доходить свого кінця,— зауважила Елейн.— 
Не можуть же люди, які пророкують кінець, увесь час помилятись. 
Адже існували в минулому останні покоління, кінчались епохи, були й 
будуть останні мешканці своїх світів, хіба ж не так?

Вони сміялися з її серйозного тону, однак Елейн не відступала. 
Вона так глянула на Тейлора, що Девід на якусь мить навіть поду
мав:— може, він? — але тут-таки відкинув це малоймовірне припу
щення.

— Ніхто не хоче думати про кінець,— зауважив Девід.— Про це 
говорять тільки щоб поговорити, та й годі. Але ніхто не готовий до 
справжнього кінця, бо ще не досяг свого і все ще прагне...

— Чого прагне? — поцікавилася Бренда.
— Жити. Пробудитися. Хто може подумати, що вже час розлуча

тися з життям, якщо життя тільки-но розпочалося?
Хоча вітальня була чималенька, вони сиділи щільним гурточком.
Елейн поводилась агресивно, сперечалася, сиділа підібгавши під 

себе довгі ноги, була водночас і войовнича, і по-жіночому приваблива, 
їй ніхто не дав би її тридцяти чотирьох років. Девід розумів, що в його 
становищі йому б треба більше говорити, бути відвертим із цими людь
ми, зближувати їх, підтримувати. Його друзі — а йому л-отілося вва
жати їх друзями і бути вдячним їм за те, що вони е,— завтра розмов
лятимуть про нього з іншими друзями і казатимуть, що Девід усе ще 
не одужав, або що вони непокояться за нього. Він допив зі своєї 
склянки. Багато він п’є чи, може, мало? Чи не замислюються вони над 
тим, чому він зараз не п’є стільки, як раніше пив той старий, життєра
дісний Девід-рогоносець, а, може, їм цікаво, чого це він отак напи
вається? Девід неохоче подумав про тих, хто пліткує про нього — про 
секретарок у своїй конторі, своїх компаньйонів, їхніх дружин, своїх 
приятелів — їм більш нічого не лишається, як теревенити про нього, 
розбираючи кожну рисочку його характеру, спостерігаючи, як невдало 
він намагається видати себе за того, іншого Девіда. Одначе тепер Брен
да й Тейлор надто розпалилися. Бренда говорить, а Тейлор намагається 
відвернути від неї увагу присутніх.

— Ні, будь ласка, дозволь, я хочу розповісти Елейн,наполягала 
Бренда,— у неї в самої є дочка, і вона знає...

— Навіщо ти почала про це?
— Елейн і Девід можуть порадити нам. Мені зовсім байдуже, чи 

ще хтось знатиме, чи ні. Я не маю таємниць.
Бренда нахилилася, щоб розказати свій секрет Елейн, яка завтра 

вранці напевне побіжить переповідати всім підряд.
— Ну що робити з Джадді? її спіймали — крала в магазині. Мені 

довелося йти в магазин «Стейнбокс» і розмовляти з адміністратором. Як 
вам це подобається? І це в її п’ятнадцять років! Ми ж їй даємо гроші, 
а вона йде в магазин і тягне...

— А що вона взяла? — поцікавилась Елейн.
— Яке це має значення, що саме вона поцупила, — втрутився 

Тейлор.
— Якісь панчішки. Лише тому, що вони лежали на прилавку. Во

на могла б потягти що завгодно. Так вона заявила мені,— бідкалася 
Бренда.

Було вже пізно. Бренда п’яно посміхалася з виразом самовдово
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лення і правота. Девіду раптом спало на думку, що, можливо, досі він 
ніколи не бачив цієї жінки. А може, вони всі взагалі не знають одне 
одного. Стежачи за Брендою, збудженою тим, що поділилася такою 
великою таємницею, він подумав, а чи не краще б йому триматись далі 
від усього цього. Поки ще не пізно і ще не так багато розказано секре
тів, які могли б навіки зв’язати їх чотирьох...

— Мені прикро чути все це,— промовила Елейн.
— Так, це... це погана звістка,— докинув Девід.
— Що ж, тепер це не диво. Буває. І не лише з Джадді. Таких ви

падків скільки завгодно і ніхто не знає, що робити.
— А ви що зробили? — поцікавилась Елейн.
— Кажу ж вам, ніхто не знає, як поводитись у такому випадку. 

Говорила я з нею. Вона пообіцяла, що більше не буде, тільки й того. 
Нічого не лишається, як повірити їй. Те саме зробив і Тейлор. Хіба е 
якийсь інший вихід?

— А Юнайс що утнула,— почала Елейн, і Девід з острахом чекав 
продовження, він не пам’ятав нічого такого про дочку, ніякої неприєм
ності.— Подруга запросила на свій день народження її та ще з десяток 
дівчаток. Вона залишила свою сумку разом із пальтом нагорі, у спаль
ні тієї дівчини. А коли вже збиралася додому, побачила, що хтось ви
тяг із сумочки гроші. Та вона побоялася сказати подрузі чи її матері 
тому... тому, що боялась...

— Чого? — подав голос Тейлор.
— - Що її більше не запросять туди, так мені здається.
— Невже?
— А, може, боялася втратити друзів. Чи боялася поскаржитись, 

зчинити переполох,— вела далі Елейн, яка, здавалося, не знала, куди 
подітися від сорому. Вона була приголомшена доньчиною слабкістю, 
і Тейлор погладив їй руку — щоб підтримати. В цю мить Девід згадав 
про жінчиного коханця, її таємного другого чоловіка, кращого і напо
легливішого за нього, Девіда.

— Що ж... не забувай, яка ти сама була в її віці,— зауважила 
Бренда.

Тейлор притис до вуст руку Елейн і поцілував.
— Ти занадто вимоглива. Це ти, ти надто багато вимагаєш від лю

дей,— ніжно промовив він.
Девід бачив цих людей, які мали відношення до його долі, наче 

крізь туман чи на фотографії. Завдяки їм він міг пізнати себе. Хоча 
пізнавання самого себе було якось пов’язане із зіткненням двох автомо
білів, з пульсуючим болем двадцятихвилинного конання на узбіччі до
роги серед решток машини й годиною чекання в приймальні невідклад
ної допомоги, воно мало багато спільного з пізнаванням дочки, з її 
невдахуватістю і лякливістю, рисами, які вона успадкувала від нього. 
Йому знову пригадалася дружина — такою, якою вона постала перед 
ним кілька тижнів тому, коли схвильована, щаслива зізналася йому 
в прекрасних почуттях, яких він уже ніколи не збудить у ній. Девід 
притис долоні до лоба, марно намагаючись зрозуміти, хто ці люди. 
Хто ця жінка, що тепер так багато важить у його житті? Тепер не ли
ше його власна душа зробилася непроникною — незбагненними стали 
й душі людей, яких він любив, яким вірив і гадав, що знає їх... А за 
ними ледь видимі душі людей, відомих тільки з екранів телевізорів чи 
газетних фотографій — невиразні відбитки, загадкові, як і його власне 
минуле.
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— Я читала в журналі про клуби підлітків, де це було? Ага, в Сак
раменто,— скрушно повідомила Бренда притишеним голосом, неначе ті 
підлітки могли підслуховувати її,— боже мій, ви не повірите...

. Девід підвівся. Показав жестом, що хоче наповнити свою склянку.
— Візьміть ось і мою,— попросив Тейлор. Девід узяв склянки й 

пішов у кухню, де почував себе безпечно, бо кухня здавалася трохи 
знайомою. Сів. Потім рвучко підвівся і заходив коло чистого-чистого 
стола, вистукуючи по ньому суглобами пальців. Хотів би він знати, хго 
він насправді і в яку країну потрапив. Це правда, він жонатий,— він 
міг підтвердити це свідоцтвом про шлюб,— йому належить цей буди
нок, йому ще треба виплатити за нього десять тисяч доларів позики, і 
він був причетний до появи дочки на світ, хоча не знав до пуття, що ж 
це означає,— отже,— отже, не може бути ніяких сумнівів, він таки має 
якусь особистість. Але яка вона, та особистість? Усе тіло немов спара
лізоване величезним шприцом зубного лікаря, який вливає забуття і 
німоту йому в хребет.

Девід спинився і якусь хвилю вивчав спеції, які зібрала дружина. 
Колись вона брала уроки кулінарії — кілька років захоплювалася гос
подарством, будинком, сім’єю, а потім ураз перекинулася на зовнішній 
світ, зацікавилась інтелектуально-суспільними проблемами, такими, як 
спільне навчання в школах та реформа виборчої системи — але сво
го часу вона зібрала чимало спецій, усі вони стояли в однакових 
зелених баночках — петрушка, гвоздика, імбир, мускатний горіх, навіть 
білий перець. Він відчув, як у ньому щось напружується, хоче випроста
тися, розгорнути крила. Те «щось» так прагнуло свободи. Девід обпер
ся об стіл і потер лоба. Чи не божеволіє він часом? Він такий забар
ний, можна з глузду з'їхати. Тільки позавчора вбили Кеннеді, другого 
Кеннеді, вистрелили в потилицю і вбили, а Девідове життя таке ж без
глузде, як і те вбивство. Він міг би й сам натиснути на курок, якби 
була певність. Якби ніхто не заважав, ніхто не бачив...

На кухонному столі, вимитому до лиску, лежав ключ до пляшок, 
той самий, що Елейн сьогодні показувала йому так, ніби це було щось 
надзвичайно важливе. Він узяв його в руки. Навколо валялись залізні 
кришечки від пляшок із гіркуватим лимонадом. Це одна з найдешев
ших відкривачок, такі продають за десять центів або роздають заради 
реклами... Вона заіржавіла, й можна було прочитати лише частину 
напису: «З краю небесно-блакитних вод...» З одного краю відкривачка 
була дуже гостра, Девід випробував її на великому пальці. Дуже гост
ра. Цього б напевно вистачило, щоб розбудити його. Девід, уже думаю
чи про щось інше, натис гострим краєм на зап’ястя лівої руки. Усе своє 
життя він був упевнений в собі, ніколи нічого не забував, починаючи 
зі свого імені. В нього були чітко виражені почуття — любов і нена
висть — ці почуття оволодівали ним, робили його кращим, як це було 
у випадку з дружиною, або виправдували погані вчинки, подібно до 
того, як почуттями виправдовували, скажімо, вбивство Кеннеді. Але 
все це тепер не мало ніякісінького значення. Почуття згасли, а подій 
він уже не міг пригадати — то з якого краю братися йому до цієї 
головоломки? Девід подивився на брудну відкривачку і подумав, чи не 
має ось ця нікчемна річ своєї душі, певного центру тяжіння.

— Що сталося? Що ти тут робиш?
Елейн дивилася на нього широко розплющеними очима. Голос у 

неї був стривожений. Піт блищав крапельками на її гарних бровах, 
вона була схвильована — чи то розмовою про дітей чи то поведінкою
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свого дивакуватого чоловіка. Елейн гляйула на відкривачку в його 
руках. Може, вона думає, що він тримає цю річ як зброю? Або при
готував їй несподіванку — візьме й поріже їй шкіру на щоці? Девід 
здригнувся від цієї думки.

— Що ти тут робиш? Я думала, ти скоро повернешся. Мені здало
ся, ти погано почуваєш себе.

Вона поклала руку йому на плече. Девіду знову згадалося, що у 
відкривачки дуже гострий кінець...

— Прошу тебе, дуже прошу, тримайся,— вона подивилася йому 
в очі. Якусь мить він стояв незворушний, заглиблений у свої думки. 
А потім стиснув голову долонями.

— Ти не покинеш мене?
— Ні.
— Ніколи не залишиш мене? — по його обличчю котився піт. Вона 

обняла його.
— Ніколи не залишу. Прошу тебе, не думай про це.
Вона говорила лагідно, але й переконливо, неначе давала при

людну обіцянку, виголошувала клятву вірності. Девід відчув слабість 
і полегшення, однак йому не було соромно. А може, дружина й не 
зраджувала ніколи, може, він усе це вигадав? Він досі ще не видужав, 
і люди повинні зважати на це.

БЕЗПРИТУЛЬНІ ДІТИ
Поспішаючи до друзів, з якими домовився разом пообідати, Чарлз 

Бенедикт помітив, що за ним назирці йде якийсь незнайомець. О цій 
порі на тротуарах повно людей, які ходять по магазинах, але на вузень
кій вуличці було неважко запримітити того незнайомця; він то поринав 
у потік пішоходів, то виринав з нього, зиркаючи на Чарлза, ніби щоб 
пересвідчитися, чи Чарлз нікуди не дівся.

Хлопчина мав на собі якісь дивні, білі колись джинси і так само 
колись світлий ковбойський капелюх. Був він маленький, наче гном. 
Він насилу встигав за Чарлзом — високим енергійним чоловіком, що 
й тепер, як завжди, поспішав.

Дочекавшись зеленого світла, Чарлз швидко перейшов вулицю. На 
цей раз хлопець не встиг сховатися за перехожими. Підходячи до брів
ки, Чарлз помітив, що то не хлопець, а дівчина, одягнена як хлопець, у 
заяложеному одязі, з недоладною здоровенною «срібною» пряжкою на 
поясі. Чоловічі джинси віддувалися у дівчини на колінах, благенька 
блідо-голуба сорочка вилиняла від прання. Незнайомка розглядала 
Чарлза з-під крисів фетрового капелюха. Повз них проходили жінки, 
вбрані, як то й годиться для походу по великих магазинах. По тротуа
ру дрібно вицокували каблучки їхніх черевичків.

Чарлз і дівчина глянули одне на одного. Вона бентежила його, 
дратувала, але Чарлз, як завжди, коли за ним стежили, не давав узна
ки, що йому неприємно. Чарлз мав себе за напівофіційну особу. Він був 
архітектором міста, яке починало цікавитися своєю долею, організову
ватися в комітети планування майбутнього,— архітектором великого 
відчайдушною міста, в якого, можливо, того майбутнього і немає, але 
Чарлз вірив у планування, у його корисність для всіх прийдешніх років
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і десятиліть, байдуже, прийдуть* вони чи ні. У шо мить він вагався, чи 
слід посміхнутися до дівчиська.

Чи міг він її знати? Збігла донька котрогось із його знайомих? Дві 
чепурненькі жіночки зацікавлено розглядали Чарлза й дівчину.

— Містер Бенедикт? — запитала дівчина.
— Ну то й що?
Варто було їй заговорити, як Чарлзові стало ясно, що він її бачить 

уперше. її акцент одразу нагадав йому провінцію, село. На її маленько
му простодушному обличчі застиг вираз зосередженості, рішучості. 
Божевільна, подумав Чарлз. Хвора дівчина. Хоча він і не міг знати її, 
а проте в зовнішньому вигляді цієї дівчини було щось напрочуд знайо 
ме. Вона мала вицвілі, рудуваті, ледь вигнуті брови, великі трохи 
вилупаті очі. їй можна було дати років вісімнадцять. Надто маленька, 
щоб бути жінкою, хоча вже й не підліток.

— Ти такий високий... я ніколи не думала, що ти можеш бути 
такий височенний,— казала вона повільно. Слова у неї виривались 
якось необдумано, непевно. «А чи не вживає вона наркотиків»,— поду
мав мимоволі Чарлз.

— Що? Що ви?..
— Я читала про тебе. Ти проектуєш будинки та всяку всячину для 

бідних, і парки...— босою ногою вона водила по брівці. Нога біля 
кісточки блиснула білиною. Чарлз бачив, як непомірно велика кісточка 
рухалася під шкірою. Невелика подряпина на шкірі перекочувалася 
через кісточку, коли дівчина копирсала брівку босими пальцями. Дола
ючи ніяковість, дівчина осмілилась і рішуче заявила:

— Мені треба грошей, я бідна, я не з цього міста, але я бідна... 
Мені треба грошей сьогодні, ось зараз.

— Мені прикро...
Чарлз оговтався. Він був приємний, порядний, здібний чоловік. 

Багато років Чарлз трудився, поки став такий, який є; він ніколи не 
кидає слів на вітер. Навіть із дітьми,— а в нього було чотири сини,— 
він ніколи не говорив, не зваживши слів,— адже сказаного не вернеш.

— Чому тобі прикро? — спитала дівчина.— Тому що ти не впі
знаєш мене?

Здається, треба кінчати. Чарлз одвернувся і швидко пішов геть.
— Ти не впізнаєш мене? — розпачливо гукнула дівчина йому 

навздогін.
Вона пішла поруч, тоді забігла наперед. Його раптом охопила пані

ка,— а що, як дівчина справді несповна розуму або наркоманка? Кін
чики ніздрів її дитячого носика побіліли. Від люті. А зуби в неї нерів
ні. Коли вона ошкірила їх, то стала схожа на якогось гризуна. Вона 
стояла перед ним, заступивши дорогу, вже зовсім не схожа на дитину, 
стояла, ніби гном, важко й незграбно навіть при своїх півтора метрах 
зросту.

— Пробачте, але мені здається, я вас не знаю,— лагідно промовив 
Чарлз.

Він звик, що його зупиняли на вулиці чи в коридорах нижніх по
верхів «Сіті-Каунті Білдінга» — будинку мерії та окружного управлін
ня, його часто гукали на ім'я незнайомі, які потім виявлялися чемними 
добропорядними жінками і майже його сусідками, або занудистими, 
злими стариганами, дивакуватими дідами з тих, що проводять дні на 
лавках у парку, байдуже розглядаючи перехожих. Такі люди, як він
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сам, його рідко зупиняли, хіба що знайомі. Але молоді люди не турбу
вали Чарлза ніколи. Ніколи не зупиняли його такі, як ця дівчина.

— А в нас є щось спільне,— сказала вона.
На її личку навіть промайнуло щось ніби спроба підморгнути, 

проте чи підвели м’язи, чи ще чомусь, але обличчя лишилося безвираз
ним. Тільки зуби ожили, блиснули усмішкою. її очі насторожено вигля
дали з-під рудуватих вій. Чарлз відчув жаль до цієї дівчини, такої не
привабливої, з кістлявим, непринадним тілом. Чому вона так болісно 
усміхається? Чому в неї таке безвиразне обличчя?

— Ти думаєш, я божевільна, га? Шукаю милостині?
Він одмахнувся від неї, все ще усміхаючись. Краще відступити, 

усміхаючись. І все ж таки Чарлз не зовсім одвернувся від неї, побою
ючись цього рішучого личка. Він зробив кілька кроків, дивлячись на 
неї, потім трохи звернув убік і заспішив у натовп пішоходів. Ішов 
квапливо, широкими кроками, думаючи, ким могла бути ця дівчина. А 
втім — яка різниця? Вона для нього ніхто. Вона навіть і не дівчина, і 
не жінка. Ніхто.

Обід тривав дві години. Чарлзові друзі — приємні люди, як і він 
сам, вони легко спілкуються одне з одним. Усі вони досить інтелігент
ні, але, як і Чарлз, добре виховані й тому не підкреслюють цього. Всім 
їм у житті пощастило і всім тепер уже за сорок. У міру того, як зроста
ли Чарлзові професійні успіхи, він переїздив з одного офісу до іншого, 
аж поки дістався до «Сіті-Каунті Білдінга» в самому центрі міста. На 
цьому шляху він зустрічав людей, схожих на себе, які також стали 
відомими й напівофіційними особами. Він відмовлявся від старих дру 
зів і заводив натомість нових, хоча жодного з них не можна було на
звати справжнім другом,— вони були потрібними знайомими. Близьких 
друзів у Чарлза немає, у людей його віку і його становища близьких 
друзів і не буває — вони бувають у простіших людей.

Коли Чарлз повернувся в офіс, секретарка повідомила:
— У вашу відсутність приходила до вас молода жіночка. Вона 

казала, ви обіцяли взяти її на роботу.
Чарлз приховав здивування.
— Як її прізвище?
Секретарка подала папірець. «Елізабет Джун Сміт».
— У такому чудернацькому одязі. Якісь штани... І наче ковбой

ський капелюх.
— Здається, я такої не знаю,— відповів Чарлз. Він зайшов до сво

го кабінету і забув про дівчину. На стіні саме навпроти нього висів 
збільшений фотознімок міста. Чарлз сидів, розглядаючи знімок і мрі
ючи про чудове, казкове, досконале місто, яке виросте на місці сфото
графованого.

З вікна видно куточок цього міста, але, огорнуте смогом, воно не
цікаве. Раптом Чарлз відчув, як у ньому піднімається несподіваний 
приплив відрази, проймаючи все його єство.

Додому повернувся пізно, десь над восьму вечора. Дружина сказа
ла, вибачаючись:

— Хлопці були голодні й повечеряли самі. Жаль...
— Та нічого.
Найменший — чотирирічний Террі — показав батькові свій малю

нок. Білявий, надзвичайно вразливий малючок без кінця щебетав 
тоненьким здивованим голоском. Чарлз дуже любив своїх синів, йому 
аж не вірилося, що це його сини, що саме він дав життя цим створінням.
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Фреисіс налила йому чогось міцного, і Чарлз із склянкою в руці 
подався до своєї кімнати. Тут усе було так, як він залишив уранці. Він 
визирнув через вікно у дворик, де двоє інших його синів гралися з 
якимось хлопчиком. Трава на газонах яскраво зеленіла. Полишені на 
ній смуги здавалися неприродно різкими. Це добре, що сьогодні при
їздили робітники й підстригли траву і що все утримується як слід.

Без нічиєї допомоги Чарлз вийшов у люди, створив порядне життя 
для себе й для синів, і це здавалося йому неабияким досягненням.

Френсіс подала вечерю і розповіла, чим вона сьогодні займалася. 
Він, як завжди, намагався уважно слухати її. Його дружина була ве
села, жвава блондинка. Правда, останнім часом так складалося, що 
подружньому життю він приділяв менше часу, ніж хотілося б. Чарлз 
одружився з Френсіс, своєю ровесницею, шістнадцять років тому. Обоє 
походили з бідних родин, хоча вона була городянка, а його батьки 
жили на занедбаній фермі, на околиці невеликого містечка біля захід
ного кордону штату. Коли вони зустрілися, життя в них обох теж було 
схоже, Френсіс навіть зовні скидалася на нього — струнка, широко
коста дівчина, що любила спорт. Вони були помітною, симпатичною 
парою — обоє біляві, привітні, одне слово, звичайне здорове подружжя... 
Це вже згодом, десь років під тридцять п’ять, Чарлз відкрив, що він 
людина незвичайна.

Тепер бізнес вимагав від нього непосидючого життя, а Френсіс 
сиділа вдома, і хоча вона лишалася такою ж, як і раніше,— ясноволо
сою, чуйною, люблячою, доброю жінкою,— але якось віддалялася від 
центру його устремлінь, приміром, як старша сестра, чи що.

Він дуже любив дружину і синів, жив для них.
Після вечері Чарлз працював у кабінеті. Дзвонив у справах. Та 

сьогодні щось заважало працювати, відволікало, щось було негаразд, 
не проходило невиразне відчуття тривоги. Мимоволі намагався щось 
пригадати, але марно. До дверей кабінету підійшов Брюс, і Чарлз 
відразу збагнув, що старшому синові щось потрібно. Він давно звик до 
того, що людям завжди щось потрібно від нього, він непомильно роз
гадував усі їхні хитрощі та люб’язні усмішки. Брюсу вже чотирнадцять, 
він весь свій вільний час проводить на вулиці, але сьогодні залишився 
вдома і ось тепер торохтить лагідному всміхненому батькові:

— Знаєш, пей хлопець у школі... як він мене дратує... і знаєш — 
він чорний... Я справді намагаюсь не кривдити його... Сьогодні на уроці 
історії, уявляєш, він не знав, що таке Хіросіма, хоча всі знають, що там 
скоїлося...

Брюс був батьковим улюбленцем, але останнім часом зробився не
зрозумілий, дражливий, замкнувся в собі, ніби хотів вирватися з-під 
батькового впливу. Однак зараз син користався з того, що був батько
вим улюбленцем, і теревенив, по-змовницьки щось приховуючи.

— Ти хочеш поговорити зі мною? — запитав Чарлз.
Син опустив очі.
— Знаєш, щось дивне... Я не хотів казати при матері...
— Що саме? — квапливо перепитав Чарлз.
— Сьогодні е школі на останній перерві, ми вже збиралися на 

бейсбол, до мене підійшла якась особа.— Брюс хотів своїм виглядом 
підбадьорити батька, мовляв, це новина, як новина, нічого особливого 
і не варто хвилюватися.— Це була дівчина...

— Дівчина? Твого віку?
— Ні, не мого. Старша. їй, мабуть, усі двадцять.
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Чарлз здивовано дивився на сина. Він не думав, що тій дівчині 
стільки років.

— Не знаю, що їй треба, може, хоче, щоб ти влаштував її на 
роботу, абощо... Вона з Медіни, каже, що це твоє рідне місто... звідки 
вона довідалась? Не знаю, що їй треба... Вона весь час витріщалася на 
мене. Якась дивна. Казала, що дуже хоче їсти. Вчитель був у сусідньо
му кабінеті, мабуть підслуховував. Він звелів їй вийти...

— Але чого вона хотіла?
Брюс підняв угору долоню — меланхолійний жест невпевненості, 

якого він навчився від старших, може, й від батька.
— У неї тут нема де жити. Принаймні вона так каже. І вона знає, 

як і що в нас дома — певно, зазирала до нас у вікна...
— Що?
— Вона була якась збуджена й ніби посміхалася до мене. Це вже 

коли зайшов містер Бедфорд. І весь час торохтіла, плела щось недолад
не... казала, що має право жити у нас, так само, як і я, що ми повинні 
дозволити їй жити з нами... що в тебе багато грошей і ти хочеш розда
вати їх бідним, так ось вона бідна і ти маєш віддати їй ті гроші...

— Я маю віддати їй гроші?
— Ну щось таке. Та вона якась божевільна... весь час хихотіла і 

все підсовувала до мене свій стілець... А вдягнена, мов справжнісінький 
псих...

Чарлз відчув, як у нього закалатало серце. Він дивився на сина й 
намагався вгадати, що могло означати його раптове мовчання. Брюс 
стояв і зніяковіло дивився на батька.

— Що ще? Говорила вона ще щось?
— Це все,— відповів Брюс.
Смагляве розумне обличчя старшого сина так і лишилося непро

никним. І Чарлз перепитав ще раз:
— Більше нічого не сказала?
— Ні.
Але й тепер він не повірив синові.
Наступного ранку вона чекала на Чарлза в коридорі перед його 

офісом. Сиділа на підлозі, колінами торкаючись грудей.
На ній були ті самі заяложені джинси, крислатий капелюх лежав 

на колінах; вона мала такий вигляд, ніби чекала на нього ще від учо
рашнього дня. Без капелюха здавалася ще молодшою. Чарлзові рап
том видалося, що він добре знає колір її коротко підстриженого на лобі 
вогненно-рудого волосся.

Він пропустив її до свого офісу і тремтячою рукою зачинив двері.
— То тепер ти вже знаєш, хто я? — спитала дівчина.— Поглянь на 

мене!
Вона зухвало пройшлася по великому кабінету, певна, що Чарлз 

стежить за нею. Була вона сповнена якоїсь дивної хворобливої енергії. 
Біля вузького вікна, що здіймалося від підлоги до стелі, дівчина зупи
нилась, і, взявшись руками в боки, почала критично розглядати місто.

— Я знаю про тебе все,— повагом сказала вона, дивлячись на 
Чарлза через плече.— Мати збирала статті про тебе. Всі ці роки вона 
передплачувала газету вашого міста, а я до останнього часу так і не 
знала, навіщо це їй... А дізналася тому, що вона померла. її приятель
ка розповіла мені все. Геть усе. А мати померла кілька тижнів тому.

Вона дивилася на нього через плече.

132 Джойс Керол Оутс. Оповідання.



її просте обличчя зашарілося від збудження і тепер було майже 
гарне.

— Ти не хочеш запитати, як вона померла? — Чарлз зробив зусил
ля, щоб не відвести погляду.

— Тож як вона померла?
— Нещасливий випадок. У машині. З п’яних очей.
Вона різко відвернулась од вікна, енергійно потерла долоні.
— Так ось, містере Бенедикт, я забрала всі свої речі, вони тепер 

на автобусній станції, в камері схову.— Вона говорила в ніс, гугнявила, 
як гугнявлять на Чарлзовій батьківщині, і все ще час од часу нервово 
посміхалася, показуючи зуби.— Взяла метрику. Фотографії. Старі 
знімки. І ще пачку старих листів та деякі газетні вирізки... може, для 
декотрих не зовсім переконливі, але досить промовисті для нас із то
бою та й для будь-кого іншого, хто зацікавиться...

— Скільки тобі років? — зненацька урвав її Чарлз.
— Двадцять шість.
— Ок як!
Чарлз мимоволі опустив руки. Двадцять шість!
— По метриці я Елізабет Джун Сміт, але друзі звуть мене Сміт, 

Сміт,— щебетала дівчина, підходячи до Чарлза впритул.— То що, 
шкода тобі, що її вже немає? Чому ти мовчиш?

Чарлза раптом охопила паніка.
— Лорі Гебб?
— Та вона ж, Лорі Гебб! Отже, ти знаєш її ім’я!
Дівчина засміялась і по-панібратському поплескала його по руці.;
— Я її давно, давно не бачив...— почав Чарлз.
— Авжеж, двадцять шість років, авжеж... Але якщо ти знаєш її, то 

знаєш і мене. То як тобі подобається отака зустріч зі своєю донь
кою?..— І вона підняла до нього своє обличчя, яке раптом стало ніжне. 
Та й голос її теж став ніжний.

— Я про ііе нічого не знав,— повільно вимовив Чарлз,— зовсім 
нічого...

— Що ж, тепер знатимеш.
Чарлз притулив долоні до обличчя, йому зробилося недобре. Дів

чина стояла навпроти. Він боявся, що йому запаморочиться в голові, що 
його замлоїть... Дівчина щось говорила про міжміський автобус, про те, 
як «зав’язувала знайомства», як перебивалася купленими на вулиці 
пиріжками... її мова була весела й збуджена, наче в п'яного. _

— Вчора я ходила біля твого дому. Боже, у тебе певно водяться 
грошенята! А яка у тебе жінка? Мабуть, леді з цих місць? Га?

— Я... я не знаю, що тобі...
— Ти казав їй про мене?
— Я не знав, що ти є. Я все ще... все ще не можу...
— Мене звуть Елізабет Джун Сміт,— роздратовано обірвала його 

дівчина,— і я б не радила тобі забувати це ім’я! І не забивай мені 
баків різними дурницями. Чого витріщився? Як хочу, так і говорю! 
Може, в твоєму шикарному кабінеті й не балакають голосно, тільки 
мене це не обходить. Досить уже мною попихали. Все життя тільки й 
чую: «помовчи» та «замовчи». Вона завжди лишала мене в баби, бо 
сама тільки й знала бігати — все думала, ніби вона красуня, не те, що 
я, мені вона весь час дорікала, що я потворна і що вона, мовляв, соро
миться мене. А тепер вона померла, і ось я в тебе. У мене залишилося 
кілька доларів, я вже давно не їла нічого, крім пиріжків на вулиці...
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' Схвильований Чарлз мовчки дивився на неї. Зненацька він поду
мав, що його донька зовсім позбавлена жіночої принадливості.

— Скажи, що любиш мене. Любиш мене,— наполягала дівчина.
Чарлз не міг вимовити й слова, і обличчя в дівчини сполотніло від

гніву. Колись давно, йому тоді було шістнадцять, він зустрічався з дів
чиною на ім'я Лорі Гебб. І тепер ясний здивований погляд Лорі стежив 
за ним з обличчя цієї незнайомки.

1 — Я... я не знаю, що й...
— Може, ти не хочеш дочки? — Вона посміхнулась.— Я розмовля

ла з твоїм сином. Можу закластися — він твій улюбленець. Але віднині 
буде в тебе й донька. Ось я, перед тобою. Материна приятелька розпо
віла мені геть усе. Я все знаю. Коли мати зрозуміла, що завагітніла, 
вона відшила тебе і зійшлася з другим хлопцем, з яким також зустрі
чалась і який подобався їй більше, ніж ти. Він оженився на ній. Боже
вільна. Вона уявила собі бозна-що, обплутала його, і він оженився на 
ній. Вона й справді мала себе за красуню. Але я не хотіла б скидатися 
на неї. Я хочу бути саме такою, якою я є. І не хочу бути схожою ні на 
кого іншого, ні на неї, ні на тебе.

Чарлз усвідомлював: оця дівчина — його донька. Так, це була 
його донька

— Вона вічно десь пропадала,— обурено говорила далі дівчина.— 
Атож! І її врода згодилася їй! Цей чоловік, Гобі Варт — він вважався 
моїм батьком, та й сам думав, що він мій батько,— пішов до війська, 
а коли повернувся, то кинув її — не знаю вже чому — я тоді була ще 
дитиною. Вона домоглася розлучення і зійшлася з іншим, ти знаєш 
Ернеста Хааза?

— Ні. Ні. Я не знаю такого. І не знав ніколи,— Чарлз затинався.— 
Чи він... чи все це відбувалося у нас? У Медіні?

— А де ж іще? Ти більш ніколи не приїздив до Медіни?
— Усі мої родичі вже повмирали.
— Хай йому біс, усі повмирали,— весело повторила дівчина. — 

Нам залишиться більше місця, еге ж?
— Отже, твоя мати загинула. В автомобільній катастрофі?
— Врізалася в дерево. Майже зітнула окаянну голову. Людоньки, 

вона була така безпросвітна, тобто абсолютно темна... Не те, що ми...— 
Дівчина грайливо глянула знизу Чарлзові в очі.— Вона провела все 
своє життя у тому смердючому містечку. Не те, що ми. Ми втекли. Нам 
з тобою палець у рот не клади.

Чарлз дивився на неї і думав про Лорі Гебб, ту дівчину, через яку 
він колись втрачав розум, і яка відшила його менш ніж за два тижні. 
Тоді він ще не був теперішнім Чарлзом Бенедиктом і навіть не став 
тим хлопцем, який мав вирости в Чарлза Бенедикта.

Тоді Чарлз був довгий, худющий, сором'язливий, мов дівчина, 
страждав од самотності, не міг знайти спільної мови з однокласника
ми, які нехтували ним... Він хотів догодити їм, але не знав, як це роби
ться. Та й що він взагалі знав? І от саме тоді з'явилася в його житті 
Лорі, впевнена в собі і в своєму місці серед підлітків, вона не побояла
ся подружити з ним. Може, вона хотіла закохати його, а може, просто 
пожартувала. Була життєрадісною, простою, але дуже модною дів
чиною. З викликом: манікюр, білі шкарпетки, на зубах завжди хрум
тить запашна гумка... Пригадався той єдиний випадок інтимності з нею 
в покинутому автомобілі біля саду її батька. Єдиний випадок. Вона 
ніжно притягла його до себе, а потім відсторонила, так само ніжно й
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байдуже, ніби між ними нічого й не сталося. Чарлз не міг збагнути 
цього. Йому здавалося, що його життя обірветься, що він не зможе 
жити. Але його шістнадцятирічне життя тривало, він закінчив школу 
і дістав стипендію, щоб навчатися далі, в університеті, а Лорі покинула 
його і одружилася з хлопцем, старшим за нього на кілька років.

Оце і все.
Ці події знов увійшли в Чарлзове життя, принижуючи його. Важко 

сказати, що більше принижувало його — сам розвиток подій, де він 
виступав батьком дитини, чи фінал — оця дівчина, яка стоїть у його 
детройтському офісі й розглядає його.

— Певно, кмітливий чоловік твого польоту не хотів би мати ніякого 
клопоту, чи не так? — вела далі дівчина.

— Я дуже хотів би допомогти тобі... щоб...
— То не тягни! Бо мені до зарізу потрібні гроші! Нині.
— Я дам тобі, скільки скажеш...
— Я голодна. Давай зараз же.
Він витяг гаманець і незграбно відрахував їй кілька крупних 

банкнотів. Дівчині перехопило дух. Вона якийсь час розглядала гроші, 
потім вимовила:

— Дякую. Дякую, що не поскупився.
— Зачекай, я ще випишу тобі чек. Ти певне... певно, дуже голод

на... Давно не їла?
Вона зашарілася, ніби приємно вражена несподіваною увагою з 

його боку. В ній навіть прозирнула жіноча тендітність.
— Та вже щось куплю. Не турбуйся.
— А ти зможеш... дати собі раду?
— Ще й як!
Вона раптом натягла на голову капелюх.
Хотіла зробити це грайливо, але не змогла приховати свого збен

теження. Ні, вона не дитина й не дівчина. На її обличчі, шиї вже намі
тилися зморшки, злегка позначені брудом. Розпусна дитина — його 
донька. Двадцятишестилітня.

— А що ж ти робитимеш? — поцікавився Чарлз.
Йому бракувало повітря, хотілося сісти, але він і далі розмовляв 

стоячи.
— Житиму. Своїм життям.
— Куди ти зараз поїдеш?
— Нікуди. Тут, у цьому місті, мені підходить якнайкраще.
Ці її слова ввігнали Чарлза в піт.
— У цьому місті?
— Авжеж. Велике місто. Про таке я мріяла все своє життя.
— А не хотіла б ти податися ще кудись, скажімо, до Чікаго?
— Ні, дякую,— відказала вона зневажливо.— Я хочу бути ближче 

до тебе. Саме тут я зустріла батька, свого справжнього батька, і не 
хочу залишати його. Чи могла б я навідуватися до тебе додому, по 
неділях...

— Ні, не роби цього!
— Чому? Ти соромишся мене?
— Ти ж знаєш... знаєш... послухай,— насилу вимовив Чарлз.— 

Мені недобре... Це такий жахливий удар для мене...
— Ти не хочеш доньки?
Чарлз із страдницьким виразом заплющив очі.
— Ти не хетів би знати про мене? Га?
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— Звісно, що...
— Ти брешеш! — збуджено вигукнула дівчина.
— Я не хотів образити тебе. Повір мені, будь ласка,— затинався 

Чарлз.
Вона ще глибше натягла свій клоунський капелюх. Повернулася 

до дверей.
— Не зважай. Я люблю пустувати. Щоб ти знав, у мене своє жит

тя і свої плани. Свої друзі. Єдине, що мені потрібне, це гроші і якийсь 
куток, де б я могла притулитися... Не пробуй нав’язати мені свою волю. 
Не на таку напав. Це не для Сміт. Отож заспокойся.

Чарлз спробував усміхнутися. її слова принесли йому полегшення.
— Хочу, щоб ти звав мене «Сміт».
— Сміт,— промимрив Чарлз.
— Ми з тобою навіть могли б укласти угоду,— весело докінчила 

вона, збираючись іти,— як це роблять у вас в Детройті. Згода?
Кілька наступних днів Чарлз чекав од неі дзвінка. Коли вдома 

дзвонив телефон, у нього обривалося серце. Але нічого не трапилося.
Його життя йшло, як і раніше, ті самі справи, клопоти. Дні вже 

зібралися в тиждень, у другий. До нього прилітали з Нью-Йорка, він 
сам злітав до Нью-Йорка. Злітав до Лос-Анджелеса на нараду. Але на 
відстані весь час думав про дочку, про дружину і синів... думав про 
свій затишний кабінет удома, про офіс у центрі міста, про великі фото
графії, карти й схеми, над якими працював, намагаючися втілити свої 
задуми в життя. Але все це тепер видавалося йому нереальним, при
марним. Він нічим не володів по-справжньому і не міг нічого довести 
до пуття.

Згадував він і про Лорі Гебб. Десь далеко, в іншому місті, обіда
ючи в розкішному ресторані, він ввічливо кивав на слова своїх ком
паньйонів, а думав про Лорі Гебб, про те життєрадісне дівчисько, в 
якому навряд чи було півтора метра зросту, з багатозначними посміш
ками, безперестанними балачками, милими жартами — вульгарна дів
чина, як на його сьогоднішній розум, але тоді для нього не було чарів
нішої. її недбало оголені руки, її ноги, принадлива звичка жувати 
гумку — завжди жувала гумку! Пригадувалось її по-дитячому енергійне 
тіло, округле тендітне личко і її вогненне волосся, довге й красиво 
закручене внизу. Лорі зрадила його. І тепер, через двадцять сім років, 
він відчував майже фізичний біль від думки, що вона обдурила його. 
Оте дешеве дівчисько водило за ніс Чарлза Бенедикта. Вона жила, 
зовсім забувши про нього, народила дитину, його дитину, дожила в їх
ньому місті до сорока, спилася, мабуть, і тепер пішла з цього світу.

Мати його дочки.
Всюди, де йому доводилося бувати, навіть на затяжних виснажли

вих нарадах із мером міста і його помічниками, його аж пересмикувало 
від однієї згадки про Лорі. Про сам факт її існування в його житті. Як 
і всі факти, як статистику, виміри й дати, сам факт існування Лорі вже 
не можна змінити. Доки живе їхня дочка, доти житиме все, що поро
дило її, житиме, десь причаївшись у ній, у її генах.

Він усе чекав дзвінка від неї. Адже невдовзі їй знову потрібні 
будуть гроші. Жінка переповідала все, що відбулося протягом дня, 
повідомляла про телефонні розмови, які його стосувалися, про пробле
ми синів, про їхню школу, бо публічні школи в місті зовсім занепали, 
або, знітившись, починала говорити, що відчуває, як між ними виникає
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якась відчуженість, про свою самотність — коли це з її вини, то що 
вона має робити?

— Немає між нами ніякої відчуженості, звідки ти все це взяла?— 
ніяково заперечував Чарлз.

Він часто обнімав дружину, ніби намагався заховати від неї своє 
обличчя. Часто пестив менших синів, відчуваючи їхню беззахисність. 
Щовечора, прийшовши додому, стурбовано дивився в обличчя дружи
ни, з острахом чекаючи погляду, який виказав би, що їй стала відома 
жахлива новина...

Нарешті дівчина подзвонила йому в офіс.
— Такі великі птиці, як ти, завжди обідають по ресторанах. Давай 

і ми десь пообідаємо разом,— заявила вона безпричинно веселим голо
сом.— Це говорить Сміт, твоя знайома Сміт, твоя ти знаєш хто! Я доб
ре їла і непогано проводила час. Прекрасне місто. Я тут познайомила
ся з людьми... Хочеш побачити, де живу? То їдь до мене!

Занепокоєний її веселим тоном. Чарлз поспішив дістатися на вка
зану адресу. Виявилося, що це неподалік од східної частини, в нетрях 
міста Це здивувало його, бо за отримані від нього гроші вона могла 
вибрати собі щось краще. З північного боку ця частина міста межує з 
університетом, і тому тут поруч із найбіднішими живе молодь певного 
типу — на вигляд також дуже бідні люди, одягаються убого, ходять 
патлаті й неохайні. Будинок, у якому оселилася його дочка, був свіжо- 
пофарбований у яскраво-зелений колір, на ганку біля входу сиділо 
п'ятеро чи шестеро молодиків, одягнених абияк, із довгими брудними 
патлами та блідими обличчями. Каламутними очима вони здивовано 
позирали на Чарлза. Квартира його дочки містилася на другому повер
сі. Двері з коридору були розчинені навстіж.

— Заходь! Здрастуй! Ну як тобі все це подобається? — вигукну
ла вона.

Сполоханий стукіт меблів, запах ладану чи, може, парфумів, її 
збуджена жестикуляція. На ній був той самий одяг, навіть той самий 
ремінь з широкою пряжкою, з-під вилинялої голубої блузки видніли 
плескаті груди. Вона метушилася навколо нього, намагаючись усадови
ти на стілець. Розмовляючи, стояла навпроти, тримаючи рукою за під
йом босу ногу, ніби виставлялася напоказ чи спокушала його.

— Вибач, я трохи напідпитку. Тут двері не зачиняються ні на хви
лину, я користуюся скаженим успіхом... Але я нікому не виказала своєї 
таємниці... Боже, тут живе чорна дівчина, на ім'я Джінні... зажди, хай 
вона прийде... метр вісімдесят заввишки, дебела дівка... боже,— тріско
тіла вона, хихикаючи,— вона може переламати карк будь-якому муж
чині! Вона...

Чарлза не полишало відчуття, ніби дочка відштовхнула його, від
мовилась од нього. Але він слухав, терпляче слухав її базікання. У кім
наті панувало жахливе безладдя, повно всілякого мотлоху, штора на 
вікні вся піднята вгору і, мабуть, давно вже зачепилася там.

Дочка чепурилася перед ним, не вгаваючи ні на мить.
— У мене тут безліч друзів. Ми розважаємося. Всі люди чудові, 

якщо їм створити умови, правда ж? Мені треба трохи грошей. Мені 
слід було б завести постійний рахунок у банку. А як твої діти — твій 
син? Знаєш, він симпатичний. Ні, тут не те, що вдома, тут у мене є 
друзі, яким я подобаюсь. Прошу тебе, дай мені трохи грошей, і я потім 
довго не буду тобі набридати, їй-богу.

Він витяг гаманець. Але двері до кімнати все ще були відчинені.
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1 — О, добре, добре! О, мені треба грошей, треба! — збуджено заве
ла дівчина.

Чарлз якийсь час вагався, а потім відрахував ій півтори тисячі до
ларів. По дорозі сюди він зайшов у банк і приготувався до такої роз
в’язки. Але він не був готовий до її п’яного улесливого белькотіння, до 
того, що вона так візьме гроші від нього — ніби виявляючи йому вели
ку ласку.

— Боже милостивий, Ісусе, о, як вони мені потрібні!...
Вона поспішила до ліжка і заходилася ховати гроші в подушку.
— Не роби цього! Не залишай їх тут! — вражено вигукнув 

Чарлз.— Тут їх украдуть.
— Тільки не мої друзі. І тільки не тут. У нас не такі порядки, як 

у вас, містере Бенедикт,— заперечила розпашіла дівчина.
— За такі гроші тебе можуть і вбити.
Вона тільки засміялась і відмахнулася від нього.
— Віддай їх мені. Я тобі їх потім поверну,— запропонував Чарлз.
— Ходімо обідати. Ходімо кудись до ресторану, щоб я могла пока

зати тебе,— відповіла дівчина, ніби забувши про гроші.— Чекай, я по
шукаю черевики... та чорт з ними...

Вийшли на вулицю. Вона щебетала, повисаючи у нього на руці. 
Босоніж була ще менша. Від неї йшов якийсь нудотний, неприємний 
запах. Чарлз відчував відразу до неї, до її енергії, до її безтурботного 
базікання, до самого її існування. Вона розповідала про приятелів, 
називала низку імен, говорила про господаря будинку, про друзів, які 
до неї добре ставляться.

— Тату, ти повинен з ними сам поговорити! Вони знають, що й до 
чого! Вони ніколи ні від чого не відмовляються, але щоб самі щось 
дали, цього не буває. їм начхати на все: на місто, на країну, на цілі
сінькі богом прокляті Сполучені Штати — і, повір мені, я їх ро
зумію...

Вони зайшли до невеличкої піцерії. Не змовкаючи ні на хвильку, 
дівчина відкинула із скронь руде волосся. Чарлз дивився на неї, неначе 
вперше побачив. Це його дочка говорить до нього. Його дочка. Чарлз 
бачив у її обличчі риси Лорі, риси тієї Лорі... міг навіть уявити в ньому 
і щось від себе.

Невже це можливо?
Чарлз зусиллям волі повернувся від мрій до дійсності. Дівчина 

замовила собі піцу 1 і кока-колу. Чарлз узяв каву. Дівчина весь час 
збуджено щебетала, схоплювалася з місця, махала комусь у вікно на 
вулицю. її лице пашіло. Чарлз бачив, як щось проповзло в неї по лобі 
й сховалося в густому брудному волоссі...

Вона відсунула від себе піцу.
— Боже. Я мабуть вирву.
— Що з тобою?
— Зажди. Зажди лишень.
Вона заплющила очі й вчепилася пальцями в край стола. На її 

обличчі проступили великі краплини поту. Нечисленні відвідувачі 
ресторанчика поглядали від своїх столиків на Чарлза й дівчину. Нудно 
дзижчав вентилятор.

— Тобі краще? — спитав Чарлз.
— О боже,— вона притислася лобом до краю стола. Чарлз безпо

1 Італійський пиріг. ^
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радно дивився на руду копицю її волосся. Чи не божевільна вона? А 
може, хвора? Вона знову почала говорити не спиняючись:

— Ти мій батько. Це для мене неабищо, ха-ха. В мене є свої пла
ни, але я стала якась нерішуча, не можу вночі заснути, якщо не прийму 
добрячої дози наркотику... Мені хочеться назад, додому... Мати помер
ла, я була на похороні... на похороні бачила її обличчя, її волосся... У 
неї було таке ж волосся, як і в мене... Я люблю її, але добре, що вона 
врізалася... від машини нічого не залишилось і мені виплатили стра
ховку... Я тепер теж хочу власну машину! І хочу, щоб у мене був мій 
власний куток!

Чарлз узяв її руку. Вона була зовсім холодна.
— Але ж у тебе є власний куток, чи ж не так? — лагідно заперечив 

він. «Для неї було б краще не жити»,— зненацька майнула думка.
— Уночі тут гамірно. Поліцейські сирени, ще щось... я тут не можу 

заснути...
Вона через силу підвела голову. Жили н а : шиї1 напружились. 

Чарлз звернув увагу на те, що її зіниці були нечіткі, розпливчасті.
— О боже,— сказала дівчина, ніби прокидаючись від важкого 

сну.— Котра година? Я спала цілий день... Не можу прокинутися:.. 
Мені треба відіспатися від усього цього.— Вона насупила брови, змор
щила лоба. Різко струснула головою, щоб остаточно прокинутися.— 
Слухай. Не лякайся. Забудь усі ті дурниці, що я тобі верзла. Я надто 
балакуча. Просто я сільська баба, та й годі.

