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Галина
АУДЕРСЬКА

Г а л и н а  А у д е р с ь к а  —  п о л ь с ь к а  п и с ь 
м ен н и ц я . Н а р о д и л а с я  1904  р . в О д ес і  
А в т о р  ч и с л е н н и х  п р о з о в и х  і д р а м а т у р г іч 
н и х  т в о р ів . Н а й в ід о м іш і з  н и х : п ’ є с и  « П е 
ки  м и  ж и в і » ,  « З а ч а р о в а н а  з а т о к а » .  « І  в с е  
ж  т а к и  к о х а н н я » ,  «С т е ж к а  ч е р е з  п о л е » ,  
«С к а н д а л  у  Я в о р о в і » ,  п о в іс т ь  « П л ід  г р а н а 
т о в о го  д е р е в а »  (1 9 7 3 ), р о м а н и  « Б а б и н е  л і 
т о »  (1974 ). «П т а ш и н и й  т р а к т »  (1 9 7 3 1  з б ір 
к а  о п о в ід а н ь  «С м а р а г д о в і  о ч і »  (19 7 7 ).

Повість
Ч А С Т И Н А  ПЕРША

У заіІЕку тополі
Той ранок видався мені таким гарячим, як іноді буває людське 

тіло в душній кімнаті чи в занадто теплому ліжку.
Курною дорогою я піднімався вгору, весь час угору. Можливо, 

підйом був і не дуже крутий, але серце моє калатало дедалі приско- 
реніше. Нарешті настала така хвилина, коли мені здалося, що гаряче 
повітря в алеї стало переді мною вібруючим стовпом. Галюцинація? 
Втома? Я зійшов на узбіччя й сів на стовбур поваленого дерева. Вітру 
не було, однак тут, між товстими вербами, повітря, мабуть-таки, стру
мувало, бо листя на гілці під моєю рукою ворушилося, спершу швид
ко, а потім, коли вщух цей легкий подих, якого я зовсім не відчував,— 
дедалі повільніше. Нестерпна спека не опадала, проте я, втупившись 
очима в гойдливу гілку, черпав з її рухів спокій і впевненість, що цей 
вітерець додасть мені сили дійти туди, куди я собі сьогодні визначив,
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а саме: на вершину пагорба, звідки, напевне, відкриється широкий 
краєвид на долину «по той бік».

Я почувався вже краще, задишка поволі відступала. Так. За хви
лину я підведуся й піду, однак уже не серединою цієї дороги з рудої 
замші, а цим зеленим пругом попід старими вербами, перестрибуючи 
через трухляві колоди.

Я глянув на них. Вони лежали, повалені недавньою бурею, ще 
вкриті зеленим листям, ще не зовсім мертві. За ними у щільному ряду 
дерев зяяли щербини, порожні місця, що їх ці дерева залишили після 
себе. Такі прогалини утворювалися і в наших шеренгах, коли на ве
чірній перекличці хлопці падали, непритомніючи від утоми. Після них і 
в нашій пам’яті назавжди залишалися порожні місця.

Ні, не думати про це. У всякому разі, не тепер. Мені вже краще, 
я дихаю глибоко, майже зовсім вільно. Благословенний вітер прори
вається з-за моєї спини в душну алею крізь прогалину, що виникла 
на місці поваленого дерева, на якому я зараз сиджу. Ось він на хви
линку вщух, але гілка, яку конвульсивно стискають мої пальці, ще во
рушиться. Пальці заніміли, отож я піднімаю руку, стріпую нею, роз
тираю, і мене поволі охоплює подив: невже я і справді ослаб настільки, 
щоб отак чіплятися за цю тоненьку гілочку? Поблажливо всміхаю
чись, я дивлюся на неї й бачу, що листя її вже не тремтить. Воно 
сріблясте, свіже, але непорушне, наче маленькі рибки, яких викинуло 
на берег хвилею. Я спираюся рукою на примхливу гілочку, глибоко 
запускаю пальці в її кучері. Помічаю, що вона знову починає тремтіти, 
тріпотіти листочками. Тепер я вже знаю: вона вібрує в такт ударам 
мого серця. Це його пульсування бачив я в русі гілочки дерева і бачу 
знову, бачу поза собою, вперше в житті бачу, а не чую. Я був спри
йняв це як подих вітру, і душа моя поволі стала заспокоюватися. Те
пер я вже знаю — коло замкнулося: це моє власне розхвильоване серце, 
профільтроване крізь вербову зелень, принесло мені спокій і впевне
ність, що за хвилину я знову зможу випростатися, потягтися й піти 
далі, аж на вершечок горба.

Я дивився на гілочку, яка пульсувала моєю кров’ю, спершу з ці
кавістю, а потім з якимсь дивним жалем. Вона ввела мене в оману. її 
тріпотіння було фальшиве, як жвавість підстаркуватої жінки, котра 
зваблює молодшого за себе коханця. Телімена? Тадеуш?1 Смішні ре
мінісценції й смішні жалі.

Я підвівся. Вже йдучи, кінчиками пальців торкнувся листочків із 
сріблястим полиском. Більше не почував до них жалю. Звідки б не 
прийшла до мене надія, але якщо вона принесе мені спокій, бодай 
крихту спокою, я прийму її. Прийму всюди, незалежно від того, де її 
знайду. Хай навіть у своєму серці.

Я досяг вершини пагорба й зупинився неподалік від стрункої то
полі. Звідки тут узялося це дерево, таке чуже в цій вербовій алеї? 
Щоправда, воно росло трохи осторонь, уже на самому пагорбі, де я 
стояв, хитаючись від утоми, проте не сідав. Мені хотілося якнайскорі
ше окинути поглядом широкий обрій і побачити те, що я прагнув 
побачити й заради чого, власне, сюди прийшов.

Долина пра-Вісли лежала внизу піді мною, з пологими, як у ноч
вах, берегами, і повна, як ночви, тіста. Я знаю, що ця жовтизна — то

* Телімена і Тадеуш — герої поеми А. Міцкевича «Пан Тадеуш»
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тшши стиглі хліби, пополовіле на сонці жито, а проте подумав саме 
так: «тепле, учинене на калачі тісто». Зрештою, раніше чи пізніше, 
урожай цієї долини поглинуть голодні роти, туге колосся хлібною 
шкуринкою захрумтить на людських зубах.

Отже, ночви, повні пахучого тіста... З одного боку балансував я 
сам, а з другого—зеленів ліс, чітко вимальовуючись на тлі безхмарного 
неба. В самому тісті, немов бурі острівці родзинок та шматочки апель
синової шкурки, стирчали щедро розтрушені хазяйською рукою будин
ки селищ і вежі костьолів. Одна з них могла бути вежею з мого ма
люнка і недалеко від неї міг стояти той дім, дім мого раннього 
дитинства. ~ х

Була вже одинадцята година, сонце припікало, тополя кидала 
густу трикутну тінь. Я стояв непорушно й дивився вниз у долину. З 
усіх цих контурів той, на самому її краю, який чітко вирізнявся на тлі 
дерев, видався мені найбільш знайомим. Треба примружити очі, може; 
я побачу зразу ж біля нього мій голубник? Ні, це неможливо, я добре 
знаю, що з такої відстані його не побачити. Вежу — так. Але краще 
берегти зір, не напружувати його до болю. Я відвертаюся, наче для 
того, щоб дати перепочинок очам, а насправді, щоб продовжити хви
лину радісного очікування, і дивлюся на ліс. Чи був я там коли-небудь 
у дитинстві? Чи може цей ліс бути тим лісом? У цю хвилину він — ли
ше живлюща пляма зелені, в якій тонуть, відпочиваючи, мої очі. Вже 
відпочили. Тепер вони ковзають по його листяній стіні й повільно вер
таються до вежі. Крадькома оглядають її, готові будь-якої миті до 
панічної втечі. Бояться сполохати надію, яка в цю секунду виповнює 
вежу, роздимає її, збільшує до розмірів, що закарбувалися у пам’яті. 
Те, що я бачу, може виявитися оманою, хвилину тому вежа була 
стрункіша. Я заплющую очі. В цій спеці, при яскравому сонці, я, ма
буть, не бачу як слід...

Під стуленими повіками в мене танцюють барвисті кола. Ще хви
лина відпочинку для серця. В лівому боці знову озивається гострий 
біль. Байдуже, перечекаю. Я глибоко, ритмічно дихаю, і біль одразу ж 
відступає: я адову відчуващ, дцо серце моє живе. Лишається тільки 

‘ ч^атж-дц. т ^  На ЩІк-МШтву, вежі, єдиний, неповторний,
випалений у моєму мозку, наче в м’якій корі дерева. Ще хвилина тер
піння: я повинен змусити себе до цілковитого спокою. Але очі мої не 
хочуть спокою, вони з цікавістю бігають, знову нишпорять, спершу по 
небу, на якому з’явилися хмарки, потім по темній стіні лісу й нарешті, 
немов зголоднілі голуби, вертаються до голубника — до вежі. Обма
цують її, милуються формою, кольором черепиці, якою вкрито дах, мі
ряють його похилість, висоту... Так, мабуть, це той самий дах, та сама 
вежа. Біля неї будинки. Один із них, ні, аж два, вкриті червоною че
репицею. Червоною, я це добре пам’ятаю. Червоний ореол, який ото
чує в цю мить костьол, довколишні будинки... Червоне небо, хмари, 
поля. Все навкруг мене червоне, червоне, червоне...

Не знаю, як довго пролежав я на вершині пагорба. Коли я при
йшов до тями, поруч не було, як звичайно трапляється в романах і в 
кіно, привітних рятівників, і нічиє заклопотане обличчя не схилилося 
наді мною. Я був один, неабияк здивований тим, що сталося, і надзви
чайно самотній. Я підповз до тополі, прихилився до шерехатого стов
бура й довго сидів так, не ворушачись. Потім знову спрямував погляд
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на долину. Жадібний, упертий, я б сказав навіть, ненаситний. Це4'не 
був міраж: я знову побачив і село, і костьол, і йог® вежу.

Ще кілька хвилин терпіння, мовного розслабленая —А я зійду вниз, 
у долину. Це єдиний мій шанс, ї я не втрачу його, бо знадоу що вже 
більше ніколи не піднімуся сюди, не повторю це сходження, з® яке трохи 
не поплатився життям. Я мушу зійти вииз, хоч би й нічого* ие знайшов 
там, у долині, мушу зійти іще сьогодні, за кілька годин*, коди як слід 
відпочину, як тільки до мене повернуться *сили, поки мені ме зробилося 
зовсім зле. Зле? Те, що зі мною сталося, спричинили втома і спека. Я 
ще й досі почуваю себе стомленим і ослаблим, хоч і забув уже про 
біль. Можу, зрештою, й почекати — нічого іншого я/не роблю вже. 
багато років...

Дорога з рядами верб кудись, мабуть-таки, веде —- вона не заросла 
й не мертва. Якщо не зараз, то протягом найближчо? години неодмінно 
над’їде якийсь віз, якась хура з сіном. А якщо/ й не над’їде...

Зрештою, я не такий уже й слабий, щоб не зійти наниз самому, 
власне кажучи, просто скотитися з цієї xpj?jri. А поки що тішитиму себе 
думкою, що стовбур тополі холодний і Що люди вмирають не тільки 
через брак сили, але іноді й від її. надміру.

Я нікуди не поспішаю. Сиджу тут, на вершині пагорба в затінку 
тополі, з якої сиплеться білий пух. Тільки тепер бачу, що простір до
вкола неї, ніби клубами вати, вкритий пухом насіння, яке безнастанно 
порошить з усіх великих і малих гілок. Цим пухом хвилину тому я ви
тирав лоба, зрошеного холодним потом. Повзучи, торкався пальцями 
землі, й саме тоді моя долоня конвульсивно затиснула м’який клубок. 
Білі крила тополиного насіння торкнулися мого обличчя, витерли вогкі 
повіки. Я дивлюся тепер на їхній лет, на кружляння в нагрітому по
вітрі й знаю, що не зрівняюся з ними, що не можу йти далі, хоч уже 
здатен відчувати, здатен радіти від думки, що цього разу таки досяг 
мети.

Ця долина біля моїх ніг... Я знайшов її. І раптом мене починає 
брати подив, як це могло статися, що я шукав її так довго?

її очі були повні сліз. Мене це так здивувало, що я не спроможний 
був слухати уважно те, що говорив лікар, навіть більше: уперше, від
коли він став для мене вістуном добрих новин, я забажав, щоб. він 
перестав, нарешті, наді мною туркотати й забирався геть. Те, що його 
иадто довгий монолог я назвав у думці туркотанням, свідчило про мою 
нетерплячку. Вони постояли наді мною ще якусь хвилину, а тоді пішли. 
Тепер я лежав у цілковитій тиші, весь напружений і сторожкий: смерть 
відступила з порожніми руками, я знову існував, і разом зі мною 
до життя повернулися всі давні страхи й ця настороженість, що рані
ше була таким звичним для мене станом, а тепер обернулася на муку. 
Я думав, наївно сподівався, що, коли видужаю, то почну все з початку. 
Я навіть складав у думці плани свого нового життя, докорінно перебу
довував самого себе. Поки я міг тільки розмірковувати, все це мені 
здавалося зовсім простим, і виняткові хвилини радості в хворобі я 
завдячую саме цій надії. Навіть більше — цьому бажанню. Яке це 
щастя — одірватися не лише від колишніх страждань і недуг, а й від 
усього того в тобі, що дратує тебе, завдає болю, сердить. І ось перша 
поразка, Я повертаюся до здоров’я — і знову цей страх, ця сторож

ГАЛИНА АУДЕРСЬКА. Плід гранатового дерева.



кість... Як же мало було треба, щоб звільнити пекельні сили, котрі 
дрімали в мені! Вистачило кількох слів лікаря і сліз в очах, у її очах.

Вона прийшла не скоро — провела лікаря аж у вестибюль. Я ди
вився на неї з-під опущених повік. її сірі очі були зовсім сухі, щоки 
і скроні легенько припудрені. Або я тоді помилився, або вона встигла 
знищити всі сліди своєї короткочасної слабостї. Хвилювання для Аліції 
було забороненою зоною, і вона ніколи не дозволяла собі її порушу
вати. Та я все ще мав надію, хоч і слабеньку, не наважувався навіть 
думати про неї.

Я розплющив очі.
— Ти спав?
— Ні.
— Вигляд у тебе не дуже щасливий. А тим часом лікар запевняє, 

що це дуже рідкісний випадок.
— Воскресіння? Не забувай, що Лазар, повернувшись до батьків, 

не зміг знайти з ними спільної мови. Кажуть, він цілими годинами си
дів під будинком, дивився просто себе і мовчав. Був якийсь чудний, не 
схожий на себе.

Вона засміялася.
— Ти вмів мовчати цілими годинами й перед своїм зціленням. 

Любий мій, перестань філософувати і спробуй нарешті жити.
Аліція сказала це жартома, але очі її були серйозні й дивилися 

на мене пильно, немовби хотіли побачити більше, ніж бачили, вило
вити з мого нутра те, що в ньому було ще здорове й годилося для 
лікування, для пересадки на новий грунт. Одного разу я застав її на 
терасі, коли вона пересаджувала якісь багатолітні рослини і придивля
лася до них так само, як оце зараз до мене.

Одного разу? Якісь? Невже я починаю втрачати пам’ять? Ні, я до
бре пам’ятаю: це було торік у вересні. Вона відбирала вражені бактері
ями кореневища півників, відрізуючи ножем кашкоподібну масу, і так са
мо зосереджено шукала здорові частини, черешки стебел, іще не зачепле
ні гниллю. Я дивився тоді на її руки в брудних рукавичках, на нещасні 
кореневища, які вони очищали. На процес редукції. Бо це не був акт 
розмноження, а необхідний відбір кореневищ рослини, яка восени пе
реходила в стан спочинку. Всі кореневища виходили з цієї операції 
спотворені, зменшені наполовину, тим часом як у кутку тераси зростав 
горбик землі, змішаної з ампутованою гнилизною. Я з захопленням 
дивився тоді на очі Аліції, які вишукували живі, придатні для пере
саджування і зменшені до мінімуму пагони. Ці пагони були вже здорові, 
але чи залишилися вони такими, як тоді, коли їх закопали в землю? 
Я знаю, що півників пересаджують через кожних шість—сім років. 
Отже, ці кореневища росли такий довгий час, жили своїм підземним 
життям, акумулювали в собі запаси тих чи інших речовин на зиму або 
на період засухи. Очевидно, в міру зростання рослини її старші части
ни відмирали й ставали зайвими, як молочні зуби, як дитячі звички 
у кожного з нас. Але це був нормальний процес дозрівання, тим часом 
як ці кореневища виходили з забруднених землею рук моєї дружини 
оперовані, штучно оздоровлені. Це правда, що вони зберегли пучки 
вершечків, з яких — знову з волі Аліції — навесні розвинуться наземні 
пагони, листя й квіти. Але поки це настане, поки ці кореневища зацві
туть барвистими півниками, їм — закопаним у землю — доведеться по
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вернутися до давніх розмірів, знову стати, хоча б приблизно, тим, чим 
вони були, тобто самими собою. Тоді я сказав:

— Вони не цвістимуть цієї весни.
— Я залишаю тільки відрізки, на яких є бруньки.
— Відрізок — не ціле кореневище.
Вона знизала плечима.
— Вони переболіють, я знаю.
— їх одужання залежатиме також від гатунку субстрату, від 

грунту.
Я був певен: вона знає, що я маю на увазі середовище, до якого 

звикаю з такими труднощами, нас обох, наш дім.
— Я зробила все, що могла. Якщо вони не зацвітуть, я посаджу 

інші.
Я раптом відчув, що наді мною нависла загроза.
— Інші? Кольору лаванди, з пурпурово-фіолетовими пелюстками 

внизу? Такі самі, як ці?
Лише тоді вона повернулася й пильно глянула на мене.
— Якщо ти так дуже хочеш жити ілюзіями...
Більше нічого вона не сказала, і хтось сторонній міг би із цього 

нашого діалогу зробити тільки один висновок: я сентиментальний ду
рень, який заважає в роботі такій дбайливій садівниці. Але ми обоє 
добре розуміли підтекст цього обміну фразами, розуміли, які асоціації 
вражені кореневища навіяли спершу мені, а потім і моїй дружині. 
Вже багато років намагалася вона очистити мене, обстругати, звільни
ти від чужих тіл, які розкладалися в мені, від панариціїв спогадів. 
Це вона знаходила в мені здорові частини, укриті бруньками, що місти
ли в собі зародок стебла, листя, квітки. Все інше заслуговувало в її 
очах осуду й знищення, варте було стільки ж, скільки оця купа ко
ричневої маси, головною складовою частиною якої були вражені гни
лизною кореневища півників. Коли під час нашого обміну думками я 
зауважив, що відрізок — це ще не ціле кореневище, вона відчула в моїх 
словах те, що було в них насправді: бунт проти втручання препаратора. 
Покалічені півники можуть не зацвісти навесні, а хто дасть гарантію, 
що посаджені на їх місце милуватимуть око неповторним поєднанням 
барв і такими ж квітами, що й їхні попередники?

Я не хочу, як твердить вона, жити ілюзіями, але навіщо мені від
мовлятися від цих невеликих утіх для ока? Зрештою, не обманюймо 
самі себе. Ми обоє знаємо, що ці квіти для мене є чимось зовсім ін
шим, що вони, зацвітаючи щороку, дивляться на нас обох кольором 
тих лавандових очей, яких Аліція не бачила ніколи.

Кілька років тому, зразу ж після переїзду на цю вулицю, до цієї 
квартири на першому поверсі, я'приніс додому кореневища півників 
Rheintraube *, які мені подарувала Маля. Аліція навіть зраділа, коли 
побачила їх. Моя помилка полягала в тому, що коли вона згодом по
цікавилася, чому я вибрав для нашої тераси саме таку прикрасу і 
якого кольору будуть ці квіти, я відповів:

— Кольору очей моєї матері. Це важко описати, побачиш сама.
Тоді, лише один-єдиний раз, вона відступила від своїх непохитних

принципів і почала докладно розпитувати про все: чому саме півники 
нагадують мені моє раннє дитинство і звідки я знаю, що це був саме

3 Рейнське гроно (ИІІА.).
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цей різновид, назву якого — Rheintraube навіть запам’ятати важко. 
Але... саме тому, що вона завжди сумнівалася в правдивості моїх спо
гадів, що намагалася,— ще до нашого одруження,— затерти їх, витра
вити з моєї пам’яті, я з усіма подробицями розповів їй один із найран- 
ніших спогадів мого дитинства.

Ми жили тоді в селі, в тому будинку, куди приїхали влітку 
1939 року, щоб провести кілька місяців поблизу лісу. Мені 
було тоді чотири чи п’ять років, я часто хворів, і ліка
рям, які від самого мого народження не переставали мене ви
слухувати, міряти і зважувати, Варшава здавалася непридатним для 
мене місцем. Я навіть не пам’ятаю, як тоді виглядала моя сестра — 
ще немовля, яке спало цілими днями. Коли нас розлучили, їй було, 
мабуть, два роки, і жоден мій спогад не пов’язується з нею, неначе я 
взагалі ніколи не мав сестри. Від’їзд із Варшави й дорогу до села я 
пам’ятаю тільки через те, що заснув у поїзді, й на вокзалі моя мати, 
роздратована плачем маленької сестри і тим, що моє безвладне тіло 
щохвилини зсувалося їй на коліна, будила мене не так лагідно, як 
завжди, й казала не спати. Мене вразив не так зміст її слів, як тон, 
раптова підозра, що це не вона, що уві сні я помилково притулився до 
якоїсь зовсім чужої жінки. Я й досі пам’ятаю своє розпачливе схлипу
вання, перший у житті плач від страху залишитися сиротою, втратити 
матір. Перший свій плач, який я запам’ятав і який мав таким великим 
тягарем лягти на все моє дитинство, більше — на все життя.

Зима на селі,— а ми провели там і зиму, чекаючи повернення бать
ка,— запам’яталася мені білим снігом, заметами, куди я провалювався 
по пояс, скляними бурульками, які звисали з дерев. З того часу будь- 
яке чекання віє на мене крижаним холодом і має білий колір. Я грав
ся з сільськими дітьми, і вони, мабуть, допитувалися в мене, що робить 
мій батько і де він, бо ввечері, вже напівсонний, я не раз говорив ма
тері:

— Сьогодні повернувся Янеків батько, а вчора Стефанів. Кажуть, 
з війни, але без рушниць і без мундирів. Чому? Вони такі чудні... Мої 
олов’яні солдатики мають і мундири, і рушниці. А наш татко теж із 
цього села?

А коли вона заперечувала, нагадуючи мені, що ми приїхали сюди 
з міста, з Варшави, я ставив їй зовсім безглузді запитання:

— А хіба ті, що з міста, не повертаються? Чи, може, війну приду
мали для того, щоб, пішовши на неї, перестати бути татком?

Тоді мені здавалося, що найбільшою кривдою, якої війна завда
вала солдатові, було те, що він через неї втрачав батьківські права, 
що така дитина, як я, не міг уже називати його батьком. Як же ж тоді 
його називати? Мені здавалося неможливим, щоб мої батьки могли на
зиватися якось інакше, ніж «мама і тато». І лише перед нашою розлу: 
кою я зовсім випадково довідався, що моя мати має ще одне ім’я, що 
чужі люди кличуть її «пані Марія».

Якби вона захотіла, то могла б мені пояснити, що батько, офіцер- 
резервіст, поранений у перші дні війни, боячись, щоб німці його не ви
везли в Oflag \  переховувався спершу в госпіталі, а потім у якогось 
лісника, свого друга. Контактів з нами він майже не підтримував, бо 1

1 Табір для полонених офіцерів (нім.).
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мати, яку кілька разів викликали на допит у німецьку поліцію, запев
няла, що їй нічого не відомо про долю чоловіка. Тоді, першого року 
війни, вона, боячись, щоб я не виказав її таємницю сільським дітям,— 
вважала за краще не розмовляти зі мною про ці речі. Пізніше, в 
1941 році, коли батько, до якого так уже й не повернулися здоров’я 
і сили, жив далеко від нас у загубленій серед дрімучого лісу хаті ліс
ника, вона кілька разів кудись зникала, не кажучи, ні куди їде, ні коли 
повернеться. Тоді ми з сестрою залишалися під опікою господині, яку 
я прозвав Очковою змією, бо вона носила темні окуляри. Коли я ве
редував і вперто домагався, щоб мене мила й клала спати мама, Оч
кова змія терпляче пояснювала, що мама поїхала по харчі для нас, 
що вона привезе якусь одежину та нові черевички на дерев’яній пі
дошві. Я вірив у все це, а що ми під час окупації жили дуже скрутно, 
то з великим нетерпінням чекав материного повернення, яке чимось 
нагадувало мені прихід святого Миколая з важким мішком подарунків 
на плечах.

Після однієї з таких поїздок мати повернулася страшенно худа й 
бліда; навіть я, для кого вона завжди була найгарнішою в світі, ви̂  
знав, що вона дуже споганіла. Я сказав їй про це з усією жорстокістю 
розбещеної дитини.

Почувши ці мої слова, вона відвернулася, щоб приховати сльози, 
І пошепки сказала, що наш батько помер. Я тоді ще не знав, що це 
насправді означає, але мені були знайомі слова «помер», «розстріля
ний», і ми з товаришами навіть часто гралися в масові екзекуції, ві
шали бунтівників. ,* > - '

Смерть батька,— давно відсутнього в моєму кількарічному жит
ті,— нітрохи не вразила тоді мене. Я тільки бачив, що маму ця звістка 
якось зламала, що вона дуже нещасна, і, бажаючи її утішити, сказав:

— Це нічого, що батько зараз помер, зате він повернеться згодом. 
Ось побачиш. Я роблю так завжди.

Вона ніяк не зреагувала на мої слова, але Очкова змія, яка чула 
нашу розмову, суворо вичитала мені і так присоромила, що я вперше 
в житті відчув ненависть до себе, до неї, до всього світу дорослих. Але 
звідки я міг знати, яка ця смерть у дорослих? Потім я намагався по
тай довідатися про це, але ніхто не хотів або, може, не вмів розмовля
ти зі мною на цю тему. Що могло бути таке страхітливе в цих їхніх 
іграх, якщо я, малий хлопчак, знав уже абсолютно певно, що можна 
бути розстріляним і повішеним, а потім, ще того самого дня, з апети
том уминати вечерю і з приємністю змивати з шиї теплою водою бруд
ний слід од вірьовки? Невже вони були дурніші за нас? Не такі обе
режні?

Через кілька днів після повернення матері я підійшов до неї й по
просив, щоб вона навчила мене бути мудрим, як Очкова змія, як татко. 
Цю мою заяву вона сприйняла цілком серйозно, і, таким чином, моя 
наука розпочалася в шість років. Читати мене почала вчити Очкова 
змія ще в ті довгі тижні, коли матері не було вдома.

В той час я жив вільно, як і всі мої ровесники, і вже усвідомлю
вав страхітливість війни, що прокотилася нашою країною. Я бачив 
димучі згарища і разом з хлопцями лазив по руїнах розбомблених бу
динків. Вони вже брали мене до своїх ігор у війну й окупацію. Пер
шого року війни ми часто розігрували сцени панічної евакуації, те, що
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жрєжшда самі, коли у. вересні U939 року всі жмтелі нашого села втек
ли їв поближні ліси. Пам’ятаю, серед нас було також двоє дівчаток, 
ї «одне з них, шолодше за мене, звали Крися. Гралися ми приблизно 
так: Крися вдавала матір, яка коптила коляску, «повну клунків і ляльок, 
які були її дітьми, а ми, чолюзши, ішли дорогою, буцімто женучи 
перед собою коней і корів. Дргуга дівчинка, розкинувши руки, імітува
ла свист літака, що нібито з’являвся шшд шсюе й пікірував на нас. Ми 
розбігалися хто куди, ховалися ш© ровах, а шютгм гасали полями в по
шуках своєї худоби. Одного разу мала Криш зіграла свою роль над
звичайно праедивф. Вона сказалд, що її діти плачуть з голоду, отож 
далі йти не може;. Тещі один із хлопчиків звитяг з кишені брудний 
окрайчик хліба і проотяг його «дітдап». А«ве «Крися вихопила хліб у 
«нього з рук і з&апхала в трот собі

Ми всі аапро' тестували. Вона яшвиняа ®ула нагодувати дітей, а не 
їсти хліб, що шалешав годному з кас. Хліб цей був картковий, дуже не
смачний, але -смажу іншого хліба ав той час ми не знали. Я пам’ятаю,, 
що дівчина, захищаючись, весь час повлюрюкала:

— А я хто? Хто? йе дитина?
— Ні, ти\матш й тікаєш зі стшзкзное© села.
— Ти ще мала длш тогоц щоб яд&ашиея з нами.
Та вона не здавалася.
— Щоб їсти, :н зовсім не мала. Іош можна завжди. Моя донечка 

•теж голодна. І плаче. *Не хюче ощйти <ш цих твердих клунках.
— То скинь її.
— Теж мені зша йшовся! Дітей те вкидають.
— Так тр£ба. Чуєте? Знову меш т  літак!
— Мені страшно.
— Лягай на землнй
— Ні! Тікаймо в лі£! Швидше*! Швидше!
Охоплені -панікою, \Мої товаршій розбіглася хто куди, але я втекти 

не ивстиг. Мабу'к», об щось * спіткнувся, бо коли отямився, то побачив, 
що .лежу, вигаету вались на весь зріст, поперек шосе. І досі пам’ятаю 
перекинуту коляску, розсипані клуночки і ляльку, яка лежала на ве
ликій, безлюддай дорозі—  маленький трупик з розкинутими руками й 
ногами. Тій ж а**ті\ я дочув гуркіт моторів: прилетіли справжні німе
цькі літаки, як тоді, у хресні. Мені стало страшно, і я заплакав. Я 
плакав не так із жалю до себе, як із жалю до цього понівеченого тру
пика. То був одшнєданий раз, коли я заплакав під час наших жорсто
ких ігор у віиЩу. І

І все ж.таки «ІЖЛО, де$я жив у перші роки війни, може, тому, що 
воно лежало серед .лісів, запам’яталося мені як оазис щастя. То було 
свято безупинних гасань по луках, лазіння на розгойдані вітром дере
ва. Ми жили так близько від лісу, що я пірнав у його зелень не тільки 
вдень, а і  у моїх лісових свах, які пахли живицею, в яких тутукали 
дятли, співали жовті іволги їй стрибали білки. Разом з ними я стрибав 
з дерева на дерево, ^розгойдував вершечки струнких сосен, був водно
час плюмажем їхніхдрршх султанів у леті й гілкою, яка вгиналася 
під їхньою вагою. Мої дитячі сни починалися переважно з лету або 
здіймання вгору й закінчувалися падінням у якусь бездонну прірву, 
на м’яку ковдру з моху і перистої папороті. Від цього стрімкого по
льоту серце моє завмирало, а потім починало калатати, швидко, рап-
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тово, шалено. Я прокидався серед ночі, весь тремтячу стомлений ле
том, переляканий падінням, і це були єдині справжні страхи, якії 
мучили мене в ті роки. Хто міг тоді передбачити, що дитина, якій по
щастило уникнути жахів війни, незабаром стане однією» з найжорстоігі- 
ше скривджених її жертв і пізнає всі види страхів, всі; їхні відтінки й 
фази?