— З тобою все гаразд? Ти не захворіла? 5
Дівчина встала, зачепивши стіл, і люто відкинула волосся з об

личчя. ’ •
— Я вже спізнююсь на зустріч з одним чоловіком, моїм другом. То 

краще віддай ті гроші зараз, бо мені ніколи. Я зовсім забула.— Дівчина 
простягла до цього руку і поманила пальцями. Говорила вона голос
но.— Я їм усілі так і відрізала: я зможу розплатитись, якщо треба, і не 
потребую для цього заробляти своїм тілом. Я їм не та потіпаха, що була 
вдома. Я належу сама собі й більш нікому. Ти краще не тягни, а да
вай гроші!

— Але ж...
— Мені вони потрібні. До зарізу. І не пробуй відкараскатися 

дрібними грішми.
Чарлз спробував вивести її з ресторанчика, щоб віддати гроші без 

свідків, але її не можна було зрушити з місця. Вона стояла з простяг
нутою рукою. Зрештою довелося віддати гроші тут, п’ятнадцять купюр, 
які вона жужмом запхала в кишеню своїх джинсів.

Вона вийшла.
Коли Чарлз вийшов слідом за нею на вулицю, її вже ніде не було. 

Вона злилася з неквапливою юрбою млявих мешканців цього району — 
і негрів, і білих,— людей, які знічев’я тиняються вулицями, бо їм немає 
чого і немає куди поспішати. Чарлз стояв на тротуарі, оглядаючись 
навкруги. Де дочка? Зненацька йому згадалися часи депресії, так ніби 
він знову потрапив у тридцяті роки, у відразливі, пброЖнї роки в його 
житті і в житті всієї країни, коли бездомні, безпорадні люди без май
бутнього, схожі на його дочку, збиралися докупи й шукали роботи. 
Блукали з міста до міста, з міста до міста... Різниця хіба в тому, що ці 
молоді люди не шукають роботи. Вони не шукають уже Нічого.

Вони проходили повз нього, він повільно обминав їх. Чарлз був 
вражений, приголомшений зовнішнім виглядом цього світу, його сморо-
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дом. Чарлза оточували людські подоби, які вже й не були людьми в 
повному розумінні цього слова. Людська лавина, яка починає котитися 
повільно, мчить дедалі швидше, нарощуючи свою руйнівну силу... Мож
ливо, їх уже тисячі... отаких, як його дочка? Як оті обшарпані патлаті 
волоцюги, що траплялися йому назустріч? Можливо, їх уже мільйони, 
в цій людській лавині, яка ось-ось накотиться на нього і розчавить?.. 
Перед Чарлзом став хлопчина років двадцяти з рюкзаком на спині. 
Неприродно скоцюрблений, він простяг руку, але Чарлз одвернувся. 
«Щоб ти здох», — кинув хлопець йому вслід, однак без зла, байдуже.

А трохи віддалік, палицею докинути, височіли хмарочоси централь
ної частини Детройта. Деякі серед них були справжніми шедеврами 
сучасної архітектури.

«Чи не втрачаю вже я глузд? — подумав Чарлз.
Якийсь час дочка знову не дзвонила йому. Однак він повсякчас 

думав про неї, згадував її пишне волосся, її енергійність. Розмовляв з 
нею. Говорив їй: «Ти змінила все моє життя, моє майбутнє. Я, здається, 
люблю тебе... Я знаю, що ти моя дочка...»

Однієї суботи, вони вже повернулися з гостей, коли Френсіс неспо
дівано запитала:

— Вона там була? На вечірці?
Він дивився на неї, не розуміючи, що вона хотіла цим сказати.
Дружина почала безпорадно ридати.
— Що?.. Немає ніякої жінки, про що ти говориш! Яка жінка? Що 

ти маєш на увазі? — ніяк не розумів її Чарлз.
Але Френсіс не вгамовувалася. Вона знай прискіпувалася до нього, 

не відставала і в спальні, домучувала його тріскучим переляканим ше
потом, не бажаючи будити синів. Чарлз розумів, що у неї істерика, і 
ненавидів її сльози, і голос, і перекошене стражданням обличчя. Яка ж 
вона стара! Вона так швидко постаріла, значно швидше, ніж він!

— Якщо ти надумав розлучитися, скажи мені. Я хочу знати прав
ду — хочу знати, куди діваються гроші і що з тобою коїться. Хто вона, 
і що їй треба? Вона теж одружена? Чи ви вдвох потішаєтеся наді 
мною?

Чарлз стиснув голову руками — збожеволіти можна! Сльози істе
ричної жінки падали йому просто на обличчя. Вона шепотіла над самі
сіньким вухом! її перелякані слова, конвульсивні рухи рук, білих і в’я
лих вище ліктя, мов тісто,— ніби підбурювали завдати їй болю... Хтось 
має вмерти, когось доведеться втратити! А вона безпорадно плакала, 
ніби напрошуючись. «Ну чого ти хочеш, чого тобі треба?»

Нарешті Чарлз заговорив. Десь за годину йому ніби пощастило її 
переконати. Вона заснула, знесилена від плачу, трохи напідпитку, а він 
лежав, дивлячись у темряву, і вільно думав про свою дочку.

Вранці Чарлз холодно застеріг Френсіс:
— Щоб ти більш ніколи не говорила зі мною так, як учора. Ніколи!
Вона перелякано кивнула на знак згоди.
Тепер Чарлз почав в обідній час приїздити на своїй машині в ра

йон, де жила дочка, і потім пішки прогулюватися по навколишніх 
вулицях Він уже впізнавав обшарпані занедбані магазинчики, алеї, 
ганки перед будинками, де грілися на сонці негренята. Він доходив аж 
до університету, з його сучасними вульгарними гуртожитками, що гор
довито виставляли напоказ свою бетонну фактуру. Тут тинялася молодь, 
одягнена абияк, а поряд молоді люди в нормальному одязі та з книж
ками в руках поспішали в царство бетону і сонячного сяйва. Тут надмір
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скла, глухих, суцільних стін і газонів. Чарлз мружив очі від яскравого 
блиску і блукав, сподіваючись десь зустрітися з нею.

Шукав у ьатовпі дівчину з рудим волоссям. Дівчину, яка була не 
зовсім дівчиною.

Кілька разів він підходив до її квартири й стукав у двері. Але 
ніхто не відповідав. Одного разу він чув, що в кімнаті надривалося ра
діо, проте й тоді йому ніхто не відчинив.

Чарлз мріяв про неї — про дівчину з вогненно-рудим волоссям.
Нарешті вона подзвонила йому. Сказала зовсім слабким голосом:
— Ти потрібен мені. У мене неприємності.
Коли він увійшов до кімнати, вона лежала в ліжку. Цього серпне

вого дня у місті стояла спека, було душно, а вона лежла в ліжку під 
якимось лахміттям і дрижала. Вона запитала Чарлза:

— Чому ти їхав так довго? Ти не заявляв у поліцію? Мені весь час 
вчуваються поліцейські сирени. Я не поїду ні з якою швидкою допомо
гою, обхоплю двері ногами і не поїду, не дам себе витягти звідси... Хай 
розірвуть мене надвоє, але не дам, щоб мене винесли крізь оті кляті 
двері..

— Ні, я нікому не заявляв. Усе буде гаразд,— заспокоїв її Чарлз. 
У неї було перекривлене, жахливе обличчя. В кімнаті стояв задушли
вий сморід. Вона лежала, випроставшись на матраці, без подушки, на 
зібганому простирадлі.

— Що сталося? — спитав Чарлз.
— Нічого. Мені треба грошей. Оце і все. Грошей. І щоб зараз.
— Може, покликати лікаря?
— Ні, ніяких лікарів.
— Але ж... але ж ти нездорова...
Вона закричала, зводячись на лікті:
— Спробуй сунути свого носа в мої справи і ти пожалкуєш! Що ж, 

звісно, ти мій батько, але тільки й того... В мене є свої плани... Хочу 
побачити західне узбережжя... Я забираюсь із цього огидного міста... 
мені треба грошей. Я загубила гроші, якими збиралася заплатити за 
квартиру. А ще мені треба .віддати сто доларів Джінні. Я загубила 
номер твого телефону і ніяк не могла знайти телефонну книгу...— Обу
рена дівчина заплакала і почала бити по покривалу сухими кістлявими 
кулачками.— А ти... я тобі не потрібна! Ти не любиш мене! Ти ніколи 
не назвав мене на ім’я, та й ніяк не називаєш мене! Ніколи не поцілу
вав! Я не люблю тебе! Я забираюся звідси і мені потрібні гроші, і ти 
краще дай їх мені, якщо не хочеш неприємностей... Я подамся в Калі
форнію і, якщо колись повернуся на цей смердючий смітник, то лише 
такою, яку всі оці виродки будуть цілувати в сідницю. бо тут є... є ви
родки... по них так і плаче в’язниця, повір мені, — її голос піднісся аж 
до зойку,— якщо вони гадають, що можуть насміхатися з мене! З мене! 
Попихати мною! Ні, вони не будуть попихати мною. Я гак їм і ска
зала, що я їх можу в одну мить запроторити до в’язниці, що мій батько 
ось так, — вона підняла вгору два щільно стулені пальці, — ось так із 
самим мером Детройта і з комісаром поліції, тому я можу пересадови- 
ти всіх отих проклятих сучих синів!

— Кому ти це казала? Хто вони? — обережно спитав Чарлз.
— Давай мені гроші, і забирайся звідси геть!
— Але...
— Я сказала, давай! Я вмираю! Я не можу так! Ти хочеш здиха

тися мене, хочеш, щоб я вмерла, ти мерзенний негіднику, — я знаю, я
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бачу по твоїх поганих лихих очах, якщо я помиратиму, ти запхаєш ме
ні в рот покривало і задушиш мене, я не вигадую, я знаю, ти на
валишся на мене і запхаєш покривало мені в горлянку, задушиш мене, 
а потім підпалиш будинок... я знаю тебе... бачила твої фотографії в 
газеті...

Вона вже сиділа, розмахуючи на всі боки кістлявими кулачками. 
Обурено теліпалися її маленькі неживі груди.

— Давай гроші! Давай мені гроші.
У нього серце несамовито калатало. Вона не дівчина, не жінка, не 

людина. Вона була просто живою присутністю і більш нічим, нічим, 
окрім злої, змученої плоті, якимось чином приведеної ним на світ. Його 
дочка. Невже він міг би справді задушити її? Навалитися на оце ма
леньке тіло, затиснути його колінами і запхати оту огидну ковдру їй у 
горло?.. В її злий рот?

Чарлз приклав руку до грудей і відчув, як шалено б’ється під ру
кою його розхвильоване серце. Він витяг гаманець.

— Ось, бери гроші! — промовив Чарлз пошепки.— Це для тебе! 
Купи собі щось! Живи, як хочеш, і роби, що хочеш. їдь до Каліфорнії, 
дивись, що хочеш,— квапливо шепотів він, ніби побоювався, що хтось 
підслухає.— Перед тобою все відкрито... Ти молода... Все приваблює 
тебе, чекає на тебе... не бійся...

Побачивши гроші, вона ніби прокинулась, для певності струснувши 
головою, неначе щоб прогнати сон. Нахилилася схопити гроші.

О боже, ти врятував мені життя... ти врятував мені життя...— 
повторювала вона знову й знову.

Чарлз спостерігав, як вона хапала гроші, банкнот за банкнотом, 
її неживі, білі, худі груди обвисли. Ключиці аж світилися з-під шкіри.

— Ти врятував мені життя...— Вона витерла щоки, ніс.— Боже, 
це ж добре. Якраз вчасно... А тепер можеш іти.

Але він боявся прощатися. Невже не було більше про що говори
ти? Він повинен обов’язково пояснити їй, сказати: «Ти змінила моє 
життя... я люблю тебе...»

— Тепер можеш іти,— нетерпляче повторила вона.
— Ти... ти не бійся...
— А чого б це у бісового батька мала я боятися? — скоса зиркну

ла вона на Чарлза.
Заточуючись, він вийшов на вулицю. Повз нього повільно проїхала 

патрульна поліцейська машина. Повітря аж тремтіло від спеки. Про
стуючи до своєї машини, Чарлз побачив трьох молодих людей,— хлоп
ців чи дівчат, він так і не розібрав, — які, спершись об стіну будинку, 
сонно дивилися на той бік вулиці. Чарлз теж глянув туди, але нічого 
не побачив, крім зачиненого продовольчого магазину. Вони були не по 
літах урівноважені, з порожніми, голодними, розсудливими обличчями 
хитрих, але безсилих звірят. Чарлзу раптом стисло серце від жалю до 
них і до своєї дочки, таких молодих і водночас таких старих людей. 
Місто не прийняло їх, відняло в них майбутнє.

— Може, дасте що-небудь, містере? — якийсь хлопчина простяг 
до Чарлза руку. Чарлз миттю спорожнив свої кишені — двадцять п’ять 
центів, дві монети по двадцять п’ять, півдолара, кілька десятицентових 
монет. Він зсипав їх одну за одною в брудну, тремтячу й байдужу руку 
хлопця, аж поки в нього нічого не лишилося.

З англійської переклав 
Віктор БАТЮ К
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ЯРОСЛАВ ІВАШКЕВИЧ

Пані М арії Яніон

«Заруддя» не історичне оповідан
ня. Як і в більшості моїх творів з 
минулого, тут сплітається в довіль
ній композиції багато справжніх 
назв, імен, фактів і настроїв. Ні 
топографія, ні хронологія, ні фак
тографія тут не відповідають дійс
ності. Мета його —  відтворити 
настрій і обставини життя н? Ук
раїні середини минулого сторіччя. 
Жодна з описаних тут постатей, 
жоден факт не відповідають ре
альним подіям —  все це чиста 
вигадка.

ЗАРУДДЯ

{ Ярослав Івашкевич (нар. 1894 р.) — } 
( видатний польський письменник, гро- J 
І мадський діяч. Автор багатьох по- j 
J етичних збірок, драматичних і про- > 
\ зових творів. Серед них історичний І 
) роман «Червоні щити» (1934). п’єса j 
J «Відбудова Блендомежа» (1951), по- } 
j вість «Дівчина і голуби» (I960). Най- ( 
j визначніший твір Я. Івашкевича — [ 
\ роман-трилогія «Честь і слава» (1956 J 
J —1965 рр.), перекладений українсь- j
\ кою мовою. Повість «Заруддя» опуб- j 
\ лікована в журналі «Твурчость» 1975 \ 
} року.
\_____ _________________ ___J

Відколи Юзьо переніс із батьково
го кабінету всі книжки до сусідніх 
кімнат, пересунув величезне форте
піано в куток їдальні і влаштував 
тут свою кімнату, він відчув себе в 
Зарудді як удома, далеко від матері 
й Теклі і близько до саду — високих 
кленів, що росли з цього боку бу
динку, та густих бузкових кущів, 
що вибуяли під самою стіною і тро
хи затемнювали сонячний схід. За
рості перед другим вікном він нака
зав вирубати, і навіть кілька дерев; 
і з цього боку відкривався широкий 
краєвид аж до Руди. Самої річки 
звідси не було видно, тільки луки, що 
положисто здіймалися за нею, і не
бо, що розлягалося над усією доли
ною. Філарет часто казав, що в цьо
му місці збираються найкращі хма
ри, але він любив висловлюватися 
поетично і мав на все власний пог
ляд, що Юзьові не завжди подоба
лося. Юзьо вважав, що у Філарета 
є трохи туману в голові, і припису
вав цю його рису шкідливому впли
вові православної церкви. Зрештою, 
Філарет волів не показуватись на 
очі Юзьової матері й Теклі; він, як 
правило, тихенько скрадався до
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дверей приятеля або часто навіть залазив до кімнати через вікно. Воно 
було не дуже високо, і Філарет легко вибирався на підвіконня. Часом 
Юзьо також залазив у дім через вікно, особливо вночі, як було темно. 
Тим часом до капітана Крижановського пані чомусь ставилася при
хильно, хоч той був офіцером російської армії. Він приїздив з гарнізону 
Ружанки, спиняв свого коня перед ганком і прив’язував його до спеці
ально забитого там стовпчика. Інколи капітанів кінь стояв біля того 
стовпчика годинами, навіть до пізньої ночі, найчастіше тоді, коли в 
Юзя грали в карти.

Хоч відтоді, як помер батько, минуло вже півроку, Юзьо ще не ціл
ком заглибився в проблеми Заруддя, а всілякі господарські справи зда
валися йому страшенно нудними. Він залишав їх Теклі, та однаково 
нервувався й переживав, після чого до нього знов поверталося те не
стерпне, важке безсоння, що вже довгий час мучило його. Вранці він 
прокидався пізно й терпляче вислухував материне *й Теклине бурчання; 
кожна з свого погляду не схвалювала його способу життя, особливо ж 
картярства. На щастя, пили тут небагато. Винний погріб у них був 
убогий, а на новий бракувало грошей. Вони сиділи в їдальні — най
більшій кімнаті в домі, яка мала вихід на терасу і цілий ряд вікон; за 
тими вікнами відкривався краєвид на сад і стежку до річки. За річкою 
виднілися ті самі поля, що їх Юзьо бачив і з своєї кімнати, тільки тут 
підносився ще з-за узгір’я старий мурований вітряк; його Юзьо дуже 
любив. Він навіть затягував сніданок, дивлячись на той розлогий крає
вид і пускаючи повз вуха Теклині докори, яка навмисне завжди сідала 
спиною до вікна. Пані Дуніна рідко виходила до їдальні, через своє 
слабке здоров’я вона здебільшого лежала в ліжку, туди їй несли каву, 
пряжені вершки і круглі рум’яні булочки, що їх Текля пекла тільки для 
неї.

Краєвид за вікном улітку, восени і навіть узимку був дуже гарний. 
Насамперед завдяки широчіні й просторові, а також тому, що звідси 
було видно стільки неба. Але, безперечно, найкращий він був ранньої 
весни, коли нове листя скидалося на пташенят, що тільки-но вилупили
ся, а гілля ще не встигало зарости листям і не заступало хмар у не
бесній високості.

Тоді приходив той ранній, весняний присмерк — його не можна по
рівняти ні з чим,—коли сонце занурюється в безкраю блідо-рожеву млу 
і на все довкола лягає рожева вечірня тінь, що змішує всі пастельні 
барви і стирає всі обриси. Виразні вдень лінії — дерева, загорожі над 
річкою і старий порон — здавалися нереальними, дерева були наче по
відривані од землі, а порон на невидимій звідси річці скидався на ста
родавню арку, що пливла в повітрі.

Інколи весною вода в річці піднімалася так, що було видно бурі, 
розбурхані хвилі; по звичайно спокійній воді мчали, мов сполохані, кри
жини, а збурені, вкриті піною вири нагадували змилених, загнаних 
коней. Такий вигляд мали коні, що привозили лікаря, коли Юзя раптом 
змагала хвороба, а найчастіше він хворів саме весною.

А коли крига спливала, спокій невидимої річки передавався всьому 
краєвидові. Тоді западав прозорий, наче крижаний, присмерк; він уже 
не розмивав усе видиме в пастельній нечіткості, а окреслював предмети 
виразними чорними лініями.

Сонце в таку пору сідало праворуч за лісом, і його ясне жовте і ди
вовижно прозоре проміння пробивалося крізь ще не дуже густі зарості. 
Коли вікна стояли відчинені, з присмерку долинав солов’їний спів; со
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ловейків було багато, і гніздилися вони здебільшого в кущах над самою 
водою. І хоч річки з вікна не було видно, однаково здавалося, ніби то 
співали хвилі, і той спів хвилями ж таки котився до вікон дому, то гуч
ніший, мовби згуслий, то наче розкладений на окремі голоси, що нест  ̂
римно підносились угору, ніби в якомусь вигадливому музичному творі.

Але потім листя на деревах розросталося, поступово вмовкали со
лов’їні голоси й починала кувати зозуля, хоч вона й не дуже часто за
літала сюди з лісу. Іноді весь краєвид, усе вікно, далекий ліс і краєчок 
вітряка, що виглядав з-за просіки, запинав прозорий серпанок справж
нього літнього дощу. Тоді підіймався з землі, йшов від річки й напливав 
до хати незрівнянний дух літньої зливи й хлюпоту. Все за вікном вкри
валося прозорою імлою; здавалося, що плюскіт води, яка спливала з 
ринв у підставлені бочки, перетворювався в прозору тканину і вкривав 
увесь краєвид заслоною миготливого шелесту.

Налітали й бурі. Тоді в кінці дороги за лісом можна було побачити 
блискавиці, що вдаряли в дерева й землю, в чорно-синьому небі швидко 
мчали зелені клапті хмар, дерева згиналися до землі, і все за річкою 
змінювалося, дихало якоюсь первісною й грізною силою.

А в серпневу спеку все за вікном застигало в жовтому, гарячому 
світлі. Липи та клени починали показувати подекуди на гіллі жовте 
листя, дорога через ліс за пороном теж жовтіла й курилася, тільки-но 
хтось проїздив нею, і хоч річки й не було видно, все ж відчувалося, що 
вона дедалі вужчала, в ній жовтіли плями мілин, наче животи дохлої 
риби.

Тоді через вікно вливався до кімнати запах дозрілого хліба, снопів 
та стогів, дух соломи й зерна, куряви з молотарок і міцний заііах люд
ського поту.

Серпень був найулюбленіший місяць мешканців дому, він зовсім 
непомітно переходив у вересневу дозрілість.

Давно минули часи бучних полювань, ніхто не стріляв ні в полі, 
ні в лісі, а однаково щоранку, до схід сонця, від далекої смуги просіки, 
з густих лісових нетрів, з того боку, де тяглися яри та кручі, долинало 
щось схоже на відгомін чи гук мисливського ріжка. Те далеке тихе від
луння було прощанням з літом, коли краєвид за вікном їдальні різко 
змінювався, коли приходила сумовита осіння пора, багата і впевнена, 
але з короткими й нічим не заповненими днями.

Майже той самий краєвид, тільки мовби в профіль, можна було 
побачити, сидячи за фортепіано, загнане тепер у куток величезної їдаль
ні. То був могутній інструмент, колись його вибрав для Дуніних у 
Плейєля сам Шопен. Юзьо часом грав на ньому якісь сентиментальні 
речі, п'єски Шумана, їх він розучив ще в молодості, майже дитиною, 
з панною Гоффар, коли та тільки-но приїхала до Заруддя. Він іноді 
охоче виконував ті вправи й тепер або ж імпровізував, стежачи за 
хмарами на небі.

А хмари над Заруддям і справді були гарні, як на фресках італійсь
ких малярів, хоч італійських малярів Юзьо не знав. Йому тільки роз
повідала про них мати, яка молодою, ще дівчиною, подорожувала по 
Італії. Розповідав також дядько Фердінанд, коли приїздив до них, його 
Юзьо здебільшого не слухав. Дядько Фердінанд здавався Юзьові дуже 
нудним.

Дядько Фердінанд грунтовно удосконалив своє господарство й збу
дував у Ротмістрівці цукровий завод, чи, просто кажучи, цукроварню. 
Він заохочував і Юзя зробити те саме, а коли той відмовлявся, посила-
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ючись на брак капіталу, якого й справді не мав, дядько довго розпові
дав йому про користь акціонерних товариств, про що Юзьо досить доб
ре знав і сам, і брався допомогти Юзьові створити таке товариство для 
будівництва й експлуатації цукроварні, навіть намітив у Зарудді місце, 
де така цукроварня могла б стояти.

Дядько Фердінанд був далеким родичем Юзя, троюрідним братом 
його батька. Він тільки й того, що носив те саме прізвище, але з Юзьом 
і його родиною мав дуже мало спільного. Дядько Фердінанд завжди за
суджував Юзьового батька за все його життя, а особливо за те, як 
той його закінчив, і просто-таки набивався Юзьові та його матері в опі
куни, хоч Юзьо давно був повнолітній і ніякої опіки не потребував. Він 
міг вільно господарювати в своєму маєтку.

А насправді господарювала Текля з численними прилизнями у спід
ницях, які любили в усе втручатись. Єдина особа чоловічої статі серед 
того персоналу, пан Флоріан Шумський, відповідав за ціле, так би мо
вити, «чоловіче» господарство. Батько Юзів, пан Максиміліан, не раз 
казав: «Добрий тільки такий економ, що про себе не забуває, він має, а 
при ньому й мені щось перепаде».

Пан Флоріан виявив велику вправність у розкріпаченні селян, коли 
їм наділяли землю, і у справах сервітутів, які на Україні вкладалися 
нормально й не викликали ненастанних конфліктів між селом і двором, 
що стали таким лихом у межах Королівства. Проте й без сервітутів не 
бракувало приводів до конфліктів. У повітрі завжди ніби стояв дух 
давніх подій, немов чад спалених хат і багать навколо паль.

Але то були нічні роздуми Юзя. Вночі до нього приходили його 
предки й предки Філарета, вночі вони сперечалися, хапалися за шаблю
ки, тягали один одного за бороди. А вдень краєвид перед очима в нього 
дихав таким спокоєм, хмари пливли щораз інші, і завжди були такі 
гарні, що він просто не хотів думати про справи, які все дужче нага
дували про себе в Зарудді.

Звісно, і вдень на нього навалювалось чимало різних справ: треба 
було думати й про ту землю, й про сервітути. Теця нападала на нього 
за те, що завжди не вистачало грошей, — і справді, хоч у домі і в гос
подарстві було й сіно для корів, і борошно для людей, проте вівса для 
коней часом бракувало, а вже грошей то й ніколи не було. В шафі з 
білизною стояла залізна скринька, ключ од якої Юзьо завжди носив у 
кишені, він навіть часом відмикав ним скриньку, але нічого там не зна
ходив, бо й хто б йому поклав щось туди, коли ключ був у нього в ки
шені? Легше діставав дрібні гроші Філарет, Юзьо ніколи не питав, звід
ки вони в нього, але ясно було, що Філарет часом витрушував церковні 
скарбнички або ж згортав кілька монет із таці, а може, вони потрапля
ли йому до рук якось інакше. Йому вистачало тих грошей на махорку, 
яку він вправно загортав у вишневі листки, і навіть на гру в карти. Па
ні Дуніна, очевидно, мала якісь гроші (звідки?), бо ж замовляла з Жи
томира шоколад, який Теця готувала їй на підвечірок, присмачуючи 
напій збитими з цукром жовтками, а час від часу зизоокий Мошко при
возив навіть книжки. То були французькі романи пані Санд чи пана 
Бальзака, і тільки як виняток траплялася серед них книжка пана Кра- 
шевського. Зрештою, пан Крашевський сам мешкав у Житомирі, і поль
ські книжки можна було б брати просто в нього.

Юзьо ж читав переважно книжки релігійного змісту — Боссюе й 
Фенелона; в гарних оправах вони визирали з шаф у передпокої і в бать
ковій кімнаті, — або ж французькі романи вісімнадцятого століття, на
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стільки непристойні, що він їх не розумів. Він хотів був поговорити про 
них з панною Гоффар, але якось не випадало нагоди.

Юзьо знав, що Мася жила в пансіоні пані Залеської в Дашові, і 
хотів навіть колись туди навідатися. Але він боявся розмов про батька, 
згадок про справу Конарського 1: хоч уже минуло чимало років, а все ж 
люди пам’ятали її і завжди говорили про неї. Почалися б розпити, на 
які йому важко було б відповісти. Він нічого не знав, а крім того, не 
хотів про те говорити. Його більше вабило те пасивне життя, яке свя
щеник Осолинський з Ружанки називав «споглядальним буттям». 
Юзьові дуже сподобалося таке визначення, він часом повторював його 
подумки, наче грався ним.

Отже, хай живе споглядальне буття! Він буде споглядати все через 
вікно, вбирати в себе щораз інший, хоч вічно однаковий краєвид, чи ле
жати в ліжку, чекаючи, поки напливе неспокійний сон, й споглядати не
бо й зірки або швидкоплинні хмари. Вікно було поруч, і з ліжка він 
міг бачити ті небесні й земні краєвиди.

Філарет знав, що Юзьо погано спить, що він звечора довго крутить
ся в ліжку, і найчастіше заглядав до нього саме в таку пору. Він кидав 
у шибку жменю піску, коли вікно було зачинене, й заходив. Заходив «на 
розмову», і Юзьо так звик до тих відвідин, що навіть нудився, коли Фі
ларет довго не з’являвся. Батько часом посилав Філарета до містечка з 
якимись дорученнями, він повертався пізно, трохи напідпитку, і тоді до 
Юзя не заходив. Іноді йому доводилось їздити у батькових справах до 
Умані або ж супроводити його в мандрівках до Почаєва чи ще кудись. 
Філаретів батько, заруддянський піп, мав досить велике господарство, 
тримав овець, тож часом треба було їхати кудись продавати вовну; ста
рий з роками обважнів і не любив зрушатися з місця. Філарет казав, 
що й він уже старіється, і щоразу, коли залазив до Юзя у вікно, скар
жився, що йому дедалі важче даються такі вправи. Юзьо цього зовсім 
не помічав; Філарет завжди скидався на постарілого ангела з поскуба
ними й недбало зачесаними, але ясними кучерями; його поголене облич
чя було гладеньке й незворушне, наче в актора, але вкривалося зморш
ками, коли він усміхався, гнівався чи коли надто брав до серця те, про 
що говорив.

Ці вечірні розмови були швидше Філаретовими монологами: він 
щось розповідав або й філософствував, бо був розумніший за Юзя, — 
принаймні Юзьо так вважав, — і вмів краще говорити. Юзьо відпові
дав коротко, часом навіть не знав, що й сказати на його палку чи ци
нічну мову.

Зрештою, для них обох існувало кілька «заборонених» тем, яких 
вони воліли не торкатися; Юзьо їх не зачіпав, а Філарет, наче змовив
шися із ним, також оминав їх. Насамперед, смерть батька. Юзьо від
чував, що Філарет міг би багато чого розповісти йому про це. Може, і 
він знав не все, але, безперечно, більше за інших. Та й відомо було, що 
через це саме вікно він приходив і до Юзьового батька й так само роз
мовляв і з ним. Щоправда, він був молодший за старого Дуніна, отже, 
мабуть, більше слухав, а говорив Дунін. Відомо було також, — хоч про 
це ніхто й не заїкнувся слідчому, — що Філарет бачився з паном Мак- 
симіліаном перед самою його смертю. Пан Макс застрелився на сві
танку, а Філарет пішов від нього — вистрибнув через вікно — близько 
півночі. Про що вони розмовляли і чи Філарет знав щось про причини
1 Конарський Шімон (1808—1839) — діяч польського визвольного руху. Виступав за спільну боротьбу 
польського, українського і російського народів проти царизму. Страчений за вироком царського суду.
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самогубства, які нікому не були відомі? В записці, залишеній паном 
Максом, стояло: «Прошу нікого не звинувачувати в моїй смерті». Отож 
ніхто нікого й не звинувачував, і Юзьо ніколи не питав Філарета про 
смерть батька.

Так само замовчували й справу Конарського. Філарет був тоді ще 
зовсім дитиною, але також, мабуть, дещо пам’ятав. Конарський мав 
зустрітися в Зарудді з кимось із родини Михальських: з нареченою чи 
зі своїми троюрідними братами й сестрами — цього теж ніхто до пуття 
не знав. Дуніни тоді лишилися осторонь, їх не тягали на допити, не вик
ликали ні до Житомира, ні до Києва, і це в той час, коли половина Во
лині тремтіла й не могла спати. Чому? Може, Філарет і про те щось 
знав? Колись у розмові про щось інше він навіть вилаявся: «О, ті емі
сари, хай би їх чорти забрали!»

Так само не говорили вони про розкріпачення селян, про оброки й 
земельні наділи; все, що тоді хвилювало мешканців більших чи менших 
маєтків, вони обминали в своїх нічних розмовах. Філаретові монологи 
торкалися філософських та історичних питань. Дуже рідко Юзьо доз
воляв йому заводити мову й про пансіон пані Залеської, про панну Гоф- 
фар, бо, зрештою, то все було вступом до розмови про Масю Дияковсь- 
ку. Але, звичайно, про щось та говорили вони цілими годинами.

Мася Дияковська була далекою родичкою Юзя, десята вода на ки
селі. Але вони давно знали одне одного. Мася приїздила до Заруддя 
ще малою дівчинкою. І Юзьо довгі роки не міг визначити, які почуття 
будили в ньому ті приїзди. Він знав, що то не було кохання, зрештою, 
він був ще такий молодий, що навіть не думав про кохання. Але в при
сутності Масі він почував себе зовсім іншою людиною, навіть тоді, ко
ли ще був малий. З тієї хвилини, коли Мася переступала поріг їхнього 
дому, Юзьо відчував, що в його тілі починає жити хтось інший — він 
наче змінювався зсередини. Взагалі Юзьо не любив людей і не дуже 
цікавився їхніми звичаями чи їхнім життям, особливо тих найпростіших 
людей, що оточували його в домі. Він знав, що ними, наприклад, ціка
виться Теця, і годинами може говорити про старого священика Сос- 
новського, Філаретового батька, і про його дружину, що давно померла. 
Теця могла перелічити всіх небіжчиків у тому порядку, як вони лежали 
на цвинтарі, і про кожного щось оповісти, вже не кажучи про те, що 
особливою турботою і особливими розповідями, які звучали, мов бала
ди, вона вшановувала таких осіб, як дружина козака Ілька, що жила 
в хатині серед лісу, мала славу знахарки і, здається, заробляла собі на 
прожиток ворожінням. Служниці з маєтку і дівчата з села потай ходили 
до неї, а тоді, мабуть, розповідали Теці про неї і про те, що вона їм на
ворожила. Ні! Юзьо не цікавився людьми, поки не було в Зарудді Масі. 
Коли ж Мася приїжджала з матір’ю, чи з пані Залеською, чи з панною 
Гоффар, Юзьо раптом починав цікавитися всім, що діється в Зарудді, 
в лісі, в Дашеві, в пансіоні, і почував себе наче багатшим. Його пере
ставали мучити ті два кошмари, що не давали йому ночами спати. Ко
нарського розстріляно, але Юзьо не міг відігнати думки, що його могли 
б і повісити, так само, як багатьох інших. В пам’ять йому врізалася 
розповідь про те, як у Києві було зіграно комедію вішання: в Липках, 
на самій горі, навпроти воріт до Цитаделі, збудували з дубових брусів 
високу, міцну шибеницю і пофарбували її в чорне. Той чорний колір 
здавався йому вночі особливо страшним; у поперечку було вбито чо
тири г#ки й почеплено мотузки. Обабіч шибениці викопали чотири ве
ликі ями, начебто там збиралися ховати чотирьох велетнів, а не бідо
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лашних агітаторів, яких зловили навіть без зброї. І в останню хвилину, 
коли кат із закатаними рукавами вже збирався вибити драбину з-під 
засуджених, від губернаторського палацу примчав на змиленому коні 
офіцер, вигукуючи: «Стривайте! Стривайте!»

Юзьові розповідала про це пані Залеська, бо одним із засуджених 
був її кузен. Потім він поїхав — власне, пішов, бо його гнали етапом — 
на Сибір. Юзьо в безсонні ночі бувало, чув навіть торохтіння візка на 
дорозі перед ганком. Певна річ, ніякого візка не було.

Можливо торохтіла Мошкова балагула, бо він часом вертався з 
містечка пізно, іноді аж на світанку. Але ті звуки Юзьо сприймав при
туплено, плинучи в морі свого безсоння.

Мася приїздила з Дашева коляскою. Але та коляска торохтіла зов
сім інакше. Мася і та, що їхала з нею, були прикриті шкіряним фарту
хом, краї якого пристібалися до коляски. Юзьо відстібав защіпку. Мася 
також намагалася її відстібнути, і на мить їхні руки зустрічалися. З 
цього все й починалося.

Дядько Фердінанд навівав на Юзя страшну нудьгу. Його обрали так 
званим посередником, і він розгорнув жваву діяльність, тобто наділяв 
звільнених селян землею і в складних випадках виступав посередником 
між селянами та власниками землі. При тій нагоді випливали наверх 
усі кривди, минулі, теперішні і, як здавалося, давно забуті. В Зарудді 
дядькові оповідання слухав тільки Філарет. Пані Дуніна й справді була 
хвора, ніяк не могла оклигати після самогубства пана Макса; Теця 
тонула в дрібних клопотах: від оранки перелогів до випікання пасок. 
На Зелені свята в Зарудді пекли такі ж паски, як і на Великдень. Се
ляни й земля? Все це не дуже її обходило. А Філарет слухав і слухав, 
жадібно, іноді навіть щось перепитував.

Як на Юзя, то хай би краще говорили про смерть батька. Пані За
леська була дуже делікатна й починала здалеку, але попри всю її де
лікатність, видно було, як це питання її цікавить. Вона не могла заспо
коїтись і не вірила, що насправді ніхто нічого не знав і не міг задоволь
нити її цікавість. Насамперед Юзьо мав знати причину того трагічного 
кроку. Але він нічого не казав, навіть не робив ніяких натяків. Заруддя 
не продавали, отож причиною самогубства було не банкрутство. Тут 
ніколи не господарювали як слід, а тепер і поготів. Пані Залеська не 
вважала, що жінки здатні до економіки, вона розуміла, що пані Дуніна 
цілком під впливом Теці і що вони обидві не тільки не прилучають Юзя 
до господарських справ, а навпаки — намагаються тримати його якомо
га далі від них. «Але ж Юзьо дуже милий хлопець», — додавала завжди 
пані Залеська, коли розмірковувала над цим.

Найчастіше вона розмовляла про це з панною Гоффар. Ніхто вже 
не пам’ятав, як панна Гоффар опинилася на Україні, знали тільки, що 
вона спершу осіла в домі Дуніних, а потім у пансіоні пані Залеської, 
і, не бувши полькою, стала чудовою ширмою від справника та вищої 
поліції, які часом починали раптом цікавитися, що роблять ті досить 
численні панни в маєтку пані Залеської. Сестри пані Залеської навряд 
чи могли народити аж стільки племінниць. Панна Гоффар була не тіль
ки емоційною особою — мається на увазі та стримана французька емо
ційність, що її пані Залеська називала «почуттями з трагедії Корнеля», 
— але й дуже розумною. За короткий час вона досить глибоко збагнула 
місцеві стосунки, взнала й зрозуміла далеко більше, ніж сама пані За
леська, не кажучи вже про інших курок з тих курників, що оточували 
Дашів.
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Так само швидко панна Гоффар навчилася чудово розмовляти по- 
польськи, хоч і намагалася не показувати цього паннам з пансіону: вона 
тільки пересипала свою французьку мову польськими висловами, як от: 
«elle est comme 9а *, уїдлива», або: «elle a des petits yeux 1 2, та ще й ка
праві» (це про Тецю), або ще (про пані Дуніну): «on ne peut pas dire 
qu’elle e s t3 аж надто чесна».

Не треба з цього робити висновків, що панна Гоффар була злости
ва. Може, вона не знаходила у французькій мові відповідних дошкуль
них слів? Покидаючи Францію ще в часи Карла X, вона зберегла в сер
ці успадковану любов до Бурбонів і не мала жовчі. Набралась вона її 
вже тут.

Панна Гоффар перед тим, як дісталася до пансіону пані Залеської, 
була гувернанткою в домі Дуніних. Опікувалася Юзьом та його стар
шою сестрою Анеткою, що вмерла від скарлатини. Крім того, вона до
сить добре грала на фортепіано й давала дітям уроки музики.

Панна Гоффар стала зовсім своєю в домі Дуніних. Може, вона 
щось знала про причини самогубства пана Макса?

Юзьо має фотокартку батька, зроблену кілька років тому. Він не 
хоче мати її перед очима: вішати над ліжком чи ставити на столі. Оп
равлена в чорну овальну рамку, вона лежить на білизні в шухляді ко
моду. Але хоч Юзьо добре пам’ятає батька, на фотокартці той здаєть
ся йому зовсім інакшим. Пан Макс тут гарний, навіть дуже гарний, го
лова в нього схилена набік, і добре видно пряму, вольову лінію носа.

Іноді, коли Юзьо роздивлявся на ту фотокартку, його поймало 
зворушення: батько був до нього холодний, але батько це батько, і Юзьо 
його любив. Та часом він відчував відразу, коли вдивлявся в ті гарні 
риси. І так, зрештою, бувало найчастіше. Він ненавидів ту примітивну 
силу, ту довершену, виразну мужність батькового обличчя. Пан Мак- 
симіліан скидався на вродливого офіцера. Він ніколи не був у вій
ську, але їздив верхи і стріляв, наче військовий. «Як рицар»,— казала 
пані Дуніна.

Юзя дивувало, що батько й син можуть бути такі несхожі. Еге ж, 
вони зовсім не схожі один на одного. Батько був справжній вояк. Юзьо 
уявляв собі, якими очима він дивився на жінок.

Звичайно Юзьо довго крутив фотокартку в руці, приглядався до 
неї здаля і зблизька. Може, йому подобалася та врода? Юзьо знав, що 
не був схожий на батька. І на матір також, а певне, був схожий на 
якогось невідомого йому предка. Якого походження цей чоловік? Чому 
Юзьо так відрізняється від нього? Насамперед, звідки ця його непере
борна схильність до задуми?

— Це добре,— казав він хтозна про що.
Він виймав з шухляди ту фотокартку, коли ніхто не бачив. Але 

якось його застала на цьому панна Гоффар.
— II etait beau ton рёге4, — сказала вона, щоб не мовчати.
Але Юзьо розсердився.
— Яка банальна фраза,— досить гостро відрубав він.— Зрештою, 

й краса мого батька банальна. Капітан Крижановський набагато врод
ливіший.

Панна Гоффар придивилася до Юзя уважніше. Вона не знала, чи 
Юзьо сказав це просто так, чи все ж таки це щось означало.
1 Вона так би мовити... (Ф ран ц .)
2 В неТ маленькі очиці (ф р а н ц .) .
3 Про неї не скажеш, що вона... (Ф ран ц .)
* Гарний у тебе батько (ф р а н ц .)
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Hi, не означало нічого, і Юзьо заспокоївся.
— Я вряди-годи дивлюся на цей знімок, бо його риси вже стира

ються в моїй пам’яті. Ще пам’ятаю, як він сміявся...
Юзьо замовк і задумався. Він втупив очі в куток кімнати, ніби по

бачив там батька. Потім усміхнувся.
— А ви пам’ятаєте, пані, його сміх? — спитав він уже зовсім ла

гідно.
Панна Гоффар здивувалася, що в Юзя так швидко змінюється 

настрій.

Нарешті того року навесні, в травні, Юзьо не витримав і, ска
завши, що їде до кравця, подався до Дашева. Він їхав верхи, а супро
воджував його на другому коні їхній служник — козак Ілько.

Дім — старий, але дуже просторий і зручний, колись одна з гос
подарських будівель Потоцьких,— стояв за річкою в Старому Дашеві. 
Старий Дашів був дуже мальовничий, з великим майданом, посеред 
якого стояла церковка. її не знищили битви й повстання XVII та XVIII 
століть, вона стриміла зеленою вежкою і трохи скособочилася. В ба
зарні дні навколо церковки збирався ярмарок, а тепер широкий май
дан був порожній. Обабіч розбігалися білі хати, а в глибині виднівся 
й той дім. Він не мав ганку з колонами, фасад був невисокий, лише 
в білій стіні виднілися незвично великі двері, а коло них під стіною 
темніли лавки. На одній із таких лавок і сиділа Мася. Юзьо дуже 
незграбно стрибнув із свого коня. Коли б його спитали, чого він при
їхав, йому важко було б щось відповісти. Він не думав про наслідки, 
які мав для нього цей, зрештою, дрібний випадок, про сказані слова, 
які потім геть переплутались у нього в голові. Він знав, що поцілував 
Масю в щоку, а тоді раптом засоромився. Був час підвечірку, і їм по
дали каву та холодні курчата. Мася пригощала його солодким пирогом, 
який нібито спекла сама. Там було кільканадцять дівчат, і після підве
чірку вони танцювали контрданс, за фортепіано сиділа панна Гоффар.

Далі почалася демонстрація талантів. Якась дівчинка співала па
сторалі, а п’ятеро дівчат Піонтковських, вбраних у різнобарвні сукні, 
танцювали разом або по черзі чи з бубонцями, чи з букетом, чи з 
шарфом.

Коли всі втомилися, пані Залеська попросила, щоб Юзьо заграв 
їм. Юзьо грав по-дилетантському, але дуже зворушливо. Пані Зале
ська запевняла, що грає він «з чуттям». Він зіграв кілька речей Шума
на, а тоді кілька мазурок Шопена. Потім перейшов до польок, і всі 
знов почали танцювати.

Пані Залеська ставилася до Юзя як до цілком дорослого сусіда, 
що повинен цікавитися жнивами, будівництвом цукроварні і справою 
звільнення селян. На теми ширші, варшавські, вона не говорила, але 
давала зрозуміти, що навмисне уникає цих тем, як не дуже безпечних 
у такій ситуації. Коли на столі курчата! Коли танцюють контрданс!

Весь час, чи то він сам щось казав, чи хтось до нього звертався, 
Юзьо відчував присутність Масі, а коли вона на хвилю кудись вихо
дила (хоч би по той пиріг до комори), її відсутність була для нього 
розлукою.

Вернулися вони вже смерком, причому Ілько повів його «корот
шою дорогою» через ліс. «Хто дороги простує, той вдома не но
чує», — сказав подумки Юзьо, бо дорога назад видалася йому значно
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довшою і важчою для коней. Але сам він був щасливий. Вони їхали 
узліссям, якоюсь ледве помітною стежкою, щохвилі з’їжджали вниз 
до ярів, що перетинали ліс, коні форкали. Ілько їхав обіч нього, так 
близько, що стремена їхні стукалися одне об одне і приємно дзень
кали, наче срібні.

За якийсь час, коли вони вибралися через високу папороть з чер
гового яру, ліс не тільки не порідшав, а ще й погустішав; проте стало 
видніше, бо на небо поволі виплив великий, ясний місяць. Тепер вони 
поїхали стежкою поміж деревами, ніби назустріч місяцеві, назустріч 
світлові на сході; весняний дух молодого листя напливав на них і хапав 
за горло. Юзьо бачив, що коні топчуть конвалії.

Краса тієї дороги розчулила Юзя, він водночас відчував і радість, 
і смуток. Коли вони їхали отак стремено до стремена, Юзьо нахилився 
й обійняв Ілька за шию.

Той засміявся і сказав: . .
— Вам треба дівчини.
І тієї ночі привів йому Лесю.
Але та пригода не залишила в його свідомості глибокого сліду. 

Він не почав рахувати час від тієї ночі, зрештою, таке він переживав 
і раніше, зате відвідини пансіону пані Залеської стали для нього пев- 
ною межею; він ділив свої, коли не пригоди (їх він не мав), то думки 
на час «перед контрдансом» і «після контрдансу». Контрданс не був 
чимось особливим, бо сам Юзьо не танцював, але так воно вже, ста
лось. Ішлося про особливий настрій того надвечір’я.

Того ж літа, після травня, Мася кілька разів приїздила до Заруд- 
дя. Ті приїзди сповнювали Юзя дивними почуттями, яких він не міг 
зрозуміти. Мася приїздила або з панною Гоффар, або з пані Залеською. 
Юзьо відчував, що ті приїзди були наче тільки приводом, принаймні 
Мася приїздила не до нього. Панна Гоффар приїздила до пані Дуніної, 
відвідувала господиню в її спальні, пані Залеська приїздила також до 
неї, трохи, може, й до Теці, з якою вела довгі господарські наради. 
Мася ж не прагнула бути весь час із Юзьом. Вона завжди бігала до 
пана Флоріана Шумського, котрий мешкав сам з матір’ю в невелич
кому будиночку неподалік од панського дому. Що Мася могла мати 
з паном Флоріаном? Коли Юзьо питав її про це, вона казала:

— Ох, хіба важко здогадатися — в наші часи!
З цього випливало, що це якась політична справа. Мася була по

середницею в якійсь акції, але Юзьо не допитувався, в якій. Бо знав, 
що нічого не вивідає, та й не був такий цікавий. Його дратував той 
рух, який він відчував довкола себе і в якому не брав участі.

А те літо було незвичайне, повне внутрішніх потрясінь, яких ніхто 
не повинен був помітити. Літо приготувань, ідейних змагань, словес
них баталій, літо організацій, літо ілюзій, які всі переживали, але які 
не для всіх однаково скінчилися.

Дядько Фердінанд приїздив дедалі частіше і все чогось крутився 
біля Юзя. Він розводився при ньому про все, що тільки спадало на 
думку, навіть про одруження. Юзьо подумав, що, може б, дядько висва
тав за нього Масю, але сказати йому про це не зважився. Він вважав, 
що зрадив би Масю, якби почав про неї розмову з дядьком Ферді- 
нандом.

Проте дядько Фердінанд немовби й сам почав про щось здогаду
ватись, бо якось заговорив про маєткові справи Дияковських, про те, 
шо вони без копійки й не зможуть справити посагу дочкам.
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Юзя страшенно дратували очі дядька Фердінанда. Прикриті пові
ками, які майже ніколи не підіймалися, вони надавали обличчю яко
гось фальшивого виразу. На дядьковій довгастій голові, яка подовжу
валася ще й досить довгою бородою, тим очам не було відповідного 
місця. Тому вони завжди здавалися несподіваними, недоречними, на
віть трохи непристойними. Ця очевидна непристойність у такої ділової, 
добре вихованої і чемної людини, як дядько Фердінанд, просто-таки 
вражала. Але ця риса дядькової зовнішності,— бо про вдачу тут не 
йдеться,— замість збуджувати зацікавлення, дратувала Юзя й відштов
хувала від дядька.