Поки що я жив у повному невіданні того, що мене чекало, позбав
лений, правду кажучи, батьківської опіки, але це були часи загального* 
матріархату, влади самотніх жінок, чиї чоловіки полягли у дні пам’ят
ного вересня, були інтерновані в таборах для військовополонених або 
стали жертвами облав, арештів та розстрілів на вулицях міст і сіл.

Смерть була визначена для кожного з жителів щш місць у басейні 
Вісли, f я з самого дитинства знав, що треба боятись мундира, тікати,, 
тільки-но забачиш німців. Але вони не часто з'являлися- у нашому домі 
під лісом, а буденні дні, особливо навесні і влітку, були для мене зо* 
лотими від сонця, зеленими і повними неба. Пам’ятаю, що тієї весни, 
коли мало закінчитися моє дитинство, я допомагав трохи матері пора
тися в городі і садив разом з нею ті лавандово-голубі півники, які 
мали відіграти в моєму житті роль рефрену з пасторалі раннього ди
тинства.

В городі біля мурованого будиночка Очкової змії на колишніх 
клумбах царювали буряки, картопля, морква, зеленіла петрушка, са
лата, біліли круглі головки цвітної капусти. Над ними звисали кетяга 
червоних і чорних порічок. Квітнути й тішити око тут дозволялося тіль
ки квітам, які давали пилок і до яких охоче прилітали бджоли, хрущі 
та метелики. Коли цвіли жовті золотушники, такі схожі на мімозу, 
довкола їхньої пухнастої волоті кружляли рої бджіл, утворюючи німб, 
променистий від їхніх крил і лункий від їхніх голосів. Я боявся ос і 
бджіл, отож віддавав перевагу садові, де росли груші, яблуні, черешні 
й сливи, плоди яких поволі перетворювали крохмаль на цукор і, вми
раючи тільки зовні, жили в мені далі, пульсували в моїй крові, збага
ченій їхніми соками й вітамінами.

Я любив допомагати зривати фрукти, видирався на дерева майже 
так само, як білки в моїх снах. Та найдужче любив я в червні, коли 
достигали черешні, вибігати разом зі старшими хлопцями після дощу 
в сади і, вхопившись.обіруч за гілку, гойдатися-на ній, бути для дере
ва останнім акордом, вітру й весняної грози. А- потім я стояв на траві, 
майже голий, з віття, яким я трусив, на моє тіло падав рясний дощ, 
весь сад був уже залитий сонцем і тільки черешні, обливаючись каска
дом срібного дощу, скидалися на світляні стовпи, міцно вбиті, в зелену 
траву. Достиглі плоди іноді падали додолу, м’яко вдарялися, в підстав
лені щоки, влучали, просто в розкриті від хвилювання роти. Холодні й 
мокрі, вони розбризкувалися в мені спершу освіжним соком, а потім 
позначали свій легковажний лет униз слідами кісточок на моріжку. Я 
струшував тільки дощові, краплі зі стигнучих плодів, щоб вони не тріс
калися, коли їх почнуть висушувати сонячні промені, і водночас сам 
був водою, травою, яка холодила босі ноги, й стиглою черешнею. Моя 
мати не сердилася, коли я повертався додому мокрий як хлющ, весь 
подряпаний, вимащений пурпуровим черешневим соком. Здається, по
тому вже більше ніколи не. зазнавав я такої радості, як тоді, коли, 
блискучий, наче ртуть, я мелькав серед листя і, рятуючи ніжні плоди
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від лопання, лопався сам, сам кривавився їхнім соком і власного 
кров’ю, котра шумувала в мені від щастя.

Чимось ЗОВСІхМ іншим були для мене улюблені материні півники, 
їх ми посадили під вікнами нашої кімнати, хоч Очкова змія і вислов
лювала своє незадоволення, шкодувала для них навіть такого малень
кого клаптика землі з південного боку. Але коли вони зацвіли, коли 
їхні загнуті вниз пелюстки спалахнули багряним і бузковим вогнем, а 
пелюстки внутрішні, закручені догори, стали голубі, як небо, й водночас 
лавандові, як очі моєї матері, всі змушені були визнати, що ці квіти — 
справжня окраса городу. Я любив лежати під ними, присував обличчя 
до кінчиків їхнього вузького, гострого листя і дивився на хмари, що, 
пробиті цими зеленими шаблями, здавалось, сповільнювали свій швид
кий лет і якусь мить гойдалися над моєю головою. Іноді мама, шукаю
чи мене, вихилялася з вікна, і тоді моєму щастю не було меж. Все в 
мене над головою було голубе: небо, її очі й пелюстки квітів з невідо
мою тоді мені назвою.

Це були лічені роки, коли я жив теперішністю. Потім настала така 
жорстока дійсність, що я міг жити виключно завдяки споминам про 
минуле і надією на майбутнє. У зрілі роки я пробував навчитися жи
ти теперішнім, цінувати і втішатися дарованим мені часом. Не спогля
дати, а переживати, визнавати те, що є. Це давалося мені нелегко, бо, 
як правило, я знищував теперешність або тим, що переживав у поточ
ну хвилину хвилини майбутні й нетерпляче переносився в день завт
рашній хоча б подумки, якщо не міг зробити цього насправді, або тим, 
що аналізував хвилини збіглі й повертався до минулого, прожитого 
сяк-так, не вичерпаного до дна й відкинутого, як надкушений плід. 
Часто звертання у спогадах до гіркого досвіду мого минулого мимохіть 
накладало гнітючий відбиток на моє повоєнне життя, яке, проте, було 
стерпне. А іншим разом, замість того, щоб жити хвилиною реальною 
і єдино сущою, я заглиблювався в споглядання хвилин майбутніх, та
ких непевних, що, може, мені зовсім не судилося їх пережити? Спога
ди про минуле і плани на майбутнє — ось що було змістом кожної 
хвилини мого життя. Я існував у теперішньому часі, ніби човен, що 
став на якір у спокійній річці, але думки мої були поглинуті хвилями, 
які могли ще тільки виникнути і вдаритись об борт, або тими, які вже 
вдарилися, відкотилися і розтанули в далині. В обох випадках для чов
на вони були ніщо, тож навіщо я приділяв їм стільки уваги? Чи озна
чало це, що я ніколи не жив насправді, що тільки сподівався на життя 
в майбутньому або, пережовуючи час минулий, пригадував себе таким, 
яким уже не був і не міг бути?

Думаючи про це своє несправжнє життя, життя, яке минало ніби 
на берегах дійсності, я завжди згадував два роки раннього дитинства, 
прожиті на селі. Тільки тоді,— крім днів хвороби,— я жив по-справж
ньому, вбирав у себе теперішність і відчував її смак. Тоді в мене не 
було споминів, і я не вмів іще мріяти. Для мене існувала тільки тепе
рішність, поза якою не було нічого. Може, через те ці роки завжди 
здавалися мені такими довгими? Це правда, що я відкривав тоді світ, 
що в мені й довкола мене відбувалося так багато подій, що час, здава
лося, плинув повільно, обважнілий, розбухлий від змісту. Але я певен, 
що почуття щастя, яке тоді виповнювало мене, й радість буття затри
мували плин часу, я міг смакувати його і що ще важливіше, бачити.
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Це був щй єдиний період у моєму житті, коли я,— вертаючись до по
рівняння із заякореним човном,— не думав про хвилі, що пропливали 
й відпливали, а просто відчував жар сонця, його блиск, запах води й 
ототожнював себе з річкою, з небесною блакиттю над головою. Нині вже 
немає тих безтурботних хвилин, які були тоді в моєму житті, а якщо 
навіть вони і збереглися ще, то їх скоротила, утяла тінь, яку кидає на 
них минуле або майбутнє.

Мабуть, через те, що вони приходять до мене так рідко й що вони 
такі обмежені, ці хвилини здаються мені неймовірно короткими. І час, 
у міру того, як людина старіє, здається, плине набагато швидше, ніж 
у дитинстві.

— Твої очі всміхаються. Кому, Тоні?
■— Не знаю.
— Неправда, ти знаєш.
— Може, моїм думкам?
— Радше півникам, які так гарно зацвіли.
— Чому? Може, вони всміхалися якраз тобі?
— Ох, ні, неправда!
— Аліціє!
— Ти всміхаєшся мені лише губами.
Це правда. Я поволі вертаюся до дня сьогоднішнього. Я повинен 

повернутися й то негайно, я це знаю. З’ясую ще тільки одне: чому я 
подумав про дорогу життя як про широку річку, на якій гойдається 
човен? Може, тому, що це єдина дорога, яка рухається, йде разом зі 
мною й скеровує мене, часто безвільного, на головну артерію, на стри
жень? Інші дороги, застиглі й нерухомі, стеляться під ноги, запрошую
чи до пригод у мандрівці самотою, але самі вони пасивні, ніколи не ви
рушають у спільну подорож. Тільки річка, хоч я б цього й не хотів, 
понесе мене, піде за мною, мов вірний товариш, аж до самого гирла, 
і там, вливаючи у море свої прісні води, зникне без сліду, як колись і 
я, на межі...

Отже, я всміхаюся їй уже тільки губами? Сердешна Аліція! А їй, 
як запевняє лікар, я великою мірою завдячую своїм поверненням до 
життя. Якби не вона, не її самовідданість і піклування, то я не зміг би 
відновити своє здоров’я і сили. Всі лікарі дійшли одностайної згоди, 
що в мене серце десятирічної дитини, і, коли з ним стався важкий ін
фаркт, це інфантильне серце перестало нормально битися.

Як завжди, я повертався з роботи додому, стояла велика спека, 
і раптом на сходах мені зробилося погано, я захитався, хапаючи роз
критим ротом повітря. Потім якийсь залізний обруч стиснув мої ребра, 
і я знепритомнів. До тями я прийшов лише на лікарняному ліжку. 
Дивна річ: ми не пам’ятаємо жодного з найважливіших моментів на
шого життя. Я, наприклад, не знаю, як прийшов на світ, ніхто ніколи 
не скаже мені, що тоді було — ніч, ранок чи, може, білий день? Хто 
був свідком мого народження і які перші слова промовила до мене 
мати?

Я також не знаю, що було зі мною після того, як я зомлів на схо
д а х , хто і як урятував мене від смерті. І колись, коли смерть прийде 
до мене насправді, я теж не знатиму, ні як умираю, ні через що.
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Початок і кінець — межі існування на землі — не можна порівняти 
зі стартом і фінішем, добре знайомими кожному спортсменові. Поча
ток усякого життя здається мені якимсь однозначним, строгим у лі
ніях і завжди схожим на базу доричної колони. Зате кінець,— те, що 
медики називають кончиною і підтверджують, свідоцтвом,— багато
значний, примхливий у лініях і багатий на різноманітні деталі, як ко
рінфські капітелі або ще як розмаїті оздоби колон індійських храмів. 
Бо існує тільки один спосіб приходу на цей світ, зате способів розпро
щатися з ним навіки — не злічити. Багатство форм смерті, безліч її 
варіантів і видів нагадують мені, що й серед цих ось півників, на які 
я зараз дивлюся, також існує кількасот підвидів, котрі різняться між 
собою порою цвітіння, висотою, розміром і кольором пелюсток. Але 
їхні бульби чи кореневища однакові. Всі і завжди.

Це справді була вже якась манія. Пам’ятаю, я відвертав голову, 
намагався не дивитися на нашу квітучу терасу, думати про щось інше. 
Але навіть ця незначна зміна положення нагадувала мені про те, що 
в мене є серце. Надто мале серце, як сказав лікар. Це він кинув пер
ший камінь і розбудив стоячу воду, якою я намагався бути.

— Ви перехворіли скарлатиною, нічого не знаючи про це?
— Так.
— Інші теж цього не знали? Мати, батько? Адже зараз двадцяте 

століття.
— Тоді було середньовіччя, лікарю. Диміли вогнища, горіли лю

ди. Я хворів у рейху, в концтаборі.
— Скільки ви лежали?
— День чи два, коли гарячка зовсім звалила мене з ніг.
— А період лущення?
— Я відкидав тоді сніг біля вбиральні. Лютувала завірюха, 

скрізь виростали замети.
— Он воно що...— Лікар пильніше придивився до мене.— Серце

ва недостатність, але чи тільки це основна причина? Може, останнім 
часом ви надто інтенсивно працювали? Пригадайте, будь ласка. Може, 
у вас були якісь прикрощі, труднощі на роботі?

— їх не бракує ніколи. Можливо, я й справді трохи перевтомився. 
Але найдужче виснажило мене цієї весни безсоння.

— Чому саме цієї весни?
— Не знаю. Низький тиск, стрибання температури, а може, пам’ять 

про те, що саме навесні мене викрали.
Він наморщив брови, на мить замислився, а тоді вирішив уточнити 

мою відповідь:
— Отже, вас вивезли з батьками до рейху?
— Ні. Мене викрали під час операції «Lebensborn» як дитину, при

значену для онімечення.
— Скільки вам тоді було років?
— Шість.
— А скільки, коли ви повернулися?
— Чотирнадцять. Майже...
Лікар хвилину помовчав, про щось міркуючи.
— Ви одружений?
— Вас що, цікавить моя анкета, лікарю?
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— Прошу вас відповісти на моє запитання. Я хочу вам допомогти.
— Он як? В такому разі, двічі.
— Ви сказали, що. погано спите. Давно?
— По суті, з тієї хвилини, коли я сказав собі, що нарешті можу 

спати спокійно. Тобто відтоді, коли ночі стали служити мені тільки для 
сну.

— Отже, сни?
— Так. Я боюся переходу від дійсності до сновидінь, які завжди є 

для мене мукою.
— Будь ласка, розкажіть мені про не докладніше,
— Я засинаю, намагаючись обманути самого себе... Але потім, 

щоночі мені сниться, що мене тягнуть силоміць, а тоді б’ють, же
нуться за мною й наздоганяють, коли я кидаюсь тікати. Засинаючи, я 
змушений проти власної волі повертатися до тих місць, до тих людей 
і того, що сталося тоді зі мною. Не дивуйтеся, що я боюся ночі, що 
ненавиджу свої сни. Вони такі яскраві, такі чіткі, що я катуюсь у них 
не менше, ніж тоді. Навіть іще більше, бо в той час я ще мав надію, 
що ця дійсність колись скінчиться, а нині я вже знаю, що мої сни скін
чаться разом зі мною.

— Ви міняєте ніч і день місцями? Засинаєте лише над ранок?
— По суті, тоді, коли прокидається весь дім і вранішній гамір бу

дить людей. Але я зустрічаю його з почуттям полегкості. В сусідньому 
будинку хтось надто гучно вмикає радіо. Це завжди дратує мене й 
сердить, але над ранок я вітаю цю надокучливу музику, навіть біль
ше — чекаю на неї. І коли нарешті почую її, то поринаю в глибокий 
сон, без кошмарів, так само, як удень, після обіду.

— Отже, вас заспокоює свідомість того, що не сплять інші?
— Так. Але, мабуть, і певність того, що настав новий, звичайний 

день. Безпечний, знайомий.
— Дружина ваша знає?
— Про що?
— Про ці ваші тяжкі сновидіння. Про безсоння.
— Таке каліцтво приховати важко.
— А чи її допомога...
— Прошу вас, не треба про це.
— Адже вона могла б...
— Ні. Жодна з моїх дружин не могла мені допомогти. 1 кожна з 

іншої причини.

Магда. Тоді їй було вісімнадцять, а мені двадцять один. Я мешкав 
у студентському гуртожитку. Вперше я побачив її на алеї Лазєнок. 
Спочатку я помітив Генрика, а потім уважно подивився на його супут
ницю. І раптом, несподівано для самого себе, пішов їм назустріч.

Було літо, гілля старих дерев поспліталося, утворивши в цьому 
місці наче балдахін із зеленого мережива, такого прозорого, що сонячне 
світло, яке просочувалося крізь нього, золотими плямками вкривало її 
обличчя, плечі, темне волосся. Не спускаючи з неї очей, я йшов щораз 
повільніше, аж поки вона виринула з глибини тінявої алеї й опинилася 
переді мною, поцяткована сонячними плямками; спершу її розсмішило 
моє зачудування нею, потім трохи здивувало, нарешті, мабуть, схви
лювало, бо темний листок, що відбився на її устах, застиг, перестав
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тремтіти від усмішки, а очі, які вдавали, що їх сліплять сонячні плями* 
примружилися й заплющились.

Вона стояла переді мною, ледь подавшись уперед, застигла в по
льоті, з безвладно опущеними руками. Ми зачаровано дивились одне 
на одне, усвідомлюючи, що сталося щось неминуче, що ці розіпнуті над 
нами ажурні тенета спадають униз, обплутують нас, безпорадних і 
приголомшених, огороджуючи від світу, від інших людей.

Такою і залишилася б у моїй пам’яті перша мить нашої зустрічі, 
коли б Магда не стріпнула раптом головою, ніби струшуючи щось, що* 
заплуталося в її волоссі, й не сказала надто голосно:

— Я думала, що ви задивилися у німб над моєю головою.
Чари розвіялись. Водночас Генрик, не розуміючи того, що сталося* 

доклав неабияких зусиль, щоб цю мить, яка могла бути незвичайною, 
геть приземлити й надати їй буденної реальності. Він хотів, аби я по
вірив, що він гуляє зі своєю дівчиною і що цього раннього літнього ран
ку йому належить усе: цей парк, ця алея і навіть я сам.

Мене він одрекомендував Магді як свого однокурсника й додав., 
що я належу до такого собі виду диких звірів. Потім прикметник «ди
ких» він замінив іншим—«здичавілих», і хоч усі мої думки й почуття 
заполонила Магда, яка весь час стояла поруч нього, я добре запам’я
тав це слово, його вжили щодо мене вперше, тобто вимовили ВГОЛОС V 
моїй присутності, бо я не знаю, чи позаочі його не вимовляли частіше 
ще раніше. Але я почув його лише тоді й, неспроможний заперечити* 
що воно вжите щодо мене цілком слушно, відчув себе так, немовби да 
мене на мить повернулося моє минуле. Я йшов поруч них мовчки, по
ринувши у власні думки, і не зміг би тоді відповісти на запитання, що* 
вразило мене дужче — перше кохання, її жарт чи легка безтурботність, 
з якою Генрик відрекомендував мене? Почуття чи слова? Та щодо* 
одного я був певен абсолютно: ніколи досі мені не судилося зазнати 
радості в чистому, так би мовити, вигляді. До неї завжди домішується 
гіркота, жаль, якась дивна досада. Якщо навіть мені дана радість, ні
чим не затьмарена, якщо у хвилину, коли я це усвідомлюю, я ще радію* 
то напевне незабаром станеться щось таке, що зіпсує спомин про t v  
спокійну хвилину. Я знаю, що так буває, і поволі звикаю до гіркоти* 
якою приправлено кожну мою радість. Але тоді я був зовсім беззахис
ний, і не тому, що мені було чуже поняття болю, навпаки, я знав йога 
аж надто добре, а тому, що я не знав іще, що таке радість і — припи
суючи їй незвичний букет запахів, як доброму вину,— навіть гадки не 
мав, що вона може бути гіркою, як полин.

Я добре знав смак полину. Мов хворі собаки, що нюшать серед 
зелені лікувальне зело, ми, всупереч забороні, никали попід стінами 
бараків, де іноді, особливо на кам’янистих місцях, можна було знайти* 
крім щавлю, голубу квітку польового цикорію і жовту полину. Листя: 
і м’ясисте коріння першого ми жували з великою насрлодою, намагаю
чись обдурити голод, а гіркий полин був ефективними ліками проти 
гарячки, так само як від поносу нам допомагало, коли ми гризли об
вуглені колоди, а лизання білих стін чи мурів було для нас рівнозначне 
ін’єкціям кальцію.

Магда... В ній була жвавість іскри, яка стрибає з гілочки на гілоч
ку ялинки, що горить новорічного вечора, ще срібна від гірлянд із ко
льорового паперу, скляних кульок і дощику, але з кожною хвилиною
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дейалі золотішає від вогню. Мов те сухе деревце, що під блискучими 
прикрасами намагається заховати мертвість своїх гілок, я спалахнув від 
цієї іскри в одну мить і згорів майже дощенту. Вона й не думала мене 
щадити, навпаки, її потішало й викликало бурхливе захоплення все: 
моє минуле дитини, яка стала воєнною здобиччю, майже патологічна 
несміливість і невміння брати від життя те, що воно ще могло мені да
ти. їй подобалося дресирувати дике звірятко, яким я ще був тоді, 
відучувати мене від певних реакцій і слів, властивих нібито тільки мені 
одному.

— Я не знав, що так можна...
— Облиш. Ти повинен навчитися прагнути, палко бажати, вимага

ти чогось від життя і від людей.
— Але чи мені це можна?
— Я тобі вже сказала, що не хочу цього й чути. Ти поводишся 

так, наче вибачаєшся перед іншими за те, що живеш на світі.
— Що я вцілів, тим часом як інші...
— Ти мені набрид. Невже тобі ніхто досі не казав, що в ті рідкісні 

хвилини, коли ти смієшся, сміються також ТВОЇ очі?
— Ні. І я думаю, що тобі вдалося зробити справжнє відкриття,
— Чому?
— Бо ніхто інший ще не придивлявся до мене так пильно.
Це була правда. Вона розбудила в мені цікавість до власного тіла, 

його краси, і перці за все до його бажань.
Спочатку я розважав її, а потім без видимих причин мій вигляд по

чав її дратувати. Я бачив, як у ті рідкісні хвилини, коли шукав товари
ства її друзів, вона раптом згасала, робилася нудною, не здатна була 
сміятися. Зразу ж після цього, піддавшись на її вмовляння, все товари
ство перебиралося в якесь інше місце, і вона знову летіла туди, наче на 
крилах, і на її устах грала усмішка.

Вона була надто молода, не могла нічим мені допомогти, і зреш
тою таке їй навіть не спадало ніколи на думку. Отож коли,— а це ста
лося швидко, дуже швидко,— я набрид їй остаточно і вона почала що
раз рідше бувати вдома, я тільки вдавав перед самим собою, що рев
ную її. Flo суті, мені було вже все одно. Я знав, що зв’язок двох таких 
різних людей не може бути тривким, що я ніколи ні в чому не зрівняю
ся з нею. Я заздрив Магді за її щасливе дитинство, за те, що вона 
вільна у своїх думцах і прагненнях, хоч, зрештою, мав тут усе те, чим 
вона знехтувала: увагу й доброзичливість її терплячих батьків, завдяки 
якій міг.учитися в зрілому віці, працюючи тільки вряди-годи.

Я не вмів мріяти, не бачив ніколи в уяві інших стін і кутків, крім 
тих, які вже знав і які стали для мене безпечною гаванню. Я заздрив 
людям, які будували вимріяні доми на пустирі й садили довкола них 
дерева, впевнені, що через кілька років їхні густі крони кинуть жадану 
тінь й утворять там зелений оазис. Мені не вистачало ні терплячості, ні 
віри в те, що я сам зумію створити щось із нічого. Такі, як я, не садов
лять дерев і не будують собі домів. Я міг тільки — гірше чи краще — 
адаптуватися до умов, які тут застав, причому пристосовування до 
того, що було, здавалося мені завданням досить-таки складним. Я знав, 
що мушу, мов дикий виноград, учепитися за щось, аби можна було роз
ростатися, існувати.

В той період, коли я ще навчався в університеті, мій зв’язок із

18 ГАЛИНА АУДЕРСЬКА. Плід гранатового дереші.



Магдою, по суті, був уже фікцією, але вона все ще легко дозволяла ме* 
ні користуватися усіма вигодами, що їх давало подружнє життя, лю
бов’ю без пристрасті й наслідку. Я відчував, що не зможу вже цього 
довго витерпіти, що в наших взаєминах мусить щось змінитися. Але 
сьогодні я добре усвідомлюю те, що мені просто хотілося залишитись у 
домі її батьків, серед цих картин, книжок і особливо людей, які ні 
про що не допитувались, намагалися зрозуміти мене й прихилити до 
себе. Я думаю, що в мовчазній боротьбі між мною і їхньою дочкою 
вони здебільшого були на моєму боці, однак мовчали, а я не шукав у 
них спільників чи суддів.

Вона була як той птах: легка, зовні безтурботна, а насправді 
зайнята своїми пташиними справами — собою, своїм буттям, вистелю
ванням якнайзручнішого гніздечка, вишукуванням у кожному дуплі 
дерева життя, у кожній тріщині його кори поживи для себе.

Як пожива, їй потрібна була радість. Невпинні польоти, перельоти* 
ширяння, переміна місць, пошуки партнерів для гри, легкі переходи від 
однієї втіхи до іншої, взаємозаміна втіх різної інтенсивності та забарв
лення. її ненаситні уста весь час сміялися. Спочатку я хотів, прагнув, 
заразитися від неї цією веселістю. Навіть супроводжував її, хоч це й 
негативно позначалося на моєму навчанні, у всіх прогулянках і пере
льотах, намагався навчитись у цього чарівного створіння безтурботно 
й приємно жити. Але її спершу смішило, а потім почало дивувати те, 
що я не вмію керувати вітрильником на озері, що ніколи не був на 
морі, не бігаю на лижах, не воджу авто.

— Ти каліка, любий мій. Не з власної вини, я це знаю, але ти 
міг би надолужити згаяний час, якби навчився бодай щось брати від 
життя. Байдарки, альпінізм улітку, швидкісні спуски з Каспрового 
верху 1 взимку — як може обійтися без цього сучасна, культурна лю
дина? Це все одно, що не приймати щодня теплої ванни, яка знімає з 
тебе нервове напруження.

Я не сказав їй тоді, що протягом багатьох років дуже рідко вико
нував ці обов’язки культурної людини, а проте жив... Щось стримувала 
мене признатися, що я виріс у страшенному бруді й що ніяка тепла 
ванна не змивала з мене в таборі корости, лишаїв і вошей. Але її слова 
боляче вразили мене, може, тому, що тільки тоді я усвідомив, скільки 
речей,— таких для неї природних,— позбавили мене війна і гітлерівська, 
окупація. Було дуже смішно, що я усвідомив це саме тоді, хоч міг би 
пред’явити життю значно серйозніші рахунки для компенсації: втрату 
рідного дому, брак батьківської опіки й ласки, і почуття безпеки, по
збавлення батьківщини. Але дивна річ: почуття болісної кривди ви
никало в мене тільки тоді, коли я бачив її дівоче тіло, яке щоранку за
нурювалося в теплу, запашну купіль.

— Як можна жити без щоденної теплої ванни?
Я, хто знав, що без цього таки можна жити, бо жив буквально* 

без усього, знав, що можна вижити навіть під купами холонучих, роз
стріляних людей, побачив раптом поруч білого Магдиного тіла, яке- 
звикло до пестощів води, липкі від застиглої крові трупи моїх товари
шів по гіркій долі. Так само, як спуск лижника, рух тіла, котре пода
лося вперед на тлі снігової білини, асоціювався в мене згодом із паніч-

1 Каспровий верх — пік у Західних Татрах (1985 м).
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ною втечею, з бігом назустріч життю за ворота табору або в обійми 
смерті на дротах, смерті, що визволяла від мук

Ця малозначна, по суті, розмова стала поворотним пунктом у наших 
взаєминах: до моїх почуттів домішалася гіркота заздрості, і я відтоді 
не переставав порівнювати, зіставляти її легке життя з моїм. І хоч я 
змушений був безсторонньо визнати, що вона переважала мене такою 

хилою волі й характером, що була стійкіша, краще за мене пристосо
вана до життя, я згодом ображався на неї буквально за все, навіть, за 
природжену жвавість і веселість, яка на почаїку нашого знайомства так 
вабила мене. Я також тільки тоді зрозумів, що причина, через яку я 
зв’язав своє життя крота з її пташиним летом, полягала зовсім не в 
особливостях її особи. Так, я кохав тоді цю чорнооку й темнокосу дів
чину, але кохав, мабуть, тому, що бачив у рейху тільки красунь із зо

лотими віями, блакитними очима й лляним волоссям. Украдені слов’ян
ські діти, серед яких я ріс, були теж біляві. Мене зачарувала її смугля

вість і радість життя, яку вона випромінювала, це так. Але передусім, 
уперше за багато років, завдяки їй я опинився в теплій, звичній родин
ній атмосфері.