А проте з ним треба було поговорити. Дядько прийшов до Юзя 
в кімнату, сів і значуще засовався в кріслі.

— Та кажіть уже,— мовив Юзьо,— що там вас мучить?
Дядько вимушено засміявся.
— Це справді нечувано,— сказав він,— щоб я та ніяковів. Але важ

ко мені вести розмову з тобою, таким шмаркачем.
— Не такий я уже й шмаркач,— Юзьо відвернувся від дядька, наче 

хотів, щоб тому було легше почати.
— Мабуть, неважко здогадатися, про що йдеться,— сказав дядько 

Фердінанд.— Ти ж знаєш, що я не тільки посередник, а й делегат...
— Ну, то вітаю вас!..
— Отже, я уповноважений збирати й складати гроші — кошти на 

леґіони. Признаюся, поки що ті гроші не дуже великі, тому я й хочу 
звернутися до тебе. Чи не зміг би й ти щось додати?

Юзьо подивився на дядька.
— Дядечку, любий, невже ви й справді не знаєте, що я весь у лих

варів у кишені і не маю грошей не тільки на легіони, але й для себе!
— Знаю,— відповів дядько сумовито,— це ти нічого не знаєш. 

Тепер осінь, вже по жнивах. Ви цього року вперше викопаєте буряки, 
за які я сам, тобто ми як цукроварня, заплатимо тобі добру ціну. Теця 
приховує від тебе гроші.

— Можливо,— сказав Юзьо.— Ми справді маємо цього року бу
ряки? Я зараз викличу Шумського.

— Взагалі то маршалок нашої губернії,— сказав дядько,— оподат
кував землевласників залежно від землі, яку вони посідають.

— О, це щось нове! — вигукнув Юзьо.— Маршалки вже почали по
рядкувати нашими маєтками? Ото б утішився Філарет, якби почув 
про це!

— Сподіваюсь, ти не говоритимеш про це з Філаретом.
Певна річ, розмова звернула на Філарета...
Пан Шумський чемно, примовляючи своє улюблене: «Слушно, 

слушно», підтвердив дядькові слова. За буряки належало близько пів
тори тисячі карбованців.

— Це досить велика сума,— сказав дядько Фердінанд.
— То беріть її собі й не хвилюйтеся. І більше про це зі мною не 

починайте...
Та коли Шумський вийшов, дядько повернувся до цієї теми.
— Любий Юзьо,— сказав він,— адже тут ідеться про наше існу

вання!
— Про наше існування чи наше знищення? — спитав Юзьо.
Дядько схопився за голову патетичним жестом.
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— Видно, це Філаретові підступи,— сказав.— Вже твій батько...
— Що мій батько? — квапливо перепитав Юзьо.— Що ви знаєте 

про мого батька?
— Хіба можна щось знати про твого батька? — відповів дядько, 

підводячись.— Отож запам’ятай собі,— додав він несподівано суво
ро.— Я нічого про твого батька не знаю. Нічого важливого!

Це, мабуть, означало, що він знає дуже багато. Юзьо так і зрозу
мів його.

— А конарщина?
— Ми тоді були ще зовсім діти. Подумай, коли це сталося!
— Давно, але чомусь усі про це пам’ятають...
Коли дядько поїхав, Юзьо звелів ще раз покликати Шумського. 

Шумський довго не приходив, видно, був десь далеко. Прийшовши, він 
скромно став біля дверей.

— Чи не дасте ви мені, пане Шумський, двісті карбованців? — спи
тав Юзьо, не дивлячись на нього.

Шумський був наче готовий до цього, бо сягнув до кишені й витяг 
жменю срібних карбованців.

— Тут близько двохсот,— сказав він.
— Гаразд, гаразд,— відповів Юзьо, згрібаючи монети.— І заходь

те до мене ввечері. Буде Крижановський...
— Слухаю, пане,— відповів Шумський з ноткою радості в голосі.
Вони грали в карти завжди в тому самому складі: Юзьо, Філарет,

Крижановський і Шумський. Це була улюблена розвага пана Флоріана. 
Але сьогодні Юзьо, певне, готувався до великої гри, хотів обіграти парт
нерів, коли взяв у Шумського так багато грошей.

Крижановський повечеряв у дам. Стіл накрили в спальні пані 
Дуніної, там його й нагодували, терпляче слухаючи його страшну фран
цузьку мову. Леонтій Владиславович Крижановський, дуже вродливий, 
мав особливий хист подобатися жінкам, хоч і був досить неотесаний. 
До того ж мав слабку голову й після кількох чарок починав верзти 
казна-що.

Мабуть, дами піднесли йому кілька чарок, бо він зайшов до Юзя 
страшенно розчулений.

— Любий Юзьо,— мовив він по-польськи.— Ти навіть не знаєш, 
який я тобі приятель. Ну, йди сюди! — Він поцілував Юзя в обидві 
щоки.— Я б заради тебе у вогонь скочив!

Філарет сидів уже в Юзя. Чуб у нього на голові стовбурчився ще 
безладніше, ніж завжди.

— Не довелося б скакати,— мовив він поважно,— бо я б скочив 
перший.

Юзьо промовчав, тоді кашлянув.
— Ви такі самовіддані? Ну, гаразд, зараз прийде Шумський.
Зайшла Леся, принесла на таці закуски, пиріжки, дві карафки з

чарками. Леся від весни була в Зарудді покоївкою. Нарешті прийшов 
і Шумський.

Вони сіли біля квадратного столика. Філарет виклав купу мідяків.
Юзьо запалив сірниками дві свічки, і вони засяяли рівним світлом. 

Тіні гравців, що сиділи коло столика, вирізнялися на небіленій стіні, як 
на екрані. Особливо виразно проступав силует Філарета, бо свічка 
стояла якраз перед ним. Шумський позирав на ту Філаретову тінь
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з якимось неспокоєм. Волосини, що, як завжди, стирчали над лобом 
поповича, давали на тіні дивний ефект, утворюючи химерний ореол. 
Пан Флоріан позирав на ту тінь тривожно, і так само тривожно пози
рав на карти в руці, наче відчував якийсь зв’язок між дивним обри
сом тіні й виключно поганими картами, які йому дісталися.

Перший роздавав Юзьо, і робив він це навіть трохи врочисто. 
Як звичайно на початку гри, всі мовчали. Чути було тільки назви карт 
і цифри. Пан Флоріан поки що фатально програвав, хоч і не хотів ри
зикувати. Може, тому карта не йшла і Юзьові. Вигравав Крижанов- 
ський. Поволі в нього назбиралася купа грошей. Незабаром пан Фло
ріан почав уже давати йому розписки. Скоро це саме мало спіткати і 
Юзя. Тиша ставала загрозливою.

— Цєржек не приїздив сьогодні? — спитав Шумський у Юзя.
Крижановський нашорошив вуха.
— Цєржек? — перепитав він.— А що б він тут робив?
Філарет усміхнувся:
— А може, щось і робив би...
Юзьо аж жахнувся, коли Філарет закінчив:
— ...коли б тут була Мася.
— А що,— спитав Крижановський.— Цєржек упадає коло панни 

Масі?
— Я про це нічого не знаю,— сухо зауважив Юзьо.
Філарет виклав карти, і монети разом із розписками пересунулися 

з-під носа офіцера до поповича.
— Ну, помалу, помалу,— невдоволено буркнув Крижановський, ся

гаючи до кишені по гроші.
— Кому не щастить у картах, тому щастить у коханні,— відказав 

Філарет.
Юзьо не стримався.
— І охота ото повторювати такі заяложені дотепи... Вигадай щось 

нове!
— Це правда,— зауважив Крижановський.— Одне й те саме. Нуд

но в нас.
— Справді? — спитав Шумський і примружив очі.— Ви хотіли б, 

пане капітане, розважитись?
І в погляді, і в тоні його було щось настільки незвичне, що Юзьо 

перестав роздавати карти. Він пильно подивився на економа.
— Якийсь ви сьогодні дивний, пане Флоріан,— сказав він.— На яку 

це ви розвагу натякаєте?
Шумський усміхнувся. І знову став звичайним, покірливим Шум- 

ським.
— На таку, як завжди,— сказав він.— Карти, горілка, дівчата...
— Горілки мало,— сказав Юзьо,— та чомусь ніхто й не п’є.
— Бо сьогодні не хочеться пити,— понуро зауважив Крижанов

ський.
Вони грали далі.
Грали аж до ранку. А виграв усе Філарет...

Якось Юзьо виїхав верхи в поле. Він хотів побачити ті «свої» бу
ряки. їхати треба було досить далеко, і пан Флоріан супроводжував 
його. Пан Флоріан не їздив у поле верхи, тільки однокінною бричкою. 
Цей екіпаж був зручний і легкий, і Флоріан міг ним дістатися всюди,
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куди заїхав би й верхи. Юзьо навіть радий був, що пан Шумський їде 
бричкою, бо не треба було розмовляти з ним дорогою. Той виїзд на 
буряки трохи затягся.

Юзьо, зрештою, навмисне затягував ту прогулянку і їхав манів
цями. їдучи верхи, краще думалося...

А день випав чудовий, осінній, із тих, що зовсім скидаються на 
весняні. Лагідно розсіяне світло надавало лицям і речам легкості й про
зорості, на обличчях жінок стирало зморшки, а зіниці робило чистими, 
мов налитими джерельною водою. Філарет уперше подумав, що панна 
Гоффар замолоду була, мабуть, дуже вродлива.

Панна Гоффар, виходячи з коляски, побачила, що перед будинком, 
трохи збоку, стояла висока жовта бричка, запряжена двома малими, 
«селянськими», але добре доглянутими кіньми.

— Чиї то можуть бути коні? — запитала вона у візника.
Той відповів, що це, мабуть, місцевий священик приїхав до маєтку 

на одвідини. Коні стояли спокійно, прив’язані віжками до дерева. 
Оскільки батька завжди возив Філарет, вона здогадалася, що й він десь 
поблизу. Вона пішла просто до Юзьової кімнати. Однак того не було, а 
у його вольтерівському, глибокому кріслі, в якому сидів іще Дунін, 
вигідно вмостився Філарет. Він схопився на ноги, коли ввійшла панна 
Гоффар.

— Що це, Юзя немає? — спитала вона.
— Він поїхав по господарству.
— Юзьо? По господарству? Це щось неймовірне!
Панна Гоффар мала схильність і до таких новомодних слівець.
— Юзьові треба тепер багато грошей, — зауважив Філарет.
Панна Гоффар уважно глянула на нього. Він теж був якийсь ніби

інший у цьому осінньому світлі. Рідке волосся вкладалось у гарні 
хвилясті пасма, очі не здавалися такими вирячкуватими, а губи їй зав
жди подобалися. Панні Гоффар не треба було думати, що Філарет був 
колись гарний. Він був гарний тепер.

— А ти що тут робиш? — спитала вона. — І що ти знаєш про Юзьо
ві гроші?

— Я привіз батька до пані Дуніної,— з таємничою міною сповістив 
попович.

Філаретова поведінка була наче заохоченням до подальшої розмо
ви, і панна Гоффар переступила поріг. • •

— Чому ти так гадаєш? Чому? — спитала вона в Сосновського і, 
спинившись, раптом сіла на стілець, яким звичайно користувалися кар
тярі.

Філарет не ухилився від розмови.
— Юзьо останнім часом надто розщедрився на патріотичні пожерт

вування,— сказав він, пильно дивлячись на панну Гоффар. — Пан Фер- 
дінанд обклав його великим податком.

Панна Гоффар махнула рукою.
— Ах, хто це може знати? Таких речей не записують.
— Дехто записує, — значущо сказав Філарет.
Панна Гоффар знов глянула на нього.
— Сподіваюся, ти не записуєш? — зрештою сказала вона.
Філарет засміявся.
— Та що ви! Я тільки сказав, що є такі, хто записує такі видатки, 

а потім їх на цьому ловлять. Недавно пана Рудницького за такі рахунки
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посадили до в’язниці. Ну й маеточок — в'ю-ю-ю!— Він помовчав і до
дав: — Гадаю, що й пан Макс боявся цього.

— Що хтось це... записує? — значущо запитала панна Гоффар.
— Ні, записування він не боявся. Але страх як боявся... Сибіру.
— А ти його лякав,— тихенько сказала Адель, не дивлячись на 

поповича. — Лякав його, як кіт, що сидить в одній клітці з канаркою.
Філарет засміявся.
— Хто бачив кота в одній клітці з канаркою чи там з горлицею? 

Пан Макс не був канаркою...
— Але ти маєш очі, як у кота. Я знаю: ти його залякував.
— Чи я міг його залякувати? Я ніякої влади не маю. А що я знаю 

дещо з часів молодості пана Макса...
— О, саме так! — сказала Адель, позираючи на Філарета.— І не 

лише з часів молодості.
— Не лише з часів молодості,— погодився молодик.
— От він і боявся. Не Сибіру боявся, тебе боявся...
— Що це ви вигадуєте? Мене? Він мене дуже любив. А останньо

го вечора ні про що більше не говорив, тільки про Сибір та про Сибір. 
Що там є крижані стовпи, які тануть весною й падають, бо то замерзлі 
люди. А це ж неправда. І в Сибіру люди живуть.

— Що ти там знаєш? — сказала Адель.— Кажеш, він боявся?
— Атож. Боявся, що Заруддя конфіскують. Що Юзя вишлють ета

пом. А йому нічого не загрожувало. Даю вам слово, що нічого не загро
жувало — ні йому, ані Заруддю.

— Звідки ти можеш знати?
— А знаю. Юзьо сидить у безпеці. І хай сидить, бо поки сидить, 

доти з ним буде все гаразд. Але хай тільки рушить з місця...
— Ти йому загрожуєш? — спитала Адель.
— Загрожую? Я? Чому я?
— Але ти ж ненавидиш його.
Запала мовчанка. Філарет намагався не дивитися на панну Гоффар. 

І раптом він вибухнув, наче не міг довше стримуватися:
— Ненавиджу! Справді ненавиджу!
— Боже милий! Але чого?
— Не знаєте? Та ж він мій брат... Рідний...
— Ну, то й що з того? — Адель про це, мабуть, знала.
— Все має бути моє.
— Таких братів ти маєш у селі багато,— зауважила панна Гоффар.
— Так. Але він мене любив. Любив мене, як сина, більше за Юзя.
— Хіба можна виміряти такі речі? — зітхнула Адель.— Кого менше, 

кого більше...
Хвилину панувала тиша.
— А все ж я не уявляю собі Юзя без Заруддя,— сказала панна 

Гоффар.— Він може бути самим собою тільки тут, у цьому домі.
— Ну, а як дому не буде, то що? Пані Дуніна має стільки багатих 

родичів; хтось її прихистить. Теця завжди знайде собі місце, вона чу
дова господиня.

— Бачу, що ти про всяк випадок і про це вже подумав,— сказала 
панна Гоффар.

— Я в  цім домі не порядкую,— відповів Філарет, але таким то
ном, ніби чекав на заперечення.

Панна Гоффар тільки стенула плечима.
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— Ти звик тут порядкувати,— сказала вона.— Бо за покійного ти 
тут порядкував, не відмовляйся. І так навіть було краще...

— Звичайно, не те, що за цих бабів.
— Але покійного не вберіг.— Вона кивнула головою.— Краще бу

ло б цього не допустити.
— Не допустити?!— обурився Філарет.— Хіба ви не знали Макса? 

Ви ж його добре знали.
— Добре знала. І через це його самогубство завжди лишатиметься 

для мене незрозумілим. Хто його міг до цього змусити?
— Ви хотіли сказати: що його могло до цього змусити. Я вже по

яснював вам. Він боявся. Застрелився зі страху. Тут не було «когось». 
Тут було «щось». Цей стан, ці приготування. Треба було дуже вірити, 
щоб витримати.

— А Юзьо дуже вірить?
— Юзьо не вірить. Але Юзьо молодий, Юзьо гадає, що все якось 

уладнається.
— Може, й справді уладнається,— сказала задумливо панна Гоф-

фар.
— О, панно Адель,— засміявся Філарет.— А як? Як може щось 

уладнатися між вовком і вівцею?
Панна Гоффар повернулася до своєї попередньої думки.
— Але Юзьо вірив. Ще кілька років тому.
— Коли вдягав свитку й ходив від хати до хати? Баби його ча

стували варениками з сиром, але перед тим мусили випросити сиру в 
мого батька, а сала на вишкварки в маєтку. Такий маскарад годиться 
для дітей.

— То ти відібрав у нього ту віру?
— Я? Та ні, я тільки сказав йому, звідки баби сир беруть. Цього 

вистачило.
— Бачиш, сир був отруєний.
— А чого ви, панно Адель, товчетеся тут між поляками та руси

нами? Чи не краще було б вам сидіти вдома, у Франції?
— Я не маю дому у Франції. Зрештою, така Франція не може 

бути моїм домом.
— Що ви, перепрошую, плещете? Вітчизна — завжди дім.
Панна Гоффар розгнівалася.
— А ти маєш вітчизну? — гостро спитала вона.— Ти навіть не зна

єш, як та твоя вітчизна зветься.
— Кожному, хто мене про це питатиме, я так напишу на задниці, 

як зветься моя вітчизна, що він пам’ятатиме до нових віників.
— Філарете! — сказала панна Гоффар і підвелася.
— Пан Даровський може вживати це слово, а я ні? — відказав 

Філарет, підводячись і собі.
— Далеко тобі до пана Даровського, мій любий,— мовила панна 

Гоффар.— Скажи Юзьові, що я заходила до нього.
І вийшла.
Філарет знов сів і затарабанив пальцями по столі...
Тим часом у пані Дуніної сидів панотець Сосновський. Він привіз 

їй проскурку: маленький хлібець, з якого вирізано частку для причастя.
— Ви, пані графине, з’їжте цей хлібець, він свячений, але не свя

тий, можна з кавою, чи з чаєм, це дуже смачно, бо він солодкий, без 
солі...

158 Ярослав Івашкевич. Заруддя.



Він сидів біля пані Дуніної і поглядав на неї привітно, але з пев- 
ною осторогою: чи зрозуміє вона його наміри, чи прийме його відвідини 
як годиться, по-християнському...

його чорна ряса з блискучої тканини, що зветься люстрином, по
витиралася на швах; втратила на ліктях та полах свій блиск, посіріла, 
символічно виявляючи вбогість отця Віталія.

Дуніна була збентежена.
— Дуже й дуже дякую, панотче,— відповіла вона, зручніше вмощу

ючись між подушок і весь час поправляючи свій чепчик.— Тецю, при
неси склянку чаю для панотця,— звернулася вона до Теклі, яка, певна 
річ, була поряд.

Піп сидів на малому пуфику біля ліжка, йому було незручно, він 
не знав, куди подіти свої дуже довгі ноги. Він схилив набік голову в 
рідких сивих кучерях і розчулено дивився на Дуніну.

— Але вигляд у вас, пані графине, зовсім непоганий,— сказав він.
Хоч цей комплімент був досить незграбний, жінка зашарілася і

знову поправила чепчик на голові.
— Таке нещастя, таке нещастя,— гірко промовив отець Віталій.— 

Хто б міг подумати? Пані народилася для добра, для легкого життя...
— Ах, панотче,— відказала пані Дуніна,— хто там знає, нащо лю

дина родиться? Здавалося б, що для всіх благ — тілесних і духовних, 
як кажуть англійці: для срібної ложки...

— Так, так,— похитав головою отець Віталій,— а тим часом дово
диться закладати за халяву й дерев’яну ложку. Ну, й марширувати 
треба...

— На щастя, не всім,— твердо додала пані Дуніна.
— А не всім, не всім. У пані лишився тільки Юзьо. Ми всі його 

бережемо, як зіницю ока. Мій Філарет каже, що його треба глядіти, 
як малого.

— Отож він його й глядить,— трохи саркастично сказала пані Ду
ніна.— Як Макса!

— Мій Філарет так любить Юзя,— похитав головою піп.—Так лю
бить, як рідного брата...

Пані Дуніна уважно глянула на священика. Але його слова були 
цілком щирі.

— От коли б панна Анетка була жива,— зітхнув піп і перехре
стився трьома пальцями.

— Бідна моя Анетка,— досить спокійно мовила Дуніна.
— Я її так любив, як рідну дочку. Знаєте, пані графине, мій Фі

ларет матиме цілком пристойний хутірець під Купчинцями, гарненьке 
місце,— це від діда. Той дід пасічник: має сто пнів, а який мед, ох, який 
мед! Віск у нього ксьондзи з Бердичева купують. А які баштани старий 
має — три десятини самих тільки динь та кавунів. А яблук повні ночви. 
Свиней яблуками годує. Все це євреї з Жашкова купують. Багатий 
хутір. А які воли, ви не бачили?

— Ні, не бачила.
— То все лишиться Філаретові. Його мати була одиначкою в того 

пасічника...
— Я знаю,— нетерпляче перебила його пані Дуніна.
Вона добре пам’ятала пасічникову дочку, попадю-українку, що одя

галася в сарафан і кокошник, як росіянки.
— Як Анетка жива була, то я завжди мріяв, уві сні снив, що 

Філарет з нею одружиться...
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Пані Дуніна аж підвелася на своїй білій постелі:
— Панотче, чи ви здуріли? Анетка й Філарет!
— Я так собі мріяв. А чом би й ні? Філарет добрий хлопець. І гар

ний. А що він православний, а вона католичка? Ну та я й знав, що це 
неможливо.

— Певне, що неможливо! Нащо було й думати про таке!
— Думати ніхто не заборонить. А вголос я цього й самому собі не 

казав. Нікому не казав. А чи не гадаєте часом і ви, пані графине, що 
так було б добре? Щоб ми разом тут жили у згоді і в любові Христовій 
і не цуралися одне одного.

В цю хвилину Теця принесла чай і поставила його перед отцем Ві
талієм, а в двох мисочках подала агрусове і трояндове варення. Отець 
Віталій набрав собі варення на блюдце.

— Отак воно й буває, пані графине. One й ви лежите самі в ліжку, 
хворієте, зілля п’єте, вночі погано спите, то хіба собі щось не думаєте? 
Пан Максьо мені завжди казав, що йому вночі найкраще думається. А 
зін теж, певне, гадав те саме, що й я: чи не замало тут, на цій землі, 
любові? Я так по-простому гадаю,— він сьорбнув чаю,— бо й справді, 
чи не забагато тут ненависті?

Панна Гоффар увійшла разом з Тецею й уважно вислухала його 
слова.

— Замало,— сказала вона,— замало, отче Віталію! Ненависть — це 
боротьба, а боротьба — це творчість.

— Я вас не дуже розумію,— відповів їй панотець.
Але пані Дуніна почала обмахувати собі чоло, наче відганяла мух. 

Видно було, що вона стомилася.
Отець Сосновський квапливо допив чай.
— Панотцеві Віталію снилися дивні сни,— обернулася Дуніна до 

панни Гоффар.— Він десь начебто хотів рівняти гори з долами.
— А навіщо віра має ті гори долати? — сказав піп Віталій, відкла

даючи ложечку.— Хіба не на те, щоб ними доли засипати? Наша ж зем
ля тяжка, і кров її віддавна зрошує, треба на ній не знаю як працюва
ти, щоб люди людей не їли.

— І так і так їдять, велебний отче,— відізвалася панна Гоффар.
— Ах, т а  chere,— звернулася Дуніна до панни Гоффар, як отець 

Сосновський уже вийшов,— уявляєш собі, вони грали в карти до дру
гої години ночі. Темно, хоч в око стрель, а капітан вертається сам поно
чі. їхати в такий світ до Ружанки.

— Хіба він дитина?
— Його кінь такий лякливий, може вночі схарапудитись.
— Люба Аліно,— сказала панна Гоффар, сідаючи,— що б оце ти 

турбувалася ще й за старого офіцера? Не будь дивачкою.
— Та й Юзьо,— почала пані Дуніна,— знов, мабуть, програвся.
— Звідки ти знаєш?
— Від Філарета. Він привіз батька й сказав мені. А цю проскурку 

я дістала з благословенням. Отець Сосновський каже, що вона допо
магає при хворобі, стає легше. Він такий добрий дідусь.

— Може, ти відразу перейшла б на православ’я? — сказала панна 
Гоффар.

— Ти завжди злостива, Адель,— зітхнула хвора.
— З вами важко не навчитися злостивості.
— Ти бачила Юзя?
— Він поїхав у поле.
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— У поле?
— Мабуть, поїхав на буряки. Певне, якісь примхи.
— Коли б Анетка була жива...— почала пані Дуніна.
— То ти видала б її за Філарета, як каже отець Віталій. І вона 

стала б господинею на хуторі.
— Ах, ні! Не будь лихою. Просто, я мала б когось біля себе. А так 

я завжди сама.
— Ти маєш Тецю.
— Хіба ти не знаєш Теці. Для неї важливі телята, поросята, гуси, 

кури... а більше нічого.
— Тобі сьогодні погано? — вже лагідніше спитала панна Гоф-

фар.
— Мені завжди однаково. Часом аж плакати хочеться.
— А мене прислала пані Залеська з новиною. Матимете гостя...
— Гостя? Кого?
— Приїхав чи приїде один добродій. Буде у вас післязавтра.... пе

ред вечором...
— Послати по нього коні?
— Ні, він ходить пішки. Так, пішки. І краще, щоб його ніхто не ба

чив. Отець Сосновський...
— Від Філарета його не вдасться сховати.
— Мабуть, що так. Але ж Філарет наче своя людина?
— Такий приятель! І Максів, і Юзів... Мабуть, своя людина.
— Чому «мабуть»? — спитала панна Гоффар здивовано.
— Я нікому не вірю.
— Аліно!
— Справді. Люба моя, що сталося з Максом? Навколо самі прия

телі, родичі; вони піклувалися про нього, підтримували його. Ну й 
маєш! Невідомо що, для чогр, як...

— На жаль, відомо,— зітхнула Адель.— Так,— додала вона,— 
завтра приїде ще Залеська і все скаже про того гостя.

— Чи не треба буде йому грошей?
— Ні. Здається, він хоче переправитися у вас через Руду. Тут є 

такий непомітний порон. Бо на тому, що в містечку, і на мостах люди 
можуть його помітити.

— Він хоче за річку?
— Так.
— Яка різниця,— зітхнула пані Дуніна.— І тут і там однаково.
— Ну, ні,— сказала панна Гоффар.— Видно, не однаково.
Повернувся Юзьо.
Тільки другого дня, вже аж після від’їзду панни Аделі, мати роз

повіла йому, що до них має приїхати якийсь чоловік, хоче непомітно пе
реправитися через річку. При цьому пані Дуніна не шкодувала жаліс
ливих слів: що їй уже досить цього, стільки років одне й те ж саме, і 
більше нічого, що все це може довести людину до божевілля.

Юзя зранку мучила якась мелодія, мабуть, із Шумана; він не міг 
її відтворити, хоч вона настирливо бриніла йому у вухах. Тому він не 
дуже дослухався до материних слів.

— Яка я вдячна тобі,— закінчила мати,— що ти тримаєшся від 
усього цього осторонь. Коли б і з тобою щось сталося, я б не пережила 
цього.

Юзьо глянув на матір, ніби тільки-но її побачив, і сказав:
— Я самогубства не вчиню.
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— А ці конспірації, це вічне приховування справжніх думок — хіба 
не самогубство? Ні з ким не можна бути щирим. Я навіть з панною 
Гоффар...

Юзьо засміявся й запитав:
— Отже, ти проти повстання?
— Та звичайно! — вигукнула пані Дуніна.— Що вони собі дума

ють, що уявляють? Як це йти з мисливськими рушницями проти цар
ської армії? Хіба це можливо?

— Хтозна... Панна Гоффар нічого не казала, чи Наполеон не до
поможе?

— Панна Гоффар роялістка й не визнає Наполеона.
Юзьо засміявся ще веселіше, тоді раптом споважнів.
— Знаєш, мамо, — сказав він, — мені подобається панна Гоффар. 

Вона не визнає доконаних фактів: для неї Наполеона немає. Є францу
зьке королівство. Так само треба й нам. Миколи немає. Є тільки Поль
ща в межах 1772 року. І все.

— Юзьо, що ти плетеш? — пані Дуніна заламала руки.
— Ми всі щось плетемо,— відповів Юзьо,— всі не визнаємо фактів. 

Може, так і треба. А факти — це урядник, справник, генерал-губерна
тор, факти — це та добра душа Крижановський...

— Добра душа, добра душа... Ти знову йому програв?
— Так, мамо, але які ми маємо буряки? Цукроварня дядька Ферді- 

нанда — це диво на нашій землі.
— Добре, що хоч Теця тебе не чує. Вона каже, що цукрова про

мисловість — дурниця, що вона доведе до революції.
— Ого, ви гляньте! Теця теж не визнає фактів. Фантазерка. Не 

визнає, наприклад, того факту, що я господар Заруддя. Ну, й має ра
цію. Бо я й не господар.

— А хто, Юзьо?
— Той пан, що прийде завтра на вечерю, скаже: народ.
— Який народ, Юзьо?
— Польський, український, однаково який.
— Ти наслухався Філарета!
— Можливо, Філарет теж сказав би, що народ, якби... якби не так 

любив гроші. Він дурив батька на грошах, на душах, хіба ні? Як ви 
гадаєте, мамо?

— Філарет? Твій найбільший приятель?
— Приятель — найбільше лихо. Він про все знає: і про народ, і про 

Кирило-Мефодіївське братство, і про ходіння в той народ, про Троїстий 
союз — усім цим він чудово оперує. А сам хіба не думає про душі?

— Мені дивно, Юзьо, що й ти про це говориш. Це ж таємниці. 
Батько про них ніколи не заводив мови.

— Але батько за ці таємниці заплатив.
— Ти так гадаєш? А Філарет розмовляє з тобою про таке?

— Ніколи. У нас із Філаретом свої балачки, своя мова. Все в нас 
убрано у філософські символи. Філаретові треба було стати єпископом, 
Нежонатим.

— Ти вже починаєш казна-що верзти.
— А що робити? Мені найкраще, коли я так верзу. Або коли сплю, 

і мені сниться...
— Стривай, стривай! Може, тобі щось присниться. Сьогодні знов 

приїде Гоффар... з Масею... і на кілька днів.
— О, ти завжди лишаєш такі речі на кінець!
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— Скажи Теці, щоб приготувала їм кімнату. Ту, що біля моєї.
— Гаразд.
Юзьо вийшов.
Він сам простежив, щоб приготували спальню. Кімната була така 

тісна, що двоє ліжок стояли майже поряд: їх розділяла тільки маленька 
нічна шафка. Він наполіг, щоб Теця дала найкращу білизну: це були 
простирадла з посагу пані Дуніної, пошивки з оборками ще з часів її 
дівочої подорожі до Парижа. Пані Дуніна була в Парижі відразу після 
повстання. Як так сталося, що їй — чи, власне, її батькам — дозволили 
поїхати до Італії та Франції, ніхто не знав. Тут була якась таємниця. 
Казали, що й того Дуніна вона привезла собі з-за кордону, хоч це було 
й неправда. Пана Максиміліана, так само, як і його батька, знали тут, 
над берегами Руди, на Волині, на межі Київщини, в Брацлавському 
воєводстві віддавна. Ті пошивки з оборками, в які оце тепер засапана 
Теця вбирала подушки, мали вже свою, та ще й не абияку, історію. 
Звісно, Теця намагалася оповісти історію цієї білизни з посагу пані 
Дуніної, але Юзьо добре знав, що то буде спрощений варіант тієї істо
рії. Білизна коштувала купу грошей. Але звідки батьки пані Дуніної —* 
звичайні собі шляхтичі — взяли тоді таку суму, та ще й маєтку докупи
ли — це тоді було ще можна — і таку подорож відбули? В Парижі вони 
не відвідували еміграційних кіл. «То було небезпечно»,— казала пані 
Дуніна.

Певне, коні з Дашева вийшли дуже рано, бо ще перед полуднем на 
подвір’я заїхав повіз. Але якийсь чужий, Юзьо не пізнав його, та й шкі
ряний фартух не прикривав панну Гоффар і Масю. На лавочці спереду 
сидів Альфред Цержєк. Це були його коні й повіз, гим то Юзьо їх і не 
впізнав.

Альфред був теж їхнім кузеном, ближчим родичем Юзя, ніж Масі, 
А може, Мася йому й не родичка? Було б менше перешкод для одру
ження. Альфред, як і вся його родина, був якийсь фальшивий, манірний, 
і завжди, коли розмовляв по-польському, здавалося, що він говорить 
по-французьки, так неприродно звучали його фрази. Він одягався дуже 
елегантно, на шиї мав широченну краватку, що було тоді на Україні 
новинкою, і, розмовляючи з Юзьом, весь час плескав долонею по плечу. 
Юзьо сердився. Але Мася по-змовницькому підморгнула йому і ска
зала Альфредові:

— Я мушу побачити пана Шумського. Ходи, проведеш мене,— звер
нулася вона до Юзя.

Вони побігли, як діти, надвір, лишивши панну Гоффар і Цєржека в 
передпокої, звідки ті подалися до пані Дуніної.

А вони тим часом, вибігши на подвір’я, спинилися.
— Вибач, що я приїхала з Цєржеком,— сказала Мася, відкинувши 

серпанок капелюшка,— але сам знаєш, як важко в Залеських з кіньми. 
А тут нагодився Альфред, власне, він мав їхати не до вас, а кудись 
інде. Ну, я й намовила його, щоб він відвіз нас сюди.

— Що ж ми з ним робитимемо — спитав Юзьо.
— Треба нам десь сховатися.
Серце Юзя сповнилося глибоким жалем. Альфредова присутність 

усе йому зіпсувала. Він не відчував уже тієї радості, яка завжди охоп
лювала його в присутності Масі.

— Ти мені все зіпсувала,— сказав він дівчині.
Вони нерішуче стояли посеред подвір’я.
Раптом Юзьові спала рятівна думка. Він відразу повеселішав.
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— Поїдьмо до лісу! — вигукнув він.— Я хочу побачити, що діється 
в лісі.

— Чим же ми поїдемо? — спитала Мася.
— Бричкою.
Юзьо побіг до стайні, гукаючи Ілька й наказуючи йому запрягати 

коня в бричку.
— Не дуже буде зручно,— сказав він Масі,— але звісиш ноги на 

один бік. Та гляди, щоб спідниця не заплуталася в колесо. Бо тоді 
кінець!

День був осінній, але на диво погожий. Пісок, як музичний інстру
мент, бринів, пересипаючись у колесах, ніби їх супроводжувала якась 
пісенька. В лісі стояв затінок, але було так тепло, що той затінок був 
їм приємний. Лісові шати зблизька здавалися ще зеленими й густими, 
але листя вже пожовкло й гілля подекуди було навіть голе. Траплялися 
граби, що не скинули ще листя і тільки яскріли золотом поряд із зеле
ними ялинами та прибляклими модринами. Коли вони в’їхали в глиб 
лісу, кінь пішов ступою. Юзьо, поганяючи його, повертався до Масі і 
всміхався. Вони їхали мовчки. Нарешті Мася не витримала і спитала:

— Чого ти мовчиш?
— Тому що щасливий,— відповів Юзьо.
Мася зітхнула.
— Польське щастя,— сказала вона.
Юзьо ляснув коня віжками, кінь пішов клусом.
— Терпіти не можу цих фраз,— сказав він.— Усі ми люди!
— Авжеж,— погодилась Мася.— Але чому я не можу так сказати?
— Бо ти так не думаєш, а переказуєш чужі слова.
— Отже, ти гадаєш, що поляки щасливі? — спитала Мася.
— Певне, що ні,— сказав Юзьо,— хіба що, в іншому, вищому розу

мінні, в якийсь романтичний спосіб. А в тому, що називає нещастям 
моя мати, пані Залеська чи дядько Фердінанд, особливо він,— більше 
пози й сентименталізму. Не ловися на ті фрази, Масю...

— Що я повинна робити? — спитала Мася.
— Тільки не скімлити, як «бідна католичка»,— відпоь.з Юзьо.
— Ти жахливий,— зітхнула Мася.
— Я вже надумав, що ми зробимо,— сказав Юзьо.— Поїдемо до 

Ількової дружини. Тут є така хатка в лісі.
— Вона там живе?
— Так. І зовсім сама.
— Що ж вона там робить?
— Збирає зілля,— засміявся Юзьо.
Ліс погустішав.
Досі вони їхали по рівному, а тепер, коли ліс погустішав, здавало

ся, ніби дерева почали давити на грунт, рівнина вигнулась під товстими 
стовбурами западиною у формі миски. Дерева росли тут так густо, що 
небо крізь гілля не просвічувало. Листя й галуззя, темне й світліше, 
переплутувалося, утворюючи немовби заслону, і годі було вже розрізни
ти, до якого стовбура належить та чи та гілка. Листя й голки, грабове 
гілля, грубе модринове віття — все це злилося в суцільне плетиво.

І раптом ліс розступився перед ними. Заслона розпалася, і вони 
побачили, що стоять перед маленькою білою халупкою, яка дивилася 
на них дрібними віконцями в зелених рамках. На порозі хати стояла 
гарна, огрядна, ще не стара жінка.
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— Оце і є Ількова дружина, Гандзя,— сказав Юзьо і зіскочив на 
землю.

Тим часом Альфред зовсім не розгнівався, що Мася втекла з 
Юзьом, він навіть і не думав про них.

— Я тут маю справу до Шумського,— сказав він панні Гоффар.
Будиночок, у якому мешкав Шумський, стояв осторонь від подвір’я.

Альфредові коні поволі під’їхали до стайні, а він пішов шукати Шум
ського. Той був удома. Починався уже обідній час.

— Я хочу з вами поговорити, пане Шумський,— сказав Альфред, 
привітавшись.

Шумський трохи вражено глянув на Цєржека. Йому здалося, що 
Альфред говорить інакше, ніж завжди. В його звичайно безбарвному 
голосі бриніли металеві нотки, і він не кривив манірно губ, як раніш. 
«Нарешті він говорить по-людському»,— подумав Шумський, але тільки 
сказав:

— Слухаю вас.
Вони сиділи в так званій канцелярії. Тут виплачували гроші, сюди 

селяни приходили скаржитися й діставати нагінки, тут-таки дядько 
Фердінанд розгортав свою посередницьку діяльність, оформляючи на
діли й обміни.

— Пане Шумський,— поважно почав Цержек.— Я боюся, що ви не 
дуже дбаєте про ту справу, яку вам доручено.

— Як я можу дбати про неї, пане граф...
— Прошу не титулувати мене,— перебив його Альфред.
— Як я можу дбати про неї, коли в мене на шиї сидить пан Ферді

нанд? Я розмовляю з селянами, але що це дає?
— Чи ви робите нотатки, як я просив?
— Як тут можна, пане Альфред, щось записувати чи нотувати? Все 

ж на очах. Я маю все в голові.
— А коли вас чорти чи москалі візьмуть, то ми залишимось без 

матеріалу.
— Але ж вони забрали б при першій ревізії і ті нотатки.
— Ми повинні все знати про кожну людину. Коли вже готуватися 

до повстання, то треба готуватися грунтовно. Це не забавки.
— Добрі мені забавки,— муркнув Шумський.— І навіщо нам знати, 

що там думає кожен хам зокрема? Ми знаємо, про що вони думають 
усі разом.

— Йдеться, власне, про те, щоб вони думали інакше.
— Слушно, слушно! — сказав Шумський, але коли Шумський казав 

«слушно», то це вже була капітуляція.
— Чи ви довідалися щось певніше про цього Філарета?
Шумський глянув на вікно, на двері і навіть притишив голос:
— А хіба я й так не знаю всього?
— Як це? Знаєте все?
— Ну, начебто все. Я тільки доказів не маю.
— Що ж це все варте без доказів?
— Покійний пан Максьо мав у житті одну таємницю.
— Ба, коли б то одну,— сказав Альфред.— Самі таємниці. Через ті 

таємниці він і загинув.
— Мабуть, через одну. Філарет йому погрожував. Наче вони й лю

били один одного, обіймались, але від пана Макса не сховалося, що 
Філарет знає його таємницю. І хлопець, мабуть, погрожував йому.
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— Але ж був громадський суд.
— Громадський суд вирішував тільки грошові справи. Вирішили, 

що не було нічого такого. І підписали вирок. Але, пане Альфред...
— Що?
— Але там було щось гірше, і Філарет напевно має докази.
— Щось гірше?
— Ох, тихше. Нічого вам, пане граф, не можу сказати...
— Не титулуйте мене!
— Нема про що й казати. Але я знаю, як стоїть справа. Філарета 

до таємниць допускати не можна.
— А з ним не може чогось статися? В лісі? На полюванні?
Шумський присунув своє крісло ближче до Альфредової канапи. І

зашепотів ще тривожніше:
— Воронь боже! Що ви кажете, пане комісар! Щоб ми отак потай 

мордували людей?
— Хто хоче їсти яєшню, мусить розбити яйце,— сказав Альфред.— 

Коли я вже призначив вас, пане Шумський, керівником тутешньої 
заруддянської організації, то ось із яких міркувань: primo, гадав я, що 
ви на все готові, і, secundo,— що ви будете мене в усьому слухатись.

— Ну, гаразд, гаразд. Але Філарета ще не прибираймо з дороги. 
Ще не тепер.

— Я вірю вам, бо ви краще знаєте тутешні стосунки.
— А що з паном Фердінандом?
— Хай робить, що може. Хай приготує пастку, а ми його в неї 

пізніше заженемо.
— Заженемо? Не так воно буде легко.
— Це ще побачимо.
— А коли повстання?
— Мабуть, ось-ось.
— Мабуть? Так не можна, пане. На все має бути дата.
— Ну, то визначте її собі сам.
— Я дату можу визначити. Але коли кожен визначатиме дату, як 

захоче, то весь наш здобуток зійде нанівець.
— Це не здобуток, пане Шумський. Це повстання. В ньому немає 

ніякого здобутку.
— Є такі, що наживаються на повстаннях.
— Є. І поруч з нами!

Тим часом панна Гоффар пішла до пані Дуніної. Та, як завжди, 
лежала в ліжку.

— Я приїхала на кілька днів. Хочу побути з тобою,— сказала пан
на Гоффар.

— Ти відчуваєш якусь небезпеку?
— Так, той чоловік завтра буде тут... За ним може хтось притяг

тись.
— Не треба, щоб Крижановський приїздив,— зітхнула Дуніна.
— Певне, що ні.
Панна Гоффар помітила якусь нову картину, що висіла на стіні над 

ліжком Дуніної.
— Це щось нове. Звідки ти її взяла?
— Вона була в Максовій кімнаті. За шафою. Як Юзьо туди пере

брався, то й видобув її. Для мене це дуже дорогий спогад.
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— А що це? — спитала панна Гоффар.
— Це картина, привезена з італійської подорожі. Коли Юзьо виніс 

книжки з Максової кімнати, то знайшлася й вона. Я зовсім забула 
про неї.

Панна Гоффар пильно придивлялася до акварелі.
— Що це тут намальовано? — спитала вона.
Пані Дуніна пожвавішала.
— Це наша зустріч з Максом. Ми виїхали з батьком на прогулян

ку в римський степ. Я була на мулі, і раптом мул уперся і не захотів 
іти далі, намагався навіть скинути мене. А то все були штучки італійця, 
що нас супроводжував. Ми застряли під акведуком, і тут несподівано 
з’явився на гарному коні юнак. Я його не знала. Це й був Макс. Він ви
лаяв провідника, взяв мула за вуздечку й повів далі. Так ми поїхали 
разом...

— А звідти вже через ціле життя?
— Ну, ні! Було ще багато всіляких перешкод.
— А хто її намалював?
— З нами був Сулежицький, він помер молодим у Римі. Добрий 

був маляр.
— Сулежицький? Чи не той, що його повісили?
— Та ні. То його небіж. Той небіж був авантурник. Під шибени

цею зажадав білих рукавичок і квітів. Сказав, що хоче взяти законний 
шлюб з кістлявою. Ні, той маляр у Римі був спокійний. А коли ми по
вернулися, він намалював оцю акварель і подарував мені.

— Певне, теж був у тебе закоханий?
— Мабуть,— усміхнулася пані Дуніна.
І акварель була, як її усміх: така бліда, немов ту римську подо

рож завжди прикривав імлистий серпанок. Картину перетинав акведук, 
під одним із склепінь видно було троє коней і погонича-італійця в чер
воній шапці. Макс, ще дуже молодий, перехилився з гнідого коня, щоб 
дістати вуздечку мула, а пані Дуніна, в ясній, аж прозорій сукні, спер
лася на плече майбутнього чоловіка. Контрастом до тієї скупченої в 
правому кутку групи був порожній путівець, що зникав у далині і зай
мав усю ліву половину картини. На акведуці, над самими головами 
подорожніх росли якісь деревця й кущі.

— Ця картина не патріотична,— сказала панна Гоффар.
— А чого вона має бути патріотичною? — здивувалася Дуніна.
Панна Гоффар відвернулася.
— Бо в нас вони завжди патріотичні.
— А може, й ця патріотична. Не забувай, що це було тридцять 

четвертого року, через три роки після повстання. Тоді навіть зображен
ня римської подорожі було вчинком патріотичним.

— Не розумію, як ви всі там опинилися? — сказала панна Гоффар.
— Батькові чогось було треба в Італії,— відповіла пані Дуніна.— 

Макс теж недаремно там сидів.
Пані Гоффар відійшла від картини й сіла коло ліжка приятельки.
— Організовував підпілля? З карбонаріями?
— Навіть дихати було треба, законспірувавшись.
— Respirer c’etait conspirer, — повторила Адель.
— Треба так зробити, щоб Крижановський не приїхав ні сьогодні, 

ні завтра.
— Це, до речі, також конспірація?
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На подвір’ї Шумський, роздратований розмовою з Цєржеком, на
штовхнувся на Філарета. Попович ішов неквапом по зарослій лободою 
грядці, що належала панові Флоріану, як по своїй власній. Це ще дуж
че роздратувало Шумського.

— Чого ти тут товчешся, чого лазиш? — закричав він на Філаре
та.— Чого ти тут завжди вештаєшся?

Філарет став, спокійно повернувся до Шумського й спитав:
— Чого ви звертаєтесь до мене на «ти»?
— А як я маю до тебе звертатися, хаме! — розлютився Шум

ський.— Чого ти тут крутишся, питаю? Ти вже на нас накликав одне не
щастя, а тепер хочеш накликати друге?

Філарет стенув плечима і, не втрачаючи свого крижаного спокою, 
сказав:

— Ви самі на себе накликаєте нещастя.
— Що, що, що? — ще дужче скипів Шумський і підскочив ближче 

до Філарета.
— Я не радив би вам бити мене, — сказав Філарет.
— Я й не думав каляти рук от твою свинську пику,— вилаявся 

Шумський.— Не буду тебе бити.
— Ну й гаразд. Бо, може, хтось і вас поб’є.
Шумський ще ближче підійшов до Філарета, покивав перед його 

носом пальцем і сказав:
— Слухай, ти, а я тобі не радив би зі мною заводитись, це може 

погано скінчитися.
— Погано? Для кого?
— Для тебе, попівський сину! Може, дуже сумно скінчитись. Нам 

досить твоїх фіглів.
— Кому нам? — з непорушним спокоєм спитав Філарет.
— Це вже не твоє діло. Нам — це нам, і край. Але не переби

рай міри!
— Не перебирати міри? В чому?
— Наче не знаєш, про що я кажу. Скрізь тебе видно.
— А може, я когось стережу?
— Шпигуєш, а не стережеш,— сказав Шумський.
— О, пане Флоріане! Який ви нерозумний. Невже ви не бачите, що 

нашого Юзя треба глядіти, як дитину. Треба глядіти, щоб він не зробив 
якоїсь дурниці.

— Це залежить від того, що називати дурницею,— вже спокійні
ше сказав Шумський. — Кожен має на це свій погляд.

Шумський підійшов до Філарета й схопив його за гудзик.
— Не знаю хто що називає дурницею,—сказав Філарет,— але ви 

робите дурниці, навіть не дурниці, а просто безглуздя. І не відривайте 
мені гудзика.

Шумський відступив.
— Боїшся за свій фрачок, за свій елегантний фрачок? — глузливо 

сказав Шумський.
— Я боюся за свій каптан, а ви бійтеся за свою шкуру.
— Швидше твоя шкура затріщить,— погрозив йому Шумський.

Гандзя низько вклонилася прибулим і запросила їх до хати. Всере
дині хата не здавалася такою малою, як зовні: в білій світлиці була 
велика піч з лежанкою, стояв дубовий стіл і лави попід стінами, а на
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тих стінках висіли особливі ікони, великі, як у церкві; в селянських 
хатах такі трапляються не часто.

Хоч до Гандзі подібні гості навідувалися не часто, вона нітрохи 
не здивувалася. Видно, не з однієї печі їла хліб і вміла приймати гос
тей. Вона посадила Масю та Юзя за стіл на покуті й відразу поставила 
перед ними якусь пузату пляшку. Поруч з пляшкою з’явилися паля
ниця, сіль та кілька головок часнику. І поки Гандзя виносила та ста
вила частування на стіл, вона не переставала говорити.

Спершу Гандзя спитала, як здоров’я пані Дуніної, співчутливо похи
тала головою, слухаючи Юзьову відповідь, потім згадала про Тецю, про 
те, яка то чудова господиня, тоді про господарство, далі запитала в Масі, 
чи вона розуміється на господарстві і так далі.

Мася весь час ніяковіла і звертала переляканий погляд на Юзя, 
тим більше, що й Юзьо здавався їй не таким, ях завжди.