Пам’ятаю, коли я вперше переступив поріг кімнати, в якій на нас 
чекали Магдині батьки, мене охопило дивне почуття роздвоєності, 
немовби я опинився водночас і в домі мого дитинства. Я дивився на 
них і бачив за ними інших людей, тих, хто був моєю справжньою ро- 
_диною. Поки що, зовсім байдужі до мене, вони прагнули бодай хоч тро
хи розвіяти мою тугу за власною домівкою.

Квартира Магдиних батьків під час війни уціліла, і велика кімната, 
якої марно було б шукати в сучасних будинках, правила їм водночас 
за бібліотеку і спальню. Стелажі, забиті книжками, стояли вздовж 

хтін, письмовий столик угинався під вагою рукописів і пузатих тек.
Магда, професорська дочка, виросла в цій кімнаті, Для мене вхід 

хюди, а потім і часте перебування, супроводжувалися глибокими пере
живаннями. Це було перше і єдине місце мого постійного мешкання, 
яке я любив, де почувався справді як дома. Це спонукало мене до роз

думів, навіювало нові цікаві асоціації. Досі для мене поняття «дім» 
зводилося передусім до барака, а потім до тапчана й газової чи елек-' 
тричної плитки. Цих двох речей мені цілком вистачало для сякого-та- 
кого існування. Тепер, у ті години, коли професор ішов на лекції, а 
його дружина поралася по господарству, ця велика кімната, де можна 
-було також думати, споглядати, переходила виключно в моє розпоря
дження.

Перший період нашого подружнього життя був щасливий не тільки 
тому, що я міг нарешті когось любити і тішити себе ілюзією, що мене 

-теж люблять, а й завдяки тій атмосфері, яка панувала в домі Магди. 
:Я любив її матір, яка була ще досить молода і ніяк не могла отями
тись від подиву, що саме вона, лагідна й трохи безвольна жінка, дала 
.життя такій буйн'й, такій упевненій у собі і в своїх бажаннях істоті. 
Я проводив, довгі години в розмові з моїм тестем, ученим диваком, або 

•граючй з ним у шахи. Я навіть думаю, що, коли він віддав свою 
одиначку саме за мене, хлопця, замолодого для неї, без закінченої осві
ти, без батьків і навіть без справжнього, засвідченого автентичною 
.метрикою прізвища, то зробив це тільки тому, що не здатен був опи
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ратись як силі її бажання, так і спокусі майже щовечора грати із зятем 
у шахи. Звичайно ж, ми поселилися в них: я не міг гарантувати своїй 
дружині ні пристойного утримання, ні забезпечити, хоча б приблизно, 
спосіб життя, до якого вона звикла. До того ж ми обоє були ще сту
дентами, хоч художні праці Магди ми оглядали дуже рідко, і вони, як 
я думаю, служили їй швидше приводом вести красиве й безладне 
життя.

Я пам’ятаю вечори, проведені на самоті в бібліотеці, коли дома 
нікого не було, і такі, коли я сидів у світляному колі лампи, схилив
шись над шахівницею, і почував себе в цілковитій безпеці й майже 
щасливим. Може, це було тому, що на мене дивились доброзичливі очі 
цих двох людей, а може, тому, що, переставляючи фігури і диктуючи 
їм ходи, залежні виключно від моєї волі, я відчував задоволення, якого 
ніколи досі не зазнавав у стосунках з живими істотами? Мій панічний 
страх перед людською агресивністю, моя покірність, усе те, що тяглося 
за мною з часів окупації, блідло, тануло, робилося таким же нереаль
ним, як відображення книжок у дзеркалі. І якщо я так довго й покірно 
терпів Магдині вибрики, її виїзди,— нібито на пленер,— з цілою вата
гою неприємних мені типів, то, мабуть, тому, що в цьому дивному по
дружньому житті я був щасливий головним чином саме завдяки її частій 
відсутності. Магдині батьки, здавалося, розуміли це, хоч ми ніколи не 
торкалися цієї теми. Тільки один-єдиний раз, коли ми якось довго си
діли за шахівницею, дружина професора підійшла до нас і поклала 
руку мені на голову. Я здригнувся, боявся навіть поворухнутись, щоб 
не сполохати її й не розвіяти чарів дотику, яких мені так бракувало 
в дитинстві. І так само, як знайомий запах з дитячих літ велить людині 
зупинитися й роззирнутись, де ж його джерело, так знайома й забута 
ласка змусила мене опустити руки, відмовитись від ходу, який я саме 
збирався зробити котримсь із пішаків. Професора, мабуть, здивувала 
моя хвилинна пасивність, бо він підвів на мене очі, і якусь мить я ба
чив відображену в скельцях його окулярів долоню професорової дру
жини на моїй голові. Він мовчав, а вона сказала тільки одне слово-

— Жаль.
У цьому слові бринів щирий жаль, що я, такий схожий на них 

своїм темпераментом і вдачею, не їхній син, і водночас несміливий до
кір мені за те, що я з самого початку не хотів казати їй «мамо». Я 
кликав її «Маля», і мені це давалося легко, бо так кликала її змалечку 
рідна дочка, яка нібито утворила це ім’я, поєднавши двоє слів пізна
них у ранньому дитинстві — «мама» і «Аліна».

Скельця професорових окулярів раптом потьмяніли, і я більше не 
бачив у них ні відображення руки, ні власного обличчя. За плечима 
в мене пролунав і зразу ж змовк Маллин сміх.

— Грайте, грайте, я вам не заважаю! Я тільки хотіла переконати 
ся, наскільки світле волосся м’якше від темного.

Такими ж несподіванками не раз частувала нас Магда, буваючи в 
доброму гуморі. Пам’ятаю, якось ми довго чекали її на обід. Зне
нацька протяг розчахнув двері, трохи не зірвавши їх із завісів, і я по
чув легкі кроки, шелест шовкового плаща, який скидали на бігу, а 
потім запах парфумів — це зайшла моя дружина. Виглядала вона мо
лоденькою дівчиною, і важко було стриматися, щоб не всміхнутися їй.
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Легко торкнувшись губами мого волосся і зразу ж після цього волосся 
Малі, вона кинула, ніби вибачаючись:

— Я так розігрілася, біжучи сходами, що мусила охолодити хоча б 
уста. У вас всіх такі холодні голови.

Це дивно, але в тому абсурдному жарті була велика доля правди: 
в порівнянні з Магдою, яка була і живим полум’ям, і його палом, ми 
справді були холодні, мов арктичні льодовики.

Пам’ятаю я й інше її повернення додому. Того вечора я чекав на 
неї довше, ніж звичайно. В нашій кімнаті було темно, я стояв біля вік
на, вдивляючись у. світло вуличних ліхтарів. Вона от-от мала надійти, 
але минали хвилина за хвилиною, чверть, півгодини, вікна в будинках 
навпроти гасли одне за одним, а її все не було.

Я не знав, що загрожує Магді, але тієї пам’ятної ночі, чогось 
боявся за неї. Заглибившись у думки, я не помітив машини, що зупини
лася по той бік вулиці. Тільки через кілька хвилин таксі поблизу на
шого будинку привернуло мою увагу. Такого ще не було: Магда зав
жди поверталася в численному й вельми галасливому товаристві, зде
більшого пішки. Цього разу навскоси через бруківку її супроводжував 
якийсь молодик з розкуйовдженим чубом. Вони йшли, міцно обнявшись, 
мовчки, і тільки луна їхніх кроків порушувала нічну тишу. Я вихилився 
з вікна. Якийсь час вони стояли в темній ніші воріт, потім двірник за
світив світло й відразу ж погасив. Десь близько раптом заплакала ди
тина. І саме тоді я подумав про єдину силу, яка могла б затримати 
Магду, зупинити її... Хоч це й може видатися дивним або смішним, я 
подумав про це вперше.

Це була дівчинка, така ж здорова, як мати, але вона часто плака
ла, сердилася, прагнучи привернути нашу увагу й затримати при собі 
якомога довше. Мої безсонні ночі перестали бути самотніми, я вставав 
тепер до маленької, лягав поруч неї на розкладачці. Це було все, що 
я виграв. Решта моїх надій не виправдалася, бо Магда повторювала:

— Я її не хотіла, і ти це добре знаєш. Якщо ти розраховував на 
те, що я тепер сидітиму дома...

— Я думав...
— Ти помилився. Я розмовляла сьогодні з Малею. Вона пообіцяла, 

що доглядатиме дитину сама.
— Маля?
Магда нічого не відповіла й відвернулася до вікна. Тепер я часто 

заставав її в саме такій позі, вона трохи не прилипала обличчям до 
шибки, жадібно стежачи за тим, що діялося на вулиці або просто вту
пивши погляд у хмари. Магда, яка завжди була така жвава, така 
бистра в своїх рухах, не реагувала тепер на мої запитання, ані на 
докори, якось притихла й згасла, скидаючись більше на птаха, що, на
стовбурчивши пір’я, ховається в кутках клітки або стромляє голову між 
дроти й тішить себе ілюзією волі, бо очі не бачать довкола ніякої 
клітки.

Таке становище довго тривати не могло, і я це добре знав. Як 
тільки до неї повернулися сили, вона пішла до міста, нібито щось ку
пити маленькій, і повернулася лише за кілька годин, зовсім змінив
шись. Очі її знову були сповнені блиску, обличчя променилося, хода — 
й та стала швидка й легка, як раніше. Відтоді я міг тільки спостерігач
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та, як вона ходить по квартирі* кудись іде, повертається, якась загад
кова й надіть аж наче щаслива.

Якось, працюючи в кабінеті професора, я раптом побачив, що 
Магда наблизилася до крісла й стала у мене за плечима. Погляди наші 
зустрілися в дзеркалі. Очі її дивилися на мене жадібно, на обличчі 
з’явився якийсь новий, зосереджений вираз. Але зразу ж після того, як 
я устав і підійшов до неї, вона ляснула долонею по бильцю крісла і 
сказала звичним для неї глузливим тоном:

— Ну й пилюки тут! Маля зовсім утратила розум.
— Ти добре знаєш чому.
Вона скривилася й знизала плечима.
— Данута — дуже спокійна дитина.
— Це коли ти бачиш її. Але увечері і вночі...
Вона не перебивала мене, очі її весело поблискували, проте розту

лені уста зімкнулися і вперто стислися. Вона ще якусь хвилину при
дивлялася до мене, схиливши голову набік, мов той птах, але я вже 
був певен, що будь-яке моє наступне слово сполохає її. І все ж таки не
мовби це сказав за мене хтось інший, я закінчив усупереч власній волі:

— Ти бачиш, але не чуєш. Що з тобою? Що з тобою діється вза
галі?

Відвернувшись до вікна, вона мить подумала, а тоді сказала, ви
мовляючи кожне слово, здавалося, з великими труднощами:

— Сьогодні по обіді, мабуть, буде гроза.
І вийшла. Чи мої слова взагалі дійшли до неї? Чи, може, вона не 

почула їх, не хотіла чути, так само як плач маленької, котру вперто на
зивала Данутою, ніби когось дорослого, кому не потрібні вже її піклу
вання й ласка? Вона була сповнена рішучості захищатися проти нав’я
заних їй1 обов'язків, проти всіх змін у її житті, і захищалася,— може, 
й справді дуже ефективно,— мовчанкою. Ніхто з нас трьох не здатек 
був проникнути крізь оболонку, за якою вона так надійно сховалася.

Пішла Магда ще того самого року влітку, залишивши короткого 
листа, в якому нічого не пояснювала й ні в чому не виправдувалася. 
Вона просто полишала дитину поки ще на Малю, а мені бажала успіху 
в подальшому самостійному житті. Цей прикметник вона вжила впер 
ше, але я не сумніваюся, що він мав дошкулити мені, як острога, 
увігнана в бік неповороткого коня. Я занадто довго був студентом, 
який свої обов’язки по утриманню сім’ї значною мірою перекладав на 
плечі її батьків. Те, що я хапався за всі доступні мені випадкові заро
бітки, мене в її очах аж ніяк не виправдувало. Мене просто не брали 
до уваги, я був ніхто і ніщо.

Останній раз ми бачили її під час обіду. Вона була безтурботна, 
може, трохи серйозніша, але голос її вібрував, як завжди. Вона допо
могла навіть Малі накрити на стіл, робила танцювальні па, і  не здана* 
лася того дня нещасною. Зразу ж по обіді ні дійшла до мене і, вперше 
за цілий рік, схопивши мою руку, потягла до порожньої бібліотеки. 
Маля, яка пильнувала дитини й поралася на кухні, не могла туди в цей 
час зайти. Магда потягла мене до крісла під дзеркалом і легко штовх* 
нула на його подушки. Хвилину постояла переді мною з загадковою 
усмішкою на устах, а потім раптом напівприсіла-напівуклякла біля 
моїх ніг. Я був такий приголомшений цим її жестом, що відвернув об
личчя, намагаючись не бачити цього видовища, заховатися перед цією
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незвичайною розкаяною грішницею, яка за хвилину,— в цьому я вже 
нітрохи не сумнівався,— мала висловити свій жаль і покаятися переді 
мною. І саме тоді мій погляд зупинився на дзеркалі, і я побачив у ньо
му те, чого не міг помітити з глибини м’якого шкіряного крісла. її ліва 
рука, конвульсивно стиснута, лежала на торочках килима, а права по
вільно гладила мої ноги. Не торкаючись їх, вона пересувалася над ни
ми від пальців до п’ят і знову, застигаючи лише на мить, поверталася* 
гладила й пестила повітря; ці пестощі, хоч вони й були адресовані 
мені, я не повинен був відчути. Я дивився на цю картину, що була на
багато правдивіша від реальної: вона відкривала таємницю, яку Магда 
хотіла приховати від мене, і в раптовому пориві я схилився до неї й 
погладив її по голові. Вона застигла, руки її опали й повисли вздовж 
тіла, наче тоді, під час нашої першої зустрічі. Якусь мить вона здава
лася паралізованою, не здатною щось чинити.

Вона ще трохи посиділа мовчки, а тоді підійшла, як це часто ро
бив я, до дзеркала й довго придивлялася до відбитого в ньому ін
тер’єру кімнати. Я бачив її вузькі плечі, стрункі ноги, але не міг поба
чити виразу обличчя. Раптом Магда повернулася боком, наші очі знову 
зустрілися, і тоді вона поклала долоню спершу на уста, а потім повіль
но перенесла її на поверхню дзеркала в тому місці, де біліла пляма 
мого обличчя. Не знаю, що це мало означати — поцілунок, адресова
ний моєму відображенню? Я також ніколи не довідався, чи цей чарів
ний жест був завершенням давно запланованої гри, чи, може, тільки 
мимовільним рухом, доторком пір’я птаха, який відлітає? Я був так 
зачарований цим видовищем, що побіг за нею лише через кілька хви
лин. Зрештою, мені навіть на думку не спало, що це був її останній 
прощальний жест. Вона зіграла цю сцену так майстерно, що я почув 
тільки, як грюкнули вхідні двері й на сходах затупотіли її кроки, а ко
ли збіг нарешті вниз, вона вже сиділа в машині, яка, мабуть, давно на 
неї чекала. Я біг краєм тротуару за авто, кричав: «Магдо! Магдо!», 
проте вона вже не могла мене почути. Однак, мабуть, усе-таки помі
тила, що я біжу за ними,— за кермом сидів той самий молодик, який 
проводжав її пізнього вечора,— бо раптом вистромила з віконця руку, 
як це роблять водії, подаючи сигнал повороту. І такою я запам’ятав її 
назавжди: жест руки, що недвозначно промовляв: вона звертає з нашої 
спільної дороги.

Я прожив із дочкою ще кілька місяців, але вона була надто мала, 
щоб я міг мати з нею якийсь тісніший контакт. Вона не заповнила тієї 
порожнечі, яку залишила після себе Магда, й однаково охоче агукала 
до мене, до Малі чи професора. Думаю, що вона навіть віддавала їм 
переді мною перевагу. Коли їй минув рік, мати забрала її, як заби
рають відгодоване щеня. Ми пробували протестувати, але розлучення 
було оформлене зі згоди обох сторін, і дитина, право на яку визнали 
за матір’ю, мала виховуватися в неї. Безперечно, на таке рішення судді 
вплинуло моє минуле, відсутність власного житла й залежність від 
тестя й тещі. Щоправда, тоді я вже почав робити перші самостійні 
кроки, але навчання ще не закінчив, і посада моя була низькооплачу- 
вана, тим часом як мати могла забезпечити дитині просто-таки винят
кові умови. Потім вона зі своїм новим чоловіком і маленькою виїхала 
на постійне проживання до Щеціна, і їхній контакт із Варшавою з 
кожним роком слабшав. Я вибрався від колишніх тестя і тещі невдовзі 
після розлучення, і на цьому цей розділ мого життя закінчився. Довгий
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час я ще навідувався до професора зіграти партію-другу в шахи, сидів 
в улюбленому кріслі перед пам’ятним дзеркалом. Але потім і це припи
нилося. Я поневірявся по чужих квартирі.х, їздив до університету то з 
однієї, то з іншої далекої околиці, а потім...

Потім я зустрів Аліцію і спробував почати життя наново і зовсім 
інакше. Це з її намови я покинув природничий факультет, навчання на 
якому тяглося надто довго (я дедалі більше утверджувався в думці 
про комплекс власної неповноцінності), і зробив, зрештою, те, чого не 
хотів і з чого, як вона запевняла, мені треба було й почати: перейшов 
на германістику. Так закінчилися мої спроби відірватися від німецької 
культури, від нав’язаної мені колись мови. Вона ж, навпаки, вважала 
це рішення єдино правильним, мовляв, тепер я зможу, як перекладач, 
зазнати радості, котру дає справжня робота. її зовсім не цікавило, які 
зусилля відтепер я змушений буду робити, намагаючись вирватися з по
лону споминів. Я мусив щодня користуватися (як знаряддям і будівель
ним матеріалом) словом, котре свого часу завдавало мені стільки бо
лю, мовою, котру я вивчав з примусу під пильними поглядами «ябед
ників»; наді мною знущалися, якщо я порушував заборону розмовляти 
по-польськи. Одного разу за такий злочин мене кинули в Обервейсі на 
письмовий столик і били бамбуковими палицями по плечах, спині, 
п’ятах. Потім, скинутий на підлогу, я втратив свідомість і прийшов до 
тями лише в темній камері з мокрими, вкритими цвіллю стінами. Тоді 
мені було шість років...

Я й досі не можу забути про ці злочини, найстрахітливіші в усій іс
торії людства, знайти відповіді на запитання, які стосуються самої суті 
стосунків між людьми, викрадення малолітніх, що було не чим іншихМ, 
як знищенням однієї індивідуальності заради примусового створення 
індивідуальності нової, іншої.

Я довго захищався. Чи не стану я сам у такий спосіб причетний до 
того злочину проти людства? Чи не почуватиму себе винним у глибині 
душі?

Я й досі цього не знаю, не знаю, не знаю...

Аліція казала мені тоді: «Я теж». Я повірив їй, думаючи, що на
решті знайшов когось, кого доля зліпила за моєю подобою. І при
пустився помилки, бо вона справді пройшла крізь таке саме пекло, як 
і я, але... Вона була сирота і не пам’ятала своїх батьків, її вивезли 
разом з усім сирітським притулком до рейху, коли їй було десять ро
ків, і майже зразу ж послали працювати. Коли я з нею познайомився, 
мені здавалося, що схожість нашої долі зблизить нас і міцно зв’яже. 
Але вийшло зовсім інакше. Старша за мене роками, психічно стійкіша 
й, мабуть, здоровіша, Аліція коротке перебування в школі яничарів і 
довгий період рабської праці перенесла набагато легше, ніж діти, мо
лодші за неї. Ті або швидко онімечувалися й звикали до нової дійснос
ті, або вмирали, або, врешті-решт, пробували втекти, вірячи, що втечуть, 
і потрапляли до ще нижчих кіл пекла. Аліція ж зуміла там жити, на
віть там. І в той час, коли я шукав у ній істоту, обізнану із страхіття
ми життя в неволі й через це здатну все зрозуміти й багато чого 
виправдати, вона намагалася забути про своє дитинство, назавжди ски
нути з себе баласт спогадів. Хто знає, може, вона сподівалася, що 
саме зі мною їй не доведеться повертатись до минулого, такого нена
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висного нам обом. Терпляче, протягом цілої низки років, вона навчала 
мене мистецтва забувати, але ця терапія не давала задовільних на
слідків.

— Ти тверда й жорстока.
— Щодо себе теж. І я вперто боротимуся з твоєю надмірною 

чутливістю, з почуттям неповноцінності. Ти вмієш, як ніхто, замикатися 
в собі, твоя увага скерована виключно на те, що діється в тобі.

— Це зовсім не так.
— Ти уникаєш людей. Ти завжди сам.
— А ти ніколи не подумала про те, що, можливо, хтось інший несе 

відповідальність за ці риси моєї вдачі?
Вона була іншої думки. Запевняла, що тяжкі переживання не 

змогли позбавити її віри в себе, що вона завжди була здатна пристосову
ватися, чого не можна було сказати про мене. Визнаючи, що в принци
пі вона має рацію, я абсолютно ні в чому не вмів її наслідувати. Вона 
хотіла мені довести, що ми мали вийти з подібних випробувань майже 
однаковими, а я з плином років щораз виразніше помічав те, що нас 
різнило, що мусило розділяти. Якось я сказав Аліції, що ми з нею схо
жі на дві рослини різних видів після тропічної зливи: одна з цих рос
лин має розвинене лискуче листя, по якому без шкоди для нього 
спливають дощові потоки, а перші промені сонця, осушуючи листя, ви
простують його знову, повертають йому недавню пружність і блиск. По 
листю ж другої рослини, яке майже вертикально стирчить угору, вода 
не стікає, а, навпаки, збирається в їхніх трубках і нарешті, виповнивши 
до решти, ламає. Сонячні промені освітлюють уже хіба пошматовану 
зелень, відірвану від коріння і вбиту дощем у землю. Ця сама злива, не 
завдаючи ніякої шкоди першій рослині, геть оббиває листя з другої.

— Ах, ці твої ботанічні порівняння. Ти рослина тільки за назвою.
І міг би так само, як і я, вийти з тієї бурі не поламаним, не позбавле
ним почуттів* не беззахисним у своїй наготі.

Міг би? Не знаю, можливо.

В перші місяці після одруження, коли тривали ще ці паради й по
кази, ці демонстрування запасів почуттів, а також аукціони минулих 
переживань, я терпів постійні поразки й часто тікав із поля бою. Я знав, 
що люди неохоче слухають про чужі переживання, особливо ж відмінні 
від власних; що це їх, по суті, дратує й мучить. Я часто спостерігав, як 
Магда, мої колеги, навіть Маля не могли витримати до кінця роль 
пасивних слухачів моїх сповідей. Щоразу наставав такий момент, коли 
вони самі активно включалися в гру, примушуючи мене замовкнути й 
слухати, саме тієї виняткової хвилини, коли я вирішив, нарешті, говори
ти щиро. Я думав, що з Аліцією нічого подібного статися в нас не 
може, бо моя історія була варіантом її історії, і моя розповідь, збагаче
на й доповнена нею, могла бути — річ незвичайна! — нашою одночас
ною, спільною заявою. Я помилився, бо Аліція взагалі не мала наміру 
брати участі у турнірах звірянь і спогадів. Мене вона теж намагалася 
відучити від звірянь і спогадів, не слухаючи зовсім, що я кажу, не реа
гуючи на окремі неточності й перебільшення, коли я допускався їх сві
домо, щоб спровокувати її на якусь розповідь, змусити висловити влас
ну точку зору.

Потім, коли Аліція, очевидно, визнала, що така пасивність з її боку 
робить мене зухвалим і швидше додає сміливості, ніж позбавляє її, 
вона почала уривати всякі розмови, які стосувалися нашого минулого,
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кидаючи іронічні зауваження на зразок: «Я це знаю, можеш мені не го
ворити», «Це зовсім не відкриття», «Всі знають, що так воно й було», 
або починала всміхатися трохи глузливо й зневажливо. Ця усмішка, 
яка так не пасувала до того, про що я говорив, ранила мене, вкидала 
в дрож, і я не раз замовкав на півслові. І так само, як у товариських 
розмовах, коли я не раз чекав, що хтось, перервавши нитку моїх думок, 
усе ж таки потім повернеться до теми хоча б із чемності й навіть при
гадає останнє вимовлене мною слово, підказуючи думку, я завжди спо
дівався, що Аліція повернеться сама до перерваної нитки розмови, хоч 
був певен, що вона слухає мене неуважно або не слухає зовсім, і моя 
думка й на хвилину не перериває плину її власних думок. Проте я одна
ково чекав хоч якогось прояву зацікавленості з її боку, хоч якогось 
запитання, якого вона так і не поставила ніколи, немовби те, що я 
колись пережив, не цікавило її зовсім.

Спочатку я гадав, що вона хотіла в такий спосіб відгородити при
наймні себе від нашого скаліченого дитинства, але згодом дійшов вис
новку, що вона багато чого про мене воліла не знати, боячись надто 
пройматися моїми почуттями. Повне, цілковите розуміння, що вже само 
собою якоюсь мірою є схваленням чужої думки, аргументації чи пози
ції,— це перехід на позицію противника і прийняття його точки зору. 
Якщо вона заперечувала вперто і постійно, то,— при всій своїй інтелі
гентності,— могла робити це тільки тому, що ніколи не бачила до кінця 
ні того* що заперечувала, ні того, що руйнувала. Відкидаючи тільки 
з принципу мої звіряння й навіть думки замість того, щоб пізнавати їх 
і пройматися ними, як ми несвідомо проймаємося кожною новою дум
кою, котра проникає в мозок іззовні, вона легко утримувалася на своїх 
позиціях. Я не міг втягти її в орбіту моїх вражень від пережитого. Але 
я не міг також і досі не можу погодитися з цією скляною стіною, яку 
вона ставила між нами в ті хвилини, коли я повертався в розмовах до 
минулого й намагався шукати в неї розуміння, співчуття, а може, 
й допомоги.

Аліція вважає, і то не безпідставно, що мені властиво переживати 
катастрофічно сильні почуття, а також не довіряти навколишньому ото
ченню. Це правда, я завжди був недовірливий і дуже обережний у но
вих для мене умовах, однак не тому, що ненавидів людей, а тому, що 
знав наперед, що не зможу з ними співіснувати. Я ніколи не боровся 
з оточенням, навпаки, зосереджувався на болісній боротьбі з самим со
бою, зі своєю непристосованістю до суспільного життя. Всяка аклімати
зація завжди давалася мені з великими труднощами, і так само як я не 
пристосувався до умов, які створив собі завдяки моїм двом одруженням, 
так не почувався добре і серед людей, з якими мені довелося працюва
ти згодом, уже після того, як я закінчив університет.

Пристосуватися чи прийняти чиїсь вимоги — це не має значення, 
незалежно від того, чи то будуть вимоги, які ставитиме природа чи 
люди; набути такі властивості і виробити в собі такі риси, які збільшу
ють шанси біологічного й емоційного існування,— ось що головне. Я, 
мабуть, не придатний для того, щоб набути всі ті властивості, які полег
шують життя і забезпечують нормальне функціонування тіла, а також 
думки, через те мене легко було образити, завдати шкоди, а мої кон
такти з довколишнім оточенням завжди кінчалися поразкою, можливо, 
через брак довіри, якої мене позбавили ще в дитинстві.

Аліція, котра повинна знатися на психології неповнолітніх як педі
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атр із покликання, запевняє, що дитині більше, ніж дорослому, потрібне 
почуття безпеки, потрібна любов. Коли цієї любові її позбавляють бать
ки чи доля, в її емоційності виникають прогалини, й вона вже ніколи не 
зможе бути чуйною і довірливою, не зуміє навіть усміхатися. Так само 
ніколи не знайде вона в собі відваги, якщо надто рано почне жити 
в атмосфері постійної загрози й страху. Я тут трохи спрощую, вульга
ризую, це без сумніву,— я ж бо не психолог,— але я знаю, що мені й 
справді бракує довіри та відваги, і що хоч я й не мізантроп, чомусь, 
однак, не терплю контакту з людьми, не можу ні пристосуватися до них, 
ні надто довго з ними спілкуватися.

Я часто ловлю себе на тому, що без причини скорочую хвилини роз
мови або стаю неуважним щодо свого співрозмовника, дратуюся, мрію
чи про втечу. Інколи я пробую пристосуватися до почуттів, думок і не
вимушеного способу поведінки інших, але тоді роблюся несхожим на 
самого себе, говорю речі, про які не думаю, і, хоч відчуваю фальш своїх 
непотрібних розповідей, манірюся далі, всміхаюся штучно, завжди не
вчасно. Я граю, але граю погано, трохи не блазнюючи. Зрештою я вті
каю від людей назад у свою тяжку й гірку самотність, у світ думки, 
в якому почуваюся покинутим, навіть скривдженим, зате самим собою. 
Може, тому, йдучи вулицею, я не раз переходжу на протилежний бік 
або вдавано пильно починаю розглядати вітрину, тільки б уникнути 
зустрічі з якимсь байдужим знайомим. Я почуваю себе самотнім серед 
людей не тільки через те, що мені важко встановити з ними контакт, 
а й, мабуть, зі страху, що видамся нудним і стомленим для тих, хто 
захоче присвятити мені свій час, хоч, без сумніву, міг би провести його 
набагато краще, ніж у розмові зі мною.