А Юзьо й справді був не такий. Його бентежила й сковувала при
сутність Масі, тож він не міг помітити, як подіяла на дівчину Гандзя: 
її впевнені й точні рухи, її гарна фігура, що вимальовувалася під со
рочкою і каптанцем — одежа анітрохи не приховувала її форм. Усі 
знали, що Гандзя була коханкою пана Макса. Це пригнічувало Юзя й 
водночас чомусь вабило до цієї жінки. Він наче був якось зв'язаний 
з нею. Це почуття зростало, доки Гандзя прислужувала їм: нахилялася 
над столом, наливала з пузатої пляшки в чарки сивухи, якої Юзьо 
звичайно, не пив. І чим довше затягувались відвідини, тим незручніше 
ставало йому від ласки, що бриніла в Гандзиному низькому голосі.

Кінець кінцем Гандзя теж сіла до столу і, спершись на нього ліктя
ми, почала пильно вдивлятися в Юзя.

— Чого ти так дивишся на мене? — запитав Юзьо.
— А ви, мабуть, приїхали,— не відповіла Гандзя на запитання,— 

щоб я вам поворожила? Правда ж? Хочете щось дізнатися наперед, 
панно Мася? Дайте ручку.

Мася, огинаючись, подала ліву долоню. Гандзя досить довго диви
лася на руку дівчини, а тоді з неохотою відсунула її.

— Нашо його ворожити? — сказала вона.— Я сама собі не вірю.— 
А тоді додала: — Ми всі будемо плакати.

Мася болісно скорчилася, як гусениця, проколота шпилькою.
— Чому? — спитала вона.
Але Гандзя не відповіла. Вона весь час мовчки дивилася на Юзя. 

І нарешті сказала:
— Дивлюся я на тебе, Юзьо, та й дивуюся. Зовсім ти на батька 

не схожий.
— Я на маму схожий.
— І на маму не схожий. Ти чоловік, а мама як дівчина, слабка, 

тендітна. Ти дужий...
— Хіба я дужий? У мене паморочиться в голові від оцієї краплі 

сивухи,— сказав Юзьо.
— Не така це вже й крапля,— зауважила Мася.
— А ти їж хліб,— сказала Гандзя.— Натри шкоринку часником 

і їж. То й не паморочитиметься в голові. — А потім додала: — Твій 
батько був гарний. Він ще й тепер гарний, як приходить до мене.

Юзьові вже справді голова пішла обертом.
— Що ти верзеш? Як приходить?
— Отак і приходить. Раз на місяць, раз на два місяці... приходить.
— Як це?
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— Я вже зранку відчуваю, що він прийде, — невимушено вела 
Гандзя. — Корова не хоче доїтися, горнята в мене з рук летять. Найчас
тіше, як місяць...

— О боже! — вигукнув Юзьо.
— А* ввечері, як нікого нема, то бачу: стоїть біля тину. Стоїть і 

нічого не каже. А я сяду, як оце тепер, і дивлюся. Дивлюсь: він стоїть 
і нічого не каже. А часом рушить з місця. Я сиджу тихо, як миша, а 
він підійде до вікна й притулиться обличчям до шибки. От я й бачу: 
він такий гарний, як і був. А може, ще й кращий.

— Ох, Гандзю! — зітхнув Юзьо.
— Він отак постоїть, притулившись обличчям до шибки, а за хвилю 

прокаже, тихенько так прокаже, а я й чую: «Гандзю, — каже, — ходи, 
Гандзю, до мене!» Часом я спитаю: «А куди?» «До мене, — каже,— 
мене поховали в освяченій землі, тільки окремо від інших». Я бачу його. 
Але вбраний він інакше. У самій полотняній сорочці, на грудях роздер
тій, і хрестик видно на шиї, блищить при місяці. Мабуть, не з пекла 
йде, коли з хрестиком. І такі в нього ремені, як мисливські, але не мис
ливські: перехрещуються на грудях. А голова гола. Стоїть отак і каже: 
«Добре спати в могилці, навіть Польща не присниться. Ходи, Гандзю, 
ходи!» І чого це він весь час про ту Польщу говорив? Чого? І про селян. 
Що селяни, що ми... Отак устає з могили, і все те саме...

— Ну, а про Філарета нічого не каже? — тремтячим голосом спи
тав Юзьо.

— Про Філарета? — здивувалася Гандзя. — Ні, нащо йому щось 
казати про Філарета? Чи Філарет щось значить? Він навіть про тебе 
нічого не каже. Тільки: «Ходи, Гандзю!»

— А мама? — раптом вигукнув Юзьо.
— Що мама? Він мамі нічого не винен, він до мами не приходить. 

Не стоїть у вікні, не притуляється обличчям до шибки: в палаці вікна 
високо. Розумієш, Юзьо? Він сюди приходить, бо тут йому зручно за
зирнути у вікно, якраз на його зріст. І приходить, коли вже стемніє. 
А коло нього наче й ясно, наче місяць десь світиться. І такий він гарний, 
пан Максьо, мені добре видно, і зовсім не змінився...

Юзьо зірвався на ноги і вдарив кулаком об дубові дошки. Мася 
вчепилася йому в плече.

— Гандзю, не кажи такого! — мовив він. Тоді обернувся до Ма
сі: — Тікаймо!

— Чого ви так квапитесь? Я, дурна, перелякала вас. Не бійтеся.
— Ніхто не боїться, — сказав Юзьо, виходячи.
— Бо кажуть: повстання скоро буде, — докинула Гандзя. — Тому 

він, певне, й приходить...
У лісі було немовби ще темніше. Мабуть, захмарилося. Мася міцно 

тримала Юзя за плече.
Якийсь час вони їхали мовчки. Бричка підстрибувала на корінні, 

бо Юзьо не вибирав дороги.
— Що це було? — врешті спитала Мася.
— Не бійся, — відповів Юзьо. — Це все бабські теревені.
Виїхавши з лісу, Юзьо притримав коня.
— Тут поруч є криниця,— сказав він. —Станьмо біля неї.
І справді, на узліссі стояла криниця з невеличким журавлем; вода 

підходила високо. Був тут і жолоб, щоб поїти худобу. Юзьо налив води 
в жолоб, і кінь жадібно почав пити.

— Ти напуваєш коня? — спитала Мася. — Хіба він не загрівся?
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— Він дуже хоче пити, — сказав Юзьо.
Біля криниці стояла дерев’яна лавка. Вони сіли на неї і якусь хви

лину мовчали.
— Те, що Гандзя розповіла, справило на мене страшне вражен

ня,— мовила Мася.— Чи таке може бути?
— Масю, не говори дурниць,— відповів Юзьо.— Такого не буває.
Вони сиділи отак на лавці біля криниці, їх поволі огорнула тиша.

Кінь, якому Юзьо вийняв вудило, пив воду, за спиною в них здіймався 
ліс, високі й розлогі дуби, що не скинули ще листя, а перед ними на 
рівнині лежало спокійне село, де, крім річкового плеса, світилося ще 
посередині велике дзеркало ставу. В селі виднілася церковка з ледь 
похиленою дзвіничкою і незграбною зеленою банею, за селом зеленіла 
щітка парку і клапоть рудянської луки, потім знову тягся ліс, перері
заний дорогою; все це в тьмяному світлі захмареного неба складалося 
в не дуже реальний, зате спокійний краєвид. Дим над хатами здіймав
ся просто вгору.

Мася сказала:
— Я спробую забути те, що почула.
Юзьо обійняв її за плечі й притулився головою до неї так, що 

торкнувся щокою її щоки. Він відчув ніжну шкіру її обличчя й завмер. 
Тоді поволі підвів голову й торкнувся вустами її вуст. Поцілунок був 
короткий і легенький. Потім вони знову притулились одне до одного 
головами.

— Я ніколи не думала, що це так чудесно! — шепнула Мася.
Погода того дня була незвичайна. Цей осінній день більше скидав

ся на весняний. Час від часу на небі з’являлася велика хмара з розми
тими обрисами і лякала дощем. Починало темніти. Дощ падав, але в 
іншому місці. Над Заруддям і над купиною парку тяглися темні смуги. 
Потім ті хмари розвіювались і визирало сонце. Воно було пригашене, 
наче прикрите серпанком, світило тьмяно, і все в тому світлі здава
лося якимсь бляшаним. Особливо металевий відблиск був помітний 
у дубів; коли напливала хмара, вони враз починали шелестіти. Тоді 
холоднішало, але на сонці ще було тепло і ясно. Юзьо простяг руку, 
наче хотів зірвати один із сонячних променів, що пробився був до них. 
Він скинув шапку, і його волосся розсипалося й заясніло, мов ті хмари.

— Я сидів би так без кінця.
Мася спитала пошепки:
— Коли ти загинеш у повстанні, то прийдеш до мене так, як пан 

Макс до Гандзі?

Того вечора, що настав по-осінньому рано, Юзьо, незважаючи на 
все пережите, відчув себе якось по-особливому щасливим. Перед вече
рею він сів до фортепіано і таки заграв ту непевну, неясну мелодію 
Шумана, що цілий день не давала йому спокою. Це були «Сутінки». 
Мася уважно вислухала її. Після цього Юзьо зовсім заспокоївся.

Вони сіли вечеряти в темному покої, освітленому тоненькими свіч
ками, й розпалили в коминку вогонь. Поліна були великі, але сухі й 
згоряли швидко, поблискуючи блакитнуватим полум’ям. Краєвид за вік
ном потьмянів, але Юзьо напам’ять знав де обриси дерев над річкою, 
де починається ліс і де стоїть пасіка в лісі, хоч у темряві, мабуть, ніхто 
ЇЇ вже не бачив. Він почував себе щасливим, сидів проти вікна, право
руч од нього принишкла Мася, мати теж була біля столу, хоч здебіль
шого вона не виходила вечеряти. Навпроти нього сиділа панна Гоффар,
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оборки її сукні й кучері зачіски зливалися в одну лінію, як на портреті, 
що висів колись у спальні. Теця розводилась про годівлю телят, Мася 
досить спокійно позирала в його бік. В коминку час від часу потріс
кували поліна, свічки скапували, і тоді темнішало.

Побіч панни Гоффар сидів плечима до вікна Альфред Цєржик. Він 
схилив голову над столом, і тіні скрадали його довгасті риси й затуляли 
очі. Можна було здогадатися, що він накидає оком на Масю. Він не 
озивався ні словом, однак його мовчання нікого не пригнічувало. На 
нього просто не звертали уваги.

Філарет сидів у кінці столу навпроти пані Дуніної і дрімав, наче 
був виснажений безсонними ночами. До столу подавали Ілько та Леся, 
і вечеря, хоч і була проста, тяглася досить довго. Юзьо теж відчув у 
собі осінню обважнілість, повіки в нього зліплювались, приємне тепло, 
що струменіло від коминка, також наганяло сон. Він відчував таку внут
рішню рівновагу, як ніколи досі, наче був готовий до найважливіших 
справ у житті. Раз, коли йому вже дуже набридла спокійна й однома
нітна розповідь Теці, він прикрив долонею Масину руку і притиснув її 
до столу. Вона не відняла, руки, і якийсь час вони сиділи притихлі, як 
два птахи, що присіли на одній гілці. Потім панна Гоффар бозна-чому 
почала згадувати про свій перший приїзд до Заруддя. Вона говорила 
так само рівним і спокійним голосом і дивилася на ріжок столу, немов 
бачила там і тих четверо сивих коней, що приїздили по неї, і ту бричку 
з м’якими темно-синіми подушками, що здавалася їй чудовим екіпажем. 
Юзьо, слухаючи її розповідь, уявляв собі той приїзд, якого він не 
пам’ятав, і, згадуючи померлу Анетку, pan і ом зрозумів, що панна Гоф
фар кохала його батька. Так, у тій спокійній розповіді, в низькому 
голосі, який оповідачка намагалася стримати, раптом забриніло справді 
глибоке почуття. Неначе панна Гоффар стояла на мості й говорила про 
хвилі, що пливуть під мостом, про хвилі, що ніколи не попливуть назад 
і жодна з них не повернеться. І та мова виливалась у вірш, в освідчен
ня і в одвічний смуток. То була ніби баркарола, яку панна Гоффар 
часом награвала вечорами. Юзьо зняв руку з Масиної долоні і, стис
нувши пальці, сплів їх під столом. А може, панна Гоффар знала все 
про батька? Він позирнув на Філарета. Але в його почервонілих пові
ках дрімала тільки втома, а може, й нетерплячість. І в Юзя сяйнув 
здогад, що й Філарет цієї хвилини думає про те саме: що панну Гоффар 
Макс полонив уже тоді, коли вона ввійшла до передпокою заруддяи- 
ського дому, вітаючись з Анеткою і дивлячись на нього. Він відчував, 
шо Філарет думає про те саме, долаючи дрімоту, що змагала його 
цього теплого осіннього вечора. Від свічок і коминка пашіло тепло, 
Мася зарум’янилася, навіть мати порожевішала на виду. Юзьо хотілося 
поговорити з Філаретом, але він знав, що той зараз нічого йому не 
скаже. Знов нічого йому не скаже...

В цей час тихо відчинилися двері, і на порозі з’явилася висока 
згорблена постать у сірому полотняному костюмі.

— О! Пан Калікст? — сказала панна Гоффар, і він озвався низьким 
тихим голосом, майже пошепки:

— Добрий вечір, панове!
Юзьо посадив його ліворуч від себе.
Калікст почав говорити низьким, спокійним голосом з легким «га

лицьким» акцентом, який спочатку вражав слухачів, а потім став чи
мось простим, звичайним і доречним у цьому оточенні.
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— Який дивний сьогодні день,— сказав пан Калікст,— по-справж
ньому осінній, а водночас у повітрі пахне, мов весною. Оті хмари, що 
раз у раз напливають і так прозоро затуляють сонце. Дуже дивна по
года.

Юзьо не знав, що на це казати.
Але тут раптом на повний голос озвався Філарет з кінця столу, наче 

збудився зі сну. Він заговорив так голосно, що пан Калікст здивовано 
глянув на нього, мовби тільки тепер його помітив:

— Так, але це осінь, справжня осінь. Он який короткий день, так 
рано стемніло й похолоднішало.

Мася здригнулася, наче й сама відчула той холод. Пані Дуніна 
спокійно сказала:

— Але ми затопили в коминку й добре нагріли кімнату. Правда, 
Адель? — звернулася вона до панни Гоффар.

Калікст повів далі:
— Я не знав, що між Дашевом і Заруддям лежать такі великі лу

ки. Навіть гадки не мав. Ці луки, певне, заливає навесні Соб або ж 
Руда. Мабуть, обидві річки зливаються тут у березні й квітні, а тепер 
там пасуться коні. Дуже гарна картина: десь там пастух запалив во
гонь, і дим тягся над луками, коли я там ішов. Виявилося, що це довга 
дорога, мабуть, верстов із вісімнадцять. Я йшов цілий день, і все тяг- 
лися луки. Лісу мало і поля мало, а все ті луки й луки. Наче й не Во
линь. Зовсім інший краєвид.

Він говорив тихо й монотонно. Всі мовчали, немов причаїлися, че
кали на щось інше, на якийсь вибух у його рівній, неквапливій мові. 
Але вибуху не сталося. Голос пана Калікста затихав, вичерпувався, ніби 
стомлювався, і врешті згас. На хвилину запала тиша.

Раптом озвалася пані Дуніна. Юзьо здригнувся. Материн голос 
здався йому надто голосним.

— Пане Калікст,— сказала вона,— що ви все про луки? Луки як 
луки. Ми гадали, що ви нам розповісте про щось важливіше.

По тих словах знов настала тиша. Калікст мовчки пив зі склянки 
чай, відставляючи вбік мізинця. Він не дивився на Дуніну, і на Юзя 
не дивився, бо відчував, що той почервонів, як буряк. Філарет тихенько 
засміявся, але панна Гоффар гнівно зиркнула на нього.

Пан Калікст досить голосно сьорбав чай зі склянки. По довгій мов
чанці він сказав:

— Я маю на думці важливі речі, коли кажу про луки, адже тут 
була битва над Собом. Тут загинув Емір Ржевуський *, а війна ж не 
жарти. Хіба не так, пані? Ви хочете, щоб я про війну говорив? Скажу 
й про неї, але панові Юзефу, коли підемо після вечері до його кімнати. 
Є такі речі, базікати про які за столом, з цигаркою, не дуже випадає.

Курив тільки Філарет.
Панна Гоффар спитала:
— А чому ви не поїхали з нами кіньми? Не стомилися б так. Ві

сімнадцять верстов пішки...
Панна Гоффар звернулася до нього по-французьки, і пан Калікст 

відповів дуже доброю французькою мовою, без найменшого акценту:
— Ви самі знаєте, пані, для вас же краще, щоб мене не бачили у 

вашому екіпажі, і мені легше було все обдумати. 1

1 Ржевуські (Жевуські) — польські магнати, в 18—19 ст.ст. володіли значними маєтками на Україні. 
Вацлав Ржевуський (1758—1831). якого називали Еміром, у 1817—1820 рр. мандрував по східних 
землях
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— Ви досі не мали часу думати?—нетерпляче спитала пані Дуніна.
— Чим більше часу, тим краще, чим більше думаєш, тим більше 

користі.
Ілько подав пані Дуніній тарілку зі швейцарським сиром, що його 

спеціально для неї привезли до Бердичева. Ніхто інший того сиру не їв.
— Чим більше думаєш, тим менше користі,— сказала пані Дуніна, 

підносячи ножиком шматочок сиру до рота.
— Ви, як ті наші поети, — повільно мовив пан Калікст. — Воші 

воліють закликати до дій, аніж іти разом з нами. Зверніть 
увагу, що це вигідна позиція, пані! Закликати інших, а самому 
ховатися. Так і добру їжу собі матимеш, і славу в людей заробиш, ще, 
бува, й героєм тебе вважатимуть. Це, може, й легше, ніж пропасти без 
вісті, загубитися в лісі, подерти свою одежу об терня і спочити в землі 
в такому місці, про яке ніхто не знає і ніколи не довідається.

Пані Дуніну неприємно вразили слова посланця, вона швидко до
пила чарочку хересу, який споживала тільки для здоров’я під час вечері, 
і, покинувши на тарілці недоїдений сир, підвелася з-за столу.

— Я вже піду, люба Адель,— звернулася вона до панни Гоффар.— 
Це осіннє повітря дуже мене гнітить: тепло, як навесні, а все ж таки 
осінь. Будь ласкава, принеси мені зілля до моєї кімнати.

Теця знепокоїлася.
— Я сама принесу, пані графиня! Не знаю тільки, чи запарене. За

раз погляну на кухні.
Пані Дуніна й Теця вийшли з їдальні й розійшлися в різні боки. 

Мася і панна Гоффар явно зволікали, але пан Калікст уже позирав на 
них, немов чекав, коли вони залишать їх самих з Юзьом. Вогонь в ко
минку загас, тільки жар ще жеврів. Свічки тьмяно поблискували, і вже 
важко було розрізнити, хто сидить біля столу, а кого нема. В кутках 
залягли глибокі тіні, за вікнами споночіло — вже годі було побачити, 
що там діється надворі.

Цєржек тихо встав і наблизився до Калікста, обійшовши стіл. Він 
запитав його пошепки:

— Коли ви хочете вирушати?
Калікст вражено глянув на нього і відповів:
— Перед самим світанком.
— Гаразд, я накажу своїм людям зайняти переправу,— сказав так 

само пошепки Альфред.
— А чи потрібно це? — спитав пан Калікст.
Юзьо легенько штовхнув його. Альфред тихо, навшпиньки вийшов 

з кімнати.
— Він має тільки Шумського,— пояснив Юзьо Калікстові.— Це бу

дуть усі його люди.
— Ну, хіба що так,— погодився пан Калікст.
Хвилину панувала тиша. Жар у коминку зовсім потемнів.
— Ви чули, пане Юзеф,— сказав Калікст,— про тих з Соловіївки?
Юзьо завагався з відповіддю.
— Про тих, що пішли з Золотою грамотою?
— Не пам’ятаю,— трохи зніяковівши, відказав Юзьо.
— А що це за Золота грамота? — спитав Філарет. У голосі його 

бриніла цікавість, хоч він добре знав, краще, може, від пана Калікста, 
що таке Золота грамота, знав обидва її варіанти, справжній і фальши
вий, що наробив стільки лиха, але хотів почути про неї від самого емі
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сара, його цікавило, як той витлумачить йому цю складну й двозначну 
справу.

Але Філарет розчарувався в своїх сподіваннях. Пан Калікст тихим 
голосом почав оповідати про містичну силу Золотої грамоти, неясно 
обіцяючи, що має настати золотий вік через саме застосування свя
тих символів погоня1, орла й архангела. Символи ці були на всіх дру
кованих примірниках грамоти. Калікст говорив тихим і рівним голосом, 
його мова була сповнена внутрішнього вогню. Філарет розумів, що цей 
вогонь передавався і Юзьові. Юзьо кілька разів відгортав свого корот
кого чуба, аж у ньому спалахували якісь іскри — відблиски свічок, що 
вже догоряли, і пригаслого вогню з коминка.

— Ця єдність, — казав пан Калікст, — має в собі таку внутрішню 
силу, дає таку внутрішню спаяність, яку не розірве ніяка сила. Бла
гословення архангела з двома мечами над нашим людом може засту
пити благословення боже. Це знаки внутрішньої волі, яка веде до волі 
зовнішньої, що сама не може бути остаточною метою нашого народу.

Філарет нетерпляче цмокнув:
— Ця внутрішня сила полягає в гаслах,— сказав він.— А на яку 

матеріальну силу ви розраховуєте?
Пан Калікст здивовано глянув на нього.
— Зовнішня сила прийде, покликана внутрішньою потребою. Те, 

що є в нас усередині, викличе зовнішню силу.
— І порох, і карабіни? — спитав Філарет.
— Ви людина малої віри. Духовний заряд, що його має в собі Зо

лота грамота, дає гарантію кращу від гарантії царського двору і всіх 
його продажних міністрів.

— А я волів би кілька французьких полків,— сказав Філарет.
— Свобода і рівність людини, перед богом, перед правом, яку про

голошує Золота грамота,— це і є справжня революція,— сказав пан Ка
лікст,— революція безкровна.

— Але чи наші селяни це зрозуміють?
— Гадаю, що кінець кінцем зрозуміють, чого ми хочемо.
— Timeo Danaos et dona ferentes2, — сказав Філарет, трохи пиша

ючись, що може навести латинську цитату. І додав: — Ви щось хотіли 
розповісти про Соловіївку.

Пан Калікст зітхнув і оглянув присутніх. Але панн Гоффар і Масі 
вже не було біля столу. Ніхто й не помітив, як вони зникли.

— Знаєте,— сказав Калікст,— є такий художник Теофіл Квятков- 
ський, він малював Шопена на ложі смерті і після смерті. Аквареліст. 
Отож він малював такі картини, я їх не раз бачив за кордоном: всі з 

усіма; такі, знаєте, сходини, полонези, вечори під липою. Під деревом 
сидить хтось такий, приміром, як я, і оповідає, а навколо слухають 
люди. Шляхта, селяни, євреї, старий лірник з лірою та сивою бородою, 
а молоді шляхтянки, такі, приміром, як панна Мася, теж стоять і слу
хають. Це, напевне, зовсім не схоже на те, що було насправді. Але 
навіщо нам знати, як було насправді в тій Соловіївці? Навіщо нам 
думати, що того малого Пжеджимирського закололи вилами? То бу
ла б негарна картина, і ми таку навіть не можемо собі уявити. Знаєте, 
пане,— звернувся він до Філарета,— вони були всі озброєні, але не хо
тіли стріляти в селян. Вони несли селянам Золоту грамоту, визволення

1 Герб великого князівства Литовського.
2 Боюся данайців і їхніх дарів (лат.).
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й можливість боротьби на рівних, рицарських правах. Вони склали 
зброю і, власне, коли вони складали її, все й почалося. Дорожинський 
був дуже вродливий, такий грецький профіль, а йому розкололи серпом 
череп. Не треба собі того уявляти. Адже поет написав так:

Погляньте! Серед бою й завірюхи,
В одне кільце юрбою збиті,
Мов блискавичні, безтілесні духи,
Це ангели, це молодь, польські діти!

Уявімо собі, що це безтілесні духи. А вони й справді були наче без 
тіла: не стріляли, а склали зброю. Виголошували святі слова братер
ства.

— Надто пізно,— сказав Філарет.
— Може, надто пізно, може, й надто рано,— заперечив пан Ка- 

лікст.— А може, це була якраз та пора, що треба. Може, саме ті сло
ва й дії десь зважені і змірені, і, може, вони ще відгукнуться золотою 
луною.

Філарет засміявся.
— Луною відгукнуться серпи й вила, смерть і прокляття.
Пан Калікст запитав:
— Хіба смерть і прокляття не людські речі? В людській долі всьо

го треба зазнати.
— Ну, коли ви вже так вважаєте,— квапливо сказав Філарет.
Юзьо слухав ту розмову мовчки.
— Глянь-но, Каліксте,— сказав він аж тепер, не помічаючи, що 

вперше звернувся на ім’я до цього старшого за себе чоловіка.— Глянь 
на вікна, в них уже видно обриси дерев. Ми пробалакали цілу ніч.

— Мені треба вже рушати, треба сьогодні пройти чотири милі, — 
сказав Калікст.

— Ти не спав,— сказав Юзьо,— а хотів відпочити.
— Посплю десь у лісі вдень, я маю свитку.
Юзьо поклав руку Калікстові на плече. Той здригнувся.
— Зачекай хвилину, я піду з тобою,— сказав Юзьо.
— Ну, звісно, хтось має перевезти мене пороном, краще, коли це 

зробиш ти. Не треба, щоб хтось бачив, куди я йду.
— Так, тільки хто віджене порон назад? На тому боці не можна 

його лишити.
— Як це?
— Я піду з тобою далі. Далі, розумієш? І з Золотою грамотою.
— Якби не сталося так, як у Соловіївці...
— А коли б і так, то що? Якось треба жити й умирати.
— А що ми зробимо з пороном?
— Я вас перевезу,— озвався голос із кутка, де й досі було ще 

темно.
Юзьо пам’ятав, що там весь час сидів Філарет.
— Ти не здивувався, друже? — запитав Юзьо.
— Від тебе завжди можна усього сподіватися.
— Яке найближче село на тому боці? — спитав Калікст.
— Сорокотяга. Від вітряка буде дві милі з гаком.
— Кажуть, двадцять чотири верстви,— втрутився Філарет.
— Зачекайте,— сказав Юзьо.
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Він підвівся й пішов до своєї кімнати. Там було вже видно і без 
світла. Він вийняв із шафи свою свитку й натягнув її на плечі. В шух
ляді коло ліжка лежав пістолет. Той-таки, батьків.

Юзьо взяв його в руку і хвилину зважував на долоні. І знов по
думав те саме: «Може, Філарет знає, а може, й він не знає».

Потім він пішов темним коридором, де все спало. Навшпиньки ми
нув материну й Тецину кімнати. Ті також спали. От і ще одні двері.

Може, вони не замкнулися на ключ?
Юзьо тихо натиснув на ручку, двері відчинилися. В кімнаті було 

зовсім темно, запнуті вікна не пропускали світла. Він зайшов усередину.
З темряви долинув голосний шепіт, потім голос панни Гоффар:
— Хто це?
— Це я, Юзеф,— сказав він.
— Зажди, я зараз засвічу.
Черкнув сірник. Панна Гоффар в елегантному негліже сиділа в 

ліжку і затуляла долонею свічку, щоб світло не розбудило Масі. Вся 
голова її була в папільйотках.

Юзьо ступив далі й побачив, що дівчина спить на другому, зсуну
тому ліжку. Обличчя в неї було спокійне, волосся розсипане по лобі, а 
повні дитячі вуста трохи розтулені. Вона рівно й легко дихала в гли
бокому сні. Він бачив чудовий малюнок брів, майже прозорі повіки й 
довгі вії, від яких на щоки лягала тінь. Юзьо не міг відвести очей від 
сонної Масі й постояв отак добру хвилину. Панна Гоффар, хоч іще і 
не прокинулася як слід, не була здивована. Може, вона гадала, що це 
їй сниться. Нарешті вона сказала:

— Чого ти хочеш?
Юзьо ступив уперед і відкинув рукою білявий чуб. Він мовчав. 

Панна Гоффар ще раз сказала:
— Юзьо!
Юзьо повернувся до неї і дуже тихо прошепотів:
— Я йду. Надовго. І прийшов попрощатися. Але перекажіть Масі, 

що я вернуся. Рано чи пізно, а вернуся.
Мася ворухнулася, груди її під білим покровом легко здіймалися.
— Не буди її,— прошепотіла панна Гоффар і додала, наче він сам 

не бачив: — Вона спить.
Юзьо відступив, але ще раз зупинився.
— Запам’ятайте, пані, я повернуся,— сказав він.
Юзьо вийшов у коридор і почув, що за буфетом, у своїй комір

чині, заворушився козак Ілько. Він підійшов до його дверей і сказав:
— Спи, Ільку, ще й світати не почало.
В їдальні пан Калікст і Філарет стояли, готові в дорогу. Юзьо по

вів їх через ганок і через в’їзд: тоді вони обійшли дім і почали спуска
тися до річки. Повітря ставало чимраз прозоріше і синіше. Було незвич
но тепло для такої пори року. Вже відлетіли птахи, і це теж 
дивувало, бо світання було наче весняне, але зовсім німе. На деревах 
у саду збереглося ще багато листя, а деякі стояли ще такі зелені, що 
світились у темряві, як малахітові. Але й ця темінь поступово налива
лася світлом. Здавалося, що між будинком і річкою все пояснішало, 
але то їхні очі звикли до темряви і тепер виразніше бачили великі 
кущі ще квітучих флоксів біля стежки, похилене кленове гілля й ма
ленькі стовпці, з’єднані дротом, що відділяли стежку від газону. Та 
біля самої води рамена дерев були вже майже голі, на чорній гладіні 
жовтіло у темряві листя, ніби скупчення маленьких плотів; вода в Руді
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здавалася глибокою й холодною. Але над водою, особливо з того боку, 
мріло вже голубувате світло.

— Вже й ранок,— сказав Юзьо.
Вони вибрались на порон, що зарипів під їхньою вагою. Філарет 

відразу почав обертати колесо й накручувати шнур. Примітивна спо
руда зарипіла дужче й рушила вперед.

— У тебе е пістолет? — спитав Юзьо в Калікста.
— Є.
— Давай сюди,— сказав Юзьо.
Він узяв Калікстів і свій пістолети й зважив їх на долонях.
— Викиньмо їх, щоб вони не стрельнули в нас, як у Соловіївці.
І поки Калікст спромігся заперечити, Юзьо вкинув обидва пісто

лети в чорну воду. Вони хлюпнули так, ніби здивовано, тихо зойкнули. 
Калікст онімів.

— Ти навіжений,— сказав він.
— Всі ми навіжені. Дай мені Золоту грамоту.
Калікст дав йому згорток. Юзьо сунув його за пазуху.
— Оце наша зброя,— сказав він.
На тому боці вони вийшли. Юзьо обійняв Філарета й поцілував 

його.
— Ти мені всього так і не сказав,— мовив Юзьо і ще раз стиснув 

його в обіймах.
Філарет гірко засміявся.
— Хіба можна все сказати?
Він якийсь час стояв на пороні і дивився, як Юзьо з Калікстом 

ідуть просікою, обидва високі, стрункі, тільки йдуть начебто знехотя. 
Ранок немовби повивав їх голубим серпанком — це здіймався від річки 
туман. Здавалося, ніби вони не йшли по землі, а пливли в повітрі. 
Скоро вони й розчинилися в тому тумані.

Філарет взявся до порона. Він побачив, що річка вже не чорна. 
В ній дедалі чіткіше віддзеркалювалися небесні барви, і вода перед 
пороном повільно розступалася, наче була в’язка й густа. Філарет на
силу штовхав порон, течія в Руді була прудка, і він побоювався, щоб 
його не зірвало. Але потім стало легше, і незабаром порон вже стояв 
біля берега.

Філарет швидко зайшов у коридор, завернув ліворуч до буфету й 
відчинив двері до Ількової комірчини. Напівголий козак, здавалося 
заповнював собою все невеличке приміщення.

— Чого тобі треба? — спитав він сердито Філарета.
— Нічого,— відповів Філарет крізь зуби.— Сідлай коня і їдь у Ру- 

жанку до капітана Крижановського. Скажеш йому, що Юзьо Дунін пі
шов за річку, пішов разом із тим паном Калікстом. А пан Калікст — 
це емісар із Франції. Треба привести козаків із Жашкова.

Ілько витріщив очі.
— Ну, вдягайся, їдь. Вони далеко не втечуть, бо стомлені. Зброї 

в них немає, Юзьо викинув батьківський пістолет у річку.
— Що? — тільки й спромігся спитати Ілько.
— Вони мають лише Золоту грамоту.
Ілько почав одягатися швидше. Надворі ставало дедалі видніше. 

Десь у церкві несміливо озвалися дзвони, бо того дня була неділя. З

З польської переклав 
Валерій ШЕВЧУК
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А Н Д Р Е  Ш Е Н Ь Є
( 1762— 1794)

СЛІПЕЦЬ

«О боже Клароса, о срібнолукий Фебе,
До мене прихились, загину я без тебе,
Як не покажеш ти сліпому певний шлях!»
Так старець покликав, блукаючи в полях,
І втомлений сідав на камінь одпочити,
І троє пастухів, землі тієї діти,
До нього збіглися на валування псів,
Що в полі стерегли отару. Лютий гнів 
їх заспокоївши, за сліпооким дідом,
Здаля вслухаючись, вони ступали слідом 
І розмовляли так, гукаючи овець:
«Хто цей сивизною убілений сліпець?
Чи він не пожилець небесної держави?
Яка упевненість і велич у поставі!
А ліри простої багатострунний спів 
Чи не розбудить вод, повітря і гаїв?»
Почувши кроки їх і мови тихі звуки,
З благанням до небес сліпець підносить руки. 
«Не бійся, — мовили, — мандрівнику старий, 
Як не прийшов до нас у постаті твоїй 
Ласкавий з неба гість, бо сповнене величчя 
Неземного твоє знеможене обличчя,
А хоч і смертний ти, одкинь непевний страх, — 
Такого звичаю немає в цих краях,
Щоб до бездольного зневагу виявляти, —
Чи хтів би горя хто на себе накликати?
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Хай тьмою вічною окрив тебе Зевес,
Він дивний дар пісень послав тобі з небес.
«О діти, — відповів, — привітна ваша мова,
Відчув і розум ваш з ласкавого я слова,
Хоч більше до зневаг і до знущання звик.
Блукавши по світах, я, вбогий чоловік.
Порівнювать мене з безсмертними негоже, —
Весь сивий, в зморшках весь, сліпий, хіба це схоже — 
Ви подивіться лиш — на когось із богів?
Ні, тільки смертний я, бідак із бідаків,
Нещасний я жебрак, із краю і до краю, 
Поневіряючись, отак весь час блукаю,
Та не покараний, як той співець Тамір,
Що подолати муз хотів на струнах лір,
І не тяжать мені Едіпові провини,
Що в кровозмішенні і батьковбивстві винний.
І хоч і досі я не знаю, защо слід 
Мені каратися злобою Евменід,
Але повинен я богів терпіти волю —
Вигнання, темряву, і злидні, і недолю».
«Візьми, — промовили вони, — і хай щастить 
Тобі надалі!» й , міх свій розв’язавши вмить,
В якому денний харч звичайно зберігали,
Пшеничний хліб і сир одлежаний виймали,
Маслини, й фініки, і пригорщами їх 
Сліпцеві кидали, ще й псові, що підбіг,
Прожогом скочивши з човна берегового,
Вслід за хазяїном, дали хлібця черствого.
«Буває, і бідак діждеться світлих днів!
Вітаю, — мовить він, — вас, Зевсових синів. 
Благословенна бо й щаслива ваша мати. 
Наблизьтесь, хочу я руками вас пізнати,
Я наче бачу вас — утілення краси,
Такі ж прекрасні ви, як ваші голоси!
Ростіть на радість нам в квітучому розвої,
Неначе пальма та Латони чарівної,
Що бачив я колись у Делосі святім,
Ще очі маючи, і поглядом своїм 
Я обнімав її у храмі Аполлона —
Небес розкішний дар, земного диво лона.
Зросте, вона, як ви,— і дужі, і міцні,—
Благословенні хай всі будуть ваші дні!
Між вас найстаршому яких тринадцять років.
Ще ваші матері робили перші кроки,
Як я вже сивий був. До мене підійди,
Найстарший хлопчику, сядь ближче, он сюди, 
Допомагай мені». — «О діду мудрочолий,
Куди ти й звідки йдеш? На нашім видноколі, 
Вповитім хвилями, як появився ти?»
«Впросився з Карії з купцями я пливти 
Кімейськими, хотів дізнатись, чи змінили 
Свій гнів боги, чи знов побачу край свій милий.

180 Андре Шенье. Поезії.



Чи долі не пора полегшати сумній, —
Тож і до смерті ми не губимо надій.
Але не мав я чим платити їм, убогий,
І скинули мене на берег цей розлогий». 
«Співуне-старче, та хіба не міг би їм 
З лихвою заплатить ти співом чарівним?»
«Ні, дітоньки мої, спів ніжний солов’їний 
На кровожерного стерв’ятника не вплине,
І до прекрасного не схилиться душа 
Багатія, скупця, лихого торгаша.
На костур грубий свій спираючись, пісками 
Я довго мовчки йшов самотній, як в нестямі 
Об берег билися бурхливі хвиль вали,
І звідкись мекання та дзвоники пливли 
Від череди. Узяв свою я ліру в руки,
Струн пальцями торкнув, і залунали звуки 
Мелодії, що в них я виблагать хотів 
У Зевса милості й гостинності богів.
Та раптом лютих псів збіговище шалене 
З жахливим гавкотом накинулось на мене.
Якби не ви, якби не лемент ваш і крик,
То за хвилину я загинув би навік».
«Невже, мій батечку, все гіршає на світі?
Колись, розказують, вовки й леви неситі, 
Почувши ліри звук у хащах лісових,
Співцю покірливо схилялися до ніг».

«Я біля стерника сидів. — «Сліпий бродяга! — 
До мене крикнула тих варварів ватага, —
Співай, якщо очей ясніший розум твій,
Розваж нас, і судьбі подякуєш своїй...»
Примусив я своє мовчати серце, й слова 
Не проронив, що з уст було злетіть готове,
Чим повнилась душа збентежена моя,
І бога гнівного у грудях стримав я.
Вони зневажили імення Мнемозіни 
І божественних муз зганьбили дар безцінний, — 
Хай же загине їх знеславлене життя,
Хай весь Кімейський край порине в забуття!» 
«Ходім до нас, ходім! Вже близько тут до міста, 
Жде приятеля муз там зустріч урочиста;
На срібнокутому ослоні сядеш ти,
І вишуканих страв ми скажемо внести,
І меду, і вина; з колони знявши ліру 
Оздоблену, приймеш ти в серце трунок миру,
І в той жаданий час, коли б ти захотів 
Для нас почати свій солодкомовний спів,
Ми говоритимем: «Вона достойна неба, 
Натхненна пісня ця, підслухана у Феба».
«Я знаю це, ходім! Але скажіть мені,
Куди ми підемо? В якій ми стороні?»
«Ми, діду, Сікоса щасливого краяни».

Андре Шеньє. Поезії. 181



«Вітай же, Сікосе! Нехай на тебе гляне 
Подвійно милістю своєю Зевс, — твою 
Приймаю вдруге я гостинність. Пізнаю 
Я шепіт цих дерев. Пригадую малими 
Батьків я ваших. Міг я бачити ясними 
Тоді очима все — і сонце, й небеса;
Був юний, запальний; відвага і краса 
Скрізь першому мені давали місце. Світа 
Багато бачив я — сто міст у лоні Кріта,
Корінф, Афіни, Кіпр, долину Фермопіл 
І в пишних берегах багатоводний Ніл,
Та землі, і моря, і роки, і печалі 
Це тіло стомлене вже сріблом увінчали,
А голос залишивсь — так у траві цвіркун 
Своєї награє, хоча й шумить бурун.
Почнім молитвою: «О Зевсе громовладний, 
Всезнавче Геліос, осяйний і принадний,
О владарі морів, землі, добра і зла,
0  боги — месники повільні, вам хвала!
З Олімпу згляньтеся, о музи божественні,
1 знань небесних дар пошліть мені натхненний». 
І далі він веде. — Вчуваючи слова 
Рапсодових пісень, схиляють дерева
До нього віття в лад; пастушки забувають 
Свої стада, з доріг мандрівці поспішають 
До нього. Чує він, як тиснуться навкруг 
До ліри тихої, напружуючи слух,
Сильвани з німфами, затамувавши подих, —
А він оспівує в богонатхненних одах 
Буття основи — плин, повітря і вогонь,
І землю, і річки із Зевсових долонь,
І хаос первісний стихій благословенних,
І владу Ероса в законах незбагненних; 
Олімпського царя, що покиванням брів 
Світи хитаючи, єдиний лад завів;
Богів, поділених жорстокою війною,
Потоки крові їх, невпинний запал бою 
І хмари куряви з-під незліченних ніг, 
Стрільничих павозів жахний, смертельний біг, 
І повних мужності, в золотосяйній зброї —
Мов гір ясний пожар — двобійників героїв,
І коней спінених, що гривами вітрять 
І людським голосом героїв бадьорять.
І знов, стишаючи акорди проречисті,
Почне про урожай, про лад у мирнім місті,
А за хвилину зйов — навала ворогів,
Грізний облоги стан, і полонення дів,
І жертви, вбивані в зневаженій святині,
І сльози матерів, і лементи вдовині.
Знов — золоті жнива, і винограду збір 
Шумливий, і стада спокійні, звуки лір,
Сопілки простої і флейт перекликання,
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І співи гомінкі, і танці, й женихання.
А далі — випустить на море буревій,
І губить стерника у глибині морській,
І знов — у лоно вод, під непорушні скелі 
Скликає нереїд на ігрища веселі, —
Співаючи, вони за кораблем пливуть,
Що до Троянських брам свою верстає путь.
І Стікса береги змальовує він далі,
Кістками встелені і квітами печалі,
І мертвих шереги — похмурих стариків, 
Життям утомлених, і юрми юнаків,
Безвинних немовлят — в колисці, і без неї,
І дів заручених в одінні Гіменея.
І ніжним трепетом озвалися здаля 
І струмені, й ліси, і скелі, і поля,
Почувши, як коваль у Лемносі божистий 
Прозору сіть кував, немов Арахни пристрій, 
Щоб несподівано в ту нерозривну сіть 
Лукавим підступом Кіпріду уловить.
То, спів міняючи, у кам’яну кирею 
Фіванську одягав він матір Ніобею,
То знов розповідав про Аедони жаль,
Журбу нещасної і смуток, і печаль,
В подобі солов’я, коли за ненавмисний 
Ридала злочин свій у млі ночей зловісній.
А потім подавав утомленим бійцям 
Розбавлений вином, вигойливий бальзам 
Із квітів лотоса, що всі зціляє болі,
І чудодійного пелюстки цвіту моллі,
Що розум нам верта, — і хто тих випив трав, 
Вже й батька рідного, й вітчизну забував. 
Жахає далі він і Оссу, і Пенея 
Страшною учтою могутнього Тезея,
Як на весілля в дім його із далини,
Від хмар народжені, посходились сини,
І все гуло навкруг, і переможець Кріта 
Півголу жінку взяв із п’яних рук Евріта.
І скрикнув Пірітой, меч оголивши свій: 
«Смерть, зраднику, тобі!» Та Дріас молодий 
Залізним держалном для факелів огнистих 
Устигнув подолать Кентавра рухи бистрі,
І з ревом той півзвір об землю дико б’є,
Мов гробовище тут готуючи своє,
Стіл, перекинутий ударом Несса, пада 
І давить вщент людей, немовби скель громада, 
Враз падають — Кімел, Евагр і Періфас, 
Завзята бійка тут зчинилася в той час — 
Долає Пірітой чорнявця Макарея 
І білоногого Кіллара, і Петрея,
І Антімаха, так, неначе левів трьох
Він, запустивши в них, поклав всіх чотирьох. 
Могутній Біанор, зігнувшись під скалою,
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Уламок бескиду хапає вже для бою,
Та мідним келихом його по голові
Разить Геракл, і вмить упав він, весь в крові,
й  нові під києм вже Геракловим трофеї —
Лікот із Кланієм, Демолеон з Ріфеєм,
Що над чолом його злотистим сяйвом хмар 
Світився кучерів полум’яний пожар.
А лютий Евріном стрибком несамовитим 
Старого Нестора по латах б’є копитом.
Кентавр Елоп подавсь навтьоки. Вслід за ним 
Проворний Крантор мчить з грізним мечем своїм. 
Спинився Евріном — у розпачі шаленім 
Міць вражу розтрощив він сучкуватим кленом.
Та нездоланний син Егеїв з олтаря 
Священного зірвав огнисту, мов зоря, 
Рясногіллясту віть палаючого лавра 
І з покликом страшним на дикого кентавра 
Стрибнув, як вершник той, за кучму ухопив 
І смерть із полум’ям в розкриту пащу влив.
І поваливсь олтар. А бій тривав великий,
Лиш брязкіт зброї чувсь, прокльони, тупіт, крики, 
Аж під бійцями вся здригалася земля 
И жіночі лементи лунали віддаля.

Так старець гаптував мережані картини 
На мелодійнім тлі неземної тканини.
І троє пастушків співцеві на уста,
З яких точилася мелодія свята,
Зорили з подивом і радістю німою,
І сипалися з уст слова, немов зимою 
На верхогір’я сніг, і звідусіль жінки 
Й мужі приходили, і діви, юнаки,
І діти з вітами в руках, самі мов квіти,
Співаючи: «Прийди, прийди ж із нами жити, 
Провіснику святих неземномовних слів,
З богами призний співуне, — в глиб віків 
Нехай бёнкетами святиться день щасливий,
Коли Г о м е р о в і нам пролунали співи».

УВ’ЯЗНЕНА ДІВЧИНА

«Коси не знаючи, колосся дозріва, 
Грониться виноград, і росяна трава 

Світанку ронить аромати.
Мов той світанок я — і юна, і ясна,
І хоч смутить мене тривога навісна,

Я ще не хочу помирати.

Хай очі стоїка вітають смерть, сухі,
Я плачу, я молюсь, — під подихом лихим 

Чоло схиляю і підводжу.
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Хай наші дні гіркі, а як прекрасно жить!
Чи й мед подеколи оскоми не лишить?

Чи бурі моря не тривожать?

У грудях нам живе ілюзія плідна.
Дарма темниці мур недолю спомина, —

Моя надія має крила:
Умкнувши із тенет лихого пташника,
На вруна вишніх піль — щаслива і дзвінка — 

Он Філомела полетіла.

1 мушу вмерти я? Спокійно я встаю,
Спокійно ляжу спать, і мрію — вдень — мою, 

І сон — вночі — не ув’язнити.
Вітання радості цвіте в моїх очах,
І чола схилені підводить, темний жах

Прояснюючи в щасні квіти.

Кінця шляху мого не бачити й не знать.
Я йду, але тополь, що путь мені значать,

Я тільки перший ряд минаю.
З устами спраглими на бенкеті життя 
До чаші повної незнаного пиття 

Я тільки руку простягаю.

Лише весніючи — дожити хочу жнив,
І вслід за сонцем я, в відміні місяців,

Свій докінчити рік волію.
Розцвівши пишною окрасою садів,
Я тільки бачила, як ранок заяснів, —

На вечір маючи надію.

0  смерте, зупинись! Іди собі, іди...
Прийди з утіхою до змучених, туди,

Де розпачу куються грати.
Палес мені в гаю зеленім заповів 
Амурів пестощі і Муз веселий спів, —

Я ще не хочу помирати».

Так полонянкою і ліра дум моїх,
Смутна прокинувшись, до нарікань гірких 

І жалів дослухалась діви.
І, скинувши ярмо моїх утомних днів,
В рядки поезії я плеканої вплів 

Дівочі скарги і сумніви.

В тюрмі народжена, нескута пісня ця 
Дозвілля виповнить мрійливого співця,

Що діви спогадає долю;
Чоло замислене ці думи прикрасять,
1 як вона — життя, не схоче й він спинять

Солодкого за неї болю.
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ПЕРЕД ГРУПОЮ ЮПІТЕРА 
Й ЄВРОПИ

Чужинче, глянь, цей бик, ЩО ВИПЛИВ із безодні 
І легко так вали розрізує холодні 
Грудьми потужними, — єдиний, що посмів 
В путь Амфітріти йти. До крітських берегів 
Прямує він. Сидить на велетневій спині 
Прекрасна дівчина, і плачуть очі сині,
І, розвіваючи їй білотканну шаль,
Лиш вітер слухає її за домом жаль,
І трепетно вона тримається за роги,
І від жадливих хвиль стрункі ховає ноги.
Із бронзи плинної їх витворив митець.
Немов живі, вони пливуть. І цей плавець 
Ревучий, бик цей — бог; це — сам грізний Юпітер, 
І постаті його оберненої вітер 
Готовий слухати і громи розсилать.
В Сідоні виплив він пастись на сіножать,
Чолом позиченим прикривши велич міці, —
Мета палких жадань для кожної телиці.
Та пестує його Європа чарівна,
Ця фінікіянка унимлива, вона — 
його любов, і цю красу дорогоцінну 
Умкнувши, кинувсь він у хвилю білопінну.
Тепер уже діставсь він Кіпру берегів 
Родючих; скоро він, цей володар богів,
Цей привластитель-бик добудеться до Кріту 
І сотню городів побачить гордовиту.