Якось я запізнився на лекцію, на яку мене потягла Аліція. Я при
йшов набагато пізніше, ніж вона, і, не побачивши жодного вільного міс
ця в останніх рядах, весь час простояв біля дверей. Під час перерив 
Аліція угледіла мене й, підійшовши, відразу ж запитала:

— Ти що, не бачив мене?
— Ну що ти. Я побачив тебе відразу.
Вона засміялася:
— Я так і знала! Ти швидше знепритомнієш біля дверей, ніж на

важишся пройти через весь зал, щоб сісти біля мене в першому ряду.
Я справді уникав помітних місць і позицій, а на прийомах— кон

такту з найважливішою в цьому товаристві особою. Брак відваги? 
Можливо. Брак віри в свої сили? Очевидно. Та, незважаючи на це, я 
пробував розібратися в людях, які чогось досягли в житті й часто, 
особливо безсонними ночами, вдавалися до Плутарха. Але в вивченні 
життя славетних мужів та біографій інших, сучасних знаменитостей, не 
було й натяку на елемент сутички, суперництва, заміщення. Навіть ін
крустуючи якийсь vie romancee 1 короткими снами, я ніколи не бачив 
у них себе на місці героя. Я просто відчував потребу утвердитися 
в певності, що людина, інша людина, може бути такою великою, такою 
хороброю й зухвалою. Що вона може бути такою, якщо захоче. Я хотів. 
Але досягав тільки того, що, відриваючись від цього підбадьорливого 
читання, почувався трошечки добрішим до самого себе й до навколиш
нього світу.

Надія. Вона ніколи не покидала мене, я сподівався, що настане 
такий час, коли зміниться все — люди, моє життя й передусім я сам. Я
1 Роман про життя славетного мужа (франц.).

28 ГАЛИНА АУДЕРСЬКА. Плід гранатового дерева.



відчував, що я ніхто, а проте прагнув чогось досягти, щось зробити,, 
жити в злагоді й гармонії зі світом, який мене оточує. Я багато разін 
починав усе з початку і завжди — дивна річ — повертався до вихідного 
пункту. І тоді якусь підступну полегкість давала мені думка, що існуєт 
мабуть, головна, перша причина того, що я такий, який є: скалічений,, 
нездатний реагувати на складні конфліктні ситуації. Як людина слабка, 
що, опинившись перед завданням, котре понад її сили, тікає в хворобу 
й виправдовує нею свою нездатність діяти, так і я, ставши віч-на-віч із 
труднощами, тікав у моє друге, страхітливе дитинство, хоч воно, по суті, 
було тим, від чого я прагнув визволитися наяву й уві сні.

В ранньому дитинстві, яке я називаю першим, я не боявся, коли 
гойдався на гіллі дерев чи признавався матері в своїх гріхах. Але во
рожість чужого світу я пізнав надто рано. Саме тоді я навчився боятись. 
Якщо це хвороба, то я вже ніколи від неї не вилікуюсь.

— Тоні!
— Ти зайшла так тихо, Аліціє. Я аж здригнувся.
— Твої очі були такі трагічні. Я не люблю, коли ти непорушно ди

вишся в одну точку.
— Я просто думаю.
— Про щось неприємне?
— Про себе. Мабуть, це і справді не дуже весело.
— Прошу тебе...
— Добре, вже мовчу.
— Послухай, Тоні, ти міг би вже потроху почати вставати. Ти ну

дишся в ліжку.
— Можливо.
— Ти думаєш, це щось інше?
— І сам не знаю...
— Зате я знаю. Ти знову згадуєш.
— Ні, ні... Подай мені, будь ласка, он ту книжку. Спробую трохи 

почитати.
Аліція пішла, звівши брови, що для неї було рівнозначне тому, 

коли б вона знизала плечима.

Я так і не можу зараз пригадати, коли я зрозумів, що і в цьому 
випадку, хоч нас двоє, я знову сам. Але це сталося, мабуть, того дня, 
коли Аліція побачила в моїх руках лист Малі, яка описувала своє пере
бування біля моря з Данутою. Зненацька, немовби в голові їй сяйнула 
якась несподівана думка,— може, через те нове, що стосувалося мене 
й мого життя, а отже, того, чого вона ніколи не прагнула як слід вивчи
ти й пізнати,— Аліція сіла по другий бік мого письмового столика. Вона 
вдавала, що складає мої безладно розкидані папери, і водночас не 
спускала з мене очей, дивлячись так, немовби бачила вперше.

— Ти не маєш... у тебе не було ніякої фотографії? — раптом запи
тала вона.

Я знав, що вона хмає на увазі «оту». Цієї теми ми не торкалися 
ніколи, і я гадаю, що мала вона на думці саме це: якщо я намагався 
говорити з нею лише про нещасливі дні мого дитинства, то, очевидно, 
наступні роки, про які я мовчав, були для мене, попри все, щасли
вішими.

— Я не зберігаю ніяких фотографій і листів теж.
— Крім тієї картинки?
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— Так.
— Це не відповідь. Точніше, відповідь, дивна в устах того, хто, як 

ти, не може відірватися од власного минулого.
— Вона така ж дивна, як і твоя раптова цікавість. Це ж від тебе 

я мав навчитися мистецтва забувати.
— Про все, що погане, неприємне й несправедливе,— так.
— А ти? Якщо з твоєї пам’яті стерлися всі кривди і страждання, то 

чому ти ніколи не поділишся зі мною своєю безтурботністю, яка пере
повнює тебе вщерть, своєю радістю, якої в тебе, мабуть, аж занадто, 
якщо на ніщо інше, крім приємних вражень, ти не залишаєш місця?

— Я думала, що моя безтурботність тебе дратує. Ти ніколи не 
питав мене...

— І не спитаю. Мене не цікавлять рецепти, навіть твої, як бути 
спокійним і щасливим. А якщо б я запитав колись, то скоріше про те, 
чи зазнала ти в своєму житті щастя, не обчисленого, а стихійного, ірра
ціонального. Які були твої скороминущі відчуття, радощі, чи з ’я в л я л и с я  
коли-небудь мрії, плани, від яких потім довелося відмовитись через їх 
наївність і нездійсненність...

Не підводячи очей, вона за хвилину відповіла тихо, майже по
шепки:

— Почуття, мрії... Ох, мені здається, що я зовсім не жила на світі, 
Тоні, до того, як познайомилася а тобою.

Вона відвернулася й пішла, залишивши мене зовсім дезорієнтова
ним. Що це було? Признання, що почуття до мене заслонило в ній усі 
інші, зробило її цілком новою істотою, яка тільки тепер починала відчу
вати смак життя?

Я не міг у це повірити. Виходить, вона визнала свою поразку, ви
знала, що, тільки живучи зі мною, навчилася мріяти, пізнала оті «зайві 
й неприємні» почуття? Які? Чи не сказала б вона тоді, що вонй «зовсім 
не існували», а тим часом я виразно чув констатацію: «Я не існувала». 
1 нарешті, чи не був це ще один спосіб вислизнути від мене, відштовхну
ти мої думки? Якщо так, то, по суті, нічого не сталося: кожне з нас 
залишмось на своїх колишніх позиціях. Становлячи так зване єдине 
ціле, ми й далі існуємо поруч, одне навпроти одного, одне поза одним,— 
вона, я. Ми разом. І водночас я зовсім самотній.

Ша кольоровій картинці, про яку згадала Аліція, намальовані: 
будиночок під червоною черепицею, високий і перехняблений голубник, 
а трохи далі, під яскраво-зеленим лісом — вежа сільського костьолу. 
Перед будинком в’ється шафранова стежка (ніколи в житті я ще не 
бачив такого жовтого піску), а під вікнами квітнуть сапфірові півники. 
Справжнісінький несмак. Але ця картинка,— по суті, єдине, що зберег
лося в мене з тих років.

Я намалював цей пейзаж, мавши сім років, тобто через рік після 
того, як мене вивезли з Польщі, тоді, коли в голові моїй були ще свіжі 
контури будинку, голубника, вежі. Це був немовби документ, і, шукаю
чи в моєму ботанічному атласі колонтитул із заголовком «Глуха кропи
ва», я завжди знаходжу там цей будинок і голубі півники моєї матері.

Пам’ятаю, що, кладучи якось після багатьох років цей наївний пей
заж мого дитинства в атлас, я боровся хвилину із спокусою намалювати 
квітку глухої кропиви на моріжку, зразу ж біля стежки або внизу на 
картинці, наче свій цеховий герб. Але відразу ж усвідомив, що це була б 
подвійна фальсифікація; коли виникав цей твір, я, Тоні Вегеріх, Тоні-
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Не-Знаю-Як, ке знав нічого про глуху кропиву, яка дала мені прізвище, 
і вона не могла зацвісти під пальцями семирічного хлоп’яти навіть як 
герб, про який я теж не знав нічого, не здогадуючись навіть про існу
вання тих знаків, що їх колись ставили на своїх виробах ремісники.

Отож малюнок мій залишився не підписаний, під ним стояла тіль
ки перехняблена дата: «1942». Я не раз замислювався над тим, на
скільки ця дитяча мазанина вірно відбиває дійсність, контури якої час 
уже встиг стерти з пам’яті? Якщо я знав, що колір піску на стежці 
такий самий неправдоподібний, як і її вигини, то хто поручиться, що ця 
вежа — правдиве відображення тієї, яку я шукаю, яку завжди прагнув 
знайти? А сам будинок? Чи й справді мав він чотири вікна на фронтоні, 
як це зображено на малюнку, чи тільки два або, може, всі шість? Що є, 
отже, правдою, які елементи могли існувати насправді й, може, існують 
і досі? Мабуть, саме тільки просторове розташування: зразу ж біля 
костьолу ліс, а на передньому плані — будинок під червоною черепицею. 
Але це теж уже навряд чи може бути надійним орієнтиром: стільки 
будинків війна обернула в порослі бур’яном руїни, а ще більше змінили 
свій вигляд і колір дахи. Залишалася тільки незвичайна форма вежі, і 
якщо її не зруйнували, якщо вона стоїть і досі, то вона єдина може 
колись допомогти мені знайти те місце, де стояв дім мого щасливого 
дитинства й де цвіли голубі півники, яких уже давно немає.

Неправдоподібні вигини стежки, що вела до дверей будинку... Вони 
не були якимось символом, не мали, ясна річ, наводити ні мене, ні тих, 
хто розглядатиме цей малюнок, на думку, що мій шлях до першоджере
ла буде довгий і звивистий, як ця стежка. Про символічні вигини стеж
ки й своє довге поневіряння я подумав значно пізніше, коли малюнок 
багато років пролежав уже між непорушними аркушами атласу, але я 
знаю, звідки там узялися ці вигини і яке їхнє походження, хоч нині 
вони залишилися для мене тільки гірким символом.

За кілька місяців до того, як мене викрали, я пішов ранньої весни 
з матір’ю на мокрі луки. Була пора повені, точніше, відпливу збурених 
вод, і 3 них то тут то там вже виринала якась велетенська, кучерява 
голова, косми свіжої зелені. Я вперше побачив те, що мама назвала 
островом, і запитав, чи можуть на такому острові існувати річки? Спо
глядаючи залиті водою луки, вона лаконічно відповіла, що можуть, але 
не додала більше нічого, і я й далі знав про острів тільки те, що це 
купа землі, а про річку — що це вода, що вона тече, що її береги мо
жуть дуже примхливо звиватися. Ці мізерні знання дитини, яка бачила 
в житті лише маленький струмок серед лук, а також захоплення, яке 
пойняло її, коли вона побачила таємничий острів, котрий виринав з 
води, дали в підсумку мій перший у житті пейзаж «з натури». І водно
час вони стали причиною моєї повної поразки як художника й однією 
з найболючіших рак, що їх завдала власній любові маленька людина, 
яку жартівливо називали «Тоні».

На цьому первообразі малюнків, які виникли пізніше, а отже, й 
того, який я зберігаю в атласі, посеред блакитного простору широко 
розлитих весняних вод лежав круглий острів з високою вежею і тільки 
з одним будинком у центрі, будинком під червоною черепицею. Ніяких 
доріг і стежок там не було, натомість із-під двох каскадів тераси випли
вала річечка й, звиваючись, утворюючи концентричні кола, текла
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довкола острова. Закінчувалися ці гадючі клубки на вершині єдиної 
гори: витіснена звивинами річечки, вона була біля самого берега. Я пра- 
цював над цим малюнком дуже старанно й, безперечно, зробив усе 
можливе, щоб довжелезна річка слухняно вклала своє тіло на порівняно 
невеликому просторі, заповнюючи весь острів. Я показав цей малюнок 
мамі, ще сповнений запалу творення, і тим жорстокішим видався мені 
вибух її сміху:

— Що це таке? Якась дивна річка, без гирла й початку. Бо якщо 
вона бере свій початок на цій горі, то, виходить, має впадати в наш дім?

Я образився.
— Вона починається біля нього. Випливає з-під тераси, щоб нам 

легко було сісти в човен.
— І куди ж вона тече?
— А ти хіба не бачиш? Тільки вперед. Але їй весь час доводиться 

повертати, бо ж острів круглий.
— Гаразд, де ж тоді її гирло?
Я не зрозумів, про що вона питає, й провадив далі:
— Вона кінчається на цій горі. Щоб нам можна було легко випли

гати на її вершину і дивитися звідти на повінь.
Простота цього вирішення зовсім не сподобалася мамі, і вона роз

сміялася знову:
— Дорогий мій, дурненький ослику...
Вже за хвилину я був червоний, як черепиця на малюнку, страшен

но нещасний і такий лютий, що видерся з її рук і заховався в найдаль
шому кутку кімнати, під ліжком. Я не побіг у сад, ані в ліс, бо природа 
раптом видалася мені зрадливою й підступною, мені видалося, що мета 
її одна— принизити мене й засоромити. Мій маленький безпечний світ 
раптом зруйнувався.

Тепер я знаю, що то були почуття, схожі на ті, які охоплюють кож
ного відкривача та вченого, кожного творця, який усвідомлює свою без
порадність, обмеженість людського розуму. Але в той час я намагався 
стерти з пам’яті невдалий образ, що, зрештою, виявилося мені не під 
силу. Створена мною річка не хотіла перестати існувати, обвивалася 
довкола мене, і я марно намагався вивільнитися з цих мальованих 
звивів. Вони обвивали мене щораз тісніше, стискували й душили так, що 
врешті, перелякавшись, я почав кричати.

Напівживого від сліз і крику мене знайшла тоді мама й відразу ж 
поклала в ліжко. Вона довго сиділа біля мене й більше не сміялася, 
бо, мабуть, зрозуміла, який болісний та гіркий буває творчий процес 
і як він іноді заводить людину на манівці.

Не маючи дітей власних, Аліція всі свої сили віддає лікуванню 
дітей чужих, до яких зарахувала й мене. Якось вона сказала мені, що 
причиною неврозу завжди буває відсутність почуття спільності зі сві
том і брак відваги. Обидві ці риси, яких мені буцімто бракує, притаман
ні їй у такому надмірі, що його вистачило б для нас обох. До соматич
них проявів моєї нервовості Аліція відносить скарги на частий головний 
біль і безсоння, а до ознак натури психічно неврівноваженої — відсут
ність віри в себе, почуття постійного страху і небезпеки, які ніколи не 
полишають мене.

— Ти емоційно недорозвинений, Тоні.
Діагноз цей, може, й точний, однак лікування залишає бажати кра

щого. Аліція не уникає ситуацій, які поглиблюють у партнері його по-
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чуття неповноцінності, і не здатна, хоч, може, й прагне цього, звільнити 
мене від манії, від страху. Вона добре знає,— по суті, тільки; вона 
одна,— що загроза життю, карання, биття, постійні окрики, зробили 
з мене зацьковане звірятко, недовірливе, полохливе і, безперечно, без- 
дарне. Невроз та емоційна недорозвиненість — наслідок, а не причина. 
Мені також важко повірити, що, реагуючи на конфлікт, я завжди, звину
вачую в невдачах не себе, а перешкоду. Зусилля Аліції, спрямовані на 
те, щоб додати мені відваги, просто незграбні й викликають у мене не
хіть до будь-якого зусилля, до будь-якої дії, до себе самого.

Безсоння — це огляд власного «я» в чорному дзеркалі ночі. Зникає 
найближче оточення, стираються гарні контури кімнати і розступаються 
стіни, які аж угинаються під тягарем книжок чи картин. Людина рап
том опиняється у просторі без меж та кінця, в космічній чорноті, і їй 
здається, що вона, кинувшись у якусь прірву, летить, падає й ніяк не 
може досягти дна забуття. Зникають усі форми й залишається тільки 
думка, яка не спроможна зачепитись за неіснуючу в мороці дійсність, 
живе виключно відходами минулого або дурманить себе запахом того, 
що розквітне тільки тепер, набуде форми в найближчому майбутньому, 
Я відчуваю це саме так: те, що тільки-но виникає, що перебуває in 
statu nascendi може стати доступним для наших відчуттів виключно 
через запах.

Може, через те міркування s про щось, що тільки почне і існувати 
в майбутньому, мають для мене передусім запах. Приємно пахнуть дум-, 
ки про подорожі, вештання без певної мети, мрії про літо, жінок і лю
бов. Звідси, мабуть, і виник звичний вираз: «Запахло чимось» у значенні: 
«збирається на щось, близьке в часі й просторі». Запахло селом, зео  
ною. Мрії про свободу мають гострий, свіжий запах вітру, а передчуття 
майбутніх помилок, прикрощів і поразок пахне просто-таки неприємно. 
Мрії про велич і славу пахнуть, мабуть, лавровим вінком, про героїзм.— 
потом і кров’ю, а думки про смерть неминуче тхнуть кадилом, тухлістю
Й ГНИЛИМ ЛИСТЯМ. > ’

Коли я лежу безсонної ночі з заплющеними очима й не занурю
ючись в аромати, сморід, запахи чи випари, то знаю, що за хвилину до 
мене повернуться якісь спотворені фрагменти подій, усе моє минуле, 
деформоване пам’яттю. Неточність пам’яті полягає, зрештою, не тільки 
в тому, що вона відтворює неточно, а отже, й неповно якийсь предмет, 
істоту чи випадок. Гірше те, що вона довільно заповнює всі прогалини, 
що ці «пломби» фантазії бувають часто фальшиві. В підсумку виходить,, 
що минуле було не таким уже й страхітливим, у спогадах я домальовую 
його, відтінюю, розфарбовую, щоб за хвилину міг себе запитати, чи так 
було насправді, чи, може, я вже заснув і бачу тільки сон? ь

; У перші роки, коли такі ночі зі зверненими в минуле очима тільки 
починалися, я палко бажав сну, сновидінь, які хоча б ненадовго дали, 
забуття. Прагнучи прикликати їх, я до пізньої ночі читав пусті розва
жальні книжки або репортажі про екзотичні мандрівки. Я читав доти, 
аж поки стомлені очі переставали мені служити, повіки опускалися й 
книжка випадала з рук. , • г . »

Іншого разу, покрутившись півночі з боку на бік, я пробував сісти 
до письмового стола, за переклади. Тоді вже я усвідомлював, що най
легше звільнитися від нав’язливих власних думок, стежачи за думкою 
чужою. Така терапія неможлива ні під час розмови, ні під час читання.
1 В стані зародження (лат.).
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Читаючи, можна настільки поринути у власні думки, що навіть забудеш, 
про що читаєш.

З перекладом не може статися щось подібне. І, незалежно від того, 
чи я маю перед собою нудний, офіційний документ німецькою мовою, чи 
захоплюючий твір видатного письменника, я завжди лишаюся вірний 
текстові, котрий перекладаю на мову рідну.

Сідаючи вночі за переклади, я завжди втішав себе, що таким чином 
ніч принаймні не буде втрачена і користь від неї матиме день, який 
незабаром настане,— він буде менш обтяжений працею. Це була для 
мене також єдино доступна перемога над безсонною ніччю, і мені здава
лося, що в такий спосіб я не піддаюся їй, не погоджуюся стати її жерт
вою, змученою і хворою від утоми. Навпаки, це я опинявся зверху, коли 
ошукував її, перетворюючи нічні години майже в нормальний робочий 
день.

Але бували також ночі, безсонні тому, що я просто боявся спати. 
Це траплялося тоді, коли мені вдавалося заснути відразу, здебільшого 
після того, як я приймав снотворне і потім прокидався з криком, бо 
мене переслідували добре знайомі кошмари, що весь час поверталися 
до мене. їх було кілька, але я добре пам’ятаю зміст лише трьох чи чо
тирьох: я знову на луці, знову ганяюся за кроликом, пірнаю в глибоку 
зелену канаву, й на мене раптом накидається чоловік у чорній уніформі, 
хапає за волосся, за руки, на груди мої тисне якийсь тягар, я борсаюся, 
але чоловік мене душить, підіймає, і я знаю, знаю напевне, що мене 
крадуть знову. Прокинувшись від власного крику, я згадую, що я вже 
не дитина, що все це не може діятись тепер зі мною, вже дорослим, а 
проте завмираю, відчуваю, як серце й далі калатає мені десь аж у гор
лі, і остаточно прокидаюсь. Я заспокоююсь дуже повільно, засвічую 
світло, беру в руки книжку, цього разу не для того, щоб задрімати над 
нею, а, навпаки, щоб читати, не заснути й не побачити знову людей у 
чорних мундирах.

Другий сон іще гірший: я переживаю невдалу втечу з табору. Нас 
двоє, мій товариш біжитьзі мною в густому, липкому тумані, але якоїсь 
миті відпускає мою руку, щезає, і я залишаюсь абсолютно сам. Кричу: 
«Яреку, Яреку!» — хоча знаю, що кричати не можна, що тікати треба 
в цілковитій тиші. Туман, який, здавалося, сприяв утечі, раптом зрад
жує мене, обертається в молочно-білий стовп, і я не можу далі бігти, 
чую крики вартових, гавкіт собак позад себе і знаю, що зараз вони 
розірвуть мене на шматки. Я пробую видертись на стовп, роззявлені 
пащі й червоні язики вихорем крутяться біля його підніжжя. Я відчу
ваю, що мої пальці не мають за що вчепитись, виривають із стовпа 
тільки клуби м’якого туману, і я ковзаю вниз, зсовуюся, скочуюсь про
сто на оскаженілих вівчарок.

Я боюся цього сну, але найдужче ненавиджу третій кошмар, у яко
му мене зраджують не люди, не звірі, не туман — зрадником стаю 
я сам.

Це сон, який повторюється досить часто: заблудившись десь у не
знайомих краях, я шукаю матір. Біжу здебільшого дорогою, звертаю до 
перелісків, обминаю дерева, заглядаю у вікна будинків, повз які біжу. 
Знаю, що вона має бути десь близько і що я міг би її знайти, якби мав 
силу обминути жінку, котра йде мені назустріч. Але в мене немає такої 
сили. Як тільки вона наближається до мене, як тільки я бачу, що вона 
нахиляється й простягає до мене руки, я біжу до неї, тикаюсь обличчям 
у складки її плаща, у відчаї тулюся до неї й кричу... Так, це найстраш
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ніше, що я кричу «Mutti» К Вона підводить мою голову, витирає сльоЛї 
й усміхається. В неї темні очі Гільди і обличчя жінки, знайомої мені 
тільки з цього часу. Інколи її усмішка за хвилину переростає в сміх, 
глумливий регіт, і тоді відштовхую її, усвідомлюючи свою помилку, 
свою зраду. Я відвертаюся і йду назад, хоча знаю, що та місцевість уже 
мною досліджена, порожня, і що я втратив останній шанс досягти мети, 
знайти матір. Мене жене лихий сміх лжематері, від якого я втікаю, 
неспроможний, проте, відірвати ніг від піщаної дороги. Я грузну, прова
лююсь у пісок і, зрештою, мушу зупинитись — на цьому сон завжди кін
чається, і я прокидаюсь. Але іноді, що, мабуть, іще гірше, жінка не 
сміється взагалі, і, тулячись до неї, я знаю, дцо це не мама, що я не 
повинен відчувати до неї й крихти любові, а проте відчуваю і, все ще 
обіймаючи її коліна, прокидаюся, сповнений огиди до самого себе. 
Таким чином, позбавлений матері в житті, я маю їх аж дві у царстві 
сну, й тугу за першою, рідною, заглушаю якимось сурогатом почуттів, 
що ним обдаровую всупереч власній волі жінку з темними очима.

—  Прокинься. Не кричи!
— Не хочу! Не хочу!
— Це я, Аліція. Прокинься, Тоні.
Раптове пробудження, не краще за сон. Мені прикро, я почуваюся 

винним перед Аліцією— її не мучать кошмарні сни, як заявила вона 
після першої з таких ночей. Але, хоч це й правдоподібно,— бо я ніколи 
не чув її крику,— це здається мені неможливим. Колись,— наші тапчани 
стояли тоді ще поряд,— читаючи довго вночі, я глянув на неї, бо вона 
рвучко поворухнулася уві сні. Я почув знайомі мені слова: eins, zwei, 
drei 2 — і вперше побачив тоді перед собою чуже, скривлене гримасою 
болю й відрази обличчя, обличчя катованої людини. Я запитав її вран
ці, чи снилося їй щось неприємне, але вона різко заперечила.

— Ти не хочеш про це говорити?
— Але ж мені справді нема чого тобі сказати!
— Мені здалося, що зразу ж після півночі...
— Ти, певне, заснув над книжкою, Тоні, й тобі щось приснилося. 

Учора я не могла заснути до першої чи другої години. Це все.
— Все?
— Так!
Вона не дивилася в мій бік, і, хоч я не був певен, що це справді 

так, перестав допитуватися. Вона була біля мене, поруч мене, але така 
ж далека й недосяжна, як і та, котру я шукав уві сні.

Озираючись назад, я відзначаю всі фази народження цієї ідеї: 
спершу я почав щораз частіше заглядати в атлас, аби переконатися, що 
малюнок не зник, що він в абсолютній безпеці у своїй схованці. Потім, 
вертаючись із редакції додому, я почав заходити в ті книгарні, де спо
дівався знайти якісь ілюстровані путівники, каталоги, описи великих 
костьолів. На сотнях малюнків і фотографій я шукав форму вежі, за
карбовану в моїй пам’яті. Не зовсім довіряючи очам, я купив збіль
шувальне скло. Я вибирав його довго й радів своїй покупці до тієї 
хвилини, коли, виходячи від оптика, раптом не зіткнувся з Аліцією. Від
ступати було пізно, вона, мабуть, помітила, що двері за моєю спиною 
ще хитаються на завісах. * *
1 Мамо! (Нім.)
* Один, два, три (нім.).
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Аліція здивувалася, чого я сюди приходив, бо на свій зір я ще ні* 
коли не скаржився.

—* Купуєш окуляри?
— Я тільки зазирнув...
— Захисні?
— Так.
— І вже купив? Жаль...
— Чому? Зрештою, там не виявилося нічого вартого уваги.
— Тим краще. Я подарую їх тобі на різдзо.
Ми повернулися додому разом, і здавалося, що підозра її розвіяла

ся. Але весь той вечір вона стежила за мною з-під опущених повік, і 
коли, відклавши текст, який я перекладав, я схилився над атласом, 
вона встала й пройшла зовсім близько біля столика, трохи не зачепив
ши його. Я затулив долонею збільшувальне скло і? перегорнув сторінку. 
Я не буЕ певен,, чи помітила вона цей рух, бо не сказала нічого, але, 
мабуть, наступного дня, уставши раніше за мене, обшукала мою шух
ляду і знайшла лупу. Весь той день Аліція мовчала й вороже зиркала 
на мене. Помирила нас тільки ніч, але тоді ми не торкалися цієї забо
роненої теми.

1 Тепер я знаю, що то було випробування, але тоді я підозрював 
дружину в лихих намірах.

Тої пообідньої пори, гортаючи атлас, я не знайшов у ньому свого 
малюнка. Я був певен, що бачив його там кілька днів тому, що не пере
ховав його. Я обшукав атлас, шухляду, письмовий стіл — усе марно. Я 
хотів уже поскаржитись Аліції, але раптом мені спало на думку, що 
знайду в ній не спільницю, а ворога. Невже вона справді знищила його? 
Чому?

Я непорушно сидів над письмовим столом, усе ще неспроможний* 
повірити у те, що сталося.

Переходячи через кімнату до спальні, Аліція запитала:
— Що з тобою? — А Що я мовч?ав, за хвилину додала: — Ти щось 

шукаєш?
— Малюнок. Він десь зник.
— Я вчора тут трохи прибирала...
— Аліціє!

; — Так, він упав у кошик із сміттям.
— Ти його знишила?
— Я не хотіла.
— Аліціє!
— Як на мене, то не сталося нічого страшного. Ти прекрасно його 

пам’ятаєш,
— Ти це справді зробила?
— Зараз тобі боляче, я знаю. Але тим легше ти забудеш... І ми на

решті знайдемо спокій... обоє.
— Говори тільки за себе. З крадіжками я не маю нічого спільного.
— Ти хочеш сказати, що зі мною теж?
— Так! І з тобою теж.
— Тоні!
— Як ти могла! Як ти могла! Саме ти!
Вона відвернулася, підійшла до стелажів і, вийнявши якусь велику 

книжку, мовчки подала її мені. Я не хотів нічого брати з її рук. Вона, 
мабуть, це зрозуміла, бо мій погляд відбивав усю ту ненависть, яку я
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тоді відчував до неї. Вона розгорнула книжку, і я побачив між сторі
нок мій малюнок.

— Як бачиш, я не змогла цього зробити. Але хотіла... Я ніколи не 
думала, що це для тебе важить так багато.

Я вихопив книжку в неї з рук, мовчки відвернувся і вийшов на 
вулицю. Мені треба було бодай кілька хвилин побути самому.

Кілька днів я намагався не заглядати в атлас, щоб не дратувати 
Аліцію. Якось, ще в перший рік нашого подружнього життя, вона сказа
ла, що хотіла б дати мені щастя, але не певна, чи я схочу взяти його 
від неї, а коли я здивувався, додала:

— Я не можу бути нею. Я гадала, що зможу хоч якоюсь мірою за
мінити її тобі, але бачу, що не здатна навіть на це.

Моє заперечення прозвучало дуже непереконливо, і тема моєї 
матері після тієї розмови стала для нас обох своєрідним табу. Я не був 
такий наївний, щоб підозрювати Аліцію в ревнощах. Я знав, що для неї 
важливо передусім захистити мене від спогадів, вилікувати від минуло
го. Цю хворобу вона вважала грізнішою за фізичну недугу мого серця 
й називала її прогресуючим паралічем думки. Хоч я й визнавав, що її 
діагноз правильний, проте не сказав їй цього ніколи, навпаки, борючись 
за право мандрувати до країни мого дитинства, проведеного біля мате
рі, приписував цим спогадам навіть деякі лікувальні властивості. Той 
світ, єдиний з відомих мені світів, не був ні чужий, ні ворожий, зате 
поза ним усе могло бути джерелом страхів. Через те я поринав у спога
ди про найраніші роки мого життя, як у хвойну ванну Аліція зневажли
во ставилася до таких лікувальних засобів. Вона весь час нагадувала 
мені, що р,еагує на це зовсім інакше, і якщо я був невиправний грішник, 
то вона грішила також, постійно дорікаючи мені. Це просто стало її 
звичкою.

Врешті я змушений був визнати, що Аліція невиправна,, в своїх 
спробах зрівняти нас у почуттях і реакціях, що вона просто-таки зну
щається з мене.

Якось напередодні різдвяних свят я купив велику ялинку. Коли ми 
ввечері прибирали її, Аліція не проминула нагоди дорікнути мені за 
сентиментальність — рису, яка їй була зовсім чужа. Я саме чіпляв на 
деревце різноколірні кульки й, дивлячись на них, спробував пожартува
ти: мовляв, ми схожі на ці круглі оздоби з тією тільки різницею, що 
бони порожні, тимчасом як сфери особистості, котрі концентрично ото
чують наше «я»,— наповнені зовсім різним змістом. Куля, якщо визнати 
її за модель психічної будови, складається з шарів різної товщини 
й структури. В Аліції товщі шари дії, в мене — пережитого. Матеріал, 
з якого збудовані концентричні сфери її особистості, твердий і щільний, 
мій— м’який, пористий і крихкий. Нарешті, несхожі внутрішньо, ми від
різняємося також, як ці ялинкові кульки, кольором і блиском. Через те 
розрізи наших особистостей повинні бути абсолютно різні: вона — непо
хитна й сильна, яскрава своїм колоритом, а я — слабкий і безбарвний.

Не заперечуючи, що поверхневі й глибші верстви наши;' особистос
тей якісно відмінні, вона, однак, уперто наполягала на тому, що я по
винен змиритися зі своєю долею з таким самим стоїцизмом, як вона, й не 
озиратися весь час назад. Тоді, роздратований цією її настирливістю, я 
нарешті сказав те, про що досі тільки думав:

— Знову порівняння нашого досвіду, реакції! Що ж ти можеш тут 
порівнювати? Адже в тебе ніколи не було матері.
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Удар цей, мабуть, був дуже болючий, бо вона на мить аж застигла. 
Я також, щиро кажучи, дивився на кольорові кульки, але не бачив уже 
ялинки мого дитинства, і в мене не було геть нічого від того маленького 
хлопчика, який не знав, що таке людська жорстокість. Я сам виявився 
жорстоким і то щодо коханої істоти, яка хотіла чимось допомогти мені. 
Я знав, що тепер протягом свят, дивлячись на блискучий кокон ялинки, 
ми обоє думатимемо про сирітський притулок, який був для Аліції 
єдиним домом від самого її народження, воєнним домом, звідки її ви
везли першого ж року окупації до гітлерівської Німеччини. І що я сам 
згадуватиму своє минуле, безупинно зіставлятиму, порівнюватиму.

Я раптом здригнувся, бо Аліція поворухнулася, підійшла до ялинки 
і, зірвавши дві різнокольорові оздоби, затиснула їх у кулаках, потім 
простягла мені.

— Що з ними зробити?
Вона була бліда як стіна, на чолі, над самими бровами в неї бли

щали дрібні крапельки поту. Я відповів, ні на хвилину не замислю
ючись:

— Розбий.
Вона кинула їх на підлогу, і вони розскочилися на тисячі блискучих 

скалок. Ми кілька хвилин мовчки дивилися на них. Нарешті, не глянув
ши на мене, вона сказала з загадковою усмішкою на устах:

— Тепер вони дуже схожі.
Відтоді я більш ніколи не купував ялинки, й різдвяні свята ми про

водили в Криниці або в Закопаному.

ЧАСТИНА ДРУГА

Тоні Вегеріх
Отже, мене було викрадено. Чи добре пам’ятаю я, як це було? Як 

це могло статися? Мене питали про це вже багато разів. Я уникав від
повіді , боячись можливих висловлювань із цього приводу. Але я добре 
пам’ятаю той день, а також весь той страхітливий час, початком якого 
день той став, немовби то було вчора, сьогодні...

Я стояв на узбіччі дороги, всупереч суворій забороні матері. Стояв, 
бо в придорожній канаві сховався кролик, якого я вигнав з-під лісу. 
Мені страшенно кортіло торкнутися його пухнастого хутра, відчути його 
в руках, як свою власність. Я шукав очима буре хутро серед листя 
мальви, лопухів та іншого пож\хлого зілля, що пахло вже осінню. Захо
пившись обшуком неглибокої канави та узбіччя, сповнений боязкої на
дії, що кролик, який десь зачаївся, чекає дотику моїх рук, я навіть не 
помітив, як один із вантажних автомобілів, що їхали дорогою, звернув 
на узбіччя й зупинився. Коли фашист в уніформі, що сидів за кермом, 
еідчи ни в  дверцята й підійшов до мене, я був певен, що він побачив кро
лика й теж вирішив спіймати його. Я дивився на нього, сповнений рішу
чості захищати своє право першості, й тільки потім помітив, що погляд 
його спрямований не на канаву, а на мене. Тоді, охоплений раптовим 
передчуттям, що і мені, й кроликові загрожує якась небезпека, я розвів 
руками й сказав:
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— Утік. Був, але втік.
Пильно дивлячись на мене, німець нахилився й сказав почюльськи, 

калічачи слова, але я його зрозумів:
— Кто? Клопець?
— Який хлопець?
Він показав на зарослу бур’яном канаву.
— Тут.
— Це був кролик,— сказав я і тут же додав, щоб остаточно виклю

чити його з гри, з захоплюючих ловів кролика: — Мій кролик.
Німець випростався, очі його враз наче згасли. Він уже відвернувся 

од мене, щоб іти геть, та раптом зупинився, немовби 'Щось згадавши, і 
рвучко підняв моє підборіддя. Хвилину він придивлявся до мене над
звичайно уважно, а потім мовив тоном, який не терпів заперечень:

— Noch einmal. Ще раз.
Я не розумів його.
— Повтори. Чий кролик?
Різкий рух, яким він підняв моє підборіддя, не завдав мені болю, 

й на його обличчі вже не було виразу тієї суворості, котру я бачив перед 
цим. Дивлячись йому просто в вічі, я повторив:

— Мій.
Тоді він, повернувшись обличчям до автомобіля, голосно покликав:
— Гільдо! — І знову: — ГільдоІ
З кабіни відразу ж вискочила жінка в формі санітарки, в білому 

чепчику. Вона підійшла до нас, і німець знову зажадав од м^ле:
— Ще раз. І всміхнися. Отак.— І вищирив зуби, демонструючи ус

мішку.
Тепер я був певен, що він будь-що хоче мати цього кролика, і що 

через те так мило мені всміхається. Отож, рятуючи звірятко (якого в 
канаві, мабуть, давно вже не було), я теж усміхнувся йому, як усміхав
ся мамі, коли вона питала, чи немає в мене температури, а я намагався 
переконати її. що я здоровий.

— Ja? 1 — сказав він, але це слово було адресоване їй і прозвучало 
як запитання. Я зрозумів, що від Гільди залежить, чи ця людина ви
знає моє право на кролика, чи, навпаки, відмовить мені в цьому. А що 
мені не терпілося закінчити вже цю суперечку, бо думками я був уже не 
біля них, а біля звірятка, що зачаїлося в канаві, я всміхнувся про всяк 
випадок і їй. Пам’ятаю, я навіть показав рукою на канаву, а потім 
тицьнув себе в груди і, щоб краще пояснити їй те, чого вона, здавалося, 
ніяк не могла зрозуміти, повторив кілька разів:

— Мій кролик! Мій.
Тільки тоді вони швидко загелготіли про щось між собою, так само 

пильно дивлячись на мене. Це не справило на мене великого враження. 
Як і кожній дитині, мені все тоді здавалося цілком природцим. Довко
лишній світ не викликав у мене ніякої підозри, я не відчував потреби 
пояснювати чимось появу цієї машини і цих людей на узбіччі дороги. 
Лише через багато років після того, як закінчилася війна, з документів 
Нюрнберзького процесу я довідався, що ця сценка розігралася,— як і 
багато інших подібних,— за сценарієм, розробленим у канцелярії на- 
ціонал-соціалістської партії в расово-політичних справах, відповідно до 
офіційних розпоряджень та наказів. І, незважаючи на те, що ці люди 
намагалися тоді обдурити своїх начальників, вони робили це з дотри-

1 Так? (Нім.)
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манним розроблених ними ж правил гри: під час викрадання дітей 
рекомендувалося вибирати осіб виключно нордичного типу, спокійних, 
«з незворушним, відкритим поглядом, які вміють дивитися співрозмов
никові просто в вічі». Під час облав на дітей по вокзалах і дорогах тоді 
досить було самої підозри, що дитина «вештається без догляду, ставить 
сильце на зайців, краде фрукти в чужих садах, і ніхто про неї не дбає». 
Але того дня мені навіть на думку не могло спасти щось подібне, через 
те я не позадкував ні тоді, коли Гільда підійшла ближче й іще раз за
зирнула мені в вічі, ніби хотіла переконатися, що я не брешу, ні тоді, 
коли німець запитав:

— У твоєї Mutti очі, як...— йому, мабуть, забракло слів, бо він рап
том тицьнув угору пальцем:— Як це?

Я підвів голову. Гільда допомогла йому:
— Як небо?
Я полегшено зітхнув, вважаючи, що вони забули про кролика і що 

я можу говорити про матір, хвалити її очі.
— Голубі. Як ірис.
Це було перше спільне для нас слово. Вони закивали головами, повто

рюючи: «Iris, iris» і перемовляючись короткими гавкучими словами. По
тім іще раз надзвичайно уважно оглянули канаву, де Гільда почала роз
гортати бур’яни та сухе листя. Я затамував віддих, благаючи в душі 
бога, щоб кролик заховався якнайглибше, зробився зовсім маленьким і 
невидимим для них. Огляд цей, на щастя, не дав ніякого наслідку, і Гіль
да, підійшовши до мене, стала так близько за моїми плечима, що я відчув 
на своїх голих ногах дотик її шорсткої спідниці. І раптом сталося щось 
незбагненне. Вона схопила мене за руки, німець за ноги, голову мою за
горнули в якусь хустку, яку я гриз, слинив і марно намагався скинути. 
Повиснувши в повітрі, я підгинав ноги, хвицався, щулився, намагаю
чись стати якомога меншим, щоб вислизнути з їхніх чіпких рук.

Я кричав:
— Ні! Мамо! Мамо!
Але мати була далеко й не могла мене почути.
— Не дай мене, мамо!
Мене несли, тягли, нарешті зірвали з обличчя хустку, кинули в ку

зов автомобіля, і я почув, як за мною грюкнули дверцята. Я опинився 
в душній темряві; довкола чулися чиїсь зітхання і схлипування. Дошки 
раптом загойдалися піді мною — це рушив автомобіль. Я почав гамсе
лити кулаками в темну стінку перед собою, але хтось раптом відштовх
нув мене так різко, що я поточився і впав на м’яку купу тіл, які вору
шилися піді мною.

В автомобілі були задуха й сморід. Коли я стомився від плачу, 
мені захотілося пити. Я повторив це слово кілька разів, і тоді чиїсь 
липкі, солоні пальці торкнулися моїх уст, затиснули їх.

— Перестань. Ти вже дістав одного стусана.
— Від тебе?
— Ні. Біля дверей сидить німець.
— А ти хто?
— Ярек. Мене взяли так само, як і тебе. Ти де був?
— На дорозі. Спершу він шукав у канаві кролика. Шукав разом зі 

мною, а потім...
— Як тебе звуть?
— Тоні.
— Якесь дивне ім’я. Скільки тобі років?
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— Шість.
— Ти ще зовсім дурненький. Вони шукали хлопця, який утік  з ма

шини. Німець прочинив дверцята, щоб впустити трохи свіжого повітря, 
і той стрибнув через його голову на дорогу, а звідти — в канаву. Я ба
чив. Вони відразу ж зупинилися, але...

— Його знайшли?
— Ні. Мабуть, через те взяли тебе, хоч ти й менший. Той був стар

ший і дужчий.
— Ти звідки знаєш?
— Нас разом узяли біля Вісли.
— Що ви там робили?
— Нічого, просто швендяли. І гралися у війну.
— А навіщо вас узяли?
— Тихше... Я не знаю. Може, нас поженуть на роботу? Ти ніколи 

не бачив облави?
— Бачив. Але я нічого не вмію робити.
— Нічого?
— Ну, мені доручали струшувати з черешні дошові краплі. Я можу 

розгойдати будь-яке дерево.
— Перестань верзти дурниці. Це не жарт.
Ми хвилину помовчали, а тоді я раптом признався у двох своїх 

найпалкіших прагненнях перед тим, кого не. міг навіть розгледіти в 
темряві.

— Мені треба до мами.
— Тихше.
— І я кудись хочу.
— Ти що, здурів? Терпи. Вони заборонили нам це робити в машині.
— Але навіщо вони нас забрали? Куди ми їдемо?
— Цього ніхто не знає.
— Яреку...
— Що?
— Чому тут так душно?
— Бо сюди набили надто багато хлопців і дівчат. Є навіть малеча, 

менша за тебе.
— їх теж везуть на роботу? Але ж... вони зовсім малі.
Він якусь мить подумав, а тоді буркнув:
— У всякому разі, це люди й можуть на щось придатися.
Але на що саме? Напружуючи пам’ять, я почав пригадувати всі 

казки, у яких злі сили крали дітей, сподівався знайти в них відповідь 
на запитання, яке мучило мене: навіщо нас забрали? Я притулився до 
Ярека й схилив голову на його плече.

— Я хочу до мами!
Цить. 1

• — Я хочу Їсти. І пити.
Я знову відчув на підборідді й на губах липку долоню, і тієї ж миті 

спритні пальці щось застромили мені в рот. Я полегшено зітхнув, уп’яв
ся зубами в м’якуш житнього хліба й почав його жувати, жадібно дави
тися клейкою масою.

— їж повільніше, не плямкай, бо почують інші.
Ярек підтягнув мене вище, посадив поруч себе й обняв рукою за 

■плені. ■
— Відтепер ти завжди будеш зі мною. Хочеш?
Я не хотів. Я волів повернутися додому і то якнайскоріше, знайти
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кролика, а потім випустити його на волю, аби вій знав, що я зовсім 
не хочу його кривдити. Що я добрий, як мама або Ярек. Я зрозумів 
уже, що Ярек — це, єдина істота, котрій я можу довіряти в цих потем
ках, хоч і не бачив його ніколи. Він не вдарить мене, не з’їсть. Може, 
навіть знову нагодує? Я притулився до нього ще міцніше й інстинктивно 
поцілував щось, що гидко запахло просяклою потом сорочкою.

— Ну що ти! — сказав він пошепки, але обняв мене ще міцніше, і 
я відчув, що він теж тремтить.

Так я уклав перший в своєму житті союз. Дружбу на життя і на 
смерть. Тоді я ще не усвідомлював, що скорше на смерть, ніж на життя.

Нас привезли до якогось барака біля вокзалу. Пам’ятаю, дехто 
з дітей, особливо ті, які забилися в найдальший куток грузовика, не год
ні були вийти* єамі, і їх повикидали звідти, брудних і ослаблих, на май
данчик перед бараком. Колонка тут була тільки одна, і ми жадібно 
кинулися до неї; менші діти не трималися на ногах від утоми й поповз
ли до води на колінах; вони хлебтали з калюжі, яка буквально за хви
лину розлилася біля колонки й вузьким струмом пливла серединою 
брукованого майданчика.

Гільда блискавично зреагувала на це. Лайка «Schwein, Schwein!» 1 
не сходила з її .уст, а руки відштовхували дітей від води, підхоплювали 
їх і несли до .барака. Такою ця жінка закарбувалася в моїй пам’яті 
назавжди: охоплена гнівом, вона схиляється над брудною калюжею, 
а потім іде від неї, несучи на руках малюків з розкуйовдженими го
лівками.

Завдяки Ярекові я добрався до крана й пив чисту, холодну воду, 
найсмачнішу воду в моєму житті. Вона текла мені по підборіддю, капа
ла на груди, зволожувала спітніле чоло...

В бараці нас протримали недовго, перелічили й загнали до товарно
го вагона. Східці були дуже високо, а може, їх не було й зовсім, уже не 
пригадую, в усякому разі, ми заходили до вагона, видершись на купу 
якогось каміння, котре ранило нам ноги. Ми падали, штовхали одне 
одного й знову дерлися нагору.

Був жовтень, і хоч ми сиділи навпочіпках на підлозі, тісно збив
шись у гурт, нам дошкуляв холод. Знизу, крізь щілини, віяв пронизли
вий вітер. Мій мокрий светрик зовсім не грів, і я цокотів зубами від 
холоду. Але темрява відступила: загратовані віконця вгорі пропускали 
стільки світла, що я зміг розгледітися довкола. І зразу ж пошкодував, 
що сиджу не в темному й теплому кузові грузовика. Його темрява, 
незважаючи на все, була добрішою для очей, а тут у мене викликало 
огиду геть усе: пил, що літав у повітрі, застиглі в неприродних позах, 
скоцюрблєні тіла дітей, їхні брудні обличчя, й запухлі від сліз очі. Все, 
крім волосся, що ясніло в промінні надвечірнього сонця, було в них 
відразливе. Волосся кольору стиглого жита, бджолиного меду й віс- 
лянського піску. Бо всі були біляві — від найменшої дівчинки, якій 
було не більше трьох років і яка дуже скидалася на мою маленьку сест
ру, й до старшого за мене хлопця, що сидів біля Ярека й мав волосся 
кольору соломи.

Ярек був високий, засмаглий, показував років на вісім, про що 
з гордістю сказав мені, його очі... що ж, очі у всіх дітей тут були 
однакові — голубі. І раптом мене схопив страх, бо я подумав про те, що

* Свиня, свиня! ( Н І м . )
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можу загубити свого товариша, такого схожого на інших. Його відріз
няло тільки те, що чуб у нього був рудявий, а ніс та щоки всипані лас
товинням, яке зрештою зовсім не пасувало до його зовнішності. Я конста
тував, що він трохи не такий, як інші, й дуже гарний, і через те проба
чив його липкі руки та смуги бруду на засмаглій шиї. Я придивився до 
власних рук: вони теж були вимащені в якесь мастило й злипалися від 
повидла, яким був намазаний шматок хліба, що його я з’їв на стан
ції. Голод знову нагадав про себе, я подумав, що за цілий день з’їв 
тільки шматок хліба, і раптом затужив за турботливими руками моєї 
матері, за чистим ліжечком, навіть за вечірньою процедурою миття, яке 
було для мене справжніми тортурами. Я почав схлипувати:

— Мамо! Мамо! Мамо!
Тоді, вперше за всю дорогу, до мене, розштовхуючи дітей, які стоя

ли, і переступаючи через розпростерті на підлозі тіла, підійшов той чо
ловік, який мене викрав. Розкарячившись, він зупинився наді мною і, 
погойдуючись на носках чобіт, пильно подивився на мене. Я вже знав, 
звідки мені знайоме його обличчя: воно нагадувало морду того вовка, 
який вдавав із себе хвору бабусю й усміхався до Червоної Шапочки, 
котра прийшла до неї в гості. Я уявив собі, що зараз він роззявить па
щу, я знову побачу його гострі ікла, й почав кричати ще голосніше, 
кличучи на допомогу матір, яка завжди була моїм порятунком та 
опорою.

І тоді, також уперше за всю дорогу, він ударив мене. Раз, потім 
удруге, втретє. Раніше мене ніхто ніколи не бив, і я від болю, гніву, 
злості й сліз почав задихатися. А потім нахилився і став блювати на чо
боти мого ката й на власні руки, липкі від мармеладу.

Коли двері нарешті відчинилися й почулися вигуки: «Raus, raus!» 1 — 
ніхто не зміг вийти сам. Був ранній ранок, але діти спали якимсь мерт
вим сном. Вони зовсім ослабли. Пам’ятаю, я навіть не пробував устати, 
зовсім не боявся, що мене битимуть, мені все було байдуже, крім за
духи, страшенної задухи, яка стояла у вагоні. Тоді Ярек допоміг мені 
вийти, майже виніс мене з вагона. Мабуть, я знепритомнів, бо не пам’я
таю, що було далі. Нас, певне, кудись завели, бо я раптом побачив себе 
в лікарському кабінеті. Поруч мене, чекаючи огляду, стояли кілька 
хлопців. Спершу зважили і зміряли Ярека, зазирнули йому в рот, в очі 
й вуха. Потім чоловік у білому халаті заходився оглядати мене, але 
йому зразу ж щось не сподобалося. Може, те, що я не захотів на нього 
навіть глянути і всміхнутися? Він знизував плечима, щось пояснював 
Гільді. Тоді ложкою розімкнув мені щелепи і почав оглядати зуби. По
казавши Гільді пальцем на мій перший молочний зуб, який хитався, 
він раптом вирвав його одним ривком. Мені не було боляче, проте я за
плакав зі злості. Гільда щось почала йому пояснювати, показувала 
списки, хвилювалася ще дужче, ніж я, через мої молочні зуби, яких 
у мене ще був повен рот. Нарешті лікар кинув зуб у кошик, підписав 
якийсь папір і передав мене іншому чоловікові, котрий довго розпиту
вав про щось Гільду й нотував її слова, а тоді раптом звернувся 
до мене:

— Name? Vorname? 1 2
— Стефан Щежуя,— відповіла за мене Гільда.— Вісім років. Наро

дився першого червня тридцять третього року.
1 Геть, геть! (Нін.)
2 Ім’я? Прізвище? (Нім.)
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Я не заперечував проти прізвища, яке чув уперше, ані проти того, 
що мені накинули два роки,— це мені навіть сподобалося,— але з при
воду імені запротестував:

— Тоні. Не Стефан, а Тоні.
Гільда зазирнула в список і спробувала наполягти на своєму, проте 

швидко здалася й весело сказала:
— Так тебе називають удома? То нехай буде Тоні.
Зразу ж після цього нам звеліли йти до фотографа, й тільки тут 

мені спало на думку, що мене мають за хлопця, який утік із машини, 
й що я зовсім забув їм про це сказати. Я хотів повернутися, однак Ярек 
тільки знизав плечима:

— Облиш! Вона ж ніколи не признається, що хтось дременув від 
них у дорозі. Для них ти той, хто втік,— Стефан.

— Я не хочу.
— Ну то й що з цього? Важливо те, що тобі вісім років.
— Чому вісім?
— Стільки мав Стефан. Радій, що будеш не з малюками, а зі мною.
— От здорово! Я хочу бути з тобою. Завжди.
Я навіть не припускав тоді, що цей мій крок фатально позначиться 

на всьому моєму подальшому житті.
Я вже давно знаю, що місто, де нас оглядали лікарі, називалося то

ді Ліцманнштадт. Службовець, який мене зареєстрував, розкрив спеці
альну теку з написом: Akten des Jugendamtes, Aktenzeichen 4601, S/80 *. 
Це означало, що 1941 року я був восьмидесятою викраденою дитиною 
з прізвищем, яке починалося на «S». Я тримав ці документи в руках 
зразу ж після війни, коли довідався, що в Лодзі збереглися гітлерівські 
архіви «Управління у справах молоді» і управління, яке називалося тоді 
Gesundheitsamt Utzmannstadt Erb. und Rassenpflege (Adolf-Hitler- 
strassell3) 1 2. Я знайшов серед них висновок того лікаря, котрий не хотів 
повірити Гільді, що мені вісім років, і, як сумлінний службовець, на
писав таке:

«Літцманнштадт, 6.Х.1941. [...]
Стосується: Стефан Щежуя, нар. I.VI.1933. Оглянутий хлопець здається 
здоровим, але він худий і надто низький, як на свої роки. Крім того, 
поведінка його під час огляду показала, що він боязкий і недовірливий. 
Сестра, яка супроводжувала дітей, заявила, що його вже раз оглядали, 
але він важко переніс транспорт. Я констатую, що це нордично-ехідно- 
балтійський, голубоокий і білявий метис. Однак з огляду на хирлявість 
дитини, можливе запізнення в розвитку і вади вдачі я проти негайного 
її онімечування в німецькій родині. Зате я цілком за спробу виховати 
її у відповідному закритому закладі Lebensborn за умови, що через 
рік дитину пришлють до мене для повторного огляду. Якщо вона розви
неться гармонійно й дістане позитивну оцінку своїх вихователів, її мож
на буде визнати придатною для онімечення.

Др. Грогманн».

Я знаю цей документ напам’ять, переклав його, ношу з собою копію 
й запам’ятав назавжди прізвище лікаря, який через рік мав вирішити 
мою долю. Але тоді, йдучи з Яреком до спальні, де, посідавши на нарах,
1 Документи Управління у справах молоді, порядковий номер 4601 S/80 (нім.).
2 Відділ спадковості і чистоти раси Літцманнштадтського управління охорони здоров’я (Адольф-Гіт* 

лерштрассе, 113) (нім.).
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ми чекали дальших наказів, я вірив, що вже ніколи не розстануся 
з моїм новим товаришем, що ми будемо разом аж до кінця. Тоді я ще 
не думав про те, яким може бути той кінець...

Потім разом з групою старших хлопців від восьми до десяти років 
нас обох перевезли до «Управління СС у справах раси й колонізації», 
де нам поміняли анкетні дані. А втім, я не зовсім певен, чи це було тоді, 
чи трохи згодом, у всякому разі, при цьому знову була Гільда, яка су
проводжувала нашу групу під час перебування в Літцманнштадті. Це 
вона придумала для мене німецьке прізвище. Ім’я,— як мені тоді здава
лося,— я не дозволив відібрати у мене.

З часу приїзду до села, де мене запитали, як моє ім’я, я завжди 
відповідав: «Тоні». Так мене називали хлопці, передражнюючи мою 
формулу відмови: «То піе» 1. Коли я не хотів бути диким мустангом, 
якого об’їжджали на луці, ні полоненим заложником, якого розстрілю
вали,— мені чомусь завжди випадали ці невдячні ролі,— я відповідав, 
скривившись: «То піе».

Тоні... Це ім’я пахло лугом, лісом, нагадувало про такі чудові ство
ріння, як собаки, коні, кролики і навіть їжаки. Гучне, лунке, воно милу
вало слух і додавало бадьорості, наче купання в річці. Якщо мама і 
називала мене інакше, я цього не пам’ятав. Я також не був певен, що 
пестливе «Ада» — чоловіче ім’я, бо жодного із сільських хлопців не 
називали так і жоден не хотів так мене кликати.

Про справжнє своє ім’я я намагався навіть не думати, щоб звикну
ти до того, яке хлопці дали мені під час наших забав. Щодо прізвища 
я теж не був певен. Мати змінила його через пораненого батька, боя
чись, що його почнуть шукати німці. Я не ходив до школи, ані до дитя
чого садка, й ніхто ніколи не ззертався до мене інакше, ніж на ім’я. Я 
був малий хлопець Тоні vel1 2 Ада і більше ніхто.

Отож коли Тільда відрекомендувала мене якомусь урядовцеві 
в мундирі, знову назвавши Стефаном Щежуєю, я запротестував:

— Ні, ні! Я Тоні!
Тоді вона почала щось пояснювати, кілька разів назвавши прізви

ще того хлопця, й нарешті, повернувшись до мене, мовила по-польськи:
— Запам’ятай собі: відтепер ти називатимешся Антон Вегеріх. 

Чуєш? Вегеріх! 3
Я наполягав на своєму, трохи не плачучи:
— Я Тоні! Я Тоні!
— Так, так. Антон — це і є Тоні. Ти маєш таке ім’я, яке хотів.
А урядовець додав:
— Los 4, хто там іще?
Я не знак>, чому ця сценка так закарбувалася в моїй пам’яті, може, 

тому, що нам звеліли до вечора вивчити свої нові прізвища. Зразу ж за 
дверима Ярек сказав мені, що німець не зміг вимовити прізвище Ще- 
жуя, а Гільда не зуміла пояснити йому, що означає це слово.

— А що означає Вегеріх?
— Уявлення не маю.
— А ти? Як звуть тебе?
— Йоганн Шмідт. А до того я був Ковальчевський.