МОЛОДА ТАРЕНТЯНКА

Плач, алкіоно, плач, святий Фетіди птах!
Хай алкіони всі злітаються в сльозах.
Вона жила, Міртб! їй шлях рожевопінний 
Стелився — корабель вже плив до Камаріни, —
З піснями, флейтами, з розкошами забав 
Весільних, там її вже наречений ждав.
І недріманний ключ охороняв для неї 
На той щасливий день одіння Гіменея 
У скрині кедровій, і персні золоті,
І до білявих кіс парфуми. В самоті 
Вона з високими зірками говорила;
Враз вітер налетів, — зриваючи вітрила,
Вхопив він дівчину, і, скрикнувши, вона 
В матросів на очах іде між хвиль до дна.
З Таренту дівчина уже в морській безодні. 
Голублять ніжний стан їй сплески хвиль холодні. 
Фетіда, плачучи, під скелями спішить 
Укрити дівчину від жадоби страхіть;
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Прекрасних нереїд громади невеселі,
Із тілом випливши понад морські оселі,
Його на березі далекому кладуть,
Куди лише Зефір до неї знайде путь,
І зойками здаля, у непотішнім горі,
З джерел і гаю німф печальні кличуть хори,
У груди б’ють себе, припавши до труни,
І, так голосячи, виспівують вони:
«Ой, леле! Любому ти вже не наречена,
І не одягнеш ти весільних шат Гімена,
Не прикрасйть вінок волосся запашне,
І золото руки тобі не обвине».

З «БУКОЛІК»
XVIII

З кривавих бойовищ моя тікає муза,
І непорочною ногою не торкне 
Вона побитих тіл зотління жалібне;
І блідне, поклики почувши войовничі 
У громі бойовім, і міниться в обличчі;
І кров, що бризкає з-під гострого меча,
Одіния їй сквернить та білину плеча.

З французької переклав 
Борис ТЕН

300 книжок сучасних письменників
Угорське видавництво зарубіжної літе

ратури «Європа» випустило брошуру-ка- 
талог «300 томів «Сучасної бібліотеки» 
з вступним словом Іштвана Лазара.

Серія «Сучасна бібліотека» — одне з 
найпопулярніших починань видавництва 
«Європа». Вона виконує — словами Ішт- 
ізана Лазара — функцію своєрідної «лег
кої кавалерії» у видавничій практиці 
«Європи». Таке порівняння, проте, не 
означає, що в серії популяризується 
якась дешева розважальна література. 
До «Сучасної бібліотеки» входять нові, 
невеликі за обсягом (5—10 аркушів) тво
ри: повісті, оповідання, драми, поезії, а 
також репортажі, есе, а інколи навіть 
і наукові нариси. Тобто взагалі такі тво
ри, які своєю свіжістю, оригінальністю, 
актуальною проблематикою відразу ви
кликають інтерес читача. Цю чітко 
окреслену мету мали вже випущені в 
1958 році перші публікації «Сучасної 
бібліотеки», що познайомили нашого чи
тача і з такими авторами, як Фолкнер, 
Дюрренматт, раніше не видаваними угор
ською мовою. Тоді ж були опубліковані 
цікаві японські враження І. Бренбурга.

«Сучасна бібліотека» дає видавництву 
можливість експериментувати, впливати 
на читацькі смаки, популяризувати твор
чість молодих сучасних зарубіжних пи
сьменників, Треба сказати, що ці експе
рименти, готовність до, так би мовити, 
здорового риску здебільшого виправдо
вувались у довголітній практиці «Сучас

ної бібліотеки». Завдяки цій серії угор
ські читачі зробили для себе чимало 
відкриттів: у ній видано твори письмен
ників понад 40 країн світу.

Літератури народів Радянського Союзу 
посідають у серії чільне місце і в кіль
кісному відношенні: їх репрезентують
близько сорока томів. Крім російських 
авторів (вісімнадцять томів), у 17 книж
ках представлені літератури радянських 
республік (українська, білоруська, естон
ська, литовська, латиська, вірменська, 
грузинська, молдавська). Великий успіх 
мають і антології молодих ліриків Сою
зу, есеїстів різних республік. Окрема 
збірка присвячена радянському репорта
жу. В цій серії були надруковані й пи
сьменники України Юрій Щербак («Як 
на війні», «З хроніки міста Ярополя») та 
Володимир Дрозд («Катастрофа»).

Звичайно, якщо автор не потрапляє до 
«Сучасної бібліотеки», це не означає, 
що він «несучасний». Адже твори доби
раються за критеріями не лише ідейно- 
естетичними та жанрово-стилістичними. 
З іншого боку, поява твору в цій серії 
зовсім не означає, що він «класичний». 
Книжки серії служать угорському читаче
ві свого роду рекомендацією. І дуже час
то знайомство з письменником згодом пе
реростає в глибокий інтерес не лише до 
улюбленого автора, а й до всієї літерату
ри та культури його народу. В цьому й 
полягає місія «Сучасної бібліотеки».

Пал МІШЛЕЇ
Будапешт.
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ІНШІ
в
« ш ш

Людині, що прочитала підряд кілька 
взятих навмання американських рома
нів останнього часу, буде дуже непрос
то знайти між ними якгійсь зв’язок, 
простежити в розмаїтті їх проблемати
ки, конфліктів і героїв певну спіль
ність. Навіть зорієнтуватися в книжко
вому потоці — річ нелегка. Потік стає 
дедалі повноводнішим, суто зовнішні 
показники виявляють картину видавни
чого буму. За підрахунками журналу 
«Паблішерз уїклі», в 1975 р. вийшло 
близько чотирьох тисяч книжок прози 
американських авторів; майже тисяча 
з них — літературні дебюти. І дебю
танти такі несхожі один на одного, та 
й, до речі, на письменників уже досвід
чених і відомих, що при читанні без 
вибору мимоволі виникає враження ціл
ковитої різнорідності пошуків, творчих 
прагнень, естетичних і громадянських 
позицій.

Звичайно, за певний орієнтир може 
правити список бестселерів. Останнім 
часом він відзначається сталістю — ті 
самі книжки фігурують у ньому протя
гом багатьох місяців, міняючись місця
ми в цьому табелі успіху. Ці книжки 
читають, на них є попит у книгарнях та 
бібліотеках — отже, вони зуміли знай
ти відгук у громадській свідомості, за
довольнити ту чи іншу громадську пот
ребу. Але ж і потреби далеко не од
накові, й аудиторія в таких лауреатів 
різна. Одна, приміром, у Сола Бел- 
лоу, чий «Дар Гумбольдта», як і попе
редні романи письменника, адресований 
«високолобій» інтелігенції, що звикла і 
до його складних філософських колізій, і 
до його іронічного, багатозначного, по
ліфонічного стилю. І зовсім інша, ска
жімо, в Ірвіна Шоу: прихильники «Ве
чора у Візантії» знайдуть у «Нічному 
портьє» і динамічність оповіді, і впев
нено виліплені характери, і детективну 
напруженість інтриги — знову Фран
цузька Р ів’єра, куди тікає, вкравши у 
клієнта велику суму, Дуглас Граймс, 
колишній адміністратор готелю з Ман- 
хеттена, знову дразливі й облудні мрії 
про «солодке життя», що скалічили 
душу ординарного «середнього амери
канця»...
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Інша аудиторія в Теннессі Уїльямса, 
що звернувся до нового в своїй твор
чості мемуарного жанру і в «Спогадах» 
розповів про багаторічну боротьбу з ка
пітанами «шоу-бізнесу», яку довелось 
йому витримати, перш ніж «Трамвай» 
і «Орфей» завоювали сцени Бродвею, 
і про боротьбу з власним «пуританіз
мом», що вимагав від драматурга по
м’якшувати барви, коли треба було 
змалювати психологічний надлам, мо
ральний розпад і патологію, які стають 
для його героїв мало не нормою пов
сякденного життя. Свої читачі і в 
«класика» порнолітератури Генрі Роб- 
бікса, чий «Пірат» вихваляє розпусту 
й сексуальні збочення.

Названо книжки, які на рівних пра
вах входили до списку бестселерів 1975 
року лише з однієї причини — їх най
краще купували. Про те, які несхожі 
смаки різних категорій американських 
читачів, список говорить виразно, про 
«силові лінії» самої лтератури — нав
ряд. Так само, як, до речі сказати, й 
список творів, удостоєних наприкінці 
книжкового сезону різних премій та ди
пломів. Присудження однієї з найвищих 
у США літературних нагород — премії 
Пуліцера — романові Майкла Шаара 
«Ангел-убивця», що не мав ніякого ус
піху ні в читача, ні в критики, було зу
стрінуто здивованими й глузливими ко
ментарями літературних оглядачів: хо
дові уподібнення людини до хижої тва
рини й силкування досягти філософсь
кої цілісності в дусі абсурдизму встиг
ли вже обриднути. Спірною видалась 
ухвала жюрі іншої популярної премії— 
Національної. Воно спинило свій вибір 
на «Штрафному відділенні» Роберта 
Стоуна (радянські читачі знайомі з йо
го першим романом «Серед дзеркал») 
— книжці гострій, що порушує «бо
лючі» проблеми, пов’язані з екстреміст
ськими крайнощами лівого руху 60-х 
років, проте трактує самий рух одно
бічно негативно, не враховуючи його 
складності.

Зауважмо, що ні серед бестселерів, 
ні в списку кандидатів на почесні наго
роди не було нових книжок Джона Ап
дайка, Джойс Нерол Оутс. Та й зага
лом на книжковому ринку відбувалися 
речі, які важко було пояснити. Кілька мі
сяців високий був попит на «Військового 
диктатора» Джеймса Клавелла, мону
ментальний роман з японської середньо
вічної історії, старанно стилізований під 
класичні східні взірці, що їх автор «осу
часнив» за рахунок прямих запозичень 
з Кафки й Беккета, — чтиво аж ніяк 
не для масової аудиторії. І навпаки, по
рівняно холоднувато були прийняті «Мі
няйл и» Артура Хейлі, все такого ж без

доганно правдоподібного в зображенні 
складних (цього разу — банківсь
ких) виробничих процесів, усе тако
го ж незрівнянно майстерного в заплу
туванні й розплутуванні сюжетних вуз
лів; та й тему він начебто взяв надзви
чайно актуальну для нинішньої Амери
ки з її  інфляційними струсами, дію яких 
відчули на собі мільйони людей. І все 
ж таки «Міияйли», як то кажуть, «не 
пішли», навіть у списках лауреатів про
тримались недовго, якихось два-три мі
сяці, — для Артура Хейлі, письменника, 
що звик «очолювати гонку», очевидна 
поразка.

А втім, причини тут цілком оче
видні — надто вже проти сьогод
нішнього умонастрою іде «оптимізм» 
Хейлі щодо перспектив американського 
суспільства, надто вже зачарований ав
тор діловою хваткою, енергією і кміт
ливістю своїх героїв, які орудують міль
йонами. Але в чому секрет успіху Кла
велла? Чому «Інтернешнл геральд трі- 
б’юн», що орієнтується аж ніяк не на 
«еліту», свій приз за найкращий ро
ман року присуджує «Мертвому Отцю» 
Доналда Бартелмі — гротесковій книж
ці, головним героєм якої є монумен
тальна статуя Отця, що символізує по
мерлого бога, від чиєї диктаторської 
влади марно намагаються визволитись 
надломлені, морально спустошені жите
лі якогось неназваного американського 
містечка? Чому однією з найтиражні- 
ших і найбільш дискутованих книжок 
року виявився роман доти маловідомо
го Едгара Доктороу «Регтайм», а в за
тінку позалишалися нові твори значних 
письменників? Таких, як Норман Мей- 
лер, чий репортаж про зустріч Муха
меда Алі й Джо Фрезера за звання чем
піона світу з боксу («Бій») сполучає в 
собі захоплюючу точність документа, 
безкомпромісність аналізу «кухні» про
фесіонального спорту й глибокі, своє
рідні роздуми про негритянську пробле
му, що супроводить американську істо
рію на всьому її протязі. Таких, як 
Джеймс Джонс, що в «Другій світовій 
війні» — книжці, складеній з фронто
вих щоденників, спогадів, фактів, ко
ротких есе, — спробував відтворити сві
товідчуття солдата, який пройшов крізь 
Пірл-Харбор і Арденни.

Як витлумачити всі ці химерні особ
ливості американського літературного 
життя останніх півтора-двох років? Мо
да? Примхи видавничої і рекламної по
літики? А може, свідчення якихось 
змін у суспільній свідомості і виклика
них ними нових читацьких потреб, но
вих інтересів?

Мабуть, у кожному конкретному ви
падку відповідь залежатиме насамперед
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від характеру самого твору. Насампе
ред, але не винятково. В умовах аме
риканського книжкового бізнесу, де ма
ло не вирішальна роль належить засо
бам реклами, успіх чи неуспіх книжки
— чималою мірою чинник штучно скон
струйований, а отже, й не такий уже 
показовий. Проте всемогутній реклам
ний бізнес не в змозі «сконструювати» 
певну тенденцію, певний напрям у са
мій літературі — йдеться, зрозуміло, 
про літературу серйозну, справжню. 
Певна річ, у «потоці» занадто багато 
одноденок, книжок внутрішньо порож
ніх, часом — таких, що кокетують з 
новітніми «інтелектуальними» захоплен
нями на зразок поширеного останнім 
часом інтересу до чорної магії та се
редньовічних містичних вірувань, часом
— неприховано реакційних за своєю 
суттю. Аллен Друрі, що вже не перший 
десяток років вправляється в антикому
ністичній белетристиці, як і раніш, за
лякує обивателя підступами «червоних» 
у самому Білому домі («Обіцянка ра
дості»). Творець «Зелених беретів» Ро
бін Мур грубо вихваляє професіональ
них бандитів, що зірвали «червону змо
ву» в одному нафтоносному арабському 
еміраті («Країна Дубай»). Усе це — 
факти американського літературного 
процесу останніх років, факти, що їх 
не слід ігнорувати, даючи йому оцінку.

Що ж, можна, вдавшись до добре 
засвоєних способів позалітературного 
ряду, створити на порожньому місці сен
сацію, викликати облудну «хвилю» (це, 
до речі, намагалися зробити з книжкою 
Друрі, щоправда, без особливого успі
ху). Але не можна в той самий спосіб 
надати творові шаблонному, грубо тен
денційному чи внутрішньо беззмістов
ному значення справжньої події в літе
ратурі. Не можна такими засобами збе
регти його в читацькій пам’яті.

Вже через це не слід довіряти пер
шому враженню — враженню різно
стильності й навіть безладу. Придивив
шись, не так уже й важко побачити в 
цьому безладді, в цій повені книжок 
свою, висловлюючись шекспірівською 
мовою, «послідовність». Кожне піднесен
ня в літературі можливе за умови, що 
й суспільне життя переживає не період 
стагнації, а певний приплив активності, 
певне бродіння — небезцільне, навіть 
коли конкретні його наслідки, майбутні 
зрушення поки що не дуже очевидні. 
Залежність тут щонайпряміша, і, гово
рячи про те, що в американській прозі 
намічається нині певне піднесення (не
хай це ще не стійка тенденція, а тільки 
обрис перспективи розвитку), ми вихо
димо передусім з того, що сьогоднішнє 
бродіння вже досить повно виявилось у

деяких книжках, позначених 1975 і 
1976-м роками. Вже знайшли собі ви
хід сьогоденні умонастрої, що живлять
ся свідомістю суспільної кризи, загост
реною після Уотергейта, після краху лі
ворадикальних ідей, після струсу, що 
його викликав у повсякденному спокій
ному плині життя «середнього амери
канця» надто тривалий економічний 
спад.

Такі твори й визначили характер аме
риканської літератури середини 70-х ро
ків, немовби вирізнивши в хаосі — 
логіку, позначивши, наче маяки, голов
не річище. Настрій розгубленості, соці
альний песимізм, що заволодів дуже ба
гатьма американськими інтелігентами, 
які тяжко пережили банкрутство руху 
«нових лівих» та події, пов’язані з уотер
гейтскою  справою, в цих книжках, як 
ми пересвідчимось, ще надзвичайно від
чутні; чи не в цьому й першопричина де
яких істотних внутрішніх суперечностей, 
що виявляються в тих книжках? А втім, 
не можна забувати, до якого періоду сус
пільної історії США належать твори, 
про які ми говоритимемо далі. Печать 
складного, сповненого суперечностей ча
су, що ним виявилася для Америки се
редина 70-х, — помітна на них усіх ціл
ком виразно.

О

У липні 1976 р. відзначалося 200- 
річчя американської держави. До юві
лею готувалися завчасно: влаштовували 
виставки, проводили фестивалі, випус
кали приурочені до свята книжки — біо
графії Вашінгтона, Джефферсона, Адам
са, мемуари, праці істориків.

200-річчя виявилося зручним приво
дом для того, щоб спробувати вдихнути 
віру в «традиційно американські» ідеа
ли. Славнозвісний кіноактор Джон Уейн 
взявся за перо, щоб зробити в ювілейну 
кампанію свій внесок, його книжка «Чо
му я люблю Америку» по-своєму не 
позбавлена інтересу — в наші дні рід
ко де натрапиш на такий повний набір 
давно вже розвіяних міфів про амери
канську винятковість, «велике суспіль
ство», «рівні можливості», довершену 
соціальну гармонію.

Не залишився осторонь і не менш 
славнозвісний романіст Джеймс Міче- 
нер. Експлуатуючи свою популярність 
серед шанувальників декоративних псев
доісторичних оповідей, він досить довго 
й небезуспішно боровся за верхній ря
док у табелі успіху, випустивши ще на 
початку 1975 р. книжку «Століття» — 
монументального обсягу том. начинений
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всілякими небилицями про «добру ста
ру Америку», що, на щастя, не віда
ла ще ні соціальних суперечностей, ні 
моральних хитань, ні негритянських за
ворушень, ні молодіжних бунтів. Каз
ковий, ідилічний край, де кожному зна
ходилося місце під сонцем і гарантува
лося право на «природне щастя», — 
такою, за Міченером, була Америка в 
перше століття своєї історії. Такою, 
підспудно навіюється читачам, могла б 
вона бути й сьогодні, якби відданість 
прапорові взяла гору над «чужими» 
американській душі пошестями — над 
сумнівами щодо повноцінності ідеалів 
бізнесмена, над вимогами расової рів
ноправності та іншими «декадентськи
ми» настроями й «червоними» вплива
ми.

Свята завершилися, і непродані при
мірники «Століття» вирушили на скла
ди книгарень. Те саме сталося з чис
ленними життєписами батьків-засновни- 
ків та нашвидкуруч зліпленими роман
тичними оповідями з часів війни за не
залежність. Проте знайшовся й виня
ток із загального правила; саме цей «ви
няток» нас і цікавить. Ідеться про ро
ман Гора Відала «1876» — чи не єди
ну «ювілейну» книжку, яку без жод
них застережень можна залічити до 
справжньої літератури.

А втім, епітет «ювілейна» може бу
ти віднесений до цієї книжки лише з 
великою мірою умовності. Ювілейна лі
тература вимагає певної урочистості то
ну, мажорності інтонацій; а Відал напи
сав твір різко сатиричний, жовчно іро
нічний не тільки щодо парадного гала
су, який супроводив святкування в 1876 
році, а й щодо самої події, сторіччя 
якої тоді відзначали, — щодо амери
канської Революції, щодо засад та іде
алів її  ватажків. Твір, історичний лише 
матеріалом, це книжка, що її «надзав
дання» і концепція навіяні, поза всяким 
сумнівом, сьогоднішнім політичним клі
матом США, всією нинішньою — на 
думку Відала, досить-таки безрадісною 
—• суспільною ситуацією.

Кореспондент «Тайма», що інтерв’ю
вав Відала після виходу роману, спитав, 
чи зумисне письменник приурочив ви 
дання книжки до весни 1976 р. «Збіг, 
— відказав Відал. — Але збіг знамен
ний... Цей рік оголошено ювілейним. Як 
на мене, то куди корисніше було б ого
лосити рік жалоби. Жалоби за нашою 
втраченою простодушністю й за нашими 
свободами, за нашими дедалі меншими 
природними багатствами і зже зруйно
ваним фізичним середовищем».

У «Беррі» (новий роман є продов
женням цієї книжки, що вийшла 1973 р.) 
Відал недвозначно дав зрозуміти, що

винними в таких підсумках двохсотліт
нього історичного розвитку США він 
вважає людей, що стояли біля колиски 
незалежної Америки й проголошували 
принципи, у здійсненність яких вони не 
вірили самі й якими самі поступалися 
на кожному кроці. Високі ідеали — гар
монійне суспільство вільних людей, рів
ні права, простір для ініціативи й твор
чості — були, як твердить Відал, під
мінені меркантилістською практикою та 
безсоромною боротьбою за владу мало 
не другого дня після Банкер-Хілла; мо
раль було принесено в жертву індивіду
алістичній «користі», принципами без 
зайвих слів жертвували, коли йшлося 
про практичну вигоду, і врешті гучні 
слова стали маніфестом лицемірства, 
димовою завісою, що прикривала для 
невтаємничених справжній закон аме
риканського життя — досягти Успіху 
будь-якою ціною.

Книжка, надзвичайно різка в своїх 
викриттях (і щодо Джефферсона й Ва- 
шінгтона далеко не завжди справедли
ва), «Берр» став найпослідовнішим ви
разом ліворадикальних ідей у новітній 
американській літературі. Ідей, пород
жених дуже гострою внутрішньою кри
зою країни на рубежі 6 0 —70-х років, 
що об’єктивно свідчили про ступінь роз
чарування в американських ідеалах та 
про масштаби соціального невдоволен
ня, але водночас були позначені явно од
нобічною — негативістською — інтер
претацією історичного досвіду й ство
рювали грунт для нігілізму.

Сьогодні, коли радикально настроєна 
інтелігенція США опинилася на роздо
ріжжі і повинна обирати для себе інші 
орієнтири, суто негативістська позиція 
Відала, що в новому романі проявила
ся ще виразніше, ніж у «Беррі», вже 
не може не сприйматись як свідчення 
розгубленості, а можливо — навіть ка
пітуляції перед незмірним цинізмом 
американського суспільного життя. Ві
дал прагне захищатися від цього циніз
му — власним цинізмом щодо «священ
них» заповідей фундаторів Америки й 
щодо тих постатей давнього і недавньо
го минулого, яких заведено шанувати. 
Він створив для себе маску «enfant 
terrible» сьогоднішньої Америки, маску 
людини, для якої в історії, та й у су
часності, не існує нічого святого, — 
це прийом у полеміці, але прийом не
безпечний, оскільки з кожною новою 
книжкою Відала дедалі важче стає від
різнити маску від справжнього обличчя.

У сценарії Відала «Калігула» деспот 
і маньяк, винний у кровозмішенні, вис
тавлений таким собі добродушним скеп
тиком, гедоністом і цілком сучасним за 
складом мислення поборником «уседоз-
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воленості» в прогнилому римському 
суспільстві. Чи не ще один відалівсь- 
кий «трюк», що має на меті закріпити 
в свідомості майбутніх глядачів «мас
ку» циніка? А може, про маску вже й 
нема чого говорити? Адже в одному з 
інтерв’ю у зв’язку із своїм сценарієм 
Відал уже без будь-якої самоіронії за
уважив: «По-моєму, кожна країна пере
буває на шляху до диктатури; свобода 
й лібералізм — це просто аберації в 
світовій історії. Неминуче скрізь з ’яв
ляються свої диктатори, свої калігули. 
Що ж діяти? Можна, певна річ, проли
вати з цього приводу океан сліз, але 
можна й просто визнати все це кумед
ним». Вельми типове міркування ультра
ліво настроєного інтелігента 60-х років, 
що після краху нездійсненої революції 
обрав уторований шлях «веселого» нігі
лізму, як називає такі настрої ще один 
їх прихильник у сучасній американській 
літературі — абсурдист Джон Барт.

Так само й у романі «1876» Відал 
явно схильний, змалювавши, за його 
словами, «чи не найнижчу точку на кри
вій нашого суспільного розвитку» й де
тально описавши небачений розгул ко
рупції під вивіскою «служіння Демо
кратії», зрештою «просто визнати все 
це кумедним». Оповідь у цьому рома
ні веде один з головних персонажів 
«Берра», журналіст Чарлз Схайлер. що 
зрадою власного батька збив собі чима
лий маєток і зробив завидну кар’єру єв
ропейського кореспондента найбільших 
газет Нью-Йорка. Повернувшись на 
батьківщину після майже сорокарічної 
відсутності, він стає свідком економія 
ної кризи, на якій наживаються знахаб
нілі спекулянти, й бачить безпорадність 
адміністрації президента Гранта перед 
загальною продажністю і безмежною 
могутністю промислових магнатів.

Сподіваючись дістати місце посла у 
Франції, Схайлер віддає своє перо на 
службу демократичного кандидата в 
президенти, котрий і здобуває перемо
гу на виборах; проте нуворишів більше 
влаштовує республіканець, отож він і 
стає президентом. Святкування 100-річ- 
чя Революції обертається щонайганеб- 
нішим глумом над її гаслами; дух хо
лодної комерції і продажності проникає 
і в родинні стосунки Схайлера. Людина 
досить досвідчена, замолоду розкривши 
справжню ціну високопарної «ритори
ки», Схайлер усе ж таки глибоко вра
жений масштабами морального розкла
ду, що відкрилися йому на батьківщи
ні. Удар виявляється надто відчутним 
для «ідеаліста» — він помирає, ледве 
встигши написати свою хроніку ювілей
ного року.

Серед персонажів Відала безліч виз

начних людей тієї доби, яку Марк Твен 
назвав «позолоченим віком», — полі
тичні й громадські діячі, новоспечені 
фінансові тузи на зразок майбутнього 
короля готельного бізнесу Джеймса Ас- 
тора, славнозвісні в ті дні держательки 
салонів, журналісти, письменники, акто
ри. Виведений на сцену і сам Твен; це 
він у розмові із Схайлером формулює 
наскрізну думку всієї книжки: «Тепер я 
вже нездатен писати сатиричні опові
дання. Мені хочеться озброїтись ломом, 
кийком, сокирою і розтрощити все 
навколо дощенту». Цю тираду, зрозумі
ла річ, Відал адресує не так Америці 
твенівських часів, як приурочує до не
давнього ювілею, в інтерв’ю, що супро
водили публікацію «1876», письменник 
відкрито наголошував на злободенності 
свого роману. Скидається на те, що й 
себе самого він уподібнює до такого 
Твена, якого зображено на сторінках 
книжки: Відала, судячи з усього, також 
тягне скорше до кийка, аніж до мистец
тва реалістичної сатири, що ним, до ре
чі, автор «1876» (цілий ряд епі
зодів книжки може правити за під
твердження цього) володіє майстерно. 
Позиція, можливо, й пояснима сьогод
нішньою тривожною суспільною ситуа
цією в США, але. поза всяким сумні
вом, творчо безперспективна.

Як і «Берр», «1876» викликав жваву 
дискусію в критиці. Офіціозний «Тайм» 
назвав Відала «глузливою Кассандрою», 
та загалом позитивно відгукнувся про 
нову книжку — ще одне підтвердження 
того, що нігілістичне лівацтво, хоч би 
в які революційні шати воно вбирало
ся, явно не досягає мети. Інші рецензен
ти обмежилися згадками про «шок Уо- 
тергейта», і суперечка розгорнулася не 
так навколо відалівських ідей, як нав
коло запропонованого ним методу опо
віді.

Коли не «надзавданням», то «факту
рою» новий роман Відала, як і «Берр», 
належить до історичного жанру, проте 
обидві книжки мало скидаються на ро
мани з традиційною оповіддю. Дія роз
гортається повільно, про деякі надзви
чайно важливі істотшчні події говориться 
мимохідь, зате в деталях відтворюється 
«атмосфера часу» — манери, плин роз
мов за обідом, характерні звичаї та по
вір’я, лад думок і почуттів людей мину
лої епохи. Для цього широко використо
вуються побутові щоденники, світська 
хроніка тодішніх газет, малоцікаві з 
власне історичного погляду мемуари, з 
яких, проте, можна щедро черпати дріб
ні деталі й характерні рисочки; в діло 
йдуть найнезначніші, здавалося б, до
кументи — від опису майна до століт
ньої давності програм перегонів на нью-
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йоркському іподромі та афіш тодішніх 
театрів.

Відал називає такий метод рекон
струкцією; у критиці більш поширений 
термін ретроспектива, або ж «ретро». 
Захоплення стилем «ретро» набуло за 
останні роки на Заході (а в США особ
ливо) мало не пошесного характеру; де
далі ширше стиль «ретро» проникає і 
в літературу. Критики ставляться до 
цієї новомодної пошесті досить стрима
но. І в зв’язку з «Берром», і по виході 
«1876» Відалові закидали — й не без 
підстав — те, що, надмірно дбаючи 
про «правду буденного буття» в своїх 
описах великих людей, він тим самим 
поступився історичною істиною — ска
жімо, ім’я Джефферсона лишилося в 
історії не тому, що він мав дітей від 
негритянської рабині, а тому, що на
писав «Декларацію незалежності». Один 
з рецензентів «1876» навіть заявив, що 
Відал просто-напросто «збирає плітки 
столітньої свіжості». — твердження до
сить в’їдливе, але не голослівне.

Як і всяке нове явище в літературі, 
«ретро» поки що — куди більше по
шук, аніж якась усталена естетична 
формула. До того ж, залишаючись для 
значних письменників, як Відал, лише 
експериментом, «ретро» став своєрідним 
літературним бізнесом для незліченних 
творців одноденок, що поспішають ви
користати інтерес читацького загалу, 
конвейєрним способом виробляючи «рет- 
ро-життєписи» давніх зірок Голлівуду, 
славнозвісних у минулому спортсменів, 
засновниці косметичної фірми «Ша
нель», «батька американської мафії» 
Аль Капоне...

У цій хвилі імітацій привабливі риси 
стилю «ретро», що часом дає змогу 
відтворити минуле в усій його характер
ності, тьмяніють, а хиби — і насампе
ред байдужість до головного й надмір
на увага до другорядного в історії, під
міна історичного аналізу зовнішнім ко
лоритом — укрупнюються. А втім, під
вищений попит на «ретро» і — як нас
лідок — буйний потік ремісницьких ви
творів не повинні заважати об’єктивній 
оцінці можливостей такого методу опо
віді та причин, що покликали його до 
життя. Причини, на нашу думку, поля
гають головним чином у тому, що тра
диційний історичний жанр надто часто 
зв’язує оповідача вже усталеними, ка
нонічними оцінками тих чи тих подій і 
діячів минулого — оцінками, некри
тично засвоюваними ще із шкільних 
підручників, що створюють готову кон
цепцію історичного процесу, яку пи
сьменник лише доповнює та ілюструє, 
але не змінює в ї ї  сутності. Зароджен
ня й поширення «ретро» в США почат

ку 70-х років по-своєму знаменне, ос
кільки в атмосфері суспільної кризи, 
що призвела до Уотергейта, така зада
ність історичних оцінок почала відчува
тися особливо виразно. Виникла потре
ба піддати усталену схему випробуван
ню на міцність, спробувати відшукати 
першопричини сучасних болісних ко
лізій десь у самих джерелах форму
вання й розвитку американської суспіль
ної системи, відтворивши давні події в 
їхній безпосередній конкретності, облич
чя — без масок, спонукальні мотиви — 
у реальному контексті часу, без пізні
ших обгрунтувань їхньої справедливос
ті.

На цьому грунті й з ’явилися «ретро- 
романи» Гора Відала, які, попри всю їх 
суперечливість, виявилися, безумовно, 
одним з найхарактерніших явищ у но
вітній прозі США. Та сама суспільна 
потреба пояснює, як видно, і величез
ний — несподіваний для багатьох і, 
можливо, для самого автора — успіх 
«Регтайма» Едгара Доктороу, книжки, 
що протягом 1975 року викликала най
більше суперечок в американській кри
тиці.

Слово «регтайм» сьогодні, напевне, го
ворить щось лише людям найстаршого 
покоління, тим, хто пам’ятає масове за
хоплення цим танцювальним ритмом, що 
прокотилося в 10—20-і роки по всьому 
світу. В романі Доктороу регтайм стає 
символом доби — тієї доби, з якої, на 
думку автора, почалося XX століття не 
як хронологічне, а як соціально-історич
не поняття. Десь на порозі першої сві
тової війни змінився ритм і темп життя, 
змінилася його атмосфера, його «конси
стенція». Якось непомітно відійшла в 
минуле бюргерська статечність і сталість 
побуту; вона поступилася місцем гаряч
ковій метушні величезного міста, стрім
ким злетам і падінням у вирі криз, де
пресій, недовгих періодів «просперіті». 
Зазнала краху патріархальна гармоній
ність буття й ідеалу, що її забезпечува
ли солідне становище в суспільстві, міц
ність родинних підвалин і справне від
відування церкви в неділю. Молоддю 
«доби регтайма» заволодів глузливий 
цинізм щодо простодушності батьків. На
став вік розпаду міжособових зв’язків, 
вік шаленої гонитви за примарним ща
стям, вік «революції» у звичаях і стилі 
повсякденного життя. «Джазовий» вік 
майбутніх героїв Фіцджеральда й моло
дого Хемінгуея.

Осягти цю переміну, реконструювати 
добу в усій її багатоликості й прагне 
Доктороу, оперуючи дуже широким спек
тром фактичних свідчень і заповнюючи 
лакуни між документами вимислом чи 
точніше сказати — домислюванням від
повідно до духу введених у роман фак
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тів. Він принципово відмовляється від 
класифікації документів за їхньою зна
чимістю, фактів — за цінністю. Пуск 
першого конвейєра, виступи анархістів, 
нові фасони капелюшків, відгомін скан
далу навколо «Сестри Керрі», експеди
ція Пірі на Північний полюс, репліка, 
побіжно кинута Фрейдом під час огляду 
Ніагарського водоспаду, газетні повідом
лення про «бузувірства гуннів у сплюнд
рованій Бельгії» — все це для нього речі 
одного ряду, прикмети й рисочки доби, 
за якими має в усій своїй повноті по
стати її обличчя. Початкуючий Генрі 
Форд і старезний магнат Морган, «чер
вона Емма» Гольдман і цькований бур
жуазними святенниками Драйзер, услав
лений циркач, іцо демонструє мистецтво 
втеч із замкнених кліток та кутих скринь, 
які охороняють солдат, ерцгерцог Фер- 
дінанд, невідомий латиський емігрант, 
що заробив мільйони дотепною ідеєю 
використовувати мелодії регтайма для 
супроводу фільмів і купив собі титул 
барона Ашкеназі,— надзвичайно різно
манітна, строката галерея людей прохо
дить перед читачем цього невеликого ро
ману. І кожен з персонажів, навіть ко
ли він з ’являється лише на хвилину, вно
сить свій штрих, свою особливу рисочку 
в той груповий портрет Америки на 
зламі віків, що його прагне створити 
письменник.

Майстерність, з якою Доктороу з мо
заїки найрізнорідніших свідчень виліп
лює цілісність, точно розміряючи між 
собою деталі й добиваючись узгоджено
сті численних мотивів у їхньому пере
гуку,— вражає. Поза всяким сумнівом, 
у його особі «ретро» надбав одного з 
найобдарованіших письменників. Про 
«Регтайм» багато сперечалися, проте ні
хто не заперечував — цього й не мож
на заперечувати,— що в книжці є по
вітря доби, її «особливе обличчя». Ін
ша річ — наскільки глибокий її аналіз, 
і особливо — наскільки він історичний.

У «Регтаймі» весь час чергуються, 
доповнюючи одна одну, документальна 
й белетристична лінії оповіді; поряд з 
реальними історичними персонажами ді
ють, часом вступаючи з ними в прямий 
контакт, герої вигадані. їх не названо 
на ім’я — просто Мати, Батько, Стар
ший син, одне слово, типова «середня» 
родина 10-х років. Тут, у цій клітинці 
американського суспільства того часу 
(імена для того й приховані, щоб наго
лосити типовість) акумулюються найріз
номанітніші прагнення, тенденції, мож
ливості розвитку, що ними була позна
чена доба,— її сподівання, ідеали, роз
чарування, захоплення, драми. Відтво
рена «великим планом» у мозаїчних до
кументальних розділах, та доба немовби 
проходить перед читачем ще раз в уза

гальнених, типізованих долях звичайних 
людей, і так розкривається думка, за
кладена автором у фундамент усієї зве
деної ним будівлі.

Хоч як це парадоксально з першого 
погляду, але книжка, в якій змальовано 
зміну епох і глибоке якісне зрушення в 
усьому «кліматі» американського жит
тя, тримається саме думкою про те, що 
в кінцевому, філософському розумінні 
історія — це не рух, а вічне повторення 
тих самих людських ілюзій, психологіч
них конфліктів, трагедій і відроджень. 
Змінюється атмосфера — не сутність. Є 
якісь вищі органічні закони саморозвит
ку життя, і ці закони не тільки не мо
жуть бути усвідомлені історично й при
мирені з конкретною соціальною історі
єю, але, навпаки, завжди перебувають 
на безкінечному віддаленні від цієї істо
рії, роблячи її* лише безглуздим, по су
ті, коловоротом, роботою на холостому 
ходу...

Тож, якщо виходити не з проблема
тики роману, а з вираженого в ньому 
умонастрою, «Регтайм» справедливо бу
де розцінити як твір, звернений до су
часної Америки, а не до тієї, що зник
ла разом з модним синкопічним ритмом 
перших джазових оркестрів. Можна, як 
багато хто з американських рецензентів, 
віддати належне художньому чуттю 
Доктороу, його здатності вловлювати в 
дрібному, невиразному на вигляд фраг
менті далекої від нас реальності дію 
тенденцій, що зумовили її характер
ність. І навпаки, не становитиме труд
нощів довести, що багатьох надзвичайно 
важливих особливостей американського 
життя початку віку Доктороу торкнувся 
лише мимохідь, а то й зовсім залишив 
їх поза увагою.

Найпевніше, що полеміка про те, на
скільки правдоподібна створена в цій 
своєрідній, примітній книжці історична 
картина, буде полемікою не з найголов
нішого приводу. Куди важливіше, що 
в «Регтаймі» знайшла глибокий вираз 
та песимістична, пройнята втомою, що 
межує з байдужістю, реакція на суспіль
ні струси в США останніх років, яка 
властива сьогодні певній частині амери
канської творчої інтелігенції і спонукає 
її сприймати соціальну історію як фе
номен майже зовнішній порівняно із 
справжнім буттям людини. Рубіж 6 0 — 
70-х років був часом підвищеної соці
альної активності, інколи — надмірної, 
оскільки цю активність нерідко стимулю
вали лівацькі ідейні установки, і тому 
вона лише руйнувала, нічого не створю
ючи. Середина 70-х загрожує стати ча
сом, коли пануватимуть не менш без
плідні пошуки шляхів із соціального 
життя. Буде прикро, якщо ця тенденція 
підпорядкує собі творчий розвиток Док-
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тороу. Він талановитий, він тільки-но 
входить у літературу. Хоч як би песи
містично дивився Доктороу на перспек
тиви історичного розвитку Америки, про
те лише активне осмислення суспільної 
дійсності епохи, «включеність» у неї мо
жуть уберегти його від тієї «надсвітно- 
сті», що врешті неминуче стає всього 
лише позою і сковує, руйнує навіть 
справжнє творче обдарування.

Песимізмом і якоюсь втомою від жит
тя дихають деякі сторінки книжок 
Джона Апдайка і Джойс Керол 
Оутс, що побачили світ у 1975 р.; як 
видно, і їх автори — хоч вони дуже да
лекі одне від одного й поглядами, й 
творчим складом — певною мірою від
чули на собі вплив тих самих настроїв, 
що знайшли вираз у «Регтаймі». Але 
є в цих книжках і щось таке, що гли
боко відрізняє обох письменників від 
Доктороу. Обидва романи присвячені го
стрим проблемам сучасності; теми пору
шено актуальні, значні. І хоч важко по
годитися з деякими вирішеннями, за
пропонованими авторами, немає підстав 
говорити й про те, що Апдайком чи 
Оутс заволоділи ідеї, своїм духом бли
зькі до «веселого нігілізму» чи до бай
дужості перед лицем соціального жит
тя — наперед визнаного несправжнім і 
безцільним.

Апдайк, чиї погляди й громадська по
зиція в останні роки відзначаються не
послідовністю, а часом і відвертою тен
денційністю щодо соціалістичного світу, 
переживає нині період складних етичних 
шукань, сумнівів у слушності традицій
них гуманістичних ідеалів, серйозних по
боювань за духовне майбутнє людини. 
Такі періоди рідко бувають для митця 
плідними; поступово руйнується першо
основа справжньої творчості — цілісність 
сприйняття світу й особистості, єдність 
їх інтерпретації. Знайдена в «Кентаврі» 
й «Фермі», ця цілісність почала зника
ти в книжках, написаних Апдайком на 
рубежі 6 0 —70-х років. Як і раніш, від- 
кндаючн всю систему «цінностей», куль
тивовану в зиеосібленому, обміщаненому 
«суспільстві споживання», Апдайк за
лишився осторонь лівих рухів минулого 
десятиліття. І в його творах стала де
далі виразніше відчуватися свідомість 
власної відчуженості від сучасної Аме
рики, почуття вакууму й мимовіль
ної ізоляції від часу, що аж ніяк не 
сприяло розвиткові иайсильніших рис 
творчості письменника.

Герой останнього роману Апдайна «Мі
сяць неробства» — протестантський свя

щеник Томас Маршфілд — наділений 
почуттям своєї непотрібності, неприкая
ності, чужорідності в навколишньому 
світі. Зрозуміла річ, наївно буде вбача
ти в цьому персонажі автопортрет пись
менника; тут мета Апдайка — не спо
відь, а скорше сатира. Священик Марш
філд — усього-на-всього ординарний 
«недостиглий» інтелігент, яких про
йшло вже перед читачами Апдайка 
чимало, і «не достиг» він насамперед 
через те, що не зміг чинити опору без
духовним, корисливим спонукам, все
владним у світі, де він зріс і живе. Це 
тип людини, причетної до справжньої 
культури лише зовні — здобутою осві
тою, стилем мислення й поведінки, але 
не суттю своєю — не моральними пере
конаннями і не вчинками. Тип інтелек
туала, що не зумів, а точніше — не схо
тів стати справжнім інтелігентом, усві
домити й прийняти для себе пов’яза
ну з таким вибором відповідальність. 
Тип, що давно привертає увагу Апдай
ка, який справедливо вважає, що сама 
поширеність людей такої «проміжної» 
формації — один з проявів нинішньої 
кризи культури на Заході.

Проте не можна сказати, щоб у зоб
раженні Маршфілда переважали ущип
ливі інтонації — скорше легка іронія, а 
то й пряме співчуття героєві. Ми знайо
мимося з ним у якомусь закритому са
наторії для духовних осіб: їх посилають 
сюди в тих випадках, коли виявляються 
надто вже очевидні відступи від обов’яз
ку, що його накладає сан. Як і біль
шість інших, Томас Маршфілд опинився 
тут через те, що поводився не як пас
тир із своїми парафіянками — і з  ор- 
ганісткою собору Алісією, і з дружи
ною церковного старости Френкі, і про
сто з усілякими жертвами «сексуальної 
революції», що з ’являлися на сповідь. 
«Карантин», визначений Маршфілдові як 
покарання його начальством, не довгий—̂ 
лише місяць, але цього часу досить, щоб 
пригадати всі сорок з чимось прожитих 
літ і спробувати зрозуміти — чому таі- 
кий фінал? Не в тому розумінні, шр 
кар’єра зіпсована навіки: мине «місяць 
неробства», і Маршфілд знову вбереться 
в пасторські шати, йдеться про фінал 
духовний: віру втрачено, а його профе
сія — нести слово віри та розради, і 
для Маршфілда цей конфлікт нерозв’яз- 
ний.

Отже, в чому причина? У «Подруж
ніх парах» (1968) Апдайк уже змалював 
дуже тихе й благоденственне амери
канське містечко, для жителів якого 
секс — без тіні справжнього почуття, ба 
навіть без справжньої фізичної прист
расті — стає єдиним засобом відвернути
ся від убивчої одноманітності ситих буд
нів, блідою подобою людського контак
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ту, жалюгідним сурогатом товариськості. 
У психології Маршфілда відчутні ті са
мі мотиви: «Я вибився із сил, намагаю
чись утекти від свого життя», — зізнає
ться герой, сповідаючись перед читачем, 
і ці спроби такі ж безнадійні, як і ав
томатичні «флірти» персонажів «По
дружніх пар» чи безцільні нічні поїздки 
автомобілем Гаррі Енгстрома з першого 
роману Апдайка «Тікай, кролику».

Та тепер перед нами випадок склад
ніший. До своїх пасторських обов’язків 
Маршфілд усе-таки не може ставитися 
просто як до служби: коли не для па
рафіян, то для самого себе він відчуває 
потребу зрозуміти, чим тримається віра 
і чи справді вона ще тримається, чи її 
вже підмінив ритуал, механічний обов’я
зок, своєрідний «клубний день»? Він 
довго — і, певна річ, марно — намагає
ться переконати себе, що в його скоро- 
минущих зв’язках із жінками, кожна з 
яких по-своєму нещаслива, є хоч якийсь 
елемент християнського почуття, хоч би 
натяк на виконання християнського обо
в’язку любові до ближнього, а не сама 
лише фізична розбещеність і не тільки 
ілюзорна втеча від безпросвітної буден
ності.

Він прагне віднайти свідчення справ
жньої віри, обравши для цього шлях, 
безумовно, вельми химерний з християн
ського погляду, проте цілком природ
ний, коли виходити з конкретної, побу
тової реальності сучасної Америки. 
Маршфілд хотів би якось примирити 
обов’язок християнина і засвоєні вже 
ним самим ідеї «нерепресивної моралі» 
та «нової чуттєвості», що обоготворяє 
будь-які форми фізичного зв’язку між 
людьми, аби тільки повалити «абстракт
ні» моральні норми. Своє фіаско він ус
відомлює лише після того, як Френкі — 
єдина з усіх персонажів книжки, що 
приймає християнську мораль не позір
но, а по суті,— відкрила Маршфілдові 
очі на його безвір’я. Зрештою, питання 
впиралося зовсім не в пошуки живих 
джерел віри, хоч би які, м’яко кажучи, 
сумнівні засоби обирав для цього герой. 
Питання полягало лише в обивательсько
му гедонізмі, прикритому новомодною 
фразеологією з «лівою» тенденцією.

«Місяць неробства» — роман про лю
дину без морального центру, про амери
канське суспільство 70-х років, що не
спроможне відчути, де справжні, а де 
фальшиві моральні цінності. У цьому 
розумінні він лежить на магістралі твор
чості Апдайка, якого не перестає ціка
вити духовна криза американського су
спільства в усіх її різноманітних кон
кретних проявах. Але, як і в ряді ін
ших творів, написаних Апдайком за ос
танні роки, тут виявилася двоїстість і 
розпливчастість авторської позиції.

Двоїстість полягає в тому, що, точно 
вловивши й схарактеризувавши хвороб
ливе, тривожне соціальне явище, Апдайк 
доклав чимало зусиль до того, щоб ухи
литися від чіткої і ясної оцінки. Звіс
на річ, під оцінкою маємо на думці 
зовсім не якісь там лобові узагальнен
ня. Як і в кожного значного письменни- 
ка-реаліста, оцінкою в Апдайка було 
ставлення автора до своїх персонажів — 
не висловлене прямо, але зрозуміле з 
усього перебігу дії. Такої зрозумілості 
в «Місяці неробства» немає і, певно, 
не випадково. Маршфілд для Апдайка— 
лише звичайний «середній американець» 
сучасної нездорової доби, якого ав
тор явно схильний звільнити од відпові
дальності за його поступливість духові 
часу з його кризовими, а то й просто 
антигуманными віяннями. Сама катего
рія морального обов’язку людини хоч би 
перед самою собою, що раніш була для 
Апдайка чи не найважливішою, цього 
разу видалена ним з ідейного контексту 
книжки — письменник лише фіксує про
блему, але наперед відмовляється осмис
лювати.

Апдайк обрав для себе позицію сто
роннього спостерігача — розумного, іро
нічного, але зовсім не схильного в будь- 
який спосіб втручатися в перебіг подій 
і формулювати своє ставлення до них. 
Чи не тому, попри всю непересічну май
стерність, з якою виявлено конфлікт і 
виліплено яскравий характер, читача 
«Місяця неробства» не залишає відчут
тя, що книжці бракує чогось головного. 
Можливо, найточніше буде сказати, що 
бракує відчуття мети, задля якої її на
писано, відчуття її необхідності. Підсум
ком зусиль письменника виявляється 
скорше ілюстрація (нехай і високоякіс
на) до нинішнього «бродіння умів», аніж 
справді аналітичний твір про Америку 
наших днів.

На відміну від Апдайка, Джойс Керол 
Оутс аж ніяк не звинуватиш в ухиль
ності авторських суджень, в зумисній 
затіненості її позиції. В її останньому 
романі «Убивці», що побачив світ на
прикінці 1975 р., знову виявилася здат
ність Оутс оголювати найболючіші яви
ща суспільного життя й судити про них 
без будь-яких компромісів, різко харак
теризуючи причини морального індифе
рентизму, оміщанювання, духовного роз
паду, що відкривається письменниці в 
сьогоденній Америці. Злободенність змі
сту роману, головною подією якого є 
вбивство з політичних мотивів, а голов
ні герої часом дуже нагадують пред
ставників родини Кеннеді, навряд чи 
потребує доказів.