1 В оригіналі тут гра слів, які буквально означають. «Це ні». «Тільки не це» (польськ.).
2 Або (лат.).
3 Der Wegerich (кім.) — подорожник.
4 Давай (нім.).
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— Але мені можна кликати тебе «Ярек»?
— Тобі все можна. Тільки я не знаю...
— Що ти не знаєш?
— Чи дозволять вони...

Просто з управління нас відвезли вантажною машиною у Rassen- 
lager1, що містився, як свідчать мої документи, на Фр. Госслер- 
штр., 36. Я не дуже добре пам’ятаю цей період, може, тому, що дні там 
минали зовсім одноманітно: нас учили застеляти ліжка, шикуватися на 
перекличку, веліли робити зарядку й часто гнали до лазні, звідки ми 
перебігали до якихось приміщень, де нас знову оглядали, зважували, 
брали кров, розпитували про всяку всячину, а також про те, чи знаємо 
ми, хто такий Гітлер. Один із хлопців, я запам’ятав його, бо він мав 
чілку, рівно підрізану над самими бровами, відповів, що знає це добре. 
Оскільки ми всі казали: «Не знаю» або: «Фюрер», бо цього слова нас 
навчили першого ж дня, ця відповідь заінтригувала нашого співроз
мовника в мундирі. Гільда переклала хлопцеві його запитання:

— Що ти знаєш? Що ти знаєш добре?
І тоді, на подив усім, і зокрема нам, бо ми так і не придумали ні

яких несподіваних відповідей, цей малюк сказав:
— Він убив мого батька, а коли мама довго не верталася додому, 

звелів забрати мене. Бабуся дуже плакала. За це я йому тепер розпорю 
живіт.

— У тебе є зброя? — блискавично зреагував німець.— Де вона?
— Ось тут.
Ми заціпеніло дивилися на нього. А він тим часом застромив руку 

в кишеньку штанів і, вихопивши звідти тонкий, з обдертою корою пру
тик, прив’язаний до шнурка, цілком серйозно й наче аж із гордістю 
сказав:

— Це шабля. Така, яку мав мій татко. Він був улан.
Ми дивилися на цю уланську шаблю, мов зачаровані. Він не збре

хав. Але тієї ж миті, як вона блиснула нам у вічі сріблом леза, німець 
підбіг до нього, вихопив цю зброю йому з руки й поламав на дрібні 
шматочки. Лютуючи, він весь час повторював:

— Bandit! Banditenkind! Raus! Raus! 2
Гільда підбігла, схопила хлопця за руку й буквально потягла з кім

нати. Вона бігла так швидко, що він насилу встигав за нею. Мене 
пройняв дрож, я зацокотів зубами, і це остаточно розлютило гітлерівця. 
Він підскочив до мене, про щось заджерготів, про щось допитувався. 
Пізніше Ярек сказав мені, що він цікавився, чи я знаю цього вбивцю. 
Ярек відповів за мене, що ми обидва бачимо цього хлопця вперше. Він 
запитав мене по-польськи: «Ти не знаєш його? Правда ж, не знаєш?» 
І я відповів: «Ні». Я цокотів зубами, хитав заперечливо головою й раз 
по раз повторював: «Ні, ні, ні!»

Тоді я ще не усвідомлював того, що сталося. Нині я вже добре 
знаю, що, захищаючи своє життя, боячись за свою шкуру, я вперше став 
тоді зрадником.

Я також пам’ятаю, що в тому проміжному Rassenlager було хо
лодно, що загратованих вікон там ніколи не зачиняли і що ми спали на 
двоповерхових нарах під тоненькими ковдрами. Ярек завжди присувався * 9
1 Табір расового відбору (нім.).
9 Бандит! Бандитський виплодок! Геть! Геть! (Нім.).
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близько до мене, накидав свою ковдру на мою, і так ми лежали до 
ранку. А втім, ні, не так. Ми зразу ж засинали міцним сном дитинства, 
й тільки серед глибокої ночі нас будив холод, який змушував щулитися, 
щільно загортатися в одну ковдру і накидати на себе зверху другу. 
Потім наш третій сусід,— ми спали по кілька чоловік на одних нарах,— 
почав будити нас плачем, отож ми мусили прийняти його до своєї ком
панії, щоб тільки не чути його скигління.

— Мені холодно. Мамо, матусю...
Ми всі сумували за матерями, кликали їх уві сні, розповідали один 

одному про них і саме через те не могли слухати його стогону, схлипу
вання й плачу. Я кажу «ми», але все тоді вирішував Ярек, і це він зве
лів мені одного разу притулитись до хлопця, пустити його до нашого 
«спального мішка». Відтоді я робив це завжди, здебільшого неохоче, бо 
він часто плакав уночі і я прокидався з мокрою від його сліз шиєю. 
Однак я не наважувався висловлювати свою думку про того хлопця. 
Ярек велів мені дбати про нього, і я робив це, старався, як міг. Але я 
так ніколи й не полюбив його, і тепер мені здається, що я не терпів 
у ньому власних слабостей і вад.

Через два чи, може, три тижні,— цього я вже точно не пам’ятаю, 
бо час і назви, дані людьми іншим людям, предметам, тваринам і рос
линам, не мають для дітей ніякого значення,— нас піддали особливо 
пильному оглядові, навели на нас лоск і знову загнали у вагони. Цього 
разу ми їхали дуже довго, як потім виявилося, у глиб рейху, але вагони 
були пасажирські, й хрч нас, як оселедців, набили повні купе, умови 
їзди були більш-менш стерпні. Супроводжували нас якісь медсестри чи 
санітарки в білих чепчиках, і серед них була Гільда. Вона розмовляла 
трохи по-польськи, і котрийсь із хлопців запитав, чи нас ці сестри везуть 
до лікарні.. Гільда, здається, відповіла, що ні, що це конвойні 
з «Lebensborn». Так переповів мені Ярек цю розмову — я сам її не 
чув. Тоді я вперше почув це лиховісне слово. Значно пізніше я довідав
ся, що цей «Lebensborn» займався примусовим онімечуванням викраде
них дітей різних національностей, «расово чистих», а його відділ запису 
актів громадянського стану «Управління «Л» виписував їм фальшиві 
метрики.

Сестри, хоч вони були суворі й різкі, не кривдили нас, і навіть 
Гільда, після того як ми прибули на місце, прощаючись зі мною*.. Що
правда, тільки тепер я пригадав, що вона попрощалася зі мною трохи 
інакше, ніж з рештою дітей. Гільда нахилилася до мене, торкнулася ру
кою моєї скуйовдженої голови і сказала по-польськи кілька слів, з яких 
я зрозумів, що вона покладається на мене. В цих словах було щось про 
нашу спільну таємницю, а на закінчення... Так, на закінчення вона по
просила мене пам’ятати, що я дужий, великий хлопець, що мені вже 
вісім років. Я знав, що це неправда, й назвав її подумки підлою шах
райкою. Я мимохіть відсахнувся, коли вона нахилилася, щоб поцілувати 
мене в лоб., Я був єдиною дитиною, яку вона хотіла обдарувати своїм 
поцілунком. Того разу Іудою була вона.

За якийсь час, мабуть, наступної весни, коли я говорив уже по-німе
цькому, я дізнався, що Гільда дала мені назву звичайної рослини, яка 
росте на узбіччях доріг і в канавах. Через багато років я довідався, що 
не Plantago major— звичайний подорожник з яйцеподібним листям, 
зібраним при корені в розетку, і з сірими стеблами, рослина, яку поба-
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миш на всіх європейських луках, пасовищах та путівцях. Як дитина, я не 
знав ні польської, ні тим більше латинської назви цієї простої рослини, 
але протягом якогось часу був її німецькою назвою для всіх, хто знав 
мене там, у рейху. Щоразу, як тільки я помічав на облозі чи серед ін
ших трав її зелену, пружну розетку, я казав собі: «Це я. Я росту скрізь, 
я вистрілюю навесні густими стеблами й невтомно цвіту ціле літо без 
запаху й нектару. Я трохи незвично розсіюю своє насіння, оточуючи 
його липкою, желеподібною оболонкою, яка чіпляється до ніг тварин і 
людей. Кажуть, ніби індіанці, які вперше побачили мене після появи на 
їхній землі європейських загарбників, назвали моє туге листя «слідами 
ніг блідих облич». Отже, в Південній Америці я був слідом ноги білої 
людини, в Польщі жертвою гітлерівського kidnapper 1, у рейху — німе
цьким хлопцем з прізвищем Вегеріх, щоб, зрештою, колись, після повер
нення, стати в Польщі... ким? Звичайним подорожником?

Тоді я над цим, ясна річ, не замислювався. Але з першої ж хвили
ни, з того моменту, коли зіткнувся з темним кузовом вантажної авто
машини, а потім із щільно набитими дітьми купе вагонів, які везли нас 
на захід, я хотів повернутися додому, а не вростати бур’яном в узбіччя 
й канави чужих, незнайомих мені доріг.

Мене часто запитували, чи був я в гітлерівській школі яничарів. 
Так, був, «Lebensborri» послав нас саме до такої школи організації 
«гітлерюгенд» в Обервейсі. Я довідався тільки після війни, що це був 
головний центр онімечування в Австрії.

В Обервейсі нас розділили на дві групи: в одній були хлопці від 
восьми років до десяти, а в другій старші. Дівчата з нами не залиши
лися — їх відправили в інше місце, до якогось дому «Bund Deutcher 
Madeb 1 2.

Наша молодша група, так само, як і група старших хлопців, про
йшла спершу реєстрацію, а потім у нас відібрали всі особисті речі, і 
санітарки видали кожному під розписку форму «гітлерюгенд», а німець 
із черепом на кашкеті влаштував нам першу перекличку, заглядаючи 
при цьому в список, чи ми добре запам’ятали і чи правильно вимовляє
мо свої нові прізвища. Пригадую, що я з якимсь острахом вигукнув 
«Тоні Вегеріх!» і зрадів у душі, коли він мене не поправив. Але зразу ж 
після переклички, перед самим прощанням з нами, Гільда сказала Яре- 
кові, котрий стояв біля мене:

— Дбай про нього, він ще малий і дурний. Хай називає себе Анто
ном, а не Тоні.

Ярек теж радив мені не упиратися на своєму, отож я легко подолав 
дрож, який тоді, мабуть, зі страху, пробігав у мене поза спиною. З того 
часу хлопці називали мене так тільки годі, коли нас ніхто не чув. Гово
рили по-польськи. І це зменшене ім’я завжди поєднувалося в мене 
з усім польським, З ДОМОМ.

Антон,.. Був шестирічним хлоп’ям, а мусив удавати з себе ровесни
ка восьми- й дев’ятирічних. Я завжди думаю про того малого, хирля
вого хлопця в третій особі і з великим співчуттям. Він робив, що міг, 
старався, аж із шкури пнувся, і не його вина була, що він, зрештою, 
став' попихачем, недотепою в групі. Коли б я був на місці тих хлопців, 
то, мабуть, теж не почував би й крихти жалю до нього. Але я був Тоні,
1 Викрадача дітей (англ.)
2 ^Спілка німецьких дівчат» (нім.)
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і ненависний Антон страждав разом зі мною й через мене: вихователі 
також не любили його. Це була сувора школа, де муштрували яничарів 
двадцятого століття, роблячи з них не тільки добрих німців, сліпо від
даних Гітлерові й нацистській партії, але й зрадників їхньої справжньої 
вітчизни. Я думаю, що з-поміж тих хлопців я був найпіддатливіший і 
найбільше з них усіх підходив для цілковитої денаціоналізації: я не 
знав, що таке польська школа, а рідною мовою володів хіба убогим за
пасом слів кількарічного хлопчика. В мене не було батька, ніхто ніколи 
не розмовляв серйозно ні зі мною, ні в моїй присутності. Через те я лег
ше, ніж решта хлопців, навчився рахувати чужою мовою й до сьогодні, 
коли користуюся в думці таблицею множення, то роблю це завжди по- 
німецьки. Старші хлопці не могли й, мабуть* не хотіли мене в цьому 
випередити. Я також дуже швидко навчився розмовляти чужою мовою,
1 це було єдине, в чому я легко зрівнявся з Яреком. Думаю, що коли б 
я, як нормально розвинутий шестирічний хлопчик, опинився в групі 
малюків і разом з ними потрапив до якогось Kinderheim1 або мене 
всиновила б німецька сім’я, я легко піддався б процесові германізації. 
Але тут був Ярек, та й, крім того, я сам фізично являв собою поганий 
матеріал для майбутнього солдата вермахту. Я не міг бігати, швидко 
стомлювався, стрибаючи жабкою, і, що найголовніше, мені зовсім не 
давалася муштра зі зброєю.

В перші місяці мене карали не надто жорстоко, але згодом, переко
навшись, який я слабкий і які діряві й ні на що не придатні мої руки, 
наш військовий вихователь почав буквально знущатися з мене. Він не 
міг і не хотів робити для мене жодних винятків* а я псував, йому всі 
показники, якими повинна була похвалитися наша група.

В той час йому вже мало було тільки швидкого засвоєння мною 
мови надлюдей, він вимагав від мене також їхньої сили, витримки й слі
пої, майже рефлекторної слухняності. Я намагався це робити, але коли 
падав на землю, остаточно виснажений після годинних присідань з ви
простаними руками, або коли мені паморочилася голова після нескінчен
ного бігання довкола стовпа, то не міг стриматися, щоб не заплакати. 
За це мене карали якнайсуворіше: не давали їсти, додатково муштрува
ли на світанку, а потім били й садили в карцер. Школа яничарів навчи 
ла мене в вісім років, що таке голодовка, льох з вогкими стінами й 
хлоста, передбачена статутом. У тому холодному льосі я іноді зустрі
чався з іншими хлопцями, і тільки там ми могли безкарно розмовляти 
між собою по-польськи. Коли опускаєшся на дно, плавати вже не треба.

Старші хлопці частіше, ніж я, порушували наказ розмовляти 
виключно німецькою мовою. Може, вони робили це навмисне, а' може, 
важче й повільніше, ніж я, відвикали від мови рідної. В усякому разі, 
я був подвійно нещасливий, наражаючи себе на небезпеку з двох боків: 
з боку моїх вихователів, які вважали, що я затримався в фізичному 
розвитку, не досить «braw und munter» * 2, і з боку хлопців, які мали мене 
за недотепу. Але вони школи, хоч я й витерпів од них багато шпильок 
та ущипливих слів, не називали мене «донощиком». У цьому не підозрю
вав мене ніхто, бо, зрештою, роль «шпиків» у нашій групі виконували 
двоє одинадцятирічних хлопців, які в цей спосіб підкреслювали своє 
презирство до «жовторотих». Я боявся і зневажав їх, бо ще змалку чув: 
«Не скаржся, не ябедничай» — і добре знав зневажливе прізвисько:
•* Дитячий будинок (нім.).
2 Бравий і бадьорий (нім.).
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«ябеда». Ці хлопці розмовляли виключно по-німецьки й сліпо корилися 
наказам начальників. Я пам’ятаю, що тільки їх двох ми виключали із 
гри в Болеслава. Придумав її котрийсь із старших хлопців. Сидячи 
з нами в карцері за те, що розмовляв по-польськи, він розповів нам істо
рію кількох звитяжних польсько-німецьких битв і навчив прислів’я: 
«Болеслав Кривоустий посік німців на капусту».'Через кілька днів усі, 
за винятком «донощиків», знали вже це прислів’я, і відтоді, як тільки 
нам було сутужно або німці надто зухвало вихвалялися перемогами 
вермахту, досить було, щоб хтось шепнув: «Болеслав», як ми веселіша
ли, на наших обличчях з’являлися усмішки.

Якось викладач історії розповідав нам про те, що землі на схід від 
Одри — urdeutsch *, а їхнє населення з доброю кров’ю походить від 
германців і тільки тому здатне чинити активний опір. Кожна дитина; 
цінна в расовому відношенні,— безперечно, німецька або щонайменше 
німецького походження. Польські землі незабаром очистяться від людей 
нижчого гатунку, збезлюдніють, а тоді заселяться німцями, щоб цінна 
кров повернулася до свого первісного джерела. Це історична необхід
ність.

І саме в цю хвилину Ярек проказав слово «Болеслав». Ніхто з нас 
не засміявся, але всі повеселішали. Викладач урвав свою розповідь і 
запитав, що означає це ім’я, висловлене так невчасно і так безсоромно 
голосно. Ярек почав виправдуватися: мовляв, записуючи, він зламав 
свого олівця і хотів позичити іншого в Болеслава. Це було безглузде ви
правдання, але молодий офіцер повірив. Та при нагоді він прочитав нам 
додаткову лекцію: ім’я Болеслав — німецького походження, так назива
лися майже всі сілезькі герцоги. Поляки украли його й присвоїли собі. 
В нашій групі хлопців у мундирах «гітлерюгенд» ніхто не носить це 
urdeutsch- ім’я, котре в рейху вже давно вийшло з ужитку. Отож якщо 
він іще раз почує, що хтось називатиме товариша Болеславом, то роз
цінить це як порушення такого-то й такого параграфу, який говорить: 
«Кожен учень повинен знати присвоєне йому ім’я і прізвище й ніколи, 
ні за яких обставин йому не дозволяється користуватись іншим».

Цим нагадуванням справа тоді скінчилася, але пізніше, коли кот
рийсь із хлопців запитав цього самого вчителя, Що за битва відбулася 
в минулому На «Собачому Полі», і той, захоплений зненацька, відповів, 
що, мабуть, «поляки воювали з собаками, цена них схоже, вони стра
шенно негуманні», Ярек почав робити такі рухи, немов шаткував капус
ту. І з того часу цей знак назавжди став для нас символом упертості, 
надії й віри в те, що ми виживемо.

Я ніколи й нікому не розповідав про цей факт, навіть Аліції, таким 
неправдоподібним здається він, але той історик, вихованець гітлерів
ського університету, розказував нам про Танненберг1 2, як про найбільшу 
перемогу над царськими військами восьмої німецької армії, очолюваної 
Гінденбургом, не знаючи нічого про Грюнвальд, який був значно рані
ше. Якщо він удавав, ніби ніколи не чув, що поля під Танненбергом 
також були свідками поразки і німців — то робив це просто блискуче. 
Зрештою, хлопці тільки запитали,— не пояснюючи, навіщо це їм,— чи 
відбулася там іще якась битва, крім цієї, битви 1914 року?

Він здивувався, бо ні про яку іншу битву там не чув і не знав. Мої 
знання, щиро кажучи, в цьому питанні також дорівнювали нулеві, але
1 Пранімецький (нім.).
2 Польське місто, де в серпні 1914 року н’‘мецькі війська завдали нищівного удару російській армії, 
що прагнула захопити Східну Пруссію.
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разом з іншими хлопцями під час цього обміну думками я «нашаткуй 
вав» під лавкою багато капусти.

Такі хвилини приносили нам деяке задоволення, але що ми могли 
протиставити в думках прочитаному нам наказові фюрера, який я зна
йшов після війни в документах Нюрнберзького процесу: «Будьте рішу
чими, будьте нещадними, дійте швидше й жорстокіше, ніж інші. Народи 
Європи повинні затремтіти від страху. Це—найгуманніший спосіб веден
ня війни, бо він паралізує противника». Або твердженням, що всі «Іва
ни» смердять, як пси, а поляки кожну гуманну акцію витлумачують як 
слабкість? Що слов’янин, з яким поводишся гуманно, стає небезпечним, 
і що ми повинні в майбутньому бути нещадними щодо цих людей ниж
чого гатунку, заглушаючи в собі почуття жалю й відкидаючи докори 
сумління?

Це від нашого головного вихователя виходила страшна інформація 
про те, що розстрілюване за переховування «бандитів» населення оку
пованих земель — Untermenschenvolk des Ostens 1 — покірно сприймає 
свою долю, як усі люди Сходу, зате колективні екзекуції вимагають 
багатьох солдатів, і що треба розуміти, а також співчувати людяхМ, 
змушеним до такої важкої й відповідальної роботи. Він так і сказав — 
«роботи» — й це ми запам’ятали всі.

Нас навчали любити доблесних солдатів вермахту, які воювали на 
всіх фронтах, прищеплювали культ улюбленого фюрера й свастики. Нас 
навчали марширувати, співати гітлерівських пісень, чітко вигукувати 
нацистське вітання, рвучко скидати при цьому вітанні руку і прибирати 
відповідну позу. А крім того, нас муштрували, і вночі теж, щоб ми на
вчилися бачити навіть у темряві. Тепер я знаю, що ті марші мали 
цілком чітку мету — перековування нашої особистості: вони вбивали 
в нас думжу й знищували індивідуальність. Колона. Зімкнута, щільна, 
дисциплінована колона. Готова виконати будь-який наказ, завжди слух
няна й мовчазна...

Гімнастикою, спортом і муштрою ми займалися на спортивному 
майданчику, але нудні, тривалі марші виводили нас на звивисті дороги, 
на гірські схили й луги. Гори здавалися мені гарними, але мене стом
лювали важкі сходження, і я боявся всякої крутизни. У цьому було 
щось від страху простору, а раніше ж ліс мав мене за свого, за білочку 
чи дятла.

В Обервейсі гіршою за карцер була дисциплінарна муштра, під час 
якої доводилося повзати по землі, навіть укритій снігом, і підбирати 
ротом клапті газет, порозкидувані есесівцями на спортивному майдан
чику. Не менш страшною була й кара, коли нас змушували роздягатися 
догола й ставили на мороз. Усі мд мріяли, хоч це і вважалося найбільш 
ганебним покаранням, про те, щоб нас бодай на якийсь час послали до 
бауера або до маєтку, що належав «Lebensborn». Там нас хоч че
кала виснажлива праця від світанку до смерку, зате можна було не 
стояти, не марширувати й не кричати «Хайль Гітлер!» у зімкнутій 
колоні.

Мене ні разу не спостигла така кара, я був непридатний для робіт 
у саду чи в полі, зате Ярека після кількох покарань голодом таки ви
слали на якийсь час до бауера, щоб він там раз і назавжди відучився 
розмовляти по-польськи. Він, звичайно, не розмовляв там по-польськи, 
бо не мав з ким. Але коли він повернувся з розрубаною ногою,— вияви*

1 Неповноцінний народ Сходу (нім.).
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лося, що він не вміє користуватися сокирою,— нічого не змінилося: 
Ярек і далі вів уперту й. запеклу боротьбу за себе, за мене, за нас. Отож 
цісля канікул, які нічим не різнилися від інших місяців шкільної праці, 
хіба тим, що ми допомагали під час сінокосу і жнив, його спіткало най
гірше, чого можна було тут сподіватися: Ярека вигнали зі школи 
«Lebensborn» з приміткою: «Не придатний для денаціоналізації».

Настав вересень, пора, коли мене мали піддати повторному оглядо
ві. Спробували зробити це на місці, в Обервейсі, але лікар так само ки
вав головою, розводив руками й недовірливо приглядався до моїх зу
бів. Оскільки він повторював, що швидше зарахував би мене до катего
рії хлопців, які становлять небажаний приріст населення, мене кінець 
кінцем відіслали назад до управління, де мене оглядали й «оцінювали» 
торік. Разом зі мною, як злочинний елемент, їхав вигнанець — Ярек.

Я не запам’ятав зворотного шляху — він злився в моїй пам’яті з ін
шими подорожами й уподібнився до них. З нами поверталися ще двоє 
хлопців та кілька дівчаток, й одна з них — додому, до батьків. Вона 
була щаслива, і ми всі заздрили їй. Затамувавши віддих, я спитав її:

— Виходить, звідси можна повернутися? Додому? До матері?
Вона відповіла, що можна, що фюрер добрий і все може. Ми вже

трохи вірили у фюрера, але не настільки, щоб від цієї віри зовсім утра
тити розум. Ярек перший зміряв її недовірливим поглядом і пошепки 
застеріг мене:

— Будь обережний. Може, вона донощиця?
Я чомусь про це не подумав. Але дівчина весь час відсувалася від 

нас, усю, дорогу стояла біля вагонного вікна й дивилася на стовпи, де
рева, будинки, які пропливали мимо. Вона нічим не цікавилася, а я 
вже дещо тямив у цьому і знав, що донощики живуть із того, що під
глядають за людьми й підслуховують їх. Коли трапилася зручна нагода,, 
я присунувся до неї ближче й попросив:

— Розкажи, як воно буде, коли ти повернешся додому.
Вона не хотіла, сказала, що не знає. Але я наполягав на своєму:
— Розкажи, як казку.
— Казку? Ти такий старий...
Але щось, мабуть, здивувало її — щось у моєму обличчі або в голо

сі, бо вона раптом кивнула головою:
— Гаразд, спробую. Тільки ти не повторюй цього іншим, добре?
І почала розповідати, що мати її тяжко хвора і тому не стрічатиме 

її на вокзалі, але повернення дочки буде для неї справжнім щастям і 
вона без упину повторюватиме: «Ганечко, моя Ганечко», а потім на під
вечірок у них будуть пончики, на вечерю бігус і пончики, а перед сном 
вони довго лежатимуть разом у ліжку.

— Ти її цілуватимеш? Міцно?
— Ні... Вона мене.
— Чому?
— Тому. Це ж я повернулася, а не вона.
— А тато? Його ти теж не цілуватимеш?
— Він виїде по мене на станцію. Будь певен! Виїде неодмінно,— 

сказала вона з якоюсь злістю в голосі, хвилину помовчала й раптом 
вибухнула плачем.

Я вперше бачив дівчачу істерику: вона захлиналася слізьми, в гор
лі у неї наче щось переливалося. Вона довго не могла заспокоїтись, а 
потім, під величезним секретом, довірила мені свою таємницю: її бать-
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ко, щоб вирятувати із «Heimschule Lebensborn» 1 єдину дочку, підписав 
Volksliste2. Родом він був із Кельне й зробив це, як їй сказали педаго
ги, цілком добровільно.

Отаке було її повернення.

Моя друга зустріч з лікарем була суцільним приниженням. Він 
ставився до мене зневажливо й недоброзичливо, керуючись, напевне, 
думкою вихователів з Обервейса. Підозрював мене в недорозвиненості 
і явно звинувачував за те, що ті, хто викрав мене в батьків, могли 
так глибоко помилитися.

— Піддати германізації? Тебе? Фізично недорозвиненого, майже 
каліку? Щоб ти тільки їв і плодив дегенератів?

Він говорив це без гніву, з крижаним спокоєм. Я знизав плечима, 
по-перше, тому, що знав про свої сім років, а він ні, отож із нас двох 
я був розумніший, а по-друге — бажаючи підкреслити, що для мене 
потомство не дуже важить. Але він, мабуть, витлумачив це інакше, 
бо раптом розсердився й звелів вигнати мене за двері. Я ще довго 
чув у коридорі його крик:

— Und dabei frech! Dumm und frech!3
Я запам’ятав ці слова на все життя, бо це був, найпомилковіший 

з усіх поставлених мені згодом діагнозів: дурним я не був ніколи, а 
нахабним? Я трохи не зареготав...

Чому я не сказав йому тоді правди? Тому, що Ярек уже цілий рік 
забороняв мені говорити про Гільдин обман.

— На неї накладуть дисциплінарне стягнення, може, відправлять 
навіть на фронт, але тебе пошлють до газової камери.

— За що?
— Туди не посилають за щось. Туди посилають тільки за те, що ти 

перестаєш бути потрібний.
— А я хіба вже непотрібний?
— Ні.
— І мамі теж ні? Моїй мамі?
Він не зміг мені цього пояснити, та й я теж волів не чути ще 

однієї жорстокої правди про себе. Я знав тільки одне — що повинен 
забути про обставини викрадення, про кролика, про втечу Стефека 
Щежуї. І так поволі дійшло до того, що мені вже й на думку не спа
дало протестувати, коли мене змушували повірити в його дату народ
ження, в його вік, хоч я і далі називався Антон vel Тоні Вегеріх.

Ярека ніхто не став оглядати, як мене, його відразу ж повели 
на допит, після якого, вже як Ковальчевського, злочинний елемент і 
Bandenkind мали відправити до концтабору. Але цю ніч ми провели 
ще разом: він — уже свідомий того, що його жде, а я — ще сповнений 
безглуздої надії, що мене відішлють до матері, яка ніколи не докоря
ла, що я «тільки їм».

Мою матір, напевне, цікавитиме, хто й коли повідомив Ярека, що 
ми обидва їдемо до табору для дітей на колишній Пшемисловій вули
ці. Та я цього не знаю, пам’ятаю тільки, що ми разом проїхали в * *

1 Школа-інтернат (нім.).
а Декларація про приналежність до німецької нації (нім.).
* Та ще й до того нахабний! Дурний і нахабний! (Нім.).
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«фургоні» крізь табірні ворота, які страшенно зарипіли, коли їх від- 
чиняли.

Ні, я не можу думати про цей Jugendverwahrlager der Sicher- 
heitspolizei *. Може, тільки матері я розповім, як зарипіли табірні во
рота, як жахнуло мене те, що я побачив у таборі й зразу ж за його 
дротами, бо табір межував з голодним гетто, відрізаним од міста ви
соким муром. Мабуть, у цьому кварталі були зібрані всі роковані, як 
євреї, на вимирання: викрадені арійські діти, але «неповноцінної кро
ві», які не годилися для онімечення, діти із виселених сіл і селищ, а 
також узяті під час вуличних облав Banditenkinder, Bandenkinder ' — 
діти членів руху Опору і ті, які брали участь у цьому русі, нарешті 
діти хворі, яких лікували «експериментальним шляхом».

Поруч було кладовище.
Я вмирав там від голоду й холоду, мені бракує навіть слів, щоб 

розповісти, який я був нещасний і як це могло статися, що я не вмер. 
З мене знущалися, цькували собаками. Тільки мати може це вислу
хати, залікувати рани моєї пам’яті, які ще й досі болять. Вони чекають 
дотику її рук.

Що було потім? Ті два роки, цілих два роки, які я провів у та
борі до весни 1944 року, здаються мені нескінченно довгими й схожи
ми на кошмар, у якому факти неможливо поєднати в логічний ряд. 
Передусім у пам’яті моїй залишилися наші нари, які роїлися напів
голими, завошивленими дітьми. Хлопчаки цокотіли зубами з холоду й 
чухалися уві сні. Пам’ятаю, я навіть не пробував убивати величезних 
коричневих блощиць. їх було безліч.

Ні, цього я їй не розповідатиму. Це бридко.
Блощиці й воші спричинили в бараках хвороби. А може, не тільки 

вони? Не пам’ятаю, не знаю. Спершу ми чухалися. Ми лежали тісно 
один біля одного на триповерхових нарах і чухалися, замість того, щоб 
спати, чухалися, западаючи в болісний, неспокійний сон. Ми знали, 
що це не заспокоює сверблячки, що ми тільки ранимо шкіру, однак 
роздирали її до крові. Нам влаштували примусові купання: до великих 
корит-ванн заганяли по кільканадцять дітлахів, хворих і здорових. 
Коли вони звідти вилазили, туди заганяли наступну партію. Воду не 
міняли, тільки потроху доливали її разом з їдким дезинфекційним за
собом. Після купання ми були трохи чистіші, зате всі хворі. Серед тих, 
що купалися, були також такі, яких уже тоді мучила тифозна гаряч
ка. Пригадую, це лікування від сверблячки закінчилося для нас епіде
мією тифу. Коли після тифу мене почав мучити голодний понос, вона, 
саме вона простягала мені уві сні якісь ласощі, якісь пахучі булочки, 
до яких я не міг дотягнутись руками, вона задкувала, й мої розчепірені 
пальці ловили порожнечу. Тоді я кричав. Весь барак чухався, стогнав, 
кричав і плакав. А коли ми видужали і з нар забрали малі, легкі тіла 
померлих... Я неодмінно розповім про це моїй матері. Тільки їй одній.

(Закінчення в наступному номері).

З польської переклав 
Дмитро АНДРУХІВ 1

1 Табір для неповнолітніх Управління охоронної поліції (нім.).
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Альберто
MOPABIA

Альберто Моравіа (нар. 1907 р.)— автор 
романів «Байдужі» (1927), «Маскарад» 
(1941), «Непослух» (1948), «Подружня лю
бов» (1949), «Пристосовуванець» (1951), 
«Презирство» (19о4), «Чочара» (1957), 
«Нудьга» (1960), «Уважність» (1965), «Він 
і я» (1970) та збірок новел «Римські опо
відання», «Автомат», «Річ — це я». Про
поновані увазі читача оповідання взяті 
із збірки «Рай» (1970).

Я і мій наречений Вітторіо вигадали собі нову гру, розраховану на 
двох: ловити одне одного на банальних висловах. Почалося це того дня, 
коли Вітторіо заявив:

— Що не кажи, а є речі, доступні розумінню однієї тільки матері.
Я, не знати чому, скипіла й кинула:
— Банальність.
— Яка ж це банальність?
— А ти уяви собі на хвилю свою матір-кретинку, а тоді й запе

речуй.
— Та я зовсім не мав на увазі своєї матері.
— Дарма. Якщо ти не спроможний висловити оригінальної, думки, 

краще не кажи нічого.
— То що ж, мені мовчати?
— Не мовчати, а прагнути висловлюватись без фальшивої глибо

кодумності.
— Наприклад?
— Ну. хоча б отак: сьогодні у нас четвер, небо синє, стає холодно, 

уже п’ята година вечора.
— Гаразд. А ти певна, що сама обходишся без загальників?
— Зовсім не певна. От я й сподіваюся, що ти і мене зупинятимеш, 

коли я вирікатиму прописні істини.
Так почалася наша гра. Спершу програвав Вітторіо. Та це й не ди

вина. Хоч ми обоє працювали в тому самому міністерстві, я мала над 
ним перевагу завдяки трирічному навчанню на філологічному факуль
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теті університету й добре розвиненому мовному чуттю. Трафарети і 
штампи липли до Вітторіо так, як літні мухи липнуть до стрічок, виві
шуваних у провінційних крамничках. Я присаджувала його на кожному 
кроці: «Ну, знаєш, так розводяться тільки дрібні буржуа. А тепер ти 
заговорив мовою реклами. Зворот типовий в устах якогось світського 
лева. Ти просто кохаєшся в канцелярському жаргоні. Скільки можна 
повторювати заяложені політичні гасла!» Вітторіо, доведений до розпачу 
таким способом спілкування, схожим на біг з перешкодами, нарешті 
пішов за моєю порадою і дедалі частіше став уживати геть безбарвні 
речення. Отже, наші розмови тепер зводилися до низки тверджень на 
зразок: «Сьогодні у нас четвер. Небо синє. Стає холодно. Уже п’ята 
година вечора». Я страшенно нудилася, але не сміла йому докоряти, 
оскільки сама змусила його обмежити свою мову такими фразами. Це 
тривало доти, докщ я врешті збагнула, що Вітторіо, котрий раніше зна
ходив безліч способів виявляти до мене любов, нині, коли намагався 
уникати трюїзмів, робився, невідомо чому, дедалі холоднішим і байду
жішим. Зрештою одного дня, не спроможна перебороти незбагненних 
ревнощів, що охопили мене, я сказала йому:

— Я відчуваю, що в твоєму серці оселилася інша жінка.
— Здається, я чую банальності?
— Може, це й банальності, зате правда.
— Такої правди повно у шлягерах на фестивалі в Сан-Ремо.
— Вітторіо, попереджаю тебе: моє кохання може обернутися в не

нависть.
— Ще один штамп.
— Вітторіо, скажи мені по щирості: невже ти не здатний на теплі 

почуття, невже твоє серце стало грудкою льоду?
— Ого, це вже стиль коміксів.
— Вітторіо, не жартуй. Для мене це питання життя і смерті.
— Які романтичні слова.
— Вітторіо, признайся: ти підсвідомо ненавидиш мене
— Починається жалісливий психоаналіз.
— Вітторіо, не доводь мене до розпачу!
— А це вже відгонить мелодрамою.
— Я можу зняти на себе руки!
— Шаблон, живцем узятий з газетної чорної хроніки.

• Він мстився. Ініціатива перейшла до нього, і я вже ніколи не мог
ла відігратися. Після кількох місяців моїх запеклих і нещадних при
чіпок до всього, що він говорив і прорікав, я раптом відкрила в самій 
собі схильність виголошувати тривіальності. Єдиною різницею між 
мною і ним було те, що його тривіальності живилися фактами громад
ського життя — політики, суспільства, культури, роботи, а мої поро
джувало життя особисте або, як прийнято висловлюватися, сердечні 
справи. Щойно розмова звертала на любов, як я сипала як Із міха 
найутертішими словами та ще й вважала їх цілком щирими.

Якось увечері, не тямлячи себе, я вирішила прискорити події. 
Вітторіо повинен обрати: або я... або краля, яка, безперечно, витісняє 
мене з його серця. Користуючись тим, що в мене був ключ від його 
квартири, я прокралася до нього додому й засіла у вітальні. Вже зовсім 
споночіло, але я не запалювала світла, щоб він, повернувшись, міг по
бачити, як я сиджу в сутінках, наче німий і застиглий привид. Власне, 
привид тієї жінки, якою я була для нього раніше і якою тепер пере
стала бути. Ця думка змусила мене заридати, почасти з жалю до себе,
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почасти від злості, що мені не вдасться уникнути м о в р  к о м і к с і в . Але 
тут я сказала собі, що коли почуття ще можуть махшякийсь умовний 
характер, то в діях, викликаних цими почуттями, вже немає нічого умов
ного. Слова уміє говорити кожен, проте далеко не кожен наважуєть
ся діяти. Бо дії вимагають більшої рішучості. Отже, треба діяти, але 
як? Давлячись слізьми у чимраз густіших сутінках, я дійшла виснов
ку, що за обставин, в яких я опинилася, єдиним виходом для того, хто 
прагне діяти, є самогубство. Так, тільки вкоротивши собі віку, я зможу 
довести Вітторіо і насамперед собі самій, що моя любов, хай і вислов
лена в банальній формі, все-таки щира і справжня. А оскільки я поста
вила собі за мету не померти, а утвердити свою правоту, то мені слід 
обмежитися лише спробою самогубства, яка могла б скінчитися проми
ванням шлунка, переломом ноги чи пораненням з вогнепальної зброї, 
що його можна вилікувати за порівняно короткий час.

Готуючись до такої можливості, я запаслася револьвером і слоїком 
із снотворним. Отож, сидячи у квартирі Вітторіо і не вмикаючи світла, 
я взяла до рук револьвер, короткий і важкий, і приставила дулом до 
грудей трохи нижче серця. Уява враз намалювала мені таку картину: 
я лежу долі навзнак, у закривавленій блузці, з револьвером, затисну- 
тим у кулаці. Проте мене тут-таки занепокоїли два моменти: по-перше, 
я можу померти від великої втрати крові, якщо Вітторіо спізниться, а 
це з ним часто траплялося. По-друге, хто- мені посвідчить, що в тому 
місці тіла, куди я прикладу дуло, не виявиться органа, пошкодження 
якого загрожуватиме смертю? Я вкинула револьвер у торбинку і нама
цала в ній слоїк із снотворним; далі з карафки — теж навпомацки — 
налила води в склянку, що стояла на столику, й відкрила слоїк... Але 
тут до мене дійшло, що я не маю жодного уявлення про те, яка доза 
смертельна, а яка викликає, так би мовити, летаргічний сон. Одне сло
во, слоїк повернувся до револьвера на дні торбинки. В цю мить у пе
редпокої забряжчав дверний замок.

Вітторіо, а це був він, зазирнув у вітальню, на мене впала смуга 
•світла з прочинених дверей. Побачивши мене, він скрикнув здивовано:

— Це ти? Що ти тут робиш потемки?
Я відповіла гробовим голосом упиря:
— Вітторіо, так довше не може бути.
— Знов чую ходячий вираз.
— Вітторіо, для мене тепер життя не життя.
■— Не говори красиво.
— Прощавай, Вітторіо, моя кров упаде на твою голову.
Я встала, пішла в ванну, замкнулася на ключ і запалила світло. 

Вікно в ванній кімнаті було широко розчинене,— господар міг собі це 
дозволити, живучи на третьому поверсі. Отже, я вирішила викинутися з 
вікна: я знала, що, коли скочити ногами вниз на клумбу, в гіршому 
разі можна зламати ногу. У школі я була чемпіонка у стрибках з жер
диною і добре розумілася на цьому. Я вже налаштувалася стрибати, 
аж це побачила на мармуровому підвіконні книжечку фотороману. 
Мабуть, її забула тут покоївка Вітторіо, котра просто поглинала таку 
літературу. Навіть сам Вітторіо якось признався мені, що фоторомани 
були його потаємною, пристрастю. На обкладинці виднівся знімок ге
роїні — гарна чорнокоса чепурно причесана дівчина сгояла на підві
конні, і з її вуст виходила бульбашка з написом: «Прощавай і хоч іноді 
згадуй мене!» Позад неї, в прочинених дверях було видно перелякане, 
теж прикрашене бульбашкою обличчя молодика, що мовив: «Джільдо,
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ти з глузду з’їхала, побійся бога!» Хоч це була тільки мить, але з тих 
митей, коли перед нами — так би мовити — бачиться в перспективі все 
наше життя.

Я злізла з підвіконня і, не реагуючи на грюкання Вітторіо в двері, 
підійшла до дзеркала, щоб оглянути себе. Виходить, подумала я, на
віть глибоко пережита і найдостотніша дія зрештою обертається па
родією; навіть найщиріше прагнення смерті виявляється позбавленим 
правдивості. Так я розмірковувала хвилину-другу, а тоді відчинила Віт
торіо, який з хвилювання мало не збив мене з ніг.

— Гра скінчена,— заявила я йому.
— Яка гра?
— Ну це, полювання на банальності. Віднині ми говоритимем так, 

як бог на душу покладе. І чинитимем, як серце підкаже.
Він витріщився на мене. А я обняла його й додала:
— Ми двоє бідолах, що зросли у світі газет, коміксів, телебачення, 

кіно й бульварних романів. Зрештою треба визнати це, примиритися з 
дійсністю і не морочити собі голови дурницями.

ХАЙ ЖИВЕ ВЕРДИ
Я народилася в адвокатській родині: адвокатами були мій батько 

і дід, заміж я вийшла теж за адвоката — словом, мені судилося жити 
в адвокатському середовищі. Слід додати, що і дід, і батько, і мій чо
ловік,— усі вони вели карні справи. Отож я виросла серед людських 
пристрастей, точніше, наслідків цих пристрастей: злочинів, насильства, 
інтриг, страждання, любові й ненависті. Сама я жінка практична, спо
кійна і врівноважена, до того ж позбавлена уяви, на відміну від діда, 
батька й чоловіка, котрі, як трохи старомодні адвокати, любили порів
нювати людську натуру з постійно діючим вулканом. Але, мабуть, і в 
мені дрімали приховані пристрасті, про це свідчило хоча б моє захоп
лення оперою і насамперед творами Верді. Я ходила в оперу ціле жит
тя і, звісно, не пропускала жодної опери Верді. В дитинстві і в юності 
я бувала в опері з батьком,і дідом, іцр любили її швидше з обов’язку; 
потім з чоловіком, який супроводжував мене лише для того, щоб зро
бити мені приємність. Схильні в своїх оборонних промовах на суді 
пояснювати все пристрастями, мій дід, батько і чоловік залишалися 
байдужими до тих самих пристрастей у театрі. Усі троє здебільшого 
спали на виставах. А я, тулячи до очей бінокль і вся перетворюючись 
на слух, напружено стежила за тим, як точиться героїчна боротьба 
на сцені.

Овдовівши, я стала ходити до опери з сином Джільдо. Щоб ви 
краще збагнули, чим була для мене опера, скажу, що я назвала так 
свого сина на честь «Ріголетто», моєї найулюбленішої опери Верді. 
Признатися по щирості, я хотіла дати йому ім’я герцога Мантуї, в 
якого — хоч вірте, хоч не вірте — довгі роки була страшенно закохана. 
Але цей пречудовий персонаж (і в цьому легко переконатися, читаю
чи лібретто) не має імені: він зветься герцог Мантуанський, та й годі. 
Отже, мені довелося задовольнитися дочкою Ріголетто й наректи сина 
Джільдо.
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До театру я почала прилучати його рано; вперше він побував ка 
«Травіаті» семилітнім хлопцем. А в п’ятнадцять років, після смерті 
батька, він став моїм постійним супутником. У будень, як уся теперіш
ня молодь, він носив джинси, светр і куртку, але для опери я справила 
йому темно-синій костюм, до якого він одягав чорні черевики, білу 
сорочку й темну краватку. Хоч у свої п’ятнадцять років він виглядав 
старшим, ніж був насправді, проте слухався мене в усьому й дуже мене 
шанував.

Одного вечора, наприкінці оперного сезону, ми вибралися на «Рі- 
голетто». Одягаючись, я міркувала про Верді, і мені спало на думку, 
що Верді — при всій своїй геніальності — не міг написати «Ріголетто» 
сам. У сатанинській, що аж тхне сіркою, жорстокості цієї опери було 
щось чорнокнижницьке, пекельне. Придумати співати за сценою грай
ливу пісеньку «Серце жіноче до зрад охоче» саме тоді, коли вірна до 
гробу Джільда приносить себе в жертву нікчемному коханцеві, міг 
лише той, хто продав свою душу дияволу. Атож, написати «Ріголетто» 
Верді допоміг диявол, це річ безперечна.

Серед цих роздумів, сповнених захвату перед Верді, я раптом ду
же виразно почула слова Джільдо — він у сусідній кімнаті розмовляв 
з товаришем по телефону: «На жаль, сьогодні ввечері не можу, я йду 
з мамою до опери. Страшенна нудота: на сцені маскарад, а в залі 
мумії».

Я вже висловлювала здогад про те, що моє стримане, розважливе 
поводження тільки машкара, під якою криються пристрасті. Тепер я пе
реконалася в цьому. Зненацька все перевернулося в мені, ніби я почу
ла пащекування не сина, а коханця, що висміював мене в розмові з 
моєю суперницею. Я відчула себе зрадженою жорстоко й остаточно, і 
ця зрада заперечувала й перекреслювала не тільки мене, а й усе, чим 
я жила. Водночас я а подивом відкрила для себе, як сильно люблю 
свого сина. І треба ж, щоб я усвідомила це саме тоді, коли цю любов 
так брутально потоптано!

Закінчила я одягатися в сльозах. Але тепер я плакала від злості. 
Я думала про те, що з роками непомітно для себе я виродилася в по
стать, дуже подібну до Ріголетто: постать матері, яка живе сином. І мені 
тут же притьмом забажалося покінчити з таким становищем, знову 
вернути собі волю. Я взяла бінокль і гукнула Джільдо; ми разом ви
йшли на вулицю, сіли в машину й поїхали в оперу.

На сцені маскарад, у залі мумії. Сидячи в залі у червоному плю
шевому кріслі, серед багатьох інших мумій, що теж порозвалювалися 
в червоних плюшевих кріслах, я дивилася на сцену, сподіваючись заз
нати звичайного хвилювання. Проте зразу відчула, що моє сприйняття 
опери змінилося. Ріголетто в своєму блазенському жовто-червоному 
вбранні — він метався по величезному просценіуму, кульгаючи й трясу
чи брязкальцем-жезлом і дзвіночками на ковпаку,— аж разив фальшем, 
фальшиві були всі його слова і пози. Що ж, доля захотіла, щоб саме тоді, 
коли я відкрила фальш Ріголетто, я впізнала в ньому саму себе. Досі 
я була холодною і практичною жінкою, зачарованою спогляданням 
людських пристрастей, оскільки гадала, що сама їх позбазлена. Тепер я 
побачила, що в мені бурхають ті самі пристрасті, як і в героя Верді, 
що я в усьому схожа на Ріголетто і саме тому наскрізь фальшива.

В голові мені запаморочилося. Так, як валяться на землю одне за 
одним дерева під час урагану, пішло внівець усе, чим я несвідомо досі
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жила: родина, материнські почуття, син. Власне, все те, завдяки чому 
я мала ілюзію, що ця опера глибоко правдива. Тепер опера почала 
здаватися мені наскрізь фальшивою.

Несподівано серед другої дії я підвелася й шепнула синові: «Хо
дімо!» Він мовчки рушив за мною. Тільки в машині він запитав спо
кійно:

— В чому річ, мамо?
— А в тому, що між нами все покінчено, вірніше, треба якнай

швидше покінчити. Пора тобі подумати про себе, про своє майбутнє. 
Не можна вічно триматися за материну спідницю.

Я сподівалася принаймні здивувати сина. Але його швидка й роз
судлива відповідь приголомшила мене, як удар обухом по голові:

— Ти маєш рацію, мамо, я теж часто про це думав і дійшов до та
кого самого висновку.

Мені аж дух перехопило, і лиш за хвилю я вимовила:
— Ну от і гаразд. Але поки що ти залишишся зі мною, скажімо,, 

до осені. Потім, з жовтня місяця, ти зможеш оселитися в мого брата в 
Болоньї, продовжуватимеш там шкільну науку і водночас пробувати
меш сили в адвокатурі при дядькові. А далі побачимо.

— Ні, мамо. В мене інші плани.
— Які?
— Я не хочу бути адвокатом. Краще я поїду в Мілан, зніму там з 

кількома колегами приміщення і стану фотографом.
Ми доїхали до дому. Я звеліла йому вийти; він вийшов, побажав

ши мені На прощання приємної прогулянки, а я на повному газі руши
ла до автостради і гнала, гнала машину, поки зупинилася в Остії, на 
округлому майданчику, навислому над морем. Ніч стояла безмісячна,, 
море губилося в пітьмі, на майданчику, крім мене, не було нікого. Я за
глушила мотор, ввімкнула радіоприймач і одразу почула «Ріголетто»,. 
оперу транслювали прямо з театру. Це було нестерпно. Я собі місця не 
знаходила. Що його діяти? Нарешті відчинила дверцята й вилізла з 
машини. Бічні сходи вели на пляж; я спустилася вниз; був саме при
плив, і останню приступку вже залило водою. Після Миттєвого ваган
ня я скинула черевики і увійшла, боса, в холодну воду. Я вирішила 
втопитися, іти в морську пучину, поки не втрачу грунту під ногами. 
Залишатися такою, якою була досі, я не могла. Тільки самогубство* 
давало мені шанс утекти від самої себе. Тепер я пишу це, здаєть
ся, цілком логічно. А тоді мозок мій заклякнув був більше, ніж тіло. 
Крок за кроком я посувалася вперед, і водночас відчувала себе ніби 
в маячні.

Радіоприймач був увімкнутий на повну потужність, і я добре чула, 
як виспівував свій батьківський розпач Ріголетто, мимовільний кат 
власної доньки. Це нелюдське рикання остаточно переконало мене в 
моїй правоті. Так, я вбивала не себе, я вбивала в собі матір, тобто ту 
смішну особу, яка була зрідні героєві Верді.

Потім опера скінчилася, і вибухла буря оплесків. Я вже зайшла 
була у воду по шию. Нараз мені примарилося, ніби це я стою на про
сценіумі перед чорним проваллям залу. І збагнула, що ці оплески, а 
вони буцім долітали тепер з моря, адресовано не Ріголетто, а мені. 
Вчинивши самогубство, я ще більше скидатимусь на Ріголетто, на 
якусь оперову матір, котра відбирає собі жигтя тому, що в неї вже 
нема сина. Тут я схаменулася. Різко крутнувшись у воді, рушила до
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берега. На майданчику все ще не було живої душі. Ніхто не бачив, я* 
уже немолода жінка, мокра як хлющ, сіла в машину, взялася за кермо 
і покотила геть у нічну темряву.

ЖІНКА-НЕВИДИМКА
Стою, голісінька, перед чоловіком. Ми щойно прокинулися, і він, 

сидячи в сорочці на краю ліжка, вив’язує краватку.
— Що це за пляма? — питає він мене.
Очі його втуплені в мене на висоті мого живота, і я мимоволі ози

раю своє тіло. Нема нічого.
— Яка пляма? — перепитую я. <
Мій чоловік флегматик, він ніколи не відповість зразу: йому треба 

зібратися з думками. Ось і тепер він зволікає з відповіддю, а я стою 
посеред кімнати, випростана й нерухома, наче натурниця, що позує 
перед студентами Зрештою він видушує з себе:

— Пляма он там унизу, на стіні.
Мені раптом спадає на думку: якби раніше я стояла перед ним гола, 

як нині, він був би такий збуджений, що нічого б не помічав довкола. 
А тепер я бачу, що- зовсім не бентежу його. Очі в чоловіка уважні, але 
напрочуд спокійні: два темні озерця, блискучі й байдужі.

— Пляма коло батареї,— повторює він.
Я обертаюся: справді, на стіні коло батареї пляма. Але я не розу

мію, як він її бачить, адже я застую йому поле зору. Пляма неправиль
ної форми. Вона нагадує силует Південної Америки.

— Справді, пляма.— погоджуюсь я.— І звідки вона взялася1
Я підходжу до батареї, вдаючи, ніби оглядаю стіну, потім'оберта- 

юся і стаю так, щоб заслонити собою пляму. .
' — Пляма від вогкості,— заявляє він.
Не рушаючи з місця, я закидаю дещо грайливо:
— І до того дивної форми. А ну, побачимо, який ти спостережли

вий. Скажи, що тобі ця пляма нагадує?
Він закінчує вив’язувати краватку, потім знов поглядає на пляму — 

тобто на мене — його зір ніби наскрізь пронизує моє тіло — і він каже:
— Справді, в неї цікава форма, вона нагадує Південну Америку.
Тут мені здалося доречним ввернути:
— Ти розлюбив мене?
— З чого не видно?
Я повинна була б відповісти: «З того, що я стала для тебе прозора, 

невидима. Ти дивишся крізь мене так, ніби я зробилася’ скляна, ніби 
мене вже зовсім немає». Але не наважуюся. Стою, мовчазна, нерухома, 
з опущеними руками, почуваючи себе порожньою, як амфора. Скори
ставшись нагодою, він хапає піджак, накидає його на себе і про
щається:

— Мені пора. Я й так уже спізнююся. Бувай!
Залишившись наодинці зі своїми думками, я починаю вбиратися. 

Для нього я невидима, це ясно. А може, я невидима для всіх? Гукаю 
покоївку і звертаюся до неї, знов заслонивши собою пляму.

— Джованно, поглянь— що це за пляма?
—- Яка пляма, сеньйоро?
— Ну, пляма коло батареї.

ІТАЛІЙСЬКІ о п о в ід а н н я . 61



— Мені не видно, ви ж там стоїте.
Я відсуваюся вбік.
— Справді, яка здоровецька пляма! Чорти її батька знають, звід

ки вона там узялася.
Цього самого дня ми сидимо за столом. Мій чоловік засідає нав

проти мене під настінним дзеркалом у дерев’яній рамі, різьбленій квіт
ковим орнаментом. Нахиляючись праворуч, я добре бачу себе в дзер
калі: я гарна, дуже гарна і вбралася сьогодні з бажанням подобатися 
чоловікові: на голе тіло без ліфчика наділа м’який просторий светр з 
глибоким — клинцем — декольте. Колись моя манера так вдягатися до
водила його до нестями. Та ось входить Джільберта, небога мого чо
ловіка, сімнадцятирічна дівчина з осиною талією, але дебелими, як ко
лоди, ногами — вона вже два тижні як гостює в нас. Джільберта не 
зразу сідає за стіл, зупинившись позад мене біля буфета, вона піпет
кою відмірює в склянку якісь ліки. Чоловік утупився в мене, і я мало 
не фізично відчуваю, як його погляд двома гострими мечами пронизує 
мені груди і падає на щось позад мене. Справді, по хвилі він зауважує 
■спроквола:

— Джільберто, тобі не здається, що твоя міні спідничка зако
ротка?

Джільберта відповідає не зразу. Вона рахує за моєю спиною крап
лі ліків: — Вісім, дев’ять, десять, одинадцять, дванадцять.— Потім го
лосно висловлює незгоду: — Та яка вона, дядечку, коротка!

Мій чоловік продовжує дивитися крізь моє тіло. Джільберта все 
ще стоїть на тому самому місці, мабуть, п’є ліки дрібними ковточка
ми. їхня розмова затягується, мій чоловік розпатякує щось про дов
ічну міні спідниць, про козакини, які жінки носять до міні СПІДНИЦЬ 
тощо. Більше ніж будь-коли я відчуваю себе невидимою, прозорою, і 
вже думаю, чи не ліпше мені встати й піти з їдальні. Проте знаю, що 
саме цього домагається чоловік: він дав мені це зрозуміти кілька днів 
тому, коли я поскаржилася на його перебільшену увагу до небоги. Я 
сиджу за столом, випростана, сувора, і вже не милуюся собою в дзер
калі, може, з побоювання, що, зазирнувши туди, не побачу свого відо
браження.

Наступний день неділя, і ми вирішуємо утрьох — він, Джільберта 
і я — поїхати на полювання до наших друзів, у них там водяться фа
зани й перепели. Джільберта і мій чоловік сідають у машину, а я, за 
звичкою, відчиняю браму нашої вілли. Але сьогодні його сусідство з 
Джільбертою справляє на мене прикре болісне враження: вони сидять 
і дивляться на мене крізь вітрову шибку, а я мушу надриватися, щоб 
відхилити важкі ворота. Пораючись, я вдаю, ніби не дивлюся в бік ма
шини, а сама крадькома стежу за ними. Мабуть, вони думають, ніби 
відблиски скла захищають їх від мого погляду, бо бачу, як їхні голови 
зближуються для швидкого поцілунку. Тут ж мить машина рушає так 
прудко, що я ледве встигаю відскочити вбік. Мій чоловік, як завжди, 
по довгій розвазі, мовить флегматично:

— Щось негаразд із цією машиною. Рушає сама по собі.
Вмощуючись на сидінні, я кидаю роздратовано:
— Ще трохи — і ти б мене переїхав.
— Як я міг тебе переїхати — ти ж стояла коло стовпа.
їдемо. Вони двоє на передньому, я на задньому сидінні. Добрав

шись до маєтку приятелів, ми заглиблюємося в ліс. зупиняємося на га
лявині і виходимо з машини. Мій чоловік і Джільберта йдуть попере
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ду, я — за якихось двадцять метрів слідом. Усі троє при повному мислив
ському спорядженні: рушниці, шкіряні куртки, високі чоботи. Ліс рід
кий, пора осіння, земля встелена опалим листям. Дерева старі, напів- 
усохлі, повиті по самі верхівки плющем: на кожному стовбурі розпач
ливо стирчить хіба що по одній майже безлистій гілці. Між деревами 
поскакують чорні круки, клюють опале листя, злітають у повітря, не
сучи у дзьобі великих черв’яків, що відчайдушно звиваються. Сонце 
світить багровим світлом, повітря синясте, курне, як від пожежі. Бре
дучи поволі, мій чоловік раз за разом зненацька спиняється й позирає 
вгору, через що Джільберта, яка йде на крок позаду, мов заскочена 
цими несподіваними зупинками мого чоловіка, натикається на нього. 
Вона й не намагається уникнути зіткнення, тому щоразу на мить ніби 
прилипає до його спини персами й животом.