Навіть другорядні епізоди книжки весь 
час повертають читача до проблеми на
сильства, що приховане, на думку Оутс,
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в потаємних глибинах американського 
життя, до феномену саморуйнування осо
бистості в умовах сучасної суспільної 
дійсності США. Загиблий від руки най
маного вбивці сенатор Ендрю Петрі, в 
чиїй діяльності наочно виявилися типові 
для початку 60-х років прагнення до 
політики «нових рубежів», брати загиб
лого Х’ю і Стівен, його вдова Івонна, 
в кінці книжки також убита чиєюсь ку
лею,— все це люди, дуже характерні 
для тієї доби сподівань, якою лишилися 
в пам’яті американців часи президент
ства Кеннеді. Люди, що пережили — за 
винятком Ендрю Петрі — свій час і мар
но намагаються пристосуватися до епо
хи нетерпимості й безвідповідального 
насильства, яка прийшла на зміну. Ге
рої, що пасували б до трагедії, бо 
хтось — з роману так і не стає зрозу
міло, хто саме,— ненавидить клан Петрі 
й систематично здійснює план його ціл
ковитого винищення.

Що спонукало Оутс обрати сьогодні 
таку тему? Безумовно, притаманне пись
менниці почуття тривоги за американ
ське майбутнє, почуття того, що стри
муючі центри — етичні, суспільні — де
далі частіше починають відмовляти, і на
сильство стає нормою, провіщаючи бли
зьку добу невідворотного духовного й мо
рального розпаду суспільства. Ця тема, 
до якої Оутс звертається у своїй твор
чості знов і знов, місцями прозвучала в 
«Убивцях» особливо сильно — нею і зу
мовлене значення книжки.

Та це не єдина тема «Убивць»: задум 
Оутс і її підхід до самої проблеми на
сильства видадуться цілісними й вино
шеними лише при поверховому читанні. 
У кожного читача, що згорне книжку, 
неодмінно виникне те саме запитання: 
хто ж, власне, вбивці? Відповісти на 
нього не так просто. Люди, які вбили 
Ендрю, на сторінках роману не з ’яв
ляються, ті, хто вбив Івонну, зникають, 
тільки-но закінчується епізод. Оутс най
менше турбується побудовою детектив
ної інтриги. На її погляд, зовсім не 
важить, хто конкретно натиснув на га
чок. Існує атмосфера ненависті й на
сильства, яка з кожним роком густішає, 
існує загальна завороженість жорстокіс
тю* патологією, садизмом, існує буття- 
поруч-зі-смертю як найхарактерніша ри
са американського життя й національної 
психології. Створений «клімат», за яко
го вбивство — у зримій, прямій, стра
хітливій формі — стає невідворотністю. 
Убивці — не лише ті, хто вбиває, але й 
кожен, хто капітулює перед таким «клі
матом». А це і Х’ю, і Стівен, і навіть 
Івонна. що стала жертвою реальних 
убивць.

Для Оутс це — найголовніше; тим-то

з роману видалено конкретну хроніку 
подій, та й оповідь цілком свідомо по
збавлено послідовності й поступальності 
розвитку. Підзаголовок роману— «Книга 
годин»; його поділено на три частини, що 
є внутрішнім монологом героїв, який у 
свою чергу розпадається на сегменти ~  
«години». Така побудова була потрібна 
головним чином для того, щоб уникнути 
художнього дослідження конкретного 
трагічного випадку, як це зроблено, при
міром, у книжці Трумена Капоте «З хо
лодним серцем» («Звичайне вбивство»). 
Замість такого дослідження читачеві 
пропонується нерозчленований, хаотич
ний потік імпульсів, переживань, праг
нень, часом цілком різнорідних, але не
змінно забарвлених передчуттям смерті, 
що кружляє в повітрі над головою, смер
ті як метафізичної реальності, що її 
близькість відчувається кожної хвилини.

Наслідком такої — явно надмірної — 
інтроспекції є надто вже очевидна од
нотонність, однозначність психологічних 
портретів, що їх створила Оутс. У сві
домості її персонажів не знаходимо ні
чого, крім поневоленості ідеєю смерті 
та гарячкових, наперед приречених на 
безплідність зусиль утекти від неї. Як 
видно, незалежно від волі Оутс реаль
на — і надзвичайно серйозна — соціаль
на проблематика виявилася відсунутою 
на другий план комплексами, травмами, 
патологічними інстинктами й душевною 
апатією героїв, які вкрай суб’єктивно й 
егоцентрично переживають усе, що від
бувається. Банальні теорії особистості 
(передусім фрейдистські), однобічна мо- 
тивованість дій і складу мислення пер
сонажів зрештою відтісняють мотивова- 
ність соціальну, чим сильно знижується 
якість книжки і ї ї  значення як твору, 
присвяченого тривожним соціальним ас
пектам американського життя.

Невдача — звичайно, невдача віднос
на — твору Оутс має своє пояснення. 
Центр літературних інтересів письменни
ці — взаємозв’язок надзвичайно супереч
ливих і часом явно неприйнятних для 
неї явищ новітньої суспільної історії 
США з процесами, що відбуваються у 
глибинах індивідуальної психології, ’з 
проблемами свободи вибору й необхід
ності, розв’язуваними кожним по-своєму 
для самого себе. Модифікації змісту, що 
визначається поняттям «особистість», 
Оутс хоче простежити на рівні не тільки 
не очевидному, але глибоко приховано
му, майже інтимному, підсвідомому. Для 
неї важливі зміни рефлексії, зміни пси
хологічних спонук, одне слово, найінди- 
відуальніші, на перший погляд, сфери 
людського буття, в яких, проте, вона 
прагне виявити безсумнівні прикмети 
«часу й місця дії».

«Убивці» — ще одна спроба поєднати
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соціальне й «надособисте», простивши їх 
у самій оповідній тканині, яка й цього 
разу насичена конфліктами особливої го
строти і значення. Що ж, поки що від
бувся тільки зовнішній дотик; до син
тезу далеко і, як видно, його можна до
сягти лише за умови, що письменниця 
знайде в. собі сміливість критично й не- 
упереджено оцінити загальноприйняті у 
США теорії людської поведінки, які 
грунтуються на доктринах Фрейда та 
його послідовників.

Хотілося б уникнути традиційного для 
оглядової статті підбиття підсумків. В 
американській прозі середини 70-х років 
відбувається складний, а нерідко й бо
лісний процес усвідомлення кризових 
явищ американського життя, що веде 
за собою переоцінку ліворадикалістських 
ідейно-естетичних установок, які ще не
давно дуже помітно впливали на розви
ток літератури. І він ще далеко не * за
вершений — цей процес освоєння нової, 
ускладненої і дедалі складнішої соціаль
ної проблематики, яка сьогодні вимагає 
від письменника вже іншої, порівняно з 
60-ми роками (і навіть з початком поточ
ного десятиліття) громадянської і твор
чої орієнтації.

Такої орієнтації не знайти без пошу
ків, а пошук — це завжди експеримент, 
що веде за собою не самі лише здо
бутки, а й втрати, причому нерідко й 
для значних письменників.

Нині, коли суспільні умови зазнали 
змін, центральна для американського 
життя 70-х років колізія ще не висту
пила з такою певністю, як це було на 
десятиліття раніш. Література прагне 
виявити її  у сплетінні різнорідних прик
мет доби, її різноспрямованих прагнень, 
її  суперечливих тенденцій і конфліктів, 
в усій її  складній діалектиці.

Подібно до маяків, найпримітніші 
книжки останнього часу позначають в 
океані сьогоденних питань і турбот су
спільного життя проблеми вузлові, най
важливіші. Ті, до яких, слід гадати, й 
завтра буде прикута увага літератури, 
вірної своєму гуманістичному покликан
ню, літератури, яка усвідомлює свою — 
•особливо високу за часів кризи й поро
джених нею настроїв пригніченості та 
розгубленості — відповідальність за до
лю суспільства і людини.

Москва.

Роман
Г. Штайна
«Ультиматум»

Гюнтер Штайн разом зі своєю дружи* 
ною Трауте Штайн переклав та опублі
кував у Німецькій Демократичній Рес
публіці близько тридцяти українських 
романів, повістей, п’єс, оповідань, — як 
дореволюційних, так і радянських авто
рів.

А 1975 року вийшов великий оригі
нальний твір Г. Штайна — роман «Уль
тиматум». Дія роману відбувається взим
ку сорок четвертого року на території 
України, точніше — в Корсунському 
«казані» й навколо нього. У творі йдеть
ся, зокрема, про співробітництво анти- 
фашистськи настроєних німецьких солда
тів з радянськими підпільниками й пар
тизанами.

Який шлях автора до цієї теми? 
Г. Штайн вивчав славістику, пізніше по
чав перекладати твори російської літера
тури. «Поштовхом до мого нового захоп
лення, — пригадує він, — стала зустріч 
з поезією та живописом Шевченка». Ще 
студентом Г. Штайн набув певних знань 
з української мови, а потім уже грун
товніше взявся за підручники. Але само
го знання мови, до того ж книжкової, за
мало для перекладу. Щоб зрозуміти по
ета. говорив Гете, треба побувати в його 
країні. І Гюнтер Штайн неодноразово 
відвідував Радянську Україну. Побував
і в Корсуні-Шевченківському, відвідав, 
звичайно, і музей славетної битви, огля
нув пам’ятники. З цього й почалося. 
Особливо його вразило те, як гостинно й 
щиро його зустрічали радянські люди — 
люди, яким його співвітчизники свого ча
су завдали стільки лиха... «Цим романом 
я вирішив поквитатися з фашистами, що 
занапастили мою юність, відібрали в ме
не друзів, привели Німеччину до ката
строфи і зганьбили її перед народами 
світу», — писав автор у листі до свого 
перекладача.
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Щоб написати «Ультиматум», Гюн
тер Штайн протягом дванадцяти років 
опрацьовував радянські, німецькі та ан
глійські джерела, вивчав усі доступні до
кументи про Корсунську битву, присвя
чені їй історичні праці, мемуари, твори 
письменників і журналістів, брав інтер
в’ю у безпосередніх учасників битви — 
представників обох сторін, зустрічався 
або листувався з антифашистами, які від 
імені національного комітету «Вільна 
Німеччина» намагалися агітаційними за
собами вплинути на фашистські війська 
та їхнє командування.

Отже, роман вийшов документальний. 
В ньому детально описані воєнні дії, по
дії, що відбувалися в радянських та ні
мецьких штабах. Водночас автор розгор
тає й ряд пов’язаних з битвою сюжетних 
ліній: оголошення ультиматуму команду
ванню оточених німецьких військ; діяль
ність делегації національного комітету, 
очолюваної його віце-президентом гене
ралом Вальтером фон Зейдліцом; бойові 
дії радянських патріотів у ворожому ти
лу та їхні контакти з антифашистами; су
м’яття в свідомості оточених німецьких 
солдатів та офіцерів; суперечності в та
борі фашистського командування.

Читач може запитати: а чи все було 
так, як написано в романі?

На це можна відповісти, що і в най- 
сумліннішій розвідці неможливо абсо
лютно ідентично відобразити всі події. 
Зважаючи на те, що в своїй інтерпретації 
найважливіших подій і навіть багатьох 
епізодів автор роману спирався на доку
ментальні дані, історична правдивість 
оповіді — незаперечна. Що ж до деяких 
другорядних подій та епізодів, то автор 
не «вигадав», а реконструював їх, вихо
дячи знову ж таки з документальних да
них.

У романі діють і справжні історичні 
особи: радянські полководці Жуков, Ва- 
тутін, Конєв, радянські парламентери, 
представники національного комітету 
«Вільна Німеччина» Зейдліц, Корфес, 
Гадерман, Леверенц; генерали вермахту 
Манштейн, Шульце-Бюттгер, Ліб, Гілле, 
полковник Фу ке та ряд інших. Прототи
пами «вигаданих» персонажів послужили 
добре знайомі авторові учасники битви. 
Часом деякі реальні особи фігурують у 
романі під іншими іменами. Так, напри
клад, листа генерала Зейдліца генерало
ві Штеммерману приставив антифашист 
Вернер Пільц, названий у творі Рупер
том Рустом.

Автор підкреслює: все, що стосується 
історичних осіб, він дослідив педантично 
точно. Це ж стосується основних подій, 
описаних у романі. «Правда завжди була 
могутньою зброєю в руках борців за про
грес, проти реакції», — нагадує 
Г. Щтайн. Що ж до версій гіпотетичних.

то за них він не бере на себе відпові
дальності. Це стосується, наприклад, за
гадкової смерті командуючого оточеним 
військом генерала Штеммермана. Свого 
часу в повідомленні Радянського Ін
формбюро висловлювалося припущення, 
що Штеммермана усунули фізично, щоб 
не дати йому здійснити свій намір — 
прийняти ультиматум і капітулювати. 
Г. Штайн шляхом ретельного досліджен
ня дійшов такого висновку: Штеммерман 
був схильний капітулювати; деякі інші 
генерали та полковники виступили проти 
цього рішення, а з есесівським генера
лом Гілле у нього відбулася навіть гост
ра сутичка (зрештою Гілле вирвав коман
дування з рук Штеммермана). Згодом 
фашисти пустили в обіг кілька версій за
гибелі Штеммермана: командуючий, мов
ляв, загинув у бою на чолі свого війська; 
був скошений кулеметним вогнем з ра
дянського бліндажа; загинув у машині 
від прямого влучення радянської бомби: 
нарешті, заподіяв собі смерть, аби не по
трапити в полон... А тим часом факти 
свідчать про інше: Штеммерман, безпе
речно, вже ладен був перейти на бік на
ціонального комітету, капітулювати; а 
безпосередньо після гострої сутички з 
есесівцем Гілле його бачили на снігу 
поблизу командного пункту, в розхриста
ному мундирі й без шинелі. Голова його 
була прострілена, причому так, що вер
сія про самогубство виключається...

Нашим читачам може видатися не зов
сім переконливою поведінка радянських 
патріотів у фашистському тилу. Звичай
но, ми, радянські люди, реальніше уяв
ляємо собі наших підпільників та парти
занів, ніж зарубіжний автор...

Читач може помітити й певну диспро
порцію в розподілі матеріалів. Скажімо, 
описана в романі делегація національно
го комітету «Вільна Німеччина» в на
ших історичних працях згадується лише 
побіжно. А тут діяльність антифашистів, 
по суті, у центрі уваги... Але слід пам’я
тати читача, якому адресовано роман. 
Автор надає цьому епізодові першоряд
ного значення саме тому, що йдеться про 
генерала вермахту, який ладен був пере
йти на бік національного комітету «Віль
на Німеччина», організації, яка об’єднала 
представників усіх патріотичних сил на
роду. На Заході героїзують генеральсь
ко-буржуазну опозицію Гітлєрові. Авто
рові важливо протиставити цим бездіяль
ним політиканам рух послідовних борців 
проти фашизму — членів національного 
комітету «Вільна Німеччина».

Роман друкується в журнальному ва
ріанті.

Микола ДЯТЛЕНКО
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Нові голоси 
в поезії ФРН

Нові важливі процеси в сучасній за
хіднонімецькій літературі викликані по
мітним піднесенням демократичного руху 
в країні, зростанням соціально-політич
ної активності трудящих. Ці процеси ви
являються, зокрема, в демократизації 
художньої літератури ФРН, у розвитку 
нового, соціалістичного мистецтва. Перед 
нами зразки поетичної творчості його 
трьох досить відомих представників — 
Курта Кютера, Франца Иозефа Деген- 
хардта і Петера Шютта.

В літературу ці поети прийшли різни
ми, але однаково складними шляхами.

Курт Кютер народився 1929 р. в 
Штеттіні в родині власника невеликого 
кафе, його навчання в торговельній шко
лі було перерване 1945 року мобіліза
цією у фольксштурм. Участь у війні за
кінчилась для нього чотиримісячним по
лоном. Повернувшись на батьківщину, 
він працював садівником, а з 1948 р .— 
вибійником у шахтах Рурської області.

Літературну діяльність Кютер почав 
1962 р. як член дортмундської Групи 
61 — об’єднання робітничих письменни
ків, яке поставило собі за мету реалі
стично відтворити сучасне становище ро 
бітничого класу. В ранніх творах Кюте
ра наявна тенденція, загалом характерна 
для початкового етапу розвитку Групи 
61 ,— тенденція зображувати пролетарі
ат як клас, що тільки страждає й тер
пить. Але з часом творчість Кютера 
звільняється від мотивів туги, песиміз
му, безвиході, і його вірші набирають 
характеру бойової політичної поезії (збір
ка «Директор проходить стороною», 
1974).

Франц Иозеф Дегенхардт (нар. 1931) 
походить з Вестфалії, з родини дрібного 
службовця, в якій панували антифаши
стські настрої. «Моє дитинство минуло 
у фашистській Німеччині. Тривоги тих 
років настільки глибоко врізались у мою 
пам’ять, що я й досі здригаюсь, почув
ши сирену...» — розповідає письменник.

1961 року він вступив до соціал-демо- 
кратичної партії. З 1963 р. Дегенхардт 
почав виступати з піснями в політичних 
кабаре, на студентських зібраннях. Пер
ші його пісні були пройняті пацифістсь
кими мотивами, абстрактним протестом. 
Але згодом вони сповнюються бойового 
звучання. Дегенхардт спілкується з ко
муністами й у своїй поезії стає вираз
ником ідей революційного робітничого 
класу. 1970 р. за виступи на підтримку 
компартії, за пропаганду єдності дій ко
муністів і соціал-демократів Дегенхард- 
та виключають із СДПН.

Закінчивши 1966 р. університет, Де
генхардт якийсь час працював юристом. 
Нині він цілком віддався літературній 
праці, його перу належать радіоп’єси, 
збірки політичних пісень («Рік свиней», 
1970, «Не випускайте червоних півнів, 
доки не закричить яструб», 1974 та ін.), 
романи «Бікфордів шнур» (1973) і «Зга
рища» (1975).

Восени 1975 р. Дегенхардт був учас
ником міжнародної зустрічі письменни
ків у Москві. Він відвідав Волгоград, 
де на міжнародному фестивалі антифа
шистських телевізійних фільмів демонст
рувалась стрічка, створена у ФРН за 
романом «Бікфордів шнур».

Західнонімецька реакція з ненавистю 
ставиться до Дегенхардта, але письмен
ник не складає зброї. Про свою твор
чість він висловився так: «Я автор і ви
конавець пісень, це моя робота. А ще я 
дуже цікавлюсь політикою, що, природ
но, знаходить вираз у моїх піснях, і то
му мої пісні є політичними піснями».

Петер Шютт народився в 1939 р. в мі
сті Басбеку. Закінчив Гамбурзький уні
верситет, де вивчав германістику та іс
торію.

1968 р. Шютт стає одним із заснов
ників Німецької комуністичної партії. 
Нині Шютт — член Президії НКП, сек
ретар гамбурзького відділення Культур- 
бунду, організатор сил західнонімецької 
соціалістичної літератури і руху робітни- 
ків-письменників, співробітник прогресив
ної преси ФРН та інших країн. У серп
ні 1975 р. за рішенням магістрату мі
стечка Нордерштедт (біля Гамбурга) 
Шютта як комуніста звільнили з посади 
викладача Вищої народної школи. Став
ши жертвою горезвісної «заборони на 
професії», Шютт активно й послідовно 
продовжує боротися за мир, розрядку 
напруженості, дружбу з СРСР.

Літературна творчість Шютта надзви
чайно різнобічна. Він автор історико-лі- 
тературних розвідок («Драми Гріфіуса»), 
книжок політичної публіцистики («Проф
спілки і авторитарна держава», 1969, 
«В’єтнам—ЗО днів по тому», 1973, «Про 
становище нації», 1974 та ін.), літера
турно-теоретичних праць, упорядник ба-
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гатьох антологій. Художній доробок 
Шютта — поетичні збірки, художньо-пу
бліцистична проза, агітаційні п’єси.

Творчості Кютера, Дегенхардта й 
Шютта властива ідейно-тематична спіль
ність. Життя, праця, боротьба трудящих 
за свої економічні й політичні права, 
викриття внутрішньої і міжнародної ре
акції, відстоювання ідеалів прогресу й 
миру, дружби між народами й пролетар
ського інтернаціоналізму — ось голов
ний ідейний зміст соціалістичної поезії 
ФРН. Проте в кожного окремого митця 
художня реалізація цієї проблематики 
позначена його неповторною творчою ін
дивідуальністю, і їх поезія наочно демон
струє багатство й різноманітність есте
тичних пошуків, характерних для соціа
лістичної лірики ФРН.

Кютер свідомо розвиває традиції дав
ньої німецької шахтарської поезії, зо
крема, традиції талановитого рурського 
поета-гірника кінця XIX—початку XX ст. 
Генріха Кемпхена, співця інтернаціо
налізму й пролетарської солідарності. 
Для переважної більшості віршів Кютера 
характерні традиційні ритми й рими, й о
го поезії динамічні, задушевні, мело
дійні, часом побудовані на дотепній грі 
слів. Звертається Кютер і до верлібру. 
Тоді його вірші набувають характеру 
притчі («Чужоземний робітник») або але
горії («Демократія», «Акробати» та ін.).

Дегенхардт — один з найобдаровані- 
ших представників поширеного у ФРН 
руху політичної пісні. Виступаючи вод
ночас у ролі автора тексту, композитора 
й виконавця, Дегенхардт спирається на 
традиції і німецької революційної пое
зії, і Франсуа Війона, і сучасних фран
цузьких шансоньє.

Поєднуючи в музиці елементи давніх 
народних і сучасних популярних мело
дій, ліричні інтонації і маршові ритми, 
віртуозно володіючи гітарою, поет-спі- 
вець досягає блискучого ефекту, захоп
лює слухача оптимістичним мистецтвом.

У поетичній творчості Шютта відби
ваються риси агітаційно-пропагандистсь
кого мистецтва, яке виникло у ФРН у дру
гій половині 60-х років і об’єднало бойо
вий загін літераторів — пропагандистів 
ідей наукового соціалізму, його поезії— 
своєрідні «газетні» жанри у віршованій 
формі: політичні фейлетони, нариси, хро
нікальні повідомлення, репортажі, ре
цензії. Здебільшого вони написані вер
лібром або ритмічною прозою; художній 
ефект створюється передусім місцем 
слова в контексті, не ритмічним, а смис
ловим наголосом. «Журналістські» вір
ші Шютта насичені думкою, сповнені 
іронії і дошкульного сарказму.

Надія МЛТУЗОВА

Ион Лука Караджале. (1852—1912).

Видатний
майстер
сатири

Минає 125 років з дня народження 
великого майстра художнього слова й 
послідовного борця проти буржуазно-по
міщицького ладу в Румунії Иона Луки 
Караджале. Щороку твори Караджале 
перевидаються на його батьківщині, п’є
си драматурга десятиріччями не сходять 
зі сцени, народжуючись вдруге, втретє, 
вчетверте в нових постановках, що зби
рають до театральних залів тисячі гля
дачів.

Інтерес до творчості Караджале зрос
тає й за межами Румунії, всупереч про
гнозам недалекоглядних сучасників 
письменника — румунських критиків,
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які пророкували їй коротке життя. У 
Радянському Союзі лише протягом ос
танніх двадцяти п’яти років твори Ка- 
раджале видавалися десять разів. Твор
чий доробок митця став загальновизна
ним надбанням скарбниці світової літе
ратури.

Чому ж твори, написані майже сто 
років тому, не втрачають свіжості, гост
рої злободенності, залишаються такими 
повчальними для людей різних поколінь 
і країн? Ключ до цього питання — в ес
тетичній концепції та художній практи
ці письменника, який непримиренно ста
вився до пустопорожньої риторики, який 
ненавидів і викривав ліберально-демо
кратичну демагогію, псевдореволюційну 
фразу, який зривав маску порядності 
з буржуазного ладу.

Обравши метод критичного реалізму, 
Караджале зберіг вірність йому до кін
ця й ніколи не загравав з будь-якими 
антиреалістичними течіями. Естетичний 
ідеал Караджале грунтувався на праг
ненні викрити негативні риси тогочас
ного суспільства шляхом його правди
вого відтворення. Вся творчість пись
менника — це безкомпромісна боротьба 
за тенденційне мистецтво, проти якого 
спрямовувала свій вогонь консерватив
на критика. Кожний його твір — це ак
тивний виступ за естетичні ідеали реа
лізму. Секрет дивовижної життєвості 
театру Караджале полягає в цілковитій 
єдності теоретичних настанов письмен
ника з його практичною діяльністю.-

Вже перший його великий драматур
гічний твір — комедія «Бурхлива ніч» 
(1878) — шокував «обрану» публіку, 
яка на сцені впізнала саму себе. Впли
вові кола домагалися від автора, щоб 
той зробив купюри в тексті, пом’якшив
ши викривальний характер п’єси. Ка
раджале зяяв твір зі сцени, але своїми 
принципами не поступився... З тих са
мих причин вогнів рампи за життя пись
менника не побачила й одноактівка 
«Пан Леоніда і реакція» (1879 р.) — 
вбивча сатира на дрібного буржуа, який 
прагне в усьому копіювати буржуа ба
гатого. (До речі, ця одноактівка була пер
шим, перекладеним українською мовою, 
твором Караджале).

1884 року Караджале надрукував 
«Загублений лист» — гостросатиричний 
твір, що викривав буржуазно-поміщиць
ку політичну систему. Це шедевр сати
ри Караджале на правлячий клас, це 
розвінчання міфів буржуазної демокра
тії. Ю. О. Завадський писав: «Загубле
ний лист» — твір видатний, надзвичайно 
румунський і водночас зрозумілий і бли
зький глядачам усіх країн». Не дивно, 
що п’єса ставилася, по суті, на сценах 
усього світу.

Караджале здебільшого знають саме 
як видатного драматурга. Та слід зазна
чити, що він ще й блискучий прозаїк, 
майстер малих форм. Діапазон його про
зи дуже широкий. Тут і реалістичний 
нарис («Румунський орендатор»), і тра
гічна новела («Інспекція»), і психоло
гічне оповідання («Великодня свічка»), 
і гостросатиричні сценки-мініатюри 
(«Файв-о-клок», «До палацу!», «Заява»), 
і фантастика фольклорного чи літера
турного походження («Чортова кобила». 
«Кір Януля»), і бойові публіцистичні 
виступи на захист пригнобленого селян
ства («1907 рік від весни до осені»). 
Письменник виявляв дивовижний мис
тецький хист у побудові своїх творів, 
майстерно використовував цілий арсе
нал розмаїтих художніх засобів. Навіть 
обробляючи відомий мотив (наприклад, 
у повісті «Кір Януля», джерелом якої 
був твір Макіавеллі), він вражав чита
ча своєрідністю свого таланту.

Проза Караджале спрямована своїм 
вістрям проти згубного впливу буржуа
зії на людське суспільство. Твори його 
розвінчують політиканів, продажних 
журналістів, міщанську мораль.

Викриваючи й висміюючи пороки 
власницького суспільства, Караджале 
водночас глибоко шанував трудящу лю
дину. Всією своєю творчістю він актив
но захищає тих, хто складає основу сус
пільства й своєю невтомною працею за
безпечує його безперервний поступ. На 
відміну від снобів і естетів, письменник 
ніколи не глумився з трударя-хлібороба. 
Більше того, коли він звернувся до те
ми трагічної (драма «Напасть»), то міс
цем дії його п’єси стало село, а героя
ми — селяни.

Караджале наблизився і до розумін
ня ролі робітничого класу в історії. Ре
дагована ним газета 1893 року, в день 
міжнародної солідарності робітників, на
друкувала статтю без підпису, в якій, 
зокрема, зазначалося: «Між людьми, які 
збираються сьогодні на своє свято в 
парку Чішміджіу, і нашим виданням ба
гато спільного: ми разом боремося за 
нове життя, яке буде яснішим і чесні
шим. Вони обрали собі шлях політичної 
боротьби, ми — шлях іронії, колючого 
жарту на адресу комедіантів, які нині 
правлять світом. Вони і ми руйнуємо 
одне й те ж саме». Історики літератури 
встановили, що автором цих рядків був 
не Караджале. а його друг Антон Ба- 
калбаша, але це не применшує значен
ня самого факту їх появи у виданні, ре
дагованому великим сатириком.

Письменник-інтернаціоналіст, Карад
жале завжди з відразою ставився до на
ціоналістичних і шовіністичних міфів, 
які використовувалися правлячими ко
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лами для послаблення революційного ру
ху і які затуманювали голови деяким 
представникам румунської інтелігенції. 
Дотепно висміюючи націоналістичну ек
вілібристику політиканів-демагогів, Ка- 
раджале підкреслив руїнницьку роль 
шовінізму. У фейлетоні «Справжні ру
муни» він виклав статут одного з чис
ленних «патріотичних товариств», що 
виникали в тодішній Румунії на грунті 
сліпої ненависті «до всього іноземного 
й до всього, породженого іноземцями, 
до всього нерумунського й до всього, 
породженого нерумунами». Тут-таки Ка- 
раджале в’їдливо зауважує, що ця не
нависть не поширюється на нерумунські 
капітали. Письменник, якого звинувачу
вали в антипатріотизмі, гаряче любив 
рідний край і заявляв: «Ми ніколи не 
глузуємо з Румунії і румунського на
роду — слів, які пишуться з одним «р», 
а тільки з Рррумунії та рррумунського 
иаррроду — слів, що мають по три «р».

Стаття «1907 рік від весни до осе
ні» — своєрідний публіцистичний ко
ментар до всієї творчості письменника, 
в якому автор синтезує свої спостере
ження і всебічно аналізує становище в 
країні. Караджале недвозначно висло
вив свої погляди на політичне й куль
турне життя тодішньої Румунії: «Поді
лившись на дві банди... — на лібералів 
і консерваторів, банди.., що без будь- 
якого жалю ставляться до людей і не 
бояться бога, ця олігархія видає свої 
власні закони, править, сьогодні пору
шуючи закон, виданий нею ж учора. Во
на в усій діяльності керується виключ
но задоволенням власних інтересів, під
тримуючи «священний порядок», який 
нахабно зветься демократичним... Між 
інтересами народних мас та інтересами 
правлячих класів — цього ніхто вже не 
може заперечити! — пролягла глибока 
прірва».

Наймогутнішою зброєю Караджале 
був сміх. Вражає різнобарвність і різ
номанітність засобів, якими щедро ко
ристувався автор, щоб викликати на об
личчі свого читача то лагідну, то сар
кастичну посмішку: це й кумедна ситу
ація, і словесний каламбур, і тонка іро
нія, і відверта клоунада, і карикатур
ний шарж, і дотепний анекдот, і разю
ча сатира, і легка пародія. Письменник 
використав досвід Антона Панна й Ва- 
сіле Александрі, але гумор і сатира Ка
раджале — це вже вищий щабель в іс
торії румунської літератури, збудований 
на засадах критичного реалізму. Сати
ра веде вогонь не по якихось окремих 
об’єктах, а по буржуазній системі вза
галі, по її  політичних керівниках та їх 
дрібнобуржуазних прислужниках. Карад
жале показав, що уряд, суд, преса —

лише інструменти, якими буржуазія ко
ристується для сбого збагачення. Кар’є
ризм, протекціонізм, лицемірство, дво
рушництво, демагогія, брехня, корупція, 
шовінізм — ось рушійні сили в житті 
буржуа, і саме це викриває з нещадною 
силою і з властивим йому хистом ве
ликий сатирик. Не дивно, що тогочасна 
академія наук двічі відмовлялася пре
міювати твори Караджале, оголошуючи 
їх... «аморальними».

Чи не найбільша заслуга Караджале 
полягає в тому, що він завжди бачив 
контраст між зовнішньою, показною, і 
внутрішньою суттю людей і подій і вмів 
цей контраст показати, виставивши його 
на загальний сміх.

Зазнавши чимало принижень у краї
ні, яку він палко любив, ображений і 
невизнаний офіційними колами, Карад
жале залишив Румунію і оселився в 
Берліні. Проте до кінця своїх днів він 
підтримував найтісніші зв’язки з прог
ресивними румунськими письменника
ми, друкував свої твори на сторінках 
румунської періодики. Письменник по
мер за кордоном, але друзі привезли 
його тіло на батьківщину. Прощальне 
слово над його труною виголосив Ми- 
хаїл Садовяну, один із вірних послідов
ників Караджале.

Румунська реакція мстила письмен
никові й після його смерті. У румунсь
ких фашистів ім’я Караджале виклика
ло нервові конвульсії: напередодні дру
гої світової війни правлячі кола Руму
нії робили все, щоб викреслити ім’я 
письменника з історії румунської куль
тури. Адже ідеологи фашистів впізна
вали себе у висміяних Караджале обра
зах «справжніх рррумунів», «героїв» 
тріскучої фрази й наймерзенніших на
мірів. Творчість письменника штучно за
мовчувалася і всіляко спотворювалася. 
На повен голос книжки його заговори
ли тільки після перемоги народної вла
ди.

Міхай Бенюк так характеризував ос
новні риси творчості Караджале: «Сти
лістична суворість, майстерність компо
зиції, соковита мова, іскрометний діа
лог, дошкульна іронія, витончений гу
мор, глибоке відчуття трагічного, а та
кож комічного — аж до вибуху гоме
ричного сміху, дивовижне переплітання 
реального й фантастичного на основі 
високої поезії — і все це побудоване 
на фундаменті глибокої людяності».
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ХУАН МАРІНЕЛЬЙО
Хуан Марінельйо (нар. 1898 р.) 

— видатний кубинський літерату
рознавець, громадський та полі
тичний діяч, член ЦК Комуністич
ної партії Куби, автор літератур
но-критичних творів: «Літератур
ний американізм та кубанізм» 
(1931), «Поетика» (1933), «Іспано- 
американська література: люди,
роздуми» (1937), «Про модернізм», 
«Американські роздуми» (1959), 
«Одинадцять нарисів про Марті» 
(1964), «Хосе Марті — американ
ський письменник» (1962) та ін. 
Статтю «Кубинське листування 
Льва Толстого» передруковуємо 
в скороченому вигляді із збірки 
«Сучасники. Нотатки та спогади» 
(ч. її), виданої в Гавані 1975 р.

Кубинське 
листування 
Льва Толстого * і

Щоразу, приїжджаючи до Радянсько-
і о Союзу, я відвідую, якщо маю час, 
обидва будинки, де тривалий час жив і 
працював Лев Миколайович Толстой; 
один із цих будинків стоїть у Москві на 
вулиці, яка нині носить ім’я великого 
письменника, другий — у садибі Ясна 
Поляна. Дві поважні причини ваблять 
мене до цих напрочуд прекрасних місць; 
палке й давнє захоплення творчим гені
єм письменника і захоплення його осо
бою...

Читаючи драматичні сторінки Толсто
го, наприклад, «Смерть Івана Ілліча», я 
відчуваю в стражданнях персонажів бо
лісний відгомін мук їхнього творця. 
Страждання наповнюють сторінки тво
рів, насичують їх гіркими слізьми.

Відомо, що найвищу оцінку Толстому 
дав Володимир Ілліч Ленін, чітко визна
чивши слабість соціально-реформаторсь
ких поглядів письменника і водночас ви
соко оцінивши велику творчу майстер
ність митця, яка, за словами Леніна, є 
кроком уперед у художньому розвиткові 
людства. За геніальним визначенням

Леніна, Толстой — «дзеркало росій
ської революції».

Як же ставилися до автора «Воскре
сіння» за його життя на далекому лати
ноамериканському континенті? З дивною 
як на той час швидкістю твори Толстого 
здобували любов та визнання від Арген- 
тіни до Антільських островів. Важко на
звати ще когось з іноземних письменни
ків, який мав би таку популярність. Ці
каво, а водночас і природно, що симпа
тію до нього відчули насамперед прості 
люди. Толстой-апостол випередив у нас 
Толстого-митця. Найвимогливіші читачі 
визнали Толстого як письменника трохи 
пізніше завдяки таким літераторам, як 
Енріхе Хосе Барона, Моруа Дельгадо, 
Еміліо Гаспар Родрігес, котрі познайо
мили нашого читача з творчістю Толсто
го (поряд з ними слід назвати мексікан- 
ця Хосе Васконселоса, що підготував 
збірку оповідань письменника, видану 
міністерством освіти Мексіки).

Але суперечливість постаті Толстого 
дійшла до нашої землі в дуже туманно
му й перекрученому вигляді; пояснюєть
ся це, зокрема, й великою відстанню. 
Аристократи, пишаючись тим, що він 
належав до їхнього класу, шанобливо 
величали Толстого «графом» і «кня
зем», а бідні люди називали його «това
ришем». І те, і те зрозуміле. В наших 
країнах у той час існував прошарок лю
дей, яких Хосе Марті назвав «неопатри- 
ціями»; в першій декаді XX сторіччя — 
Толстой помер 1910 року — у нас іще 
не набула поширення революційна тео
рія класової боротьби. Робітники й се
ляни, представники середніх прошарків 
і прогресивна інтелігенція відчували щи
рий гуманізм творів російського пись
менника й вірили, що він — за суспіль
ство, про яке вони мріють. Цю віру під
кріплювали й звістки про те, що Тол
стого ненавиділи й переслідували цар та 
церковники.

В архіві, який зберігається в робочо
му кабінеті Толстого, чимало листів, на
дісланих з Латинської Америки.

Ось Енріке Гомес Каррільйо, гене
ральний консул гватемальського дикта
тора Кабрери в Парижі, просить пись
менника співробітничати в журналі 
«Альбом Мінерви», мета якого, як за
значає консул, — прищеплювати любов 
до знань шляхом публікації творів ве
ликих майстрів. Вже відомо, як деякі 
правителі латиноамериканських країн, 
виявляючи безглузде, вперте невігласт
во, намагалися залучити індіанців та ме
тисів до вишуканої класичної культури. 
Читаючи листа Гомеса Каррільйо, я зга
дав епізод із своєї подорожі по його 
країні; у глибині джунглів, поряд із 
жалюгідними халупками якогось неве
личкого села, я з подивом побачив коло
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наду грецького храму богині Мінерви, 
зведену за наказом Кабрери для того, 
щоб «приклад афінського мистецтва ви
вів із темряви індіанців-майя». Таке гра
ничне безглуздя аж ніяк не дивувало 
Гомеса Каррільйо. який являв собою 
бездоганний взірець інтелектуала-кон- 
форміста.

А ось лист від згодом відомого ар- 
гентінського політичного діяча Альфре
до Паласіоса. Текст відбивав риси ха
рактеру автора — чесність, благород
ство, піднесеність, що були притаманні 
Паласіосу й на схилі літ. Відправлений з 
Буенос-Айреса 9 лютого 1899 року, цей 
лист починається так: «Льву Толстому.
Брате, вже п’ять років, як я Вас люб
лю. Мені ще немає двадцяти. Ви навчи
ли мене розуміти, що бідняки голоду
ють, бо багатії об’їдаються... Ви несете 
хліб знедоленому в його убогу хатину і 
йдете в селянському одязі до трону, щоб 
давати поради володарям». У цьому при
страсному листі юнак просить Толстого 
написати кілька слів, які стали б епі
графом до наукової праці про злиден
ність та злочинність. Не знаємо, чи від
повів великий письменник на це палке 
поривання душі.

П’ятнадцять кубинських листів, одер
жаних Толстим, ішли від двох груп лю
дей: йому писали найбагатші й найбід- 
ніші. Виняток становить лист Мануеля 
Гарсіа Гарофало Меси, посереднього 
письменника з мого рідного міста1, 
якому ми, щоправда, мусимо бути вдяч
ні за деякі цікаві факти про перебуван
ня Ередіа1 2 в Мексіці. Його лист до 
Толстого написаний на невисокому ін
телектуальному рівні.

Автори більшості листів звертаються 
до Толстого як до проповідника нових 
ідей серед бідного люду.

Листи першої групи написані пере
важно жінками з багатих і високопостав
лених родин. Всі вони — Ісабель Гара- 
те, сеньйорити де Ваес і Болівар, пані 
Луїза Сюперв’єль, Марія Тереса Де- 
местр, Офелія Крікгоф і Софія Сорілья 
— благають пана графа надіслати їм 
свій автограф. Майже в кожному пос
ланні — листівка з кубинським краєви
дом. Деякі листи написані іспансь
кою мовою, решта — досить неоко
вирною французькою і вивченою, безпе
речно, в американському коледжі анг
лійською мовою.

Найзмістовніші листи надійшли до 
Толстого від простих людей, від трудів
ників, які страждали й боролись у важ
ких умовах колоніальної дійсності. По

1 Сан-Дієго-дель-Вальє (тут і далі примітки пе
рекладача).

2 Хосе Марія Ередіа (1803—1839) — французький 
иоет-романтик, кубинець за походженням.

черк і стиль цих листів свідчать про не
високий рівень освіти, але для нас ва
жить насамперед той факт, що, живучи 
в бідності й відсталості, ці люди читали 
Толстого й ставилися до нього як до ре
волюційного лідера, мудрого й могутньо
го патріарха.

Цікавий лист надіслав молодий робіт
ник з Камахуані. Шкодуючи з приводу 
того, що в нього зозсім немає досвіду 
соціальної боротьби, він просить Толсто
го надіслати «Основний статут соціаліз
му, відредагований письменником», «По
вірте, — пише юнак, — що Ви, надіс
лавши мені клаптик паперу, матимете 
ще одного друга на цій прекрасній зем
лі, повній незліченних багатств». Пре
красна земля, повна незліченних ба
гатств. Дорого заплатив би тогочасний 
письменник, щоб знайти таке точне виз
начення!

Два листи з різних причин заслугову
ють на особливу увагу: один із них на
лежить жінці-трудівниці з Хесус-дель- 
Монте, другий надіслали Толстому ро
бітники гаванської в’язниці 25 січня 
1903 року.

В листі сеньйори Амабле, прекрасно
му своєю драматичною щирістю, говори
ться:

<гС ен ьй оре  Л е о н  Толстой!
Н ещ о д а вн о  я прочитала в  к уби н ськ ій  г а 

зеті, щ о сен ьй ор  К а р н е гі поп роси в у  В ас  
п ор а д и , щ о й ом у робити із  сво їм  капіталом, 
і В и  п о р а д и л и  й ом у віддат и гр о ш і бідним . 
А щ о я  л ю д и н а  дуж е б ідн а , то нап исала  
ц ьом у п ан ові, сп од іваю чи сь , щ о б о г  сп о н у 
к а є  й о го  відповіст и мені. А л е  цей пан, п е в 
не, о д ер ж ує щ одн я тисячі листів з  таким 
самим  п рохан ням , тож хоч би я к ою  щ едрою  
лю ди н ою  в ін  б у в , ясно  — дати гр о ш і всім , 
хто їх  просить, та щ е й зд а л е к а  ви зн а ч и 
ти, чи в с і вон и  б ідн і, в ін  не мож е.

Я  нап исала , щ о м ож у прийти до  к о н сул а  
й ого  к ра їн и , щ об в ін  п ер ек о н а вся  в  тому, 
щ о я  с п р а вд і друж ин а м ехан іка , який з а 
р о б л я є  м ало  й не мож е п рогодуват и себе , 
м ене та п'ятеро дітей; я  зн аю , сеньйоре, що 
В и м и лосердн і, й б л а га ю  В ас в  ім 'я  н а й д о 
рож чих В а ш о м у серц ю  л ю д ей  не п о ш к о д у 
вати д л я  м ене трохи часу, написати сен ьй о
р о в і К а р н е гі й в ідреком ен дуват и  йом у  
сен ьй о р у  К . А м абл е, я к а  ж иве в  Х е су с -д ел ь -  
Монте, 129 <га», в  Г аван і. Ц е  б у д е  м оєю  
н ай більш ою  радістю, б о  я  зн аю , щ о в ін  не  
відмовит ь В ам  і н ад іш ле  м ен і д о п о м о гу , 
а я  б у д у  вдя ч н а  ва м  обом . Я кась  н ев ідо м а  
сила п ри м уси ла  м ене написати ц ьо го  листа, 
пиш у, чекаю чи рят івної доп ом оги , я  завж ди  
багато п р а ц ю ва л а , до п о м а га л а  ч о л о в ік о в і, 
а тепер м ен і важ ко, б о  в  м ене х в о р і леген і.

Б аж аю  В ам  зд о р о в 'я , н а п ер ед  вдя ч н а  В а 
шій милості

К  А м абле.
Хесус-дель-Монте, 129«а», Гавана».
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Другий лист пов’язаний із страйком 
підмайстрів. Цей страйк був першим мо
гутнім виявом пролетарської боротьби в 
нашій знівеченій республіці, виразом 
тих подій, які відбувалися в нашій кра
їні протягом шістдесяти років. Той, хто 
уважно вивчить події страйку 1902 ро
ку, побачить у них передвістя майбут
ніх великих змін.

Слід відзначити, що страйковий рух 
підмайстрів, з якого почалися класові 
бої на Кубі, став виразом як справедли
вих вимог пролетаріату, так і патріо
тичного протесту, продовженням бороть
би мамбі *. Ця боротьба, що тривала 
тридцять років, була спрямована проти 
панування іспанської корони й проти 
колоніальних порядків в економіці. І 
1902 року, після того як Куба здобула 
незалежність від Іспанії, іспанці — влас
ники тютюнових фабрик відмовлялись 
брати кубинських юнаків підмайстрами 
на виробництво. Переможені попихали 
переможцями. Ось чому страйковий рух 
підмайстрів набув широкого розмаху. 
Урядові репресивні органи, які служили 
вже новому хазяїну, жорстоко придуши
ли страйк, у самому центрі Гавани було 
поранено й вбито багатьох робітників.

Ув’язнені в гаванській тюрмі робітни
ки писали російському письменникові:

« Т о ва р и ш у Толстой, вітаємо тебе!
Т о ва р и ш у , я одерж ав твого листа за  

20  вер есн я  м и н ул о го  р о к у . М и прочитали 
й ого  вс ім , і в ін  с п р а ви в  незабут нє враж ен 
ня. Н а запит ання, я к і Ви ставите А г іл а р у ,  
відповіст и поки щ о не мож емо, бо  це нем и
нуч е  п р и зв е д е  д о  п р о ва л у .

Я  не м іг відповіст и ран іш е ч ерез страйк, 
п ро який п и сав  тобі в  п оп ер едн ьо м у  листі 
Страйк п рой ш ов дуж е д о б р е , на перш ий з а 
клик в ід гу к н у л и с я  майж е в с і робітники Г а 
вани  та ї ї  передміст ь. Я к би  не с в а в о л я  у р я 
д у  й вт ручання п о л іц ії, страйк о х о п и в би  
весь  острів і навіть п е р е к и н у вся  б  на Ф ло- 
р ід у , бо  там уж е есе  б у л о  до  ц ьо го  готове.

24 лист опада м и н у л о го  р о к у  Г а ва н а  п е 
рет ворилася на а р е н у  во єн н и х  д ій  між  н а 
р о до м  та п ол іц ією , 5  ч о л о в ік  за ги н ул о ,  
150 поран ен о , 112 із  них власті силом іць в ід 
прави ли  в  л ікарн і. 87  наш их т овариш ів 
у в 'я зн е н о , 4 0  із  них потім зв іл ьн и л и , решта 
п е р е б у в а є  в  л ік а р н я х  та в 'я зн и ц я х .

У з в 'я з к у  із  страйком готується проц ес  
проти 40  ос іб , їм  інкрим іную т ь бунт, п ід б у 
рю ван н я  д о  зм іни  існ ую ч о го  л а д у , о б р а зи  
та з м о в у  проти предст авників вл а ди . С ер ед  
зви н у ва ч ен и х  — член муніципаліт ет у й а л ь 
к а л ь д  міста.

Т овари ш і С., А ., X., П ., К. у в 'я зн е н і з  тих 
сам их причин. Ц е, а також те, щ о я б у в  д у 
же зайнятий, п ер еш к о ди л о  м ен і відповіст и

вчасно. К оли  у  В ас б у д е  час, напишіть нам ... 
Привіт та н ай кращ і побаж ання

А. Хувенат
Гаванська в’язниця, 25 січня 1903 року».

Цей лист ув’язнених робітників має 
історичне значення. Зміст його свідчить 
про те, що листування з письменником 
почалося ще до кривавих подій. «Я не 
міг відповісти раніше через страйк, про 
який писав тобі в попередньому лис
ті...» — пише автор, тобто, поки готу
вався страйк, робітники радились з да
леким «товаришем».

У відповіді на попередній лист Тол
стой, очевидно, ставив запитання, на 
які гаванські робітники не відповіли че
рез поразку страйку. Чи можна сподіва
тись, що колись знайдуться ці запитан
ня?

Слід також підкреслити в цьому листі 
два моменти: незважаючи на тяжку по
разку — 5 вбитих, 150 поранених, 87 
ув’язнених, дух робітників не зламано, і 
вони впевнені в кінцевій перемозі. Лист 
має важливе значення ще й тому, що 
згадує про вияв міжнародної солідарно
сті трудівників: в’язні пишуть про під
тримку тютюнників Флоріди, які неза
довго перед тим підтримали визвольну 
боротьбу Хосе Марті...

Безглуздо було б заперечувати, що 
Толстой підкорявся велінням свого часу. 
Його час був часом Леніна і Марті, ча
сом вождів антиімперіалістичної бороть
би. Але письменник, незважаючи на всю 
велич його таланту, лишався сином сво
го класу й того специфічного аристокра
тичного середовища, яке його оточува
ло. Тому В. І. Ленін зазначав, що ідеї 
Толстого були виразом думок патріар
хального неосвіченого селянина, а не 
письменника з європейською культурою.

Читаючи листи Толстого, мимоволі 
згадуєш його слова про те, скільки різ
них подій відбувається протягом півсто
ліття. Аристократичні кореспонденти 
Толстого і їхні нащадки ніколи більше 
не повернуться до своїх розкішних вілл, 
а нащадки кубинських робітників, які 
писали «товаришеві» Толстому, будують 
нове суспільство, яке є втіленням справ
жніх ідей революції.

З  іспанс ької п ереклала  
М аргарит а Ж Е Р Д И Н ІВ С Ь К А

' Так звалися люди, які Порилися на Кубі проти 
іспанського панування.

2 0 6 Х уан  М арінельйо. К убинське листування Льва Т олстого,



ГЕОРГІЙ КОВАЛЕНКО

НАДІЇ 
І ВІРА 
П’ЄРО

Жан-Луї Барро — це ім'я, здає
ться, вже само випромінює сяйво 
місячного одягу ГТєро і нагадує нам 
про беретик Скапена.

Жан-Луї Барро — це обличчя, 
водночас сумне і сповнене просвітле
ної надії. Це — чіткий профіль і 
квітка в слабких і тремтячих руках. 
Це — актор з далеких часів коме
дії дель арте й мандрівний паяц пас
телей Пікассо.

Жан-Луї Барро — жива і не
вмируща французька театральна тра
диція. Та сама традиція, яку перед 
війною так старанно плекав Шарль 
Дюллен і яку його учень сприйняв 
спочатку з романтичним максималіз
мом і зухвалістю молодості, якій 
потім в його мистецтві довелося про
йти крізь заперечення, крізь сумні
ви, крізь Гамлета перших повоєнних 
днів. До речі, саме Гамлет Барро, 
«ніжний, імпульсивний юнак, хво
робливо закоханий у свого покійного 
батька, — образ настільки Шекспі-

Жан-Луї Барро в ролі Колумба.

рів, наскільки й Достоєвського» \  був 
утіленням трагічної долі окупованої 
Франції. І, мабуть, саме Гамлет зу
мовив у майбутньому особливий 
стиль традиції у Барро, правильні
ше, затвердив ті корективи, які внес
ло до неї двадцяте століття: все за
лишилось — і «бездоганно сувора 
витонченість, і розгнуздана стихія 
ярмарку, Расін і балаган, Малерб і 
Брюскамбіль»1 2, але додалось відчут
тя тривоги, постійного й гострого 
болю за людину. І не випадково 
Барро майже одночасно звертається 
до Расіна і Кафки, до Мольєра, до 
Клоделя і Йонеско. Він ніби навмис
но жбурляє свого ГТєро з стихії при-

1 Б. Зингерман. Жан Вилар и другие. М., BTO, 
1964, стор. 56.

2 Е. Финкельштейн. Картель четырех. Л.. «Ис
кусство». 1974, стор. 109.
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страстей (Есхіл, Расін) в емоційну 
анемію, в задуху міщанської упоряд
кованості (Кафка), щоб потім знову 
підняти його на вершини віри й за
чарованості красою світу (Клодель), 
а звідти знову зіштовхнути туди, 
звідки не видно неба й немає вихо
ду (Ионеско). І знову відкрити без
межність земних радощів (Рабле)...

Власне, таким ми й побачили впер
ше героя Барро, коли чотирнадцять 
років тому познайомились з його 
П'єро і його Скапеном. Коли «перед 
нами виникла традиція в її трепет
ливій життєвості, не залакована 
штампами і не збережена, наче му
зейний експонат, а обвітрена й запо
рошена всіма вітрами й дорогами 
сучасності» 1. Коли Скапен виявився 
таким схожим на бувалого марсель
ського морячка, що легко перестриб
нув через поручні трапу й знову від
чув свободу, землю під ногами, по
дих вулиць і близькість своєї до
мівки. І коли крізь білу маску П’єро 
прозирали очі, що дивились на світ і 
на нас із таким бажанням побачити 
і в нас і в цьому світі гармонію, з 
такою вірою, з такою пристрастю, 
навіть — з благанням. Ми запам’я
тали той погляд Перо й цього разу 
зустріли його, не здивувавшись, що 
місячний одяг свій він змінив на 
чорний камзол і чорний плащ.

Театр «Компані Рено-Барро» при
віз до Радянського Союзу «Христо
фора Колумба» П. Клоделя, якого 
вперше Барро показав 1953 року на 
фестивалі в Бордо. Тоді він сам грав 
молодого Колумба, сам ішов з ним 
назустріч його вірі — спочатку крізь 
загальну недовіру, а потім крізь за
гальну невдячність. Тоді Барро шукав 
і відкривав у риториці клоделівсько- 
го тексту, в абстрактності формулю
вань приховану тему радості буття, в 
дивовижній палкості клоделівського 
героя — одвічне прагнення людини 
відчути себе частинкою всесвіту, скла
довою його гармонії.

1 Т. Бачелис. Тревоги и надежды Франции, как 
их выражает Жан-Луи Барро. «Театр», 1962, 
№ 10, стор. 187.

Все це залишилось і в сьогодніш
ньому спектаклі. Все це й нині дивує 
своєю довершеністю і художньою 
досконалістю. Тільки молодого Ко
лумба грає вже інший актор — Ло- 
ран Терзієв. Барро залишив собі Ко
лумба з легенди. Від цього у виста
ві виник ефект, якого не було раніше. 
Крім історії Колумба, Барро розпо
відає ще одну: історію свого мисте
цького життя, історію свого ГГєро.

Так і сприймається вся вистава 
сьогодні — як останні спогади, як 
видіння, що виникають перед очима 
Колумба-Барро в його останні хви
лини. Звідси й особливий тонус ви
стави: урочистість прощання з жит
тям, мужній діалог з молодістю. 
Звідси й особливий ракурс бачення 
Колумбових пригод: час й сльози 
стерли подробиці, залишивши трагіч
ну поезію його самотньої долі, висо
кий смисл його мрії. Звідси й вибір 
актора на роль молодого Колумба.

Лоран Терзієв приніс на сцену 
всепоглинаючу ідею і фанатичну при
страсть. Його Колумб уже з самого 
початку приречений на самотність, на 
нерозуміння — саме завдяки масшта
бам цієї ідеї і величності своєї при
страсті. І Барро навмисне наголошує 
на подібній винятковості Колумба- 
Терзієва, на відчуженості між ним і 
його сучасниками, бо митець завжди 
ненавидів обивательське й спожива
цьке ставлення до мрії: з цим ніко
ли не міг примиритись його П’єро--
і тоді, коли блукав серед байдужого 
натовпу, і тоді, коли серед неонових 
вогнів і джазового брязкоту гинув 
під колесами мотоциклів.

Нема нічого дивного чи непослі
довного в тому, що Барро, який так 
романтизував беззахисну слабкість, 
у Колумбі Терзієва так романтизує 
силу одержимої мрією людини: цей 
Колумб — мрія П’єро. Тож невипад
ково Барро обрав саме Терзієва — 
актора, вдача якого полярна його 
власній, на роль Колумба. Барро 
був необхідний Терзієв з його кра
сою й фізичною досконалістю, з під
креслено романтичною манерою гри.
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Врешті-решт, Терзієв у німбі його 
демонічного Адена з фільму «Об
манщики»... Барро мав потребу в ак
торі, який зіграв би ідею в, так би 
мовити, чистому вигляді. Ідею — 
надіндивідуальну, не подрібнену реф
лексією, не скомпрометовану часом і 
життям.

Герой Барро — і його Колумб 
1953 року — страждав, мучився, ги
нув через те, що не міг примирити 
цю ідею з часом, із світом, через те, 
що життя розвіювало цю ідею, а сам 
він був не спроможний захистити її, 
і вона перетворювалася на мрію, 
оберталася слабкістю П’єро і засти
гала в печалі його очей.

Герой Терзієва далекий від того, 
щоб узгоджувати свою ідею з часом 
і шукати схвалення й підтримки в 
обивателів. Колумб виникає у виста-

Жан-Луї Барро й Мадлена Рено.

ві, наче спалах невідомої зірки, який 
одні не побачили, а інші не в силі 
були уявити. Тим-то вся роль Тер
зієва набуває монологічного харак
теру, вся вона поза обставинами, 
понад контекстом, і єдине, з чим во
на цілком узгоджується, — це тра
гічна музика Даріуса Мійо.

Звичайно, Колумб Терзієва — 
тільки одна іпостась Колумба Клоде
ля. Другу відтворює в своєму вико
нанні Жан-Луї Барро. Терзієву від
дано текст, сюжет, історію й, повто
рюємо, ідею. Барро залишає собі по
гляд на все це — розповідь про все 
це від імені свого П’єро. А його П’є
ро, як завжди, не вміє бути красно
мовним, вміє тільки красномовно 
мовчати. От і цього разу ми стаємо 
свідками дивовижного спектаклю: 
мовчання Барро.

Два акти вистави Колумб-Барро 
майже нерухомо проведе в кріслі на
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авансцені. Він жодного разу не озир
неться туди, де Колумб-Терзієв, при
кутий ланцюгами до щогли, всупереч 
шаленій стихії виголошує свою віру. 
Туди, де Колумб-Терзієв, уклякши, 
захлинаючись від сліз, не спромож
ний буде зрозуміти, що безмовна 
процесія серед струнких кипарисів — 
це похорон Ізабелли, єдиної в світі 
людини, яка вірила в Колумба. Туди, 
де генуезький юнак уперше вимо
вить: «Усе, що зупиняє мене, що 
перешкоджає відплиттю — не рідне 
мені! Все це — мій ворог! На захід!»

Колумб-Барро жодного разу не 
озирнеться, ніби боячись порушити 
свої спогади, ніби боячись, що 
смерть, кроки якої він уже чує, не 
дозволить йому ще раз зазирнути в 
своє життя, ще раз сказати Колум- 
бові своєї молодості: іди й віруй!

Впродовж двох актів вистави Бар
ро мовчить. Але скільки сказано 
цим мовчанням — ще виразнішим у 
контрасті з екстазом Терзієва! 
Скільки сказано про те, як часом

Сцена з вистави «Христофор Ко
лумб». У центрі — Лоран Терзієв.

нестерпно тяжко буває людині про
нести свою віру крізь життя. І про 
те, що без цієї віри життя втрачає 
свій смисл і мету. Барро мовчки грає 
саме це. І ще: довгі й трудові роки 
Колумба, самотність, старість і перед
чуття смерті. І грає нездоланний по
тяг людини до істини, перед яким 
і самотність, і смерть — безсилі.

Виконання Барро поєднує в собі 
мудрість і розуміння того, якою ці
ною дається ця мудрість. Колумб- 
Барро сумно посміхається Колумбу- 
Терзієву. І в цій посмішці не тільки 
сум за життям, що минуло, не тіль- 
ли безсилий порух очей назустріч 
видінням юнацьких поривань. У су
ворих і жорстоких лініях обличчя 
Барро й у світлі очей його Колумба
— чистота життя, яка ніколи не до
рівнювала тверезості, й утвердження
— так, і в ці останні хвилини! — 
необхідності високої мети.
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Мудрість і мужність — ці дві 
якості виконання Барро виразним 
контуром окреслили у виставі образ 
Христофора Колумба, об’єднали в 
чіткі й гармонійні форми стихію Ко- 
лумба-Терзієва, щоб у фіналі вили
тись у величну музику мрії і віри: 
вмираючий Колумб кинеться назу
стріч Колумбу-юнаку. Кинеться в ту 
мить, коли в спогадах приведе свою 
молодість сюди, в цей заїзд, і коли 
в очах своєї молодості побачить роз
пач перед невблаганністю смерті. Ки
неться, простягне руки, і в світлі 
його віри розтануть відчай і страх, 
зникне розпач.

Мудро й мужньо завершує виста
ву Барро: трагічний кінець Колумбо- 
вої долі він перетворює на початок 
чогось нового — ще більшої духовної 
сили і краси. Це світло, яке розли
лося по сцені, — в ньому безсмерт
ність надії і безмежність віри.

Але до чого тут французька тра
диція, про яку стільки написано в 
зв’язку з мистецтвом Ж.-Л. Барро і 
про яку згадували й ми на початку 
нашої розмови? До чого тут Скапен- 
Барро? І взагалі Мольєр, Расін, Ма- 
ріво? Звичайно, тут не проведеш 
прямої, не об’єднаєш так просто всі 
ці світи. На перешкоді цьому, перш 
за все, сам Клодель. Хоча, напри- 

, клад, Жан Вілар наполягав на тому, 
що Клодель — спадкоємець Расіна, 
і вбачав цю пронесену крізь віки 
спільність у тому, що Клодель «ніко
ли не зраджував основний закон 
театру, закон вимогливий і суворий, 
який гласить, що слова, мовлені на 
сцені, повинні не тільки розкривати 
сюжет чи допомагати висловлювати
ся персонажам, а бути — перш за 
все! — засобом емоційного впливу й 
тільки потім уже переконувати або 
пояснювати Поезія — перш за все!»1. 
І для Барро — поезія перш за все. 
І його П’єро завжди жив поезією, 
красою і любов’ю. І його Скапен ври
вався в симетрію мольєрівського сю
жету, знову-таки, щоб нагадати, що

1 Жан Вилар, О театральной традиции. М., ИЛ. 
1956, стор. 111. #

є одна умова, «без якої Мольєр не 
може бути самим собою. Це — пое
зія. Поезія оптимізму, поезія люди
нолюбства, поезія морального здоро
в’я, поезія графічно накресленого 
діалога, поезія пластичних форм»1.

Поезія — перш за все. В цьому 
широке й вільне розуміння традиції 
в Барро. У Ш. Дюллена і Л. Жуве 
він навчився саме цього — «перекла
дання побутової, життєвої правди 
правдою поетичною; мистецтва по
етичного реалізму, завжди заснова
ного на живому почутті й життєвій 
реальності, але такого, що видобуває 
з самого життя його внутрішній 
смисл і красу»2.

В «поетичному реалізмі» Барро — 
відроджуюча сила французької теа
тральної традиції. Та сила, яка зав
жди очищала сценічний твір від дрі
б’язкової правдоподібності, від замк
неності в сюжеті. Та сила, яка зав
жди вимагала, щоб у конкретному 
образі й конкретному характері було 
розкрито універсальне значення 
типу.

Шедеври Барро — його Скапен і 
його П’єро — саме тому й стали 
шедеврами, що так вільно й легко 
вийшли із своїх історій і своїх сю
жетів. Вони міняли вбрання, зміню
вались обставини, в які приводили 
їх доля й автор, але скрізь вони за
лишались самими собою, бо за ними 
була «Франція, її дух, її лірика, її 
настрої». І очима П’єро дивилися на 
світ Гамлет і Петя Трофімов, 
Йозеф К. і Мальбрук. І це П’єро 
заговорив тихими словами Жана 
Кордо («Ночі гніву» А. Салакру) — 
про любов, про надію, про мужність. 
Заговорив — очей у нього вже не 
було, очі П’єро викололи фашисти. І 
це мрія П’єро, вся пристрасть його 
віри, все, про що він так довго й так 
терпляче мовчав, спалахнуло в Ко- 
лумбі, в його стражданнях і муках, 
у його останньому слові: «Земля!»

1 Г. Бояджиев, От Софокла до Брехта за сорок
театральных вечеров, «Просвещение», М., 1969,
crop. 169.

2 Е. Финкельштейн, Картель четырех, crop. 202.
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Сцени з вистави «Гарольд і Мод». 
В ролі Мод -- Мадлена Рено, в 
ролі Гарольда — Данієль Рів’єр.

«Гарольд і Мод» — другу виставу 
«Компані Рено-Барро» за п’єсою Ко
ліна Хіггінса — з точки зору сю
жету ніщо не пов’язує з «Христофо
ром Колумбом». Інші проблеми, інші 
масштаби, просто інший літературний 
рівень тексту. Але, коментуючи 
виставу, Жан-Луї Барро писав: 
«Внаслідок подій по суті неможливо
го, антиприродного й навіть фанта
стичного сюжету літня, чарівна ди
тина вдихнула в іншу неприкаяну ди
тину Життя — але не обивательське, 
а поетичне, прекрасне». І якщо по
рівняти ці слова з тим, що писав 
Барро з приводу своїх інших творів, 
то не можна не здивуватись сталості

цих слів і наполегливості, з якою 
Барро їх у різних варіантах повто
рює. Так само, як не можна не зди
вуватись, як витончено й поетично 
розповів Барро дивну історію Га
рольда і Мод — знову ніби від імені 
П еро, від імені його надій і доброти.

Гарольд, такий, яким його грає 
молодий здібний Данієль Рів’єр, фі
гура досить знайома. Ми бачили цей 
образ і в «Обманщиках» Карне і в 
«Кузенах» Шаброля, він є і в «До
розі» Керуака й у «Вітелоні» Феллі- 
ні. На нього були схожі й Джіммі 
Портер («Озирнись у гніві» Д. Ос
борна) і Щасливчик Джім Кінгслі 
Еміса. З  часом, однак, пристрасті 
заспокоїлися, хлопець у джинсах 
утомився звинувачувати батьків і су
спільство в міщанстві й конформізмі. 
Гарольд не озираєтьсоя в гніві, не 
проклинає всіх і все довкола. Гарольд 
мовчить, мляво тиняється по кімна
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тах свого дому, блукає вулицями, 
годинами, ні про що не думаючи, 
стирчить у церкві. І тільки час від 
часу — вже в сімнадцятий раз! — 
інсценізує самогубство. Інсценізує з 
єдиною метою — бодай якось пору
шити монотонність родинного добро
буту.

Г арольд — дитя сімдесятих років, 
дитя «негероїчного часу». Істерія 
Джіммі Портера розчинилася в трі
умфі буржуазності. Неприкаяні хіппі 
повернулися до своїх стерильних до
мівок, на свої пронумеровані авеню. 
Довге волосся і потерті джинси пе
ретворились із символів протесту на 
атрибути плейбоя. Все стало на свої 
місця: батьки й діти міщанства роз
містилися в житті, як на сімейному 
фото. І тільки інколи, в очах яко
гось із нащадків на цих ідилічних 
композиціях застигала непричетність 
до цієї вивіреної симетрії.

Печаттю саме цієї непричетності 
позначений у виставі Гарольд Да- 
нієля Рів’єра. Світ для нього — це 
щось дивовижно стабільне й міцне, 
раз і назавжди заведена машина, 
ритм якої ніщо не в силі змінити. 
І єдиний реальний вихід, на думку 
Гарольда, — це смерть. Дев’ятнадця
тирічний юнак мріє про неї як про 
порятунок, як про єдину можливість 
захистити й зберегти себе. Та ось 
Гарольд зустрічає Мод, вона відкри
ває йому зовсім інший світ — світ 
благородства й краси, радощів і ща
стя. Світ, який існує зовсім поруч і 
який не підвладний жорстокому й ту
пому ритмові, а підвладний тільки 
людській посмішці й доброті. Мод 
дарує Гарольду цей світ, як Малень
кий Принц колись подарував своєму 
приятелеві небо й зорі.

Мод у виконанні Мадлени Рено і 
справді родом з тієї країни дитин
ства, де проживають Маленький 
Принц і Божевільна з Шайо (Жіро- 
ду) і Великий Мольн (Ален Фур
нье). Вона справді казкова істота з 
якоїсь іншої планети, що невідомо як

опинилася тут, у світі ділових і бай
дужих людей, серед буденності й сі
рості життя. І з тієї іншої планети, 
здається, Мод принесла з собою цю 
здатність відкривати поезію в кожній 
дрібниці — в найменшій травинці, в 
краплинах дощу, в пакетику фіста
шок і вогнику свічки.

Мадлена Рено не випадково стіль
ки років була в мистецтві вірною 
супутницею Ж.-Л. Барро. Тому що 
так само, як Барро, вона завжди на
діляла своїх героїнь ніжним серцем 
і доброю душею. Тому що вона зав
жди захищала красу їхніх мрій і по
стійність їхньої віри. «Світові не 
потрібні стіни, а потрібні мости». Це 
міг би сказати П’єро. Але це слова 
Мод, звернені до Гарольда. В них — 
усе життя Мод. У них і смисл усієї 
вистави: зустріч з Мод розсунула 
стіни, що закривали від Гарольда 
світ, зруйнувала мури буденності й 
проклала мости надій — до людей, 
до життя.

І символічно, що смерть свою Мод 
зустрічає саме тоді, коли виводить 
Гарольда на ці мости, коли звільняє 
із сутінків ще одну душу. І симво
лічно, що, прощаючись із життям, 
Мод ніби перетворюється на мело
дію — ніжну, прозору, якусь диво
вижно світлу й знайому. Вона ніби 
залишається в цьому світі назавжди, 
щоб жити в музиці людських надій.

І знову пригадуються слова Жана- 
Луї Барро: «Смисл життя в його на
повненості... Усвідомлюючи ефемер
ність життя, ми часом переймаємося 
тугою і відчуттям самотності. Але, як 
сік дерева, так нас наповнює потяг 
до людських контактів, до єднання, 
дружби й любові. Нас творять інші 
люди. В них наш порятунок. Жити— 
означає бути часточкою єдиного люд
ства». Ці слова можна поставити 
епіграфом і до «Христофора Колум
ба», і до «Гарольда і Мод». І до 
всього мистецького життя Жана-Луї 
Барро й Мадлени Рено.
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НЕОФІТИ І ПРОФІТИ

Оскільки нижче мова йтиме про явище типово американське, дозволимо собі 
побудувати нашу розповідь у формі типово американської телевізійної передачі —  
цебто передачі, зміст якої раз у раз перебивається рекламними оголошеннями. Дик
торський текст у ній скомпоновано з уміщеної в тижневику «Нью-Йорк тайме бук 
ревю» за 4 квітня 1976 року рецензії Вівіан Горнік на книжки Аделейд Врай «ЕСТ: 
60 годин, що оновлюють ваше життя» й Карла Ф редеріка «ЕСТ: гра на виграш». Рек
ламні оголошення взяті з того самого й двох інших номерів «Нью-Йорк тайме бук 
ревю». Отже —  починаємо телепередачу!

Д И К Т О Р .  За останні півтора десятиріччя нас кожні два-три роки ошелешували 
галасливими повідомленнями про «новий» терапевтичний комплекс, «нову» техніку 
духовного й емоційного самозбагачення, «новий» метод, що дозволить нам «увійти 
в контакт» із своїм власним «я» й позбавить нас майже монументального почуття 
самотності й відчуженості —  цієї хвороби всіх американців середнього стану.

РЕКЛАМА
Ви шукаєте кохання, але ніяк не можете його знайти!
Тоді дозвольте докторові Бродбенту і його новій книжці «Як бути коханим» по
казати вам, як «Терапія причетності» допомагає позбутись отого невміння, що руй
нує вашу особу; допомагає стати людиною, по-справжньому коханою й по-справж
ньому закоханою в життя! «Терапія причетності» чи просто «ТП» —  це напрочуд 
нескладна, але абсолютно ефективна програма, опрацьована видатним каліфорній
ським психіатром! 6 доларів 95 центів!

Д И К Т О Р .  Кожен із цих терапевтичних комплексів та курсів духовного само
вдосконалення рекламується в комплекті з пророком-учителем та підручником, скла
деним із різних доз фрейдизму, східної мудрості й псевдометодики самопізнання; 
кожен такий курс із дивовижною швидкістю обзаводиться власним «інститутом» чи 
якоюсь іншою організаційною установою, в якій з неофітів видобувають профіти 
з вправною діловитістю пронозливого американського бізнесмена, який діє за прин
ципом: «Продати сьогодні якнайбільше, бо хтозна, чи купуватимуть завтра».

РЕКЛАМА
Вас більше не задовольняють популярні книжки про самовдосконалення та йогу! Тоді 
купуйте книжку Джеффрі Ходсона «Поклик до вершин»!
Якщо ви відчуваєте непереборний потяг до справжнього духовного осяяння —  беріть 
цей новий підручник, зі сторінок якого вчитель промовлятиме до вас особисто. До
могтися духовного самовдосконалення —  нелегко. Та якщо ви відчуваєте могутню 
спонуку до цього —  ось вам дужа рука допомоги, ось книжка, написана спеціально 
для вас! З долари 50 центів у м’якій обкладинці!

Д И К Т О Р .  Отак з початку 60-х років мільйони американських громадян нама
галися позбутись духовних страждань за допомогою «дзеркальної терапії», «вихован
ня сприйнятливості», «трансакційного аналізу», «трансцендентальної медитації», «пер
вісного голосіння»— і, певно, ще десятка «систем», про які мені просто не дово-
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дилося чути —  бо простежити за всіма може тільки людина, яка зробила вивчення 
цієї справи своїм фахом. Кожен із цих терапевтичних комплексів та курсів духовного 
самовдосконалення рекламувався як такий, що оновлює людину негайно, раз і назав
жди; кожен, більшою чи меншою мірою, справляв на охочих короткочасний, потуж
ний каталітичний вплив; і кожен виявлявся неспроможним виконати обіцяне —  ра
дикально змінити життя «пацієнта». Але мільйони американців і далі вперто шукають 
панацеї.

РЕКЛАМА
Чи не ви самі є призвідцем власної поразки!
У своїй книжці «Самореалізація й самопоразка» д-р Семюел Дж. Уорнер розглядає 
один із найболючіших парадоксів людського існування: хоч люди, як правило, праг
нуть досягти успіху в тому, що вони роблять, багато хто з них стає призвідцем влас
ної поразки. Уникнути її вам допоможе книжка С. Дж. Уорнера! 1 долар 95 центів!

Д И К Т О Р .  Терапевтичний комплекс, що має нині в нашій країні феноменальний 
успіх, зветься «ест». Слово це —  акронім від «Ерхардова Семінаро-Терапія». Так на
зивається «курс самопізнання», опрацьований колишнім консультантом з питань 
адміністративного керівництва Вернером Ерхардом, сьогодні —  обожнюваним духов
ним пастирем тисяч і тисяч американців, які запевняють, що Ерхардів лікувальний 
курс їх просто-таки оновив. Багато хто з цих людей уже побував в руках у психо- 
аналітиків, а також випробував на собі два-три згадані вище терапевтичні комплек
си й спіритичні «системи» східного походження. Все те їм нічого не дало, але «ест», 
кажуть вони, «ест» робить з ними чудеса.

РЕКЛАМА
Бестселер! Інші книжки тільки говорять про медитацію, ця ж —  пояснює, як домог
тися результатів!
«Мистецтво розслаблення» д-ра Герберта Бенсона озброїть вас знанням простих при
йомів самоспоглядання, які дадуть вихід вашим прихованим здібностям і допомо
жуть вам: долати внутрішню напруженість; ефективніше переборювати стреси; зни
жувати кров’яний тиск; поліпшувати свій фізичний та емоційний стан —  а також за
ощадять вам сотні доларів, що їх ви згайнували б на всілякі так звані «курси».

Д И К Т О Р .  Механіка «ест» така: дві з половиною сотні душ, зібравшись у п’ят
ницю звечора у великому приміщенні (як правило —  бальному залі міського готелю), 
протягом 60 годин, стоячи, сидячи на твердих стільцях або лежачи на підлозі, слухають 
Ерхардового «інструктора» й шляхом «словесної конфронтації» та «психодрами», по
волі виснажуючись фізично і психічно, засвоюють «ідею» цієї самої «ест». А ідея —  
ви готові сприйняти її, шановні телеглядачі? Про всяк випадок, краще сядьте, щоб, 
боронь боже, не впасти —  ідея звучить так:

«Ви, йолопи безголові, ви самі, кожен з вас, є причиною всього того, що вам 
доводиться зазнавати. Ви самі винні в тому, що вас спіткало. Від вас самих воно й 
пішло. Все, що з вами сталося, —  СПРАВА ВАШИХ РУК. Уторопали? Ну, а тепер мо
жете скиглити з цього приводу. Або ж —  визнавайте, що ви самі відповідаєте за все. 
Тільки визнавши, що він сам є причиною власного гіркого досвіду, кожен з вас 
зможе стати хазяїном власного життя!»

РЕКЛАМА
Сьогодні ж ставай хазяїном власного життя!
Звільняйся від страхів, нерішучості, скутості, що стіною відгороджують тебе від 
світу! Вже сьогодні ти можеш стати на шлях цілковитого самовдосконалення, до 
того ідеального «я», що його ти собі вимріяв!
У своїй повчальній новій книжці «Ставай хазяїном власного життя» видатний психо
терапевт д-р Річард Г. Абелл показує, як це зробити. 9 доларів 95 центів!

Д И К Т О Р .  Самого Ерхарда ця ідея осяяла сліпучим спалахом, коли він вів ма
шину якоюсь каліфорнійською автострадою. Як водиться серед пророків, він одра
зу ж запалився бажанням понести слово істини в стражденні маси своїх грошовитих 
співвітчизників, що скніли в духовній беззиході. (Ерхардове справжнє ім’я, до ре
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чі,—  Джон Пол Розенберг. Вернером Ерхардом він зробився кілька років тому, щоб 
уникнути сплати аліментів покинутій дружині й дітям. Це ми повідомляємо прина
гідно: хочете —  візьміть до уваги, не хочете —  не беріть).

Тієї благословенної каліфорнійської миті, десь чотири з половиною роки тому, 
і народилася «ест». Сьогодні це —  процвітаючий бізнес із конторами в кільканадця
ти містах по всій Америці, із штатом з 230-ти постійних співробітників і шести-семи 
тисяч добровільних ентузіастів-помічників і з прибутком, який 1975 р. дорівнював 
9 300 000 доларів.

РЕКЛАМА
Книжка Карла Фредеріка «ЕСТ: гра на виграш» і досі посідає друге місце в списку 
загальноамериканських бестселерів! З долари 95 центів!

Д И К Т О Р .  «ЕСТ: 60 годин, що оновлюють ваше життя» і «ЕСТ: гра на виграш» —  
це два «свідчення», написані Ерхердовими неофітами.

Автор першої —  Аделейд Брай —  психопатолог, з-під екзальтованого, але не вель
ми послідовного пера якої вже вийшли «Гра в ТА (трансакційний аналіз.—  В. Г.)», 
«Сексуально агресивна жінка» і «Як гніватися, не почуваючи себе винним».

Про автора другої книжки на обкладинці сказано: «Карл Ф редерік —  це просто 
людина, як усі». Тобто не сказано нічого.

На цю другу книжку шкода навіть чорнило переводити. Присвячена «Вернеро- 
ві... носієві довершеного досвіду існування», вона складається з абзаців —  по два-три 
речення кожний —  про «Переможців і переможених», «Життєву гру», «Цілковиту віру 
й відповідальність». Ці абзаци об’єднані в розділи під заголовками: «Як добутися
туди, куди ви хочете прийти в своєму житті» або «Як знімати пінку з життя». Коротко 
кажучи, книжка Ф редеріка —  це напівграмотний переказ нісенітниць, що їх верзуть 
Ерхард, його підручні та його виученики.

РЕКЛАМА
«Що загрожує мужчинам» —  книжка д-ра Голдберга, визначного психотерапевта, про
фесора психології Університету штату Каліфорнія —  це підручник, який допомагає 
мужчині вижити, віднайти віру в самого себе. Крок за кроком автор накреслює 
програму, що допоможе чоловікам будь-якого віку й будь-якого суспільного стано
вища віднайти шлях до самовдосконалення, до перетворення на довершену людину... 
Ясні й чіткі інструкції дають читачеві можливість повною мірою виявити себе як 
особистість, як друга, як чоловіка, як коханця, як батька, як працівника! 8 доларів 
95 центів!

Д И К Т О Р .  Книжка Аделейд Брай грамотніша й через те справляє ще гнітючіше 
враження —  по суті-бо вона така ж безнадійно дурна, як і Ф редерікова.

Кожен розділ у книжці Брай починається з цитати з Ерхардових промов —  неначе 
цей шахраюватий американський антрепренер є Сократом, Христом та Буддою в од
ній особі. (Найбільше мені припала до вподоби така цитата: «А тепер я розкрию
вам Правду Про Життя: те, що є, є, а того, чого нема, нема!» Тут навіть не скажеш, 
що король —  голий, бо не видно не тільки одягу, а й самого короля!)

РЕКЛАМА
Терапевтичний курс прямого самоствердження, що змінить ваше життя! «Я можу, 
якщо схочу» —  книжка д-ра Арнолда Лазареса й д-ра Аллена Фея!
Деякі бестселери навчають вас маніпулювати іншими людьми, залякувати й визиску
вати їх. На противагу їм, «Я можу, якщо схочу» —  це натхненно позитивна книжка, 
що показує вам, як домогтися від життя того, чого ви прагнете, не збочуючи на ма
нівці й не наступаючи на п’яти іншим. Психолог і психіатр разом створили цей лако
нічний, дохідливий посібник, наповнивши його новаторськими пропозиціями й описом 
саме тих методів, які блискавично збільшать вашу дієздатність і самоповагу. 5 дола
рів 95 центів!

Д И К Т О Р .  Вернерові підручні не тільки розмовляють, а навіть одягаються й 
зачісуються так само, як він, і чи не кожне своє речення починають зі слів «Вернер
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сказав», або «Вернер вважає», або «Вернер знає». Нещодавно в газеті «Віллідж войс» 
з'явилася статі я, автор якої, по завершенні курсу «ест», з тривогою пише про те, що 
організації «ест» мають напівфашистський характер. Воно й не дивно —  надто коли 
зважити на культ їхнього «фюрера» Вернера.

Все це, звичайно, є наслідком хвороби нашого суспільства, а також одвічної 
американської мрії про чудо.

Оновлення, зростання, самоствердження —  все це тільки жадані абстракції. Вони 
стають реальністю лише для того, хто все життя своє віддає тяжкій, наполегливій, 
серйозній праці. Справжня мудрість полягає у визнанні саме цієї гіркої істини.

Але кому потрібна гірка істина, коли ми можемо мати Ерхардову істину? Ми на
лежимо до суспільства, що розпадається, суспільства, яке щодня завдає нам духов
них страждань. Це й призводить до масової істерії у сподіванні якогось чуда.

РЕКЛАМА
Вже протягом року лишається бестселером номер один книжка Біллі Грехема «Анге
ли —  таємні агенти господа бога»!
Цей радісний твір сповнює нас упевненості в тому, що ми не самі, що на світі цім 
ангели —  наші союзники в боротьбі проти зла! Вже розпродано понад 1 300 000 при
мірників! 4 долари 95 центів!

Д И К Т О Р .  Справді-бо, Біллі Грехем уже понад двадцять років умочує людей 
в Річку Життя, з якої вони виходять не більш і не менш як новонародженими. Амери
канці понад сто років ковтають зміїну отруту, сподіваючись, що за годину на їхніх 
лисих головах виростуть буйні кучері. Тож нащо чекати, коли ми можемо мати всег 
чого забажаємо, негайно, за якихось 60 годин!

РЕКЛАМА
Примножуйте свою позитивну силу! Читайте «Як домогтися всього, чого ви бажає
те »—  твір М. Р. Копмаєра, всеамериканського радника з питань успіху!
Ви хочете цього! Воно ваше! Негайно!
Успіх у вашому починанні —  негайно!
Гроші —  скільки вашій душі завгодно —  негайно!
Влада —  ви доможетеся свого —  негайно!
Кохання —  перед вами не встоїть ніхто —  негайно!
Щастя —  хапайте в обидві жмені —  негайно!
Слава —  ви в ній купаєтеся —  негайно!
І все це —  на 336 сторінках, у 71 розділі, які розкривають до найдрібніших деталей, 
як ВИ можете домогтися цього! 8 доларів 95 центів!

ДИКТОР. На цьому завершуємо нашу документальну телепередачу. Вів передачу
Володимир ГАЛЧИН-
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ТАЙМС-СКВЕР.
«СЕКСУАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ»
ТА «ВИЗВОЛЕННЯ ЖІНОК»

Вузенький трикутник, де Бродвей збігається з Сьомою авеню, названо на 
честь газети «Нью-Йорк тайме». Розташований поблизу сірий будинок редакції, 
мабуть, здавався колись великим і гарним. Напевне, знали кращі часи й інші 
похмурі, облуплені будівлі, яких на Таймс-сквері чимало. Лиш увечері, коли ті
ні й морок химерно поєднуються з мерехтінням неону, будинки-мерці стають 
таємничими, схожими на якісь казкові палаци. Гордовито вилискують гранітом 
і склом новітні велетні-хмарочоси.

Таємниче інтригує. Що там, за цими принадними вогнями, щільно при
чиненими дверима? Таймс-сквер своїх таємниць не приховує. «Girls, girls, girls... 
— Дівчата, дівчата, дівчата»,— стрибають червоні неонові літери. З величезних 
фото млосно дивляться грудасті жінки, на кінорекламі — кадри сцен у ліжку. 
І скрізь літера «X». Або й два-три-чотири ікси. «X» означає «заборонено для 
дітей і молоді до 21 року». Одним іксом позначають художні фільми з відвер
тими сценами «фізичного кохання» (нині цим неодмінно «пожвавлюють» мало 
не кожну кінострічку) або з так званою «м’якою» (soft-core) порнографією. 
Два «ікси» — це вже «важка» порнографія: крихта найпримітивнішої фабули, 
решта — злягання великим планом на тлі сцен оргій, гомосексуалізму та іншої 
гидоти. Що більше «іксів», то рясніший фільм на сексуальні перекручення, 
вбивства, садизм. Навіть у звиклих до всього ньюйоркців викликав огиду 
і протест фільм, у якому садистська банда гвалтує, а потім шматує жінку. 
Пішли чутки, ніби в фільмі знято справжнє вбивство. Справою зайнявся суд, 
переконався, що це лише рекламний гачок, і той витвір хворобливої уяви 
вийшов-таки на екран.

Таймс-сквер — це справжній порнографічний ярмарок, де навіть театр-бур- 
леск виявляється звичайнісіньким примітивним стриптизом, у якому розважає 
публіку яка-небудь порнографічна зірка на зразок Джорджіни Спелвін. «Гори
зонтальна героїня» — так назвав її один американський часопис, натякаючи на 
положення, що в ньому Спелвін перебуває протягом усього фільму «Диявол 
у місіс Джонс», сиплячи масними жартами під регіт самців людської породи.

Біля порнографічних книгарень стоять автомати «peep-show» — «шоу через 
шпарку», де за двадцять п’ять центів можна втішитись кількома хвилинами без
сюжетної кінопорнографії.

Газетні кіоски торгують переважно журналами й газетами, на обкладинці 
яких блищить чиясь гола сідниця. «Плейбой», що наче зовсім недавно набув
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розголосу фотографіями своїх міс у шатах Єви, тепер вважається мало не 
цнотливим журналом. Тепер на ринку «вишуканої порнографії» з претензією 
на інтелектуалізм панують часописи на зразок «Пентхаузу», що його навіть 
власник «Плейбоя» назвав «гінекологічним», або газети під виразною назвою 
«Злягання» (це вільний переклад, бо вжито ще «міцніше» слово). їхні сторінки 
заповнено майже анатомічними багатослівними описами статевих актів та збо
чень, фотопорнографією, рекламою афрозодіаків — нібито сексуальних стимуля
торів. Розділ оголошень теж не пасе задніх. «Повії. Будь-які статеві акти на 
ваш смак. Білі, чорні, орієнтальні дівчата з усіх кутків Америки. Надсилайте 
гроші на такі адреси...» Оголошення нерідко оздоблені фотографіями голих 
жінок: «Пристрасна циганська дівчина. Зателефонуйте, і ви досягнете вершин 
еротизму». Свої послуги пропонують також чоловіки.

Мабуть, почитавши такі оголошення, будь-хто здивується, дізнавшись, що 
в Америці проституцію офіційно заборонено. Скрізь, окрім штату Невада, де 
розташований «славнозвісний» Лас-Вегас. Щоправда, у самій столиці будинків 
із червоними ліхтарями немає, та реклама спрямовує на шлях істини: «Ранчо 
Шейлі. Найвідоміший невадський бордель. 10— 16 привабливих дівчат завжди 
до ваших послуг. 63 милі від Лас-Вегаса».

На Таймс-сквер «Ранчо Шейлі» чи його ф ілії не побачиш. Зате тут можна 
наочно переконатися, що американці полюбляють сауну, як і фінни. А масаж
них на Таймс-сквер і поблизу не менше, ніж порнографічних книгарень або кіно
театрів. Звідки ж такий потяг у «блідолицих» до втіхи, що більше властива 
орієнтальному смакові? Про це вельми прозоро натякає вивіска: «Голі манекен- 
щиці. Масаж. Принадні дівчата».

Я сам чув, як у нью-йоркському управлінні поліції змушені були визнати, 
що їм не до проституції, котру тут вважають «злочином без жертви». Адже 
в місті трохи не щохвилини когось убивають, гвалтують або грабують.

Місцеві власті спробували запровадити всілякі обмеження для «масажних». 
Але хіба бізнесменів, які гендлюють жіночим тілом, зупиниш! Поблизу найста
рішого і найреспектабельнішого приватного клубу, членами якого був не один 
президент США, існувала установа під скромною назвою «Бібліотека». І лише 
після того, як там виникла пожежа, виявилося, що «бібліотекарки» вдовольняли 
далеко не розумові потреби своїх клієнтів.

По Восьмій авеню спроквола, як на прогулянці, ходять туди-сюди або 
недбало прихиляються до дверей порнографічних книгарень дівчата в коротень
ких штанцях або міні-мініспідничках, у «холтерах» — пов’язках, що ледь при
кривають груди. Туфлі на неймовірно товстій «платформі». Очікувальний по
гляд.

Вечорами «дівчаток» сила-силенна, інколи більше, ніж перехожих. Півтора 
десятка тисяч жінок — білих, жовтих, чорних, мулаток — торгують своїм тілом 
на Таймс-сквері. Що їх сюди штовхає? Відповідь проста: гроші. Цей «вічний 
двигун» Америки, її втіха і кара. Бізнес є бізнес. А бізнес в Америці — справа 
поважна: недарма теоретично підковані повії привселюдно, навіть у пресі, про
сторікують, що вони торгують крамом, на який є попит, отже, виконують необ
хідну для суспільства функцію.

У країні «вільної конкуренції» навіть повії, за рідким винятком, аж ніяк 
не «вільні». Вони стають жертвами диявольської системи визиску, яку в Аме
риці названо «сексплуатацією». Сутенери володіють тілом, часом і грошима по
вій, діляться своїм зиском із адвокатами, власниками готелів, поліцією. Як за
кінчуються спроби проститутки стати незалежною, було показано в телефільмі 
«Повія». Першого ж вечора в «незалежної» представниці найдавнішого фаху ві-
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дібрали весь виторг, ще й надавали їй стусанів: адже сутенер має стосунки
з гангстерським світом. Телестрічка змалювала й інші «принади» життя повій — 
бійки, втечі від поліції, знущання і кпини сутенерів, знайомих, клієнтів.

Під час прем’єри цього телефільму в одному з нью-йоркських готелів пере
бувала зі своїм клієнтом Карен Бакстер, білява дівчина з довгим розпущеним 
волоссям і простим веснянкуватим обличчям. ї ї  батьки розлучились, і вона втек
ла з тісної квартири, де ниділи в нужді її мати та п’ятеро сестер і братів. В 
одному з бостонських барів Карен підібрав сутенер. Але «бізнес» дівчини три
вав недовго. З готелю вона не повернулась. Садист-клієнт задушив її. Карен 
було 15 років.

На Таймс-сквері один кінотеатр принаджує глядачів такою рекламою: «Нор
мальний і патологічний секс поблизу Білого дому. Порнографічна зірка — Ні
на Ф.» Художня вигадка? Але ось і факти. Якось понад Тайдел-бейсін — затокою 
річки Потомак, у самому центрі Вашінгтона — поволі їхав автомобіль. З нього 
видиралася жінка, яку тягнув назад чоловічок в окулярах. Коли наскочила по
ліція, подряпаний до крові залицяльник нагримав на «охоронців закону». Але 
ті не злякались. Утіхи одного з наймогутніших людей конгресу — У. Міллса — 
з відомою зіркою стриптизу набули розголосу. Міллс покаявся і поступився 
своєю посадою голови комісії конгресу.

Але й після цієї події чимало вашінгтонців юрмилося біля конгресу, коли 
поверталися з роботи секретарки та помічниці конгресменів. Де ще побачиш 
безкоштовно стільки струнких ніжок та повних пружних персів? Тим паче, що 
деякі-з тих жінок приходили в конгрес лише одержувати платню, а свої «сек
ретарські обов’язки» виконували в ліжку. Про це розповіла секретарка конгрес
мена Хейса Елізабет Рей, додавши, що часом бос «позичав» її іншим «обран
цям народу», коли треба було владнати справу з якимось законопроектом. У та
кий спосіб проституція та «сексплуатація» прижилася й на Капітолійському па
горбі.

А шлюб заради грошей? Хіба це не різновид проституції? Таке питання 
порушив «рух за визволення Жінок». Радикальні феміністки виступили проти 
«сексизму», цебто «пригноблення» жіночої статі чоловіками. «Геть шлюб! Геть 
статеві зносини між жінкою й чоловіком!» — проголосили деякі «визволені» 
жінки. Поміркованіші феміністки висунули гасло «сексуальної революції» — 
«Геть вікторіаиську мораль! Геть подвійний стандарт!» Ішлося про те, що до чо
ловіків, які стрибають у гречку, суспільство ставилося поблажливо, а жінку за 
втрату цноти або подружню невірність карало.

Нині в Америці в галузі «вільного кохання» слабка стать швидко наздога
няє сильну. На схід від Таймс-скверу, ближче до Іст-рівер у так званих «барах 
одинаків» розташоване «поле борні з подвійним стандартом». Одно-два віскі, 
коротка розмова, танці — і двоє, що познайомилися годину-дві тому, прямують 
до найближчого ліжка.

Колись були дивиною оголошення про пошуки наречених. Інші часи — 
інші потреби. В ліберальній газеті «Віледж войс» читаю: «Блондинка, визволена 
дівчина 25 років, шукає коханця, який здатен ще на щось, окрім злягання»; 
«Щирий, чесний, лагідний пенсіонер 55 років шукає молоду супутницю на літню 
відпустку».

Серед цих оголошень є й першоквітневі жарти. Але годі збагнути, де тут 
вигадка, а де ділова пропозиція. Адже нині в Америці чимало подружжів (за 
різними відомостями, від мільйона до кількох мільйонів) розважаються «обмі
ном жінками та чоловіками».

До «звільнення» статевого інстинкту від «застарілих» табу, заборон закли
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кають кіно, книжки, пісні і навіть наукова література. Фригідність жінки, не
зграбність чоловіка в ліжку, не кажучи вже про брак статевої потенції, оголо
шуються мало не злочином проти суспільства. Збереження цноти нині вва
жається серед молоді ознакою сірості й примітивності. Деякі зірки «року» аж 
конають на сцені від млості — а разом із ними й десятки тисяч хлопців та дів
чат. Якщо співають про кохання, то мають на увазі лише ліжко — ніякої заста
рілої сентиментальності, ніяких вертерівських страждань, ніяких ромео та 
джульєтт. «Бебі, я кохаю тебе! Я хочу робити кохання! Я потребую тебе! Візь
ми мене! Віддай себе!» — ось «поезія» багатьох американських пісень, інколи 
ще підсилених лексиконом брутальної лайки. Ініціаторка «сексуального року» 
Донна Соммерс зажила собі слави платівкою, на якій вона мало не півгодини 
проникливо імітує «постільні» зітхання й зойки в супроводі музики «року».

«Сексуальна революція» в розпалі, розгортається і «рух за визволення 
жінок». Що ж це таке? Чи «революція в ліжку» відображає лише подальшу мо
ральну деградацію американського суспільства, чи в ній, як в інших процесах, 
що відбуваються в США, є чорне й біле, мертве й живе? Не завжди легко 
визначити, де процес породжений об’єктивними вимогами часу, науково-тех
нічної революції, а де його спотворено капіталістичними відносинами, гонитвою 
за зиском.

Однією з найбільших за останній час була жіноча демонстрація 8 березня 
1975 року, цебто в Міжнародний рік жінки. По П’ятій авеню за жіночим духо
вим оркестром ішли відомі діячки «руху за визволення жінок» Г. Стейнем, 
Б. Фріден, член конгресу Бела Абцуг, віце-губернатор штату Нью-Йорк Анна 
Крупсак, представниці компартії, профспілок, релігійних громад, клубу україн
ських жінок, пуерторіканських і негритянських організацій. їх поєднала спільна 
платформа боротьби за рівні права жінок на працю й освіту, за докорінне 
поліпшення справ із дитсадками. Жінки підтримали загальнодемократичні ви
моги — створення національної системи страхування здоров’я, викорінення мілі
таризму в США, значного скорочення військового бюджету й використання 
звільнених коштів на потреби суспільства. Водночас у демонстрації — з пісні 
слова не викинеш — брали участь і лесбіянки з гаслом охорони своїх «прав». 
Учасниці демонстрації підтримали також висунуті «сексуальною революцією» 
вимоги права на аборт і забезпечення всіх жінок протизаплідними засобами.

«Рух за визволення жінок» й особливо «сексуальна революція» — складні, 
суперечливі явища. За тим галасом, який зчинила ласа до сенсацій та скандалів 
американська преса, нелегко збагнути, як вони вплинули на пересічного амери
канця. Редактор однієї з техаських газет М. Івінс якось писала: «Мені здається, 
що на сторінках для жінок пишуть у нас... зовсім не те, що слід... Дивіться, 
мовляв, яка чудасія — онде здуріла жіночка палить бюстгальтер, а ось бру
тально, не по-жіночому, лаються лесбіянки. А натомість треба було б звернути 
увагу на те, як 15-річні дівчата стають каліками після підпільних абортів. Тре
ба було б згадати, як жінкам відмовляють у роботі, занижують їм платню, як їх 
принижують допомогою по вбогості. Треба було б розібратися, що таке ідеальна 
жінка, бо нині в Америці нею вважається білявка з величезними грудьми, 
блискучими білими зубами і не забрудненими куховарством руками. Невже 
цього повинні ми прагнути? Хто нам нав’язав цей зразок?»

Церемонія спалення бюстгальтерів відбулась 1968 року в Атлантік-сіті під 
час першої демонстрації протесту проти «конкурсу вроди», де запроваджувався 
еталон «ідеальної жінки», про який згадувала М. Івінс. Одні несли гасла «Кож
на жінка вродлива!», інші підганяли порося в короні, що зображувало «міс Аме
рику». Нарешті, білі й чорні жінки почали роззуватись, витягували з пазухи
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ліфчики і жбурляли їх разом із черевиками в залізну бочку, на якій був напис 
«Сміття свободи».

Ліфчик, ясна річ, досить кумедний символ «пригноблення» жінки. Але, 
зрештою, не випадковий. Йшлося про те, що американка мусить за допомогою 
різних прикрас, у тім числі й бюстгальтера, виконувати функції «цяцьки» для 
вдоволення свого чоловіка. Ставлення до жінки як до істоти, обмеженої рамками 
церкви, кухні, дітей, цілком залежної від чоловіка, що володіє її тілом і всім 
майном родини, досягло найвищого щабля у вікторіанській моралі, яка підсилю
валася в Америці пуританським струменем.

Вікторіанська мораль грунтувалася на майновій власності капіталістичної 
доби (згадаймо «Сагу про Форсайтів») і цілком ігнорувала інтимний бік любов
них відносин. Християнство ще на своїй зорі оголосило статеві зносини «гріхом».

Церква загнала в підпілля статеве життя, хоча простий люд нерідко відки
дав облудний християнський аскетизм. Зате панівна купка паразитів,— від рим
ських пап до французьких королів, маркізів де Сад і маркіз де Помпадур,— 
провадила життя в гонитві за шаленими сексуальними втіхами, а «богобоязливі» 
пани багатьох країн гвалтували селянок, користувались «правом першої шлюб
ної ночі». Зворотним боком офіційної цноти вікторіанської Англії було широке 
розповсюдження будинків розпусти, підпільної порнографії, сексуальних збо
чень.

Не дивно, що боротьба проти суспільного та економічного пригноблення 
жінки перетнулася з критичною переоцінкою норм вікторіанської моралі. Ви
ступи суфражисток за виборче право жінок сприяли на зламі нашого сторіччя 
поширенню настроїв на користь своєрідної «сексуальної демократизації», тобто 
визнання права жінки на здорове статеве життя, легітимізацію статевої на
солоди. Почасти самоплином, почасти зусиллями панівних прошарків, що не 
вбачали особливої загрози в «сексуальній революції», рух за поліпшення стано
вища жінок у західних країнах значною мірою зосередився на подоланні норм 
вікторіанської моралі. Проте навіть така перебільшена увага до сексуального 
аспекту сприяла певною мірою розгортанню руху жінок за їхню соціальну 
емансипацію.

Загальновідомо, що фрейдизм як філософська течія з його спробами вивес
ти всі суспільні проблеми з напівмістичного «лібідо» — статевого інстинкту — 
зайшов у глухий кут, навіть західні філософи визнають його обмеженість і од
нобічність. Фрейдистська концепція панівної ролі статевих інстинктів у підсвідо
мості, що визначає психологію і вчинки людини, стала «теоретичною підвали
ною» повені сексу, що заполонив західне мистецтво. В той же час не можна не 
визнати, що Фрейд відіграв певну роль у породженні сумнівів щодо «вічнос
ті» вікторіанської моралі, сприявши становленню наукового підходу до статевих 
відносин і привернувши увагу до того значення, яке вони мають у психічному, 
емоційному та фізіологічному житті людини.

Першої досить відчутної поразки вікторіанській моралі завдав такий небу
валий струс капіталістичного світу, яким була перша світова війна і Велика Жов
тнева соціалістична революція в Росії. Через брак робочої сили, викликаний 
потребами фронту, значно зросла кількість жінок на виробництві, а перед лицем 
безглуздої світової різанини знецінилися норми суспільства, що породило її, і, 
зокрема, норми вікторіанської моралі. Багато з тих, хто, як герої Ремарка або 
Хемінгуея, втратив віру в життя, намагалися відшукати його сенс у забутті ша
леного кохання або принаймні в сексуальних утіхах. Саме тоді спідниці «підня
лися» з підлоги, і жіночий одяг почав набувати сучасного вигляду. Посилилась 
і суспільна активність жінок: 1920 року у США вони, нарешті, домоглися ви
борчого права.

222 Євген Росенко. Листи з Нью-Йорка.



Повоєнні «бурхливі 20-ті роки» були для Америки та деяких західноєвро
пейських країн тією добою, коли на порівняно спокійному політико-економічно- 
му тлі відбувалися значні зрушення в побуті. Саме тоді на кілька десятиріч, ма
ло не до 60-х років, визначився спосіб повсякденного життя — як одягатись, як 
розважатись, як зачісуватись, яких божків шанувати. То був час, що його 
Ф. Скотт Фітцджеральд назвав «добою джазу». Саме тоді джаз, причепурений 
на свій смак ділками бродвейських «шоу», розповсюдився по Америці й за кор
доном. На зміну вальсові прийшов чарльстон. Виникли перші зародки майбут
нього «суспільства споживачів»: створювалися за допомогою реклами штучні 
потреби, з ’явилися косметичні «зірки», особливі автомобілі для заможних ро
дин, кіноідоли, яких наслідували мільйони американців. Саме тоді з ’явилися 
перші «сексуальні боги», як Родольфо Валентіно, що у своїх ролях пішов далі 
«безтілесного» кохання, викликаючи млосні дрижаки у своїх шанувальниць. 
Саме тоді з ’явились і перші посібники з фізіології шлюбу. Видана у США 
1930 року книжка голландського лікаря ван де Вельде «Ідеальний шлюб», за
лишалася біблією подружнього життя аж до 60-х років. Епіграфом до неї став 
вислів Бальзака «кохання — це наука».

Але «велика криза» 1929— 1933 років, що стала для Америки найбіль
шим струсом за всю її історію, черги за хлібом змусили переважну більшість 
американців забути не лише про «революцію в ліжку», але й про рух за рівні 
права жінок. Потім почалася друга світова війна, а після війни американець по
ринув із головою у створення і підтримання свого родинного вогнища.

Новий вибух гонитви за речами і втіхами цілком відповідав духові «суспіль
ства споживачів», що сформувалось в останні десятиліття. Розвиватися як по
літично активний і свідомий член суспільства американець не мав можливості: 
досить згадати маккартівське «полювання за відьмами». Американця з так зва
ного «середнього класу», тобто порівняно заможних верств населення, стали за
охочувати до гонитви за символами економічного добробуту і родинного щастя — 
власним будинком у передмісті, автомашиною і різним хатнім причандаллям. 
Нехай у борг, нехай ціною виснажливої праці, але значна частина американців 
зуміла-таки досягти цього нового рекламного варіанту «американської мрії».

Але якщо навіть забути про борги, фізичне й нервове виснаження, у 
«мрії» було два аспекти. З одного боку — комфорт, холодильник, телевізор, 
комплекс побутових машин, що полегшують працю жінки. Американки користую
ться пральнями самообслуговування, які є навіть у деяких багатоквартирних 
будинках. Пральна машина автоматично виконує всі операції, а поруч стоять 
сушильні апарати. Вже з повоєнних років Америка перейшла до годівлі немов
лят спеціальним порошковим молоком. Догляд за ними значно полегшили й пе
люшки одноразового використання. «Дружина з передмістя» — символ жіночо
го щастя американки 50-х років — роботою переобтяжена не була. Здавалося, 
ось він, рай на землі, якому заздрять мільйони американців, що їм менше по
щастило.

Та за рекламною обкладинкою щастя «дружини з передмістя» розгорталася 
своя духовна драма. За комфорт жінка розплачувалася тим, що поступово ста
вала для чоловіка додатком до його кар’єри, котеджу, автомашини, до його 
власності. Вона не тільки не мала власного джерела прибутку, але й була по
збавлена прав на майно та заощадження в разі розлучення. Сенс її життя зво
дився до того, щоб по-рабському догоджати чоловікові. До цього аме
риканки готувалися змалечку. Дівчата вдосконалювали свій «секс-апіл», наслідую
чи ходу, поставу, рухи, зачіску Мерілін Монро або іншої «кінозірки». Приваб
ливість, цнота, вміння догоджати були для дівчини її капіталом, дипломом. 
Журналіст Вілл Мойерс зауважив, що, якби хтось із марсіан потрапив до Аме-
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рики і подивився кіно, телебачення, рекламу, то дійшов би висновку, що жін
ка — це особа, призначена для задоволення статевих потреб чоловіка або розу
мово неповноцінна істота, чиє життя складається із влаштування або відвіду
вання коктейлів, куховарства, прибирання, догляду за садом і дітьми.

Котедж у передмісті з усім його комфортом став для жінки в ’язницею, зо
лотою кліткою. Порожнеча життя, самотність, утрата свого людського «я» по
годжували (і породжують) психічний розлад, алкоголізм, наркоманію. «Суспіль
ство споживачів» запровадило свій різновид традиційної вікторіанської моралі, 
що обмежуьала жінку рамками «церкви, дітей, кухні».

Якщо вікторіанська мораль стала анахронізмом уже на початку сторіччя, 
то за п’ятдесятих років — і поготів. У суспільстві прискорювались процеси, яким 
ця мораль суперечила. Дедалі зростав попит на жіночу робочу силу, зокрема, 
через розширення сфери послуг. У зв’язку з подовженням тривалості людського 
життя в жінки збільшився і той його період, коли вона вільна від догляду за 
дітьми. Дідусів і бабусь у нашому розумінні в Америці немає, родина тут зведе
на до мінімуму: батьки та неповнолітні діти. Дорослі діти живуть окремо. Це 
стосується не лише помешкання, але й грошових чи просто людських взаємин. 
«Ми дуже близькі зі своїми дітьми: зустрічаємося щоріздва»,— кажуть деякі 
літні американці, навіть не помічаючи сумного гумору своїх слів. Отже, старшу 
генерацію американців звільнено від виховання онуків — а разом, фактично, і 
від допомоги та любові дорослих дітей. Оскільки дитсадків зовсім мало, такий 
родинний устрій ставить питання для жінок середнього віку дуже гостро: або 
виховуй дітей, або працюй. Цю суперечність «рух за визволення жінок» не мо
же розв’язати й досі.

Значні демографічні зрушення стались і серед молоді. Прискорились темпи 
фізичного розвитку підлітків, причому своєрідної «стелі» досягнуто в середині 
50-х років. Відтоді стабілізувалися середній зріст і вага молодого американця 
(у 18 років: юнаки — 175 см, 68 кг; дівчата — 165 см, 56 кг) та його вік ста
тевого дозрівання (дівчата приблизно в 13 років, хлопці — на рік-два пізні
ше). Розрив між статевим і суспільним дозріванням поглибився ще й через те, 
що утримувати власну сім’ю американці нині дістають змогу в старшому віці, 
ніж раніше. Ці демографічні зміни стали підгрунтям для формування в США, 
починаючи з 50-х років, молодої генерації як чогось самостійного, автономного, 
із власними звичаями, вподобаннями, думками та ідолами. Вплив батьків знач
но послабився, молодь молилася на рок-н-рол з його грубувато-цинічним, але 
емоційним ставленням до життя. «Зірки» рок-н-ролу вельми відверто співали 
про кохання, наголошуючи на фізичній близькості. Це збігалося з нахилами мо
лодих американців, які дедалі вільніше ставилися до статевих відносин, вважаю
чи, що в добу будівництва атомних сховищ треба поспішати «зривати квіти на
солод».

Посиленню гедоністичних нахилів серед молоді — та і серед старших аме
риканців — сприяла філософія «суспільства споживачів», яка висуває на перший 
план вдоволення своїх індивідуалістичних потреб. Дозвілля стало більше, його 
заполонила гонитва за насолодами — і, в першу чергу, за сексуальними. При 
індивідуалістичному світосприйманні секс невідворотно набуває в житті людини 
гіпертрофованого значення, стає виразом самоствердження, втечі від суспільних 
колізій, навіть протесту. Ясна річ, американські ділки не втратили нагоди погрі
ти руки на цих нахилах.

Послаблення впливу релігії, подальша урбанізація знизили побоювання за 
«наслідки» фізичної близькості з погляду суспільного осуду, а успіхи медицини 
різко зменшили небезпеку венеричних захворювань і небажаної вагітності. 
1960 року у США в продаж надійшла протизаплідна пілюля. Вона має гаран
тію в 9 із 10 випадків, але дехто вважає її небезпечною для здоров’я.
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Перегляд цінностей, породжений суспільними рухами 60-х років, не міг не 
зачепити становища жінок. Розчарування «дружини з передмістя» своїм порож
нім життям висловила Бетті Фріден у книжці «Таємниці жінки», що відразу 
після виходу з друку в 1963 році стала однією з біблій «руху за визволення 
жінок». «Чого ми досягли? — запитувала Фріден і сама ж відповідала: — Стали 
служницями чоловіків». 1966 року жіночий рух почав оформлюватись організа
ційно: було створено Національну асоціацію жінок, що виступила за рівні права 
жінок на працю, освіту, зарплату, за право жінки на всебічний розвиток її здіб
ностей. «Жінка насамперед є людиною», — мовилося в маніфесті асоціації. 
Про подальше зростання цього руху свідчив і масовий «страйк рівності» 
1970 року.

«Рух за визволення жінок» підхопив і гасло рівності чоловіка й жінки у 
сфері інтимних стосунків. А найзавзятіші феміністки, протестуючи проти 
зведення жінки до ролі робота для задоволення фізіологічних потреб чоловіка, 
висловились узагалі за скасування статевих зносин. Тим часом молодь без роз
бору заперечувала всі навіть загальнолюдські цінності американського суспіль
ства і в процесі «сексуальної революції» оголосила створення «нової моралі» 
аж ніяк не нової вседозволеності. Саме тоді з ’явилися перші «бари одинаків», а у 
студентських гуртожитках було дозволено спільно жити неодруженим парам.

«Нову мораль» швидко взяло на озброєння американське мистецтво. Умови 
для цього створило послаблення юридичних перепон на порнографічну продук
цію. Почалося з дозволу еротичної класики: 1959 року Верховний суд США 
дозволив друкування роману Д. Г. Лоуренса «Коханець леді Чатерлей». А 
І 966 року той же таки Верховний суд ухвалив вважати «непристойними» лише 
твори, «позбавлені будь-якої суспільної цінності». Прихильники ж порнографії 
заявляють, що суспільну цінність можна знайти в усьому. На Бродвеї «сексу
альна революція» почалася з мюзикла «О, Калькутта», в якому актори зобра
жували статевий акт. Художню літературу, кіно заполонила повінь еротизму. 
Брутальна лайка на сторінках книжок чи на екрані стала мало не обов’язко
вою.

Ділки, скориставшись хвилею еротизму, створили цілу індустрію порно
графії. 1968 року на широкому екрані з ’явився перший витвір «важкої порно
графії» — «Глибока горлянка». «Кінозірка», яка там грає, Лінда Лавлейс, тобто 
Ловелас, нині мало не змагається за популярність з Елізабет Тейлор. Наприкін
ці 60-х років, як гриби, почали рости «масажні», спочатку в Нью-Йорку, а по
тім і в заштатних містечках. Відкрилися «безверхі бари», де прислуговують дів
чата з оголеним «верхом». «Сексплуатація», символом якої є Таймс-сквер, ста
ла давати нечувані прибутки. Нині порнографія — бізнес з річним обігом у два 
мільярди доларів.

«Рух за визволення жінок» і «сексуальна революція» химерно поєднали 
в собі боротьбу за рівні права жінок, за повноцінне інтимне життя з відчутним 
посиленням еротизму, вседозволеністю, сексуальним гендлярством. До чого ж 
воно йдеться? В середині сімдесятих років уже можна зробити деякі висновки.

Роль жінок у господарстві країни посилюється, нині вони складають чотири 
десятих робочої сили — це об’єктивний процес. Праця стає невід’ємною частиною 
життя американок, дедалі більше жінок опановують традиційно «чоловічі» для 
США фахи. Як показав опит, проведений 1974 року, більше половини амери
канських жінок вважають необхідним поєднувати сімейне життя з роботою. Ба
гато дівчат нині закінчують коледжі й університети. Влітку 1976 року вперше 
за майже двохсотрічну історію найпрестижнішого в США уест-пойнтського вій
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ськового коледжу його кадетами стали дівчата. Раніше дівчата марили про май
бутнє кінозірок, а насправді ставали секретарками, вчительками, медсестрами, 
хатніми господарками. Тепер їх нерідко приваблює робота механіка, залізнич
ника, навіть патрульного поліцейського або шахтаря.

На тлі сенсацій на зразок дівчат-кадетів особливо помітно, що загалом 
становище американок поліпшилось мало. Криза 1974— 1975 років значною мі
рою звела нанівець позитивні зрушення, які стались на початку 70-х років. 
Згідно з опублікованою влітку 1976 року доповіддю міністерства праці США, 
американки, як і раніше, стають жертвами заниженої зарплати і безробіття. 
Кількість зайнятих на виробництві жінок зростає за рахунок традиційних фахів 
секретарок, клерків або продавщиць. Пересічна випускниця коледжу заробляє 
менше, ніж чоловік із незакінченою середньою освітою. Середня зарплата жін
ки становила 1975 року лише 57 процентів від заробітку чоловіків, тобто на 
7 процентів менше, ніж 1955 року, коли про «рух за визволення жінок» ніхто 
ще й не мріяв. Якось журнал «Форчун» поцікавився, яке місце жінки посідають 
у діловому світі. І виявив, що з шести тисяч керівних посад у провідних корпо
раціях жінки обіймають одинадцять, а якщо не враховувати ті, які перейшли до 
них у спадок від чоловіка або батька, то лиш одну.

Вельми суперечлива картина,— часом більше галасу та сенсацій, ніж 
справжнього поступу,— і в змаганні за посилення політичної ролі американок. 
Жінки, безумовно, стали активніші і в обох провідних буржуазних партіях, 
особливо в демократичній, і в конгресі, де вони «проштовхують» законопроекти 
про заборону дискримінації жінок у питаннях кредиту та житла, про загально
національну систему страхування здоров’я. Жінки висувають свої кандидатури на 
виборні посади. 1974 року вперше в історії Америки губернатором штату було 
обрано в Коннектікуті жінку — Еллу Грассо. Кілька жінок стали віце-губерна
торами, помітно зросла їх чисельність і в законодавчих зборах штатів. Але, 
якщо шістдесят другого року в сенаті конгресу було дві жінки, а в палаті пред
ставників — вісімнадцять, то після виборів сімдесят четвертого року їх стало, 
відповідно, нуль і шістнадцять. Серед ста сенаторів для жінки не знайшлося 
жодного місця.

Протягом останніх років «рух за визволення жінок» значною мірою зосе
редився на боротьбі за прийняття поправки до конституції, що проголошує рів
ність жінок і чоловіків. Законопроект про цю поправку вносився в конгрес що
річно — ще з 1923 року! — але ухвалено його лише 1972 року завдяки наполег
ливій бороіьбі жінок за рівні права. Щоб поправка набула чинності, її  повинні 
підтримати дві третини штатів — 38. Але проти поправки виникла сильна опо
зиція, що захопила також частину жінок. І хоча поправку вже підтримали 
34 штати, далі справа загальмувалась, і за останні чотири штати точиться за
пекла боротьба.

Противники поправки лякають американок, буцімто вона скасує закони 
про захист прав жінок і затверджений юридично в багатьох штатах обов’язок 
чоловіка підтримувати свою родину, тобто звільнить його від виплати аліментів. 
Вони твердять, ніби прийняття поправки означатиме спільні вбиральні, зобо
в’яже жінок брати участь у боях під час війни і постачати половину прибутків 
родини. До цього походу залучилась і церква, яка проголосила, що «поправка... 
руйнує родину — основну підвалину американського суспільства».

Спростовуючи демагогічні закиди, представниці «руху за визволення жі
нок», як і прибічники поправки серед чоловіків, заявляють, що рівність прав аж 
ніяк не означає прирівнювання жінок до чоловіків, що поправка лише скасовує 
закони, які дають чоловікам перевагу над жінками при найманні на роботу та 
просуванні по щаблях службової кар’єри.
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Але там, де йдеться про економічні права, про приватну власність, «рух 
за визволення жінок» часто-густо перебільшено зосереджується на важливих, 
але все ж таки не корінних питаннях. Під час виборчої президентської кампанії 
проблема дозволу аборту посіла місце мало не на одному щаблі з пентагонів- 
ським бюджетом і зовнішньою політикою. Ішлося про право жінки на аборт, за 
яке виступають три чверті американок і яке підтримано 1973 року Верховним 
судом. Але проти ухвалення відповідних законів штатами виступила католицька 
церква — а в Америці десятки мільйонів виборців-католиків — під демагогіч
ним гаслом «боротьби за життя». Сама по собі це, звичайно, проблема важлива, 
бо від заборони страждають насамперед незаможні американки.

Забагато енергії витрачає «рух за визволення жінок» і на боротьбу за фор
мальне подолання традиційних стереотипів, які, зрештою, є не причиною, 
а наслідком суспільно-економічного пригноблення жінки. Не дивно, що й пере
моги в цій царині, наприклад, мода «унісекс» — однаковий одяг та зачіски для 
чоловіків і жінок,— мають вельми скромний, а то й сумнівний ефект. При
міром, під натиском феміністок видавнича корпорація «Мак-Гроу Хіл» ухвали
ла, щоб автори наголошували у своїх творах на спільності між чоловіками й 
жінками, на тому, що жінка — передусім людина, а потім уже жінка. Що це 
означає на практиці? Автори, що друкуються у видавництвах цієї корпорації, 
мусять змальовувати жінок не тендітними та вразливими, а навпаки — нечут
ливими, інколи навіть жорстокими, мужніми. Не можна писати, що кожній жін
ці властивий материнський інстинкт. Щодо чоловіка, то його треба зображува
ти спокійним, пасивним, інколи навіть боязким, нерішучим, не наголошувати, 
що він мусить заробляти більше, ніж дружина. З огляду на чутливість фемі
ністок запропоновано уникати жіночого роду — ніяких тобі поетес або секре
тарок: частково це пов’язано з тим, що в англійській мові чимало слів мають 
закінчення «мен», цебто «чоловік» (тепер його замінюють на «персон», напри
клад: «конгресперсон» замість — «конгресмен»). Табу накладено на такі вира
зи, як «прекрасна стать», «сварлива теща», «нервова дама» та ін.

Щодо родини, то реальні економічні чинники впливають на неї куди дуж
че, ніж заклики феміністок. Залучення дедалі ширших верств жінок до суспіль
ного виробництва сприяє зростанню їх економічної незалежності, завдає удару 
сімейному устрою, що грунтувався на ідеалі «дружини з передмістя». Але й ни
ні закон у справах майна, власності, цінних паперів та заощаджень стоїть на 
боці чоловіків. Вельми невиразний він і в сцраві аліментів — у разі розлу
чення їх, як правило, визначає угода між подружжям, яку потім затверджує суд. 
Намагаючись самотужки досягти рівності в шлюбі, деякі пари укладають при 
одруженні контракти, які визначають права та обов’язки дружини — від хатніх 
справ до поділу майна та дітей у разі розлучення.

Суспільно-економічні чинники разом із впливом «руху за визволення жі
нок» та «сексуальної революції» змінили в СІНА ставлення до дітей. Як по
казали широкі опитування жінок, лише половина з них вважає, що діти необ
хідні для щасливого подружнього життя, а більшість не вірить, ніби шлюб 
можна зберегти лише заради дітей. Не дивно, що колишня американська ро
дина з трьома-п’ятьма дітьми відходить у минуле. За відомостями бюро статис
тики, кількісний склад американської родини зменшився в середньому з 3,33 в 
1960 році до 2,94 — в 1975 році.

На тлі вельми скромних у політичному та економічному плані наслідків 
«руху за визволення жінок» особливо помітні зміни в ставленні до статевих 
відносин. «Сексуальна революція» зачепила Америку грунтовно: почасти тому, 
що ці зміни визрівали в надрах американського суспільства протягом усього 
двадцятого сторіччя, почасти тому, що це суспільство скорше сприяє, ніж стає 
на заваді зосередженості на сексі, на гонитві за втіхами. Панівна верхівка ладна
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погодитися з будь-якими змінами, які не зачіпають економічних та політичних 
підвалин капіталізму.

Вибух еротизму, розбещеність, уседозволеність призводять до хворобли
вого пересичення, породжують зачароване коло. Порнографічна промисловість 
намагається вирватись із нього, вдаючись до нових витівок, як, наприклад, по
єднання художнього сюжету з порнографією (французький фільм 1974 року 
«Еманюель»). Але битий шлях гендлярів порнографії — це експлуатація най- 
хворобливіших сексуальних проявів.

Гіпертрофоване захоплення сексом зловісно пожартувало з багатьох амери
канців. За останні два десятиріччя поширились венеричні хвороби, гонорея до
сягла розмірів епідемії. Серед чоловіків різко зросла імпотенція — трохи не до 
33 процентів.

Чимало «визволених жінок» знаходять «рівність» і в таких сумнівних ви
явах «свободи», як брутальна лайка, пияцтво, наркоманія. Згідно з відомостя
ми міністерств охорони здоров’я, освіти та соціального забезпечення, за деся
тиріччя від 1965 року питома вага жінок серед алкоголіків зросла з однієї 
шостої до третини.

Крайнощі «руху за визволення жінок» породжують чимало демагогії, на
приклад, гасла «жінка — майбутнє людства», «жінка — розвиненіша за чолові
ка». Виникають і кумедні ситуації: запросивши до ресторану молоду жінку, аме
риканець не завжди збагне, як діяти: якщо вона «визволена», то образиться, коли 
він оплатить рахунок, якщо не «визволена», то чоловік устряне в халепу, не 
заплативши.

«Сексуальна революція» і «рух за визволення жінок» — один Із чинників, 
що негативно впливають на шлюб. Збільшення розлучень почасти пов’язане 
з об’єктивними процесами, зокрема з полегшенням можливості розірвати шлюб, 
коли він існує лише формально. Але цей процес розгортається в США такими 
темпами, що тут говорять про кризу подружнього життя взагалі. 1975 року роз
лучень було вдвічі більше, ніж 1966 року, і втричі — ніж 1950 року. Нині на 
два шлюби припадає одне розлучення. Розмови про легковажну молодь — неве
лика розрада: п’ята частина розлучених — це подружжя віком за сорок років.

В Америці середини 70-х років поступово настає протвереження. Дедалі 
більше людей замислюється над наслідками сексуально-порнографічної вакха
налії і подальшими шляхами боротьби за рівні права жінок. Щоправда, де
хто — і церковники, і моралісти, і політики — тягнуть країну назад, до облуд
ної вікторіанської моралі, до домашнього рабства. Але є і здорова реакція про
стих американців на спроби зруйнувати вироблені тисячоліттями загально
людські норми моралі. Як зазначає Б. Фріден, одна з найвизначніших амери
канських феміністок, «визволення жінок не означає, що жінку «визволять» від 
потреби кохати чоловіка, часом навіть залежати від нього».

Дедалі більше людей розуміють, що поліпшити долю жінок неможливо 
без докорінної перебудови суспільства. Адже рівність для жінки нині нерідко 
означає право бути в самому пеклі виснажливої роботи. З  цього приводу ке
рівниця національної асоціації жінок Карен де Декроу сказала: «Ми не праг
немо рівності заради того, щоб стати в усьому схожими на чоловіків... Ми дома
гаємось людського життя і для жінок, і для чоловіків. Цінність людини не 
повинна вимірюватись лише її успіхами в житті, що ототожнюється з грошима».

Отже, «рух за визволення жінок» таки дійшов висновку, що доки в Аме
риці існує гонитва за грошима, можливі лише якісь окремі поліпшення в ста
новищі жінки, деякі зміни в побуті, а не грунтовне зрушення.

2 2 8 Євген Росенко. Листи з Нью-Йорка.
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Герб нового єдиного соціалістич
ного В’єтнаму.

лпапр;

XXV з ’їзд КПРС високо оцінив значення 
історичної перемоги народу В’єтнаму над 
імперіалістичними загаобниками. Ця пере
мога, підкреслено на з ’їзді, відкрила нові 
горизонти перед усією Південно-Східною  
Азією, створила передумови для повороту 
до розрядки напруженості і на азіатсько
му континенті. «На політичну арену, —  ска
зав Генеральний секретар ЦК КПРС това
риш Л. І. Брежнєв у промові в Кремлі 8 
червня 1976 року, — виходить така сила ми
ру, як об’єднаний В’єтнам».

Майже три десятиліття, вже після рево
люції 2 вересня 1945 року, виборював в’єт-

Механізми і техніка 
ціалістичних країн.

з братніх со-

II В
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намський народ своє право на національну 
єдність. Тепер, після перемоги, шлях до 
возз'єднання країни був відкритий. 25 квітня 
минулого року відбулися вибори до Націо
нальних зборів єдиного В’єтнаму, які від
значалися високою політичною активністю 
виборців, особливо на Півдні, широкою під
тримкою кандидатів Партії трудящих В’єт
наму і Національного фронту визволення 
Південного В’єтнаму.

У червні в місті Хошіміні (колишньому 
Сайгоні) було скликано Всев’єтнамську 
конференцію профспілок. Вона одностайно 
ухвалила злити профспілкові об’єднання 
Півночі і Півдня в єдину організацію. Май
же одночасно такі самі рішення прийняли 
Федерація в’єтнамських жінок і Федерація  
жінок за визволення Південного В’єтнаму, 
керівні органи молодіжних спілок обох час
тин країни. Газета «Нян зан» писала, щ оці 
події створили необхідні передумови для 
возз’єднання країни в соціально-економіч
ному плані.

2 липня минулого року це возз’єднання 
стало реальністю. Того дня на своїй першій 
сесії в Ханої новообрані Національні збори 
проголосили утворення Соціалістичної Рес
публіки В’єтнам.

Багато складних проблем стоїть перед 
єдиним соціалістичним В’єтнамом. Як під
креслив у доповіді на сесії Національних 
зборів Перший секретар ЦК Партії трудя-

Хай живе соціалістичний В’єтнам! 
Маніфестація молоді в Ханої.

щих В’єтнаму Ле Зуан, протягом 15— 20 ро
ків треба буде в основному завершити по
будову матеріально-технічної бази соціаліз
му. І одне з найважливіших завдань —  це 
створення транспортних комунікацій, без 
яких неможливі економічні зв’язки Півночі 
і Півдня. Головною серед комунікацій стане 
залізниця «Тхонг-Нхат», яка перетинає май
же всю країну з півночі на південь від Ха
ноя до Хошіміна.

Ця залізниця, —  одна з перших у Півден
но-Східній Азії, —  найбільша в країні. 
Французькі колонізатори почали будувати її 
наприкінці минулого століття. Роботи три
вали майже чотири десятиліття, лише в 1933 
році будівництво було в основному завер
шено. 1730 кілометрів колії, 503 мости, 720 
шлюзів, 122 тунелі, 185 станцій і блок-постів, 
майже дві тисячі кілометрів ліній телефон
ного і телеграфного зв'язку —  такою бу
ла «Тхонг-Нхат».

Звичайно, для колонізаторів залізниця 
була насамперед стратегічним об’єктом. 
По ній вони могли швидко перекидати вій
ська з одного району країни в інший для 
придушування народних повстань, які раз 
у раз спалахували в Індокитаї. Що ж до
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Люди нового В’єтнаму. Голова На
родного комітету міста Хошімін 
Нгуен Тхі Kay з працівниками ко
мітету.

в’єтнамців, то їм нерідко заборонялося під 
страхом смертної кари навіть наближатися 
до «Тхонг-Нхат».

Після проголошення незалежності В’єт
наму восени 1945 року президент Хо Ші 
Мін говорив, що залізниця має допомогти 
народній владі подолати штучний поділ 
країни на три частини: Тонкій, Аннам і Ко
хінхін (ці назви вигадали колонізатори). 
В'єтнамські власті стали налагоджувати на 
залізниці регулярний рух поїздів. Але, як 
відомо, вже 23 вересня французькі колоні
затори підступно напали на молоду в’єтнам
ську державу, захопили Сайгон і деякі ін
ші міста на півдні країни. Залізницю «Тхонг- 
Нхат» було паралізовано. А з появою ма
ріонеткового режиму в Сайгоні та початком 
агресії Сполучених Штатів, залізниця —  
особливо її відрізок від Сайгона до сімнад
цятої паралелі —  зовсім вийшла з ладу. Під 
час війни було зруйновано станції та до
рожні споруди, знищено сотні кілометрів 
колії, мости, тунелі, лінії зв’язку. Американ
ська авіація руйнувала залізницю і на північ 
від сімнадцятої паралелі.

Власті Демократичної Республіки В’єтнам 
не раз намагалися відбудувати залізни
цю, поновити рух поїздів. Але в Півден
ному В’єтнамі командування американських 
військ користувалося переважно автомо
більними шляхами, «Тхонг-Нхат» було зов
сім занедбано. Залізниця перестала тут ді
яти.

Восени 1975 року спільна комісія уряду 
ДРВ і Тимчасового революційного уряду 
Республіки Південний В’єтнам склала акт 
про стан залізниці: 600 кілометрів цілком 
зруйнованої і 800 кілометрів пошкодженої 
колії, 300 зруйнованих і 100 пошкоджених

мостів, понад 100 виведених з ладу тунелів, 
близько 100 зруйнованих станцій, 1500 кіло
метрів знищених ліній зв’язку.

«Тхонг-Нхат» фактично не існувала.
Коли преса повідомила про рішення від

будувати залізницю протягом одного року, 
деякі західні фахівці вважали, що це не
можливо. Але ось у грудні 1975 року одно
часно на кількох відрізках «Тхонг-Нхат» по
чалися роботи, і кореспонденти західної 
преси змушені були написати про нечувані 
масштаби відбудовчих робіт, про високий 
трудовий ентузіазм десятків тисяч в’єтнам
ців із Півночі й Півдня, переважно юнаків і 
дівчат, а також солдатів збройних сил ДРВ 
та Республіки Південний В’єтнам.

Насамперед треба було виявити і знеш
кодити тисячі мін, багато снарядів і бомб, 
які не вибухнули. Бійці збройних сил Рес
публіки Південний В’єтнам виявили при цьо
му справжній героїзм.

Через шість місяців після початку відбу
довчих робіт уже вдалося відкрити рух по
їздів на дільницях Хошімін — Ф у Май про
тяжністю 680 кілометоів і Дананг — Май 
Хань протяжністю 140 кілометрів.

...Міст через річку Лам —  один із най
більших на залізниці «Тхонг-Нхат». Його 
збудовано німецькими фірмами 1927 року 
в рахунок репарацій, які Німеччина мала

Передовий гірник з рудника «Єд
ність» Тран Ксуан Гуан. Він став 
депутатом Національних зборів Со
ціалістичної Республіки В’єтнам.
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сплачувати Франції за Версальською уго
дою. Це дуже складна інженерна споруда. 
В 1945 році, коли колонізатори почали аг
ресію проти молодої в’єтнамської держави, 
міст було зруйновано. 1962 року, після Ж е
невської угоди про мир в Індокитаї, роби
лися спроби відбудувати міст через Лам, 
був уже готовий технічний проект. Але аг
ресія Сполучених Штатів проти В’єтнаму пе
решкодила цим планам.

І ось тепер відбудову мосту очолив інже
нер з Ханоя Лом Нгок Хоа. Випускник Ха
нойської вищої технічної школи, він має 
вже чималий досвід таких робіт. Тут же 
працює і його дружина, вона досвідчений 
майстер електрозварювання.

Дільниця під назвою Там Ку в районі Бан 
Хаї, між Данангом і Ф у Май відзначається 
особливо складним профілем, вона чи не 
найважчий о б ’єкт відбудови. Парторг 
восьмитисячного колективу, що тут працює, 
53-річний Нгуєн Тхай —  колишній коман
дир полку, який особливо відзначився у 
вирішальній битві під Дьєн Б’єн Ф у. Після 
багатьох років військової служби його, дос
відченого командира, відрядили на новий 
фронт — трудовий. Нгуєн Тхай має неаби
який досвід знешкодження мін та снарядів, 
а на дільниці Там Ку їх виявилося особливо 
багато. Понад півтори тисячі самих тільки 
мін. Нерідко у складних випадках сапери 
зверталися по допомогу до парторга діль
ниці. Одна з урядових нагород, які має 
Нгуєн Тхай, є нагородою за участь у цій не
безпечній роботі.

Тверда впевненість у тому, що залізницю 
«Тхонг-Нхат» буде відбудовано у встановле
ні строки, дає змогу вже тепер планувати 
перспективний розвиток цілих економічних 
районів. Адже залізниця проходить через 
місця великих покладів корисних копалин. 
У районі Камрана і Намдіня — це залізна 
руда і хром, поблизу міста Вінь —  марга
нець, навколо Фумі —  кам’яне вугілля. Тут , 
ведуться підготовчі роботи. А коли почне 
діяти залізниця, вона прийме перші вантажі 
з відбудованих та нових рудників і шахт.

«Дорога єдності» —  так уже назвали у 
В’єтнамі залізницю, що поступово стає до 
ладу. І не лише тому, що вона сприятиме 
економічному об’єднанню Півночі й Півдня. 
Адже на її відбудові працюють десятки ти
сяч людей з Півночі і з Півдня. У спільній 
праці трудящі краще пізнають одне одно
го, здружуються.

«Дорога єдності», як зазначає газета 
«Нян зан», —  це також приклад взаємодо
помоги між соціалістичними країнами. На 
будівництво надходять рейки з Радянського

На вулицях міста Хошімін

Сою зу, локомотиви й вагони з Німецької 
Демократичної Республіки, телефонно-те
леграфне обладнання з Угорщини, різні 
механізми з Польщі й Чехословаччини. Ко
ли в Дананг прибула перша велика партія 
рейок із СРСР, тут відбувся врочистий мі
тинг. А відкриття руху поїздів на кожній 
дільниці перетворюється на всенародне 
свято.

Мине ще кілька місяців, і вся «Тхонг- 
Нхат», від Ханоя до Хошіміна стане до ла
ду. Це буде не просто відбудована стара 
залізниця, яка веде свій родовід ще з кін
ця минулого століття. Незважаючи на нечу- 
вано стислі строки, залізницю відбудовують 
на сучасній технічній основі, з використан
ням найновіших досягнень інженерної нау
ки й практики.

Це з боку чисто технічного. А от політич
не й економічне значення залізниці «Тхонг- 
Нхат» важко переоцінити. Вона стане ніби 
реальним виявом єдності в’єтнамського на
роду, вибореної за десятки років важких 
визвольних битв.

Валерій МИХАЙЛЕНКО
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МІЛЬЙОНІВ

За даними ЮНЕСКО, сьогодні в капіталістич
ному світі понад 40 мільйонів дітей віком до 
чотирнадцяти років працюють нарівні з дорос- 
лими: на фабриках, дрібних підприємствах, у 
магазинах, готелях, ресторанах, на складах, 
продавцями на вулицях і т. д. Багатьом із них 
ще не виповнилося й шести років. Нерідко 
дітей змушують виконувати роботу, шкідливу 
для здоров’я. Так, у багатьох країнах вони 
працюють на підприємствах хімічної промис
ловості, на фабриках скла, підносять фарби та 
інші хімічні матеріали, перебувають у примі
щеннях з дуже низькими або дуже високими 
температурами.

У  країнах Африки, Азії, Латинської Амери
ки, Близького Сходу, а також у країнах Пів
нічної і Південної Європи часто можна зустрі
чати дітей, які працюють на дрібних підпри
ємствах. Діти шиють, тчуть, обробляють різні 
метали, шкіру, виготовляють взуття, килими, 
гудзики, іграшки, кошики. Вони працюють У 
родинах майстрів, де навчаються якогось тра
диційного ремесла. Винагорода за дитячу пра
цю надзвичайно низька. Умови праці —  дуже 
погані і небезпечні для життя маленьких про
летарів. Віддавати дітей на таку роботу
змушують злидні.

Працюють діти й на будівництві. Вони розчи
щають будівельні майданчики, переносять ма
теріали, виконують іншу різноманітну роботу.

Особливо жорстокої експлуатації зазнають 
безпритульні діти.

Досить широко використовується дитяча 
праця в домашньому господарстві. Багаті роди
ни нерідко наймають неповнолітніх для слугу
вання.

За даними анкети Міжнародної організації 
праці, в деяких країнах закон бере під захист 
дітей до чотирнадцяти років. Тому, коли бать
ки або опікуни привозять із провінції в міста 
неповнолітніх, частіше дівчат, і наймають їх як 
хатню прислугу, то ця форма експлуатації ди
тячої праці прикривається фальшивим «усинов
ленням». Така практика особливо поширена в 
країнах Центральної Америки, Близького Схо
ду та в ряді районів Азії.

Законом дозволяється використовувати ди
тячу працю в сільському господарстві лише 
за відповідних умов. Проте дітям часто дово
диться виконувати найтяжчу роботу. Наприк
лад, у Бразілії діти сіють і збирають бавовну, 
рис, цукрові буряки, кофе й какао.

До 1966 року законодавством США не забо
ронялося використання праці дітей у сільсь
кому господарстві під час навчання.

Нині в законі є відповідний пункт, проте 
стосується він лише праці, шкідливої для здо
ров’я. До того ж. його дія поширюється не на 
всі штати. Сьогодні майже в кожному штаті 
можна бачити на поденній сільськогосподарсь
кій роботі неповнолітніх. 1967 року на амери
канських фермах поденно працювало понад 
300 000 дітей віком до чотирнадцяти років. 
Близько 40 000 з них —  це діти робітників-емі- 
грантів. За анкетним опитуванням. пра
цювали вони, як правило, повний робочий 
день. Лише останнім часом запроваджуються 
незначні обмеження щодо дитячої праці в 
сільському господарстві.

І ще факти, які не можуть не тривожити. В 
наш час, коли в сільському господарстві ши
роко застосовується техніка, праця в цій га
лузі —  а особливо для дітей —  стає дедалі 
небезпечнішою. Це підтверджують і офіційні 
дані. Так, лише в штаті Нью-Йорк за час від 
1940 до 1967 року, внаслідок виробничих травм 
загинуло 47 дітей —  5 — 14-рІчного віку, 42 з них 
працювали на фермах як наймити.

Ця дівчинка з Андалузії 
рано пізнала гірке життя.
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статті з питань історії, літератури і 
мистецтва, матеріали, присвячені су
спільним проблемам, поезію і прозу 
арабських письменників.

Он
X ІРЛАНДІЯ

АНГЛІЯ hJQ

Життю й діяльності одного з ватаж
ків ірландського повстання 1916 р. 
Джеймса Коннолі присвячено епічну 
драму Маргарет д’Арсі та Джона Ар
дена «Сага про Джеймса Коннолі», 
яка з успіхом іде на сценах Белфаста 
і Лондона.
Відгукуючись на виставу в лондон
ському «Фрі-сієтр», газета «Мориінг 
Стар» пише, що ніколи досі на бри
танській сцені не з ’являвся такий ре
волюційний спектакль, присвячений 
ірландській проблемі.
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Патріарх ірландської літератури, ро
маніст, новеліст і есеїст ПІон О’Фао- 
лейн випустив збірку оповідань «Пра
ця просто неба». На відміну від біль-

В лондонській Національній галереї 
експонувалося невідоме досі полотно 
Рембрандта — портрет Хендріке ^
Стофелс, подруги великого митця ©
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Портрет Хендріке Стофелс роботи 
Рембрандта в Національній галереї.
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останніх років його життя. Реставра
тор Артур Лукас (на знімку — в 
центрі) визначив, що портрет написа
ний 1659 року.

ІРАК
«Арабські горизонти» — новий літе
ратурний щомісячник, який почав 
виходити в Багдаді. Журнал друкує
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Шон О’Фаолейн.

шості його попередніх творів, ці опо
відання присвячені проблемам пере
важно міської Ірландії, яка витісняє 
Ірландію патріархальну, селянську. 
Критика звертає увагу на поєднання 
в новелістиці Шона О’Фаолейна лі
ричного і скептичного, побутового й 
інтелектуального начал.

ІТАЛІЯ
Альберто Моравіа надрукував новий 
збірник оповідань під назвою «Бо!», 
що означає приблизно «Чи я знаю?!» 
Герої цих творів — римські дівчата 
й жінки.

О
Дія фільму «Запаморочення» Мауро 
Болоньїні відбувається у фашист
ській Італії. Головний герой, лікар- 
психіатр, порівнюючи результати 
своїх досліджень з італійською дійс-
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ністю, поступово приходить до вис- 
новку, що світ, у якому він живе, «ЧГ* 
має всі клінічні ознаки цілковитого н—н 
безумства... е а
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Кадр із фільму «Запаморочення».
О

У фільмі беруть участь актори Мар- 
чело Мастроянні, Лючія Возе, Фран- 
суаз Фабін та ін.

КОЛУМБІЯ
Паризький тижневик «Нувель літте- 
рер» опублікував інтерв'ю з Габріе- 
лем Гарсіа Маркесом. «Про мене ча
сто кажуть, що єдиною моєю книгою 
є «Сто років самотності», — сказав 
письменник. — Але той, хто вміє ди
витися на речі ширше, легко поба
чить, що, власне, все, написане мною 
дотепер, — про самотність... «Сто ро
ків самотності» в моєму розумінні 
— це синтез усього, що символізує 
сьогоднішню південноамериканську 
дійсність. Працюючи над цією кни
гою, я прагнув передусім довести, 
що ідея самотності є антитезою ідеї 
взаємної колективної відповідаль
ності. Я трактував цю проблему з 
політичної точки зору. І гадаю, що 
мені пощастило довести це. Самот
ністю пояснюється розклад особи
стості героїв, вона диктує їхню пове
дінку, діяльність».
Письменник також розповів про робо
ту над своїм новим романом «Осінь 
патріарха».
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МОНГОЛІЯ
В монгольській літературі останніх 
років домінує тематика, пов’язана із 
сучасністю, — зазначає секретар 
Монгольської Спілки письменників 
Д. Цедев у газеті «Новости Монго
лии». Останнім часом з ’явилися такі 
важливі й актуальні твори, як рома
ни «Інженер Ундрах» 3. Пурева, «Бі
ле джерело» Д. Гари, п’єса «Коштов
ний камінь» Д. Мягмара. Одним з 
найважливіших досягнень монголь
ської прози є швидкий розвиток жан
ру оповідання. Глибоке проникнення 
у внутрішній світ героїв характери
зує оповідання «Багатий оазис» 
Е. Ердене, «Перший Новий Рік» 
Д. Тарви, «Юнден з червоної юрти» 
С. Дашдора. Вплив науково-технічної 
революції на всі галузі життя, вели
чезні зміни в духовному обличчі тру
дівника відбиті в оповіданнях «Тепло 
серця» Д. Мягмара, «Осіння ніч» 
Л. Чойжилсурена.

ндр
Мистецькою премією НДР за 1976 
рік відзначено молодого гравера Кар- 
ла-Георга Гірша. Особливий інтерес

З ілюстрацій до «Селянської війни 
в Німеччині» Ф. Енгельса.

становить блискучий графічний цикл 
Гірша — ілюстрації до «Селянської 
війни в Німеччині» Ф. Енгельса та 
до «Литовських клавірів» И. Бобров- 
ського. Художня критика НДР вка-
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альдо, — в нашій поезії відбуваєть- 
ся взаємопроникнення соціального й 

*—н індивідуального начал, що й визна
н і  чило її  глибоко політичний дух». Ро- 
C D  муальдо підкреслив також, що в ne
tsU  руанській поезії особливе місце посі-
X !  дають релікти індіанської поетичної 

традиції.

Е—*

З ілюстрацій до «Литовських клавірів» 
И. Бобровського.

зує на намагання митця створити як
найближчий візуальний еквівалент 
ілюстрованих текстів — намагання, 
що будується на високій професіо
нальній і філософській культурі 
художника, який синтезує найкращі 
традиції німецької графіки.

ПЕРУ
Алехандро Рому альдо, один із про
відних поетів країни, в інтерв’ю, да- ^  
йому кубинським журналістам, сха- 
рактеризував становище в сучасній 
перуанській поезії. «Починаючи з _  
творчості X. Ерауда (1942— 1963), 
вождя нового покоління перуанських 
поетів, — каже Алехандро Рому- j"""1М-і

Алехандро Ромуальдо Рн
X

ПОЛЬЩА
Факсимільні видання видавництва 
«Оссолінеум» посідають особливе 
місце в сучасній польській культурі. 
Завдяки їм читач може грунтовно 
ознайомитися з першими публікація
ми найвидатніших творів чи не всіх 
епох польського красного письменст
ва — від «Фрашок» Яна Коханов- 
ського до першовидань Ципріана 
Норвіда.
Новим починанням видавництва є 
серія «Скарбниця бібліофіла», до 
якої ввійдуть тридцять стародруків. 
Готуються також факсимільні видан
ня перших журнальних публікацій 
Адама Міцкевича, що побачили світ 
1815— 1855 рр., і всі прижиттєві 
першопублікації творів Юліуша Сло
вацького.

ФРАНЦІЯ
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Фотографічний автопортрет 
^ 5  І. Байяра (1842 р.).
с Ь
}п-; Документально доведено, що бать- 
PL* ком фотографії є не Ньєпс чи Дагер, 

як досі вважалося, а їх сучасник Іп- 
[  ! політ Байяр, що організував вистав- 

ку своїх фотознімків за кілька міся- 
р» , цїв до того, як Араго виступив із 

своєю славнозвісною доповіддю про 
Е і винахід Дагера. Діяльність Байяра.

і очевидно, — найбільш рання сторін 
*=3 на в історії фотографії.
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—  Відколи я купив машину, я став 
іншою людиною.

«Павлиха», Югославія.
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