Я бачу все аж надто виразно, і тут мій розум починає працювати 
самостійно, вирвавшись, так би мовити, з-під усякого контролю з мого 
боку. Якщо мій чоловік поводиться так, ніби взагалі не помічає мене, 
ніби мене тут немає, значить я невидима для нього. Одначе невидима 
особа може дозволити собі незрівнянно більше, ніж видима. Наприк
лад, користаючи з невидимості, вона може звести рушницю, взяти ко
гось на приціл і вистрелити. Це ніби двосічна зброя. Становище неви
димки незручне, але водночас має і певні переваги.

Гримить постріл, супроводжуваний на диво тихою луною. Мені 
видно, як біжить у зарості папороті собака, як мій чоловік бере під 
руку Джільберту. Собака вертає, несучи в зубах закривавленого фаза
на. Мій чоловік і Джільберта схиляються і над головою собаки обмь 
нюються швидким поцілунком.

— Перший фазан! — гукає чоловік.
Я не озиваюся ні словом. Простуємо далі в ліс. Зненацька опиня

ємося на рівненькій квадратній галявинці, вкритій густою темною тра
вою і оточеній зівсебіч щільним рудуватим молодняком. І тут я зважу
юсь: кращого місця і хвилини годі сподіватися. Я кричу чоловікові* 
щоб подивився праворуч, у чагарі, де сидить розкішний фазан. Він і 
Джільберта слухняно повертають голови в той бік. А я, стоячи ліворуч, 
зводжу рушницю і ретельно цілюся: першим пострілом покладу його, 
другим — Джільберту. Стріляю я чудово, без промаху.

Але нараз фазан перелітає справа наліво-й сідає просто переді 
мною. Мій чоловік рвучко обертається і стріляє не цілячись. Я падаю 
на землю обличчям у холодну й буйну траву. Бачу свого чоловіка: ось 
він проходить поряд, щоб підняти фазана, якого вбив, стріляючи крізь 
мене. Бачу халяви його чобіт із сирової світлої шкіри, мокрі, з налип
лими до шнурівок стеблами трави. Мене він не бачить, і я, невидиміша, 
ніж будь-коли, сконаю від втрати крові на цій луці, а вони самі по
вернуться до міста.

Уявіть собі головату, лобасту дівчину з гарненьким, як у ляльки* 
личком. Це я. Фігура в мене мініатюрна, кругленька і зграбна ніби ви
точена. Диспропорція між моєю головою і тілом дуже знаменна. Вона 
свідчить про таку саму диспропорцію між моєю уявою і дійсністю.
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Життя постійно ставило мене перед педантичним вибором на зра
зок: біле чи чорне, так чи ні, добре чи погане. Але щоразу в останню 
мить моя фантазія, немов баский кінь, підхоплювала мене і несла геть 
від згубних для моїх душевних сил вагань. Атож, сіра щоденна дійс
ність визнає право тільки за дилемою. Проте жигтя має свою поезію, 
яка допускає щось третє. Віддати належне цій поезії — справа нашої 
уяви.

Мій хист знаходити третій вихід виявився уже замолоду. На моїй 
батьківщині в великому містечку під Моденою я закохалася в помічни
ка місцевого аптекаря. Мені саме сповнилося шістнадцять років, і, з 
моєю великою в ясних кучерях головою, вирлатими очима і ладним 
станом, я належала до перших красунь у містечку. Альфредо і я крадь
кома сходилися в занехаяній чи скоріше на вигляд занехаяній стайні, 
Ми були потаємні коханці, бо жонатий і багатодітний Альфредо не міг 
зі мною одружитися. Хазяїн стайні, рудий і ластатий торгівець худо
бою на ім’я Карлоне, якось вистежив нас. Зачекав, поки ми вийдемо, ру
шив слідом і, щойно я залишилася сама, перепинив мене під брамою 
кладовища, поставивши переді мною першу в житті дилему: або я йому 
віддамся, або він розповість усе моїм батькам і дружині Альфредо. 
Моя уява одразу стала дибки, підказавши третє розв’язання. Я прики
нулась, ніби здалась на його підмову, і щодуху побігла до аптеки, де 
Альфредо, на щастя, був сам один. Назавтра вранці знайдено труп Кар
лоне.

Слідство, зрештою безуспішне, встановило, що попереднього дня 
Карлоне випив на вечерю вина з домішкою отрути на щурів. Уява, ви
мисел, творча вигадка, фантазія — ось що мене врятувало.

Після цієї історії з отрутою на щурів Альфредо навіть чути не хо
тів про мене. Тому я поїхала до Рима, де найнялася працювати про
давщицею у взуттєвій крамниці. Свого чоловіка я почала вивчати з його 
правої стопи, яку він наставив, щоб я взула йому черевика. Стопа була 
безформна, бридка, обтягнена чорною шкарпеткою, що закінчувалася 
на білій як крейда литці. Звівши погляд угору, я побачила його рахі
тичну постать і землисте обличчя з каламутними, сльозавими очицями. 
Він залицявся до мене за допомогою черевиків: на сьомій парі, купле
ній ним, освідчився й дістав від мене згоду. Я оселилася в його старій., 
просякнутій запахом старих грошей (він спекулював валютою) кварти
рі, де жила також його стара мати і стара служниця. Змушена жити в 
цій темній і глухій дірі, схожій (сюди б ще. тільки предмети культу) на 
дім священика, я незабаром затужила за людною, гомінкою крамни
цею.

Знов же я мала тільки дві можливості для вибору: або кинути чо
ловіка, або залишитися з ним. Але й цього разу уява прийшла мені на 
допомогу.

Мій чоловік переправив контрабандою до Швейцарії велику суму 
грошей; маючи до мене довіру як до дружини, він дав мені доручення 
на свої вклади. Я спакувала пожитки у дві великі валізи і під приводом 
відвідин батьків виїхала до Швейцарії. В Лугано пішла до банку й за
брала гроші, всі п’ятдесят мільйонів. Потім поклала доручення в кон
верт і поштою переслала чоловікові.

Отже, в мене було п’ятдесят мільйонів; я вмістила весь цей капі
тал у земельну ділянку, безплідну й гористу, але розташовану в райо
ні, призначеному під будову великого житлового масиву. Порадив Мені 
таке інженер-будівельник, який залицявся до мене. Звісно, за пораду >
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мені довелося заплатити, як то кажуть, натурою, і то в одному з числен
них гротів, вижолоблених на гористій ділянці. Однак я не дуже йому ві
рила, цьому рудявому голомозому й добродушному гладунові, який на
зивав мене «хорошою дівчинкою». Після укладання купчої я перевіри
ла все на власну руку, і тоді з’ясувалося, що ця площа відведена для бу
дівництва не розкішних квартир, а промислового центру, та й то в дале
кому майбутньому, і що той, у кого я її купила, був тільки підставною 
особою мого будівельника. Словом, я стала жертвою звичайнісінької 
махінації. Замість колишніх п’ятдесяти мільйонів я володіла тепер ли
ше клаптем безвартісної землі, зритої печерами й виробленими шахта
ми. Цього разу теж існували дві можливості: або примиритися з утра
тою, або спробувати вернути гроші. Тут доречно зазначити, що уява, 
на жаль, не завжди дозволяє вернути втрачені гроші. І все-таки я обра
ла третій шлях, хоча він і не збігався з моїми інтересами. Коротше ка
жучи, я запросила мого коханця на романтичну прогулянку по своїх но
вих земельних володіннях.

Певної хвилини ми ввійшли в грот, де зустрічалися першого разу, 
ввійшли вдвох, але по якомусь часі я вийшла звідти сама. Торбинка, що 
на початку прогулянки була така важка через схований у ній револь
вер, тепер легко висіла на моїй руці. Стояв чудовий день римської осе
ні, погідний і сонячний, без найменшого вітру, зелені луки були висте
лені червоним і жовтим сухим листям. Кілька хвилин я йшла навпро
стець, потім звернула до власної машини, якою привезла сюди інжене
ра, намовивши його залишити свій автомобіль на П’яцца дель Пополо.

Про зникнення інженера писали цілий тиждень усі газети. Потім на 
цю тему більше не було жодної згадки. Через якийсь час я повернула
ся до гроту і, вдивляючись у купи землі й каміння, що завалили його 
темний отвір, ще раз відчула захоплення таємною силою, яка на своїх 
недосяжних крилах вирЕала мене з цієї одноманітної буденщини й під
няла високо в небеса фантазії.

А проте в мене не залишилося копійки за душею. У скромному бу
диночку в старій частині Рима я найняла житло, обклеїла червоними 
шпалерами одну кімнату, поставила на столику опудало сови, купила 
кілька підручників хіромантії і ворожіння на картах, дала оголошення 
в газети і почала чекати клієнтів. Я не знала ні бе, ні ме в окультизмі. 
Але ця наука побудована на фантазії, отож я могла пустити в хід свою 
буйну уяву. Проте, на жаль, скоро я переконалася, що нема нічого нік
чемнішого, безглуздішого, нуднішого від ремесла ворожки. Усіх, хто до 
мене приходив і підсовував під носа долоню, цікавило завжди одне й те 
саме: успіх, любов, гроші, потомство, здоров’я. Вони поспішали до мене 
не для того, щоб я провістила їхнє майбутнє, а щоб почути, що це май
бутнє буде схоже на минуле. Отож я знов опинилася на роздоріж
жі: кидати чи продовжувати заняття. І от у цей період болісної непев
ності зненацька заявляється незвичайна клієнтка: вісімдесятирічна ба
буся.

Пасма її спалених перекисом водню кіс були розчухрані, як зби
те клоччя льону. Зморшкувате обличчя наквацьоване помадою, рум’я
нами, пудрою, повіки підведені чорним. Вона сунула мені свою тремтя
чу руку, вкриту з тильного боку товстими жилами і плямами, а з сере
дини — сіткою дрібних зморщок, і тривожно запитала: «Як вам ба
читься моє майбутнє? Замість відповісти перше-ліпше, що спливло ме
ні на язик: «А чого можна сподіватися від майбутнього в вашому віці?»,
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я в раптовому пориві натхнення заявила, що в її майбутньому я бачу 
спершу смерть, а потім, внаслідок дії магії, воскресіння в образі вісім
надцятирічної діви, на яку чекає нове щасливе життя аж до глибокої 
старості.

І що ж? Нітрохи не здивована, вона запитала мене, коли і як 
це станеться і який чарівник здійснить перетворення? Я відповіла, що 
чарівник, а точніше — чарівниця, сидить перед нею, це, мовляв, теж 
записано на її долоні. Яким чином відбудеться перетворення? Це таєм
ниця, а тим часом їй доведеться записати на мене весь свій маєток. 
Чому?

А тому, що її спадкоємці відмовляться визнати в тій дівчині, 
якою вона стане, бабусю, якою вона була. На щастя, я можу забез
печити фінансову безперервність між першим і другим існуванням.

Сповнена віри старушенція записала на моє ім’я своє нерухоме 
майно і вручила мені найкоштовніші речі, ювелірні прикраси та цінні 
папери. Я запросила]! на чай, попередивши, що вона порине в глибо
кий сон, наготувала їй на ліжку, біля столика з чаєм, різні дрібнички, 
щоб одягти після пробудження: бюстгальтер і панталончики, чорні ажур
ні шовкові панчохи, блузку, міні спідничку, босоніжки на шпильках. Ба
буся довірливо випила чай, ціакій подіяв блискавично, голова впала їй 
на груди; я тут же зчинила гвалт, набігли люди, і небіжчицю винесли з 
моєї квартири. Зоставшись сама, я поздоровила себе з тим, що поезія 
ще раз узяла гору над прозою.

Однак, на жаль, виявилося, що моя клієнтка мала більшу уяву, 
ніж я. Ідучи до мене, вона подбала про гарантії і попередила листовно 
свого адвоката не дивуватися, якщо вона з’явиться до нього цілковито 
змінена в подобі молодої і гарної жінки. Для розпізнання вона трима
тиме в руці троянду. Мораль: все розкрилося, мене заарештували й по
садили за грати чекати на суд.

Тепер я справді у в’язниці. У надійній, добре стереженій в’язниці, 
якої мені стільки разів щастило уникати завдяки уяві. І знов, як зав
жди, я маю дві можливості: засудження або виправдання. А втім, хто 
знає... хто знає...

З  італійської переклав 
Анатоль ПЕРЕПАДЯ
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Джузеппе
МАРОТТА

» \ \ \ \ \ \ v , n u \ u \ \ \ \ \ \ \ \ u u \ v u v u w u u v \ v \ \ u \ H u v v \ u \ v \ v m u \ v v v v \ m u u \ u \ \ v u \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ v m \ u \ u \ \ u \ v \ \ v \ \ w w \ u \ \ u u \ \ \ \ \ u \ \ \ u \ \ \ w \ \ \ v \ «

Д ж у з е п п е  М а р о т т а  (1 9 0 2 — 1963 ) —  н о в е л іс т , а в т о р  
з б ір о к  «З о л о т о  Н е а п о л я »  (1 9 4 7 ), «С м іл и в іш е ,  п о д и в и 
м о с ь »  (1954 ), «М а р о т т а ,  ід е  з й о м к а »  (1 9 5 7 ), « У ч н і  ч а 
с у »  (1960 ) т а  ін .

А в т о р  б а г а т ь о х  с ц е н а р і їв .  О п о в ід а н н я , о б ’є д н а н і  у  
з б ір ц і  « З о л о т о  Н е а п о л я » ,  е к р а н із у в а в  у  1954 р о ц і  В іт -  
т о р іо  д е  С ік а .

У к р а їн с ь к о ю  м о в о ю  п е р е к л а д а є т ь с я  в п е р ш е .
О п о в ід а н н я  « З о л о т о  Н е а п о л я » ,  «С м е р т ь  у  Н е а п о л і »  

і « П е р ш а  л ю б о в »  в з я т і із  з б ір к и  « З о л о т о  Н е а п о л я » .

ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ У

У травні 1943 року в листі з Неаполя моя сестра Ада, розповідаю
чи про всяку всячину, між іншим написала: «Пам'ятаєш дона Іньяціо? 
Він збіднів до того, що переселився в найзлиденніші квартали Мерджел- 
ліни. Останнє бомбардування знесло цей квартал і викинуло його са
мого з квартири. Уяви собі, він так поспішав, що навіть забув на столі 
штучні зуби. Але ти ж знаєш, що він за людина. Каже, що не може жи
ти далеко від своїх клієнтів. Тому оселився у великій вирві, що утвори
лася від вибуху бомби, зробивши собі імпровізовану покрівлю з гро
мохкої бляхи. Десь на тих руїнах він підібрав табуретку й столика.

Не пам’ятаю, чи писала я тобі, що вже кілька років він . зводить 
кінці з кінцями, даючи уроки гри на гітарі. Словом, через два дні після 
катастрофи він був уже на місці, у своїй ямі. Йому, звісно, не дозволя
ли залишатися там. Але він доводив, що яма — це тільки місце роботи, 
а ночуватиме він у свого учня, котрий люб’язно запросив його до себе. 
Ну й дивак! У заяві про відшкодування збитків він написав: «Прошу
негайно вжити всіх заходів, щоб мені вислали штучну щелепу, без якої 
я не маю можливості запалити люльку».

Посміхається беззубим ротом цей дон Іньяціо Дзів’єлло, мружить 
свої оливкові очі. Я пам’ятаю його так, ніби ми бачилися тільки вчора.

Це чудний присадкуватий кремезний горбань. Він був би зовсім 
нормальною людиною, якби не примха природи: вона жартома скрути
ла його хребет у незграбний завиток, що з часом набув вигляду торби 
з камінням. І здається, ніби саме під вагою тієї торби він і згинається 
все своє життя.
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Десь наприкінці минулого століття, коли йому було ледве за двад
цять, дон Іньяціо відчув себе втомленим і спустошеним. Тоді в нього 
було досить грошей, щоб розважити душу.

— Це дефект, що править мені за друга, — казав він про свій горб. 
Сп’янівши від дешевого вина на званому обіді, де він викидав на вітер 
гроші, одержані в спадок, підморгував дармоїдам, що збіглися на той 
званий обід і говорив:

— У горбі мій ангел-хранитель...
Але одного чудового дня він увійшов в останній із прадідівських 

будинків не як власник, а як жебрак. Назавтра він зав’язав рештки 
своєї спадщини, а саме — материні персні та сережки,— в залатану 
хустину та так їх з хустиною і продав. Проходячи крізь балакучий жи
вопліт вражених людей по тій вулиці, де він ще недавно був хазяїном, 
дон Іньяціо гадав, ніби остаточно позбувся клопотів з судовими чи
новниками. Але насправді він тільки от-от мав їх позбутися, бо судові 
чиновники, до описаних речей додали ще й стару припорошену клізму. 
Дону Іньяціо залишалось тільки усміхнутися.

Двома годинами пізніше розгублений дон Іньяціо підійшов до про
давця вовчих бобів на Тондо ді Каподімонте.

— Дозволите? — ніяково запитав. — Мені б оце хотілося вилити 
свою душу перед кимось, бо я от-от заплачу.

Але сонце й дерева впливали на нього так заспокійливо, що за 
кілька хвилин на його обличчі вже з’явилося щось схоже на усмішку.

Не знати звідки взялася брудна колода карт, і вони примостилися 
просто на камінні грати в ландскнехта. Ця популярна азартна гра ви
магає неабиякої спритності і пильності.

Коли вечір лизнув холодним язиком каміння, на якому вони сиділи, 
останні материні коштовності бряжчали в кишені продавця вовчих бо
бів. Сповнений честолюбних, задумів, переможець пішов, великодушно 
залишивши дону Іньяціо стару миску, в якій підморгували жовтими 
очима вовчі боби, точнісінько так, як це робив їхній власник дону Інья- 
ціо. Боби стали солоні від сліз бідного Дзів’єлло. Потім він їх з’їв і, 
улігшись на гладенькому дивані з твердого базальту, ще довго розмов
ляв з зорями.

Не виключено, що до цього моменту дон Іньяціо заслужив свої не
щастя. Але коли він прокинувся наступного ранку, то був уже іншою 
людиною, тому і сказав собі, що виправдання йому нема і не буде. І по
чвалав до знайомої дівчини з вулиці Саніта, котра кинулась йому на 
шию з пронизливим криком:

— А я все одно хочу вийти за тебе заміж!
Вона була вся — зітхання, вся — бажання, вся — доброта. По лас

товинню котилася велика сльоза.
Дон Іньяціо мовчки показав їй на миску з вовчими бобами.
— І будинок, і крамничка, усе ось тут, — сказав, обнімаючи її.
Побравшися, вони відкрили торгівлю вовчими бобами і взяли на

прокат піанолу, бо дон Іньяціо й дня не міг прожити без музики.
Дружина ходила за ним з дитиною на руках. Тим часом дон Інья- 

ціо збирав пожертвування, тримаючи залізну тарілочку на горбі. Коли 
вони зсипали брязкітливі монети, їхні руки зустрічалися і затримували
ся одна в одній. І дон Іньяціо, помітивши, як забобонно тремтять її 
боязкі пальці, весело підморгував дружині.

Протягом кількох місяців гримів її могутній голос у навколишніх 
цворах і провулках, голос неповторного діапазону: на нижчих то
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нах— майже баритон, на вищих — контральто, справжній дует, а не 
соло. Від того голосу деренчали в сусідніх будинках скляні ковпачки у 
вигляді дзвонів над статуетками святих, вискакували шпульки із швей
них машинок і заплутувалася дратва в руках у шевців, каламутилось 
вино в бочках остерії і підстрибували півлітрові пляшки на дерев’яних 
поличках.

Але під звуки шалено популярної пісеньки:
Мадонно, що за шум?
Про що ми тут говорим?
Хто свариться і з ким, чому все небо в клоччі?
То блискавка і грім, то спорить небо з морем, —
Хто дівчині цій дав такі блакитні очі? —

піанола зникла за поворотом в той самий час, як з протилежного боку 
у двір в’їжджав чорний катафалк.

Над подвір’ям розляглася різка дисонансна музика, а синьйора 
Дзів’єлло впала під колеса похоронної колимаги, на якій їхав оркестр.

Чутно було лише, як тріснула на ній благенька спідниця, котру по
тім знайшли на тротуарі закривавленою.

Дитя прокинулось на небі.
— Воно ж навіть горбате не було, — ридав дон Іньяціо над холод

ним тільцем. Лікареві з госпіталя Пеллегріні довелося двічі засвідчува
ти смерть, — батько не вірив.

Протягом наступних трьох днів сусіди не відходили від дона Інья- 
ціо. По двох кімнатах на вулиці Корсеа, що несподівано обернулися на 
моторошну пустку, блукав Дзів’єлло, тримаючи в одній руці колиску, а 
в другій — закривавлену спідницю дружини..Підійти до нього ніхто не 
насмілювався.

— Боже, — кричав він, — чи знайдеться де людина, що була б не
щасніша від мене! Знайдіть і приведіть її до мене, я подивлюся на неї.

Удень і вночі, стоячи біля вікон, сусіди не зводили -з нього очей. 
Через деякий час їм здалося, ніби дон Іньяціо втихомирився. Він справ
ді перестав ходити од вікна до вікна — заважали перекинуті й потроще
ні меблі. Наступного дня Дзів’єлло, нарешті, впав у прострацію і був 
такий виснажений, що його, як дитину, легко вклали в ліжко.

Через деякий час він знайшов собі заняття, але надто шумне. Кіль
ка років підряд він робив фейерверки. В дні народних свят, коли з цер
ков виходять святі під шовковими балдахінами і, змішуючися з натов
пом, вислуховують благання, втомлюючи людей вагою своїх коштовнос
тей і золотих риз, піротехнік запалював петарди, що погойдувалися на 
тичках, мов виноградні грона.

То було грандіозне видовище. З просвітленим поглядом дон Іньяціо 
втирав замурзане чоло і, підтанцьовуючи, супроводжував фейерверк, то 
з’являючись на тлі вогню, то щезаючи в диму, наче диявол. Він згинав
ся у три погибелі, обертався довкола себе самого, ліз у самий вогонь, 
гасив несподівані вибухи,— словом, був щодо вогню невтомним й при
страсним тореро. Він ніколи не вимовляв імен дружини і сина. Здава-. 
лося навіть, ніби він їх забув. Але вони завжди були з ним, були обпа
леним рефреном до тих оглушливих вибухів — аж поки на святі Кармі
не, вивернутий вибухом із землі, вп’явся йому в живіт залізний важіль.

Через три місяці, коли незламний горбань знову зміг запалити лю
льку, він був змушений найнятися швейцаром ветхого особняка на Аре- 
нелла.

ІТАЛІЙСЬКІ ОПОВІДАННЯ. 69



Сидячи на порозі під сонечком, він вчився грати на гітарі. Навесні 
мур, об який він спирався головою, вкривався м’яким килимом жовтих 
квітів; вони кивали своїми голівками в такт дедалі складнішим акор
дам неслухняного інструмента: грай, грай... В його музику мирно вплі
талося дзенькання склянок у сусідньому кіоску, обсадженому цитри
нами, і відчайдушний скрегіт трамваїв на крутих поворотах.

Щоб заокруглити свою мізерну зарплатню, дон Іньяціо брав чайо
ві у мешканців, що поверталися після полуночі, коли брама була вже 
зачинена. Часом дон Іньяціо вдавався навіть до хитрощів, випускаючи 
на припізнілих мешканців балакучого співбесідника, в якому, приди
вившись, неважко було розпізнати таємного спільника дона Іньяціо.

Наступив тимчасовий затишок. Здавалося, невтомний фатум дона 
Іньяціо приспали лагідні звуки гітари.

Потім настала примхлива зима, і я прощався з Неаполем востаннє.
Сироко і трамонтана змінювали одне одного з інтервалом в одну го

дину. Загрозливі, як ультиматум. Ночі стояли темні, як грот, лише зрід
ка чулося сухе потріскування, схоже на ляпаси, після чого розколюва
лись хмари і йшов м’який заспокійливий сніг.

Сотні разів розливалась повідь. Один раз був обвал. Ясно, що це 
сталося в Аренеллі. Комірчина, в якій спав дон Іньяціо, вперто чинила 
опір, але протягом п’ятнадцяти годин крижана вода хлюпала по підло
зі, лижучи його старечі кістки. Відтоді люди почали говорити, що у до
на Іньяціо сім душ, як у кота, і вирішили, що практично він безсмерт
ний.

А знаєте, чому б і ні?
Згодом я перебрався на північ, втративши з поля зору дона Інья- 

ціо. його підточував артрит, у нього повипадали рештки волосся і зуби, 
але він так само заходився реготом, згадуючи, як судові чиновники 
описували стару припорошену клізму. На гітарі він грав віртуозно. 
Грав на весіллях, доводячи всіх до знемоги своїми дотепами і сприт
ністю, з якою ховав у пазуху по кілька тістечок, його влучні слівця, 
глузливі фрази і дошкульні дотепи розносились по всьому Неаполю, а 
неаполітанський люд, розкиданий по всьому світу, розвозив їх в усі кін
ці земної кулі.

Я можу собі уявити все, що завгодно, доне Іньяціо. Ти жестикулю
єш і плачеш над уламками своєї чергової зруйнованої оселі. Хтось при 
цьому може подумати, що ти — людина, горбань — не витримав випро
бувань і зламався. Але де там: одного дня ти, ставши бездомним, 
знаходиш яму в землі, вириту бомбою і громохку бляху. Знаходиш сто
лик і стілець. Б’юсь об заклад, що моя сестра забула згадати мату, об 
яку твої учні, що приходили брати уроки гри на гітарі, витирали ноги, 
перш ніж увійти в яму. Ти сидиш у ній, спершись на гітару, і усміхаєш
ся беззубим ротом — учням, музиці, мені, Італії.

Говорячи про це місто й народ, покалічені війною, часто вживають 
слівце «героїзм». Але цей мармуровий термін не вичерпує суті. Це не 
героїзм, а вміння воскреснути після кожної біди, це буденна терпля
чість — єдина дорогоцінність, що передається цим людям у спадок.

Пожухлим листям скручуватимуться і опадатимуть століття і, мо
же, завдяки цій терплячості ми знову відшукаємо першопочаток у кон
вульсіях землі, виживемо в пашінні смертоносних випарів, у чорних 
хвилях, що злижуть зелені пагорби, у всіх небезпеках, що чатують на 
людське життя.

Золото Неаполя — це терплячість.
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Дуже старі «сім душ» дона Іньяціо. Тому він уже не покидає Мер- 
джелліну. Там мешкають і всі його учні, котрих він навчив грати на гі
тарі.

Море за два кроки— зосереджене і врочисте, воно підноситься над 
мучеництвом і сміхом, як свята вода. І навіть якщо небо тихе і чисте, 
і всіяне зорями, а не бомбардувальниками,— неаполітанці опускають 
пальці в цю благословенну воду і, перехрестившись, знову починають 
працювати і сміятися.

Люди помирають скрізь. Помирають вони і в Неаполі. Але у нас 
душі небіжчика ніколи не дадуть спокійно попрощатися зі світом: голо
сять жінки, намагаючись перекричати одна одну, родичі втрачають сві
домість, а прийшовши до гями, роблять спроби вкоротити собі життя. 
Цієї миті вриваються в помешкання сусіди — саме вчасно, щоб попере
дити приголомшливі вияви солідарності з покійним. Вони якимсь ди
вом, ніби святі, зупиняють безталанних самогубців на останньому сан
тиметрі підвіконня, звідки ті наміряються кинутися сторч головою. До 
натовпу, що оглушує своїм плачем мертвого, приєднуються кілька ви
падкових перехожих, котрі поводяться так, наче на них зійшов святий 
дух: вони теж роздирають на собі одежу, закочують очі, вигукують 
щось нерозбірливе. Потім знесиленим родичам звідусіль несуть їжу і 
вино. В цьому теж є момент змагання, як у голосінні чи жалобі: в дім, 
куди навідалось горе, приносять усього щедро й надміру. Я пам’ятаю, 
що такої кількості пирогів — дарма що вони були недопечені й глевкі 
— як у день смерті моєї бабусі, я не їв ніколи в своєму житті.

У дона Пеппіно Фініціо, шевця з Ареначчі, померла від пологів дру
жина. Немовля, хлопчика, якось врятували. Щоб побороти відчай не
втішного дона Пеппіно, мобілізували всіх міцних мужчин з нашої окру
ги. Поскидавши піджаки—видно було, як грають м’язи під сорочками— 
вони загрозливо супили брови, невідступно стежачи за кожним рухом 
дона Пеппіно пронизливими, схожими на чорні гарячі маслини, очима. 
Дон Пеппіно бився головою об тьмяне скло старої шафи, штрикав себе 
в живіт кривим шевським ножем, намагався задушити себе власними ру
ками. А коли йому це не вдалося, підніс до рота пляшку з бензином, по
тім пляшку з каустичною содою. Він пручався і кричав так, що тріскали
ся шибки і розривалися серця.

Але охоронці щоразу втручалися вчасно, щоб його порятувати. Те, 
що діялося в помешканні, нагадувало кориду. Дон Пеппіно поводив се
бе підступно і затято, мов дикий звір, на якого влаштовано облаву. Він 
прикидався виснаженим або непритомним для того, щоб потім, одним 
стрибком схопившися на ноги, дотягнутися рукою до крана чи кочерги, 
словом, зробити те, чого ніхто не передбачав. Один бог знає, як йому 
вдавалося водночас несамовито розкидати в різні боки своїх рятівників 
і ніжно приколихувати на руках сина.

— Лицемірний убивце, я ж дев’ять місяців тішився з того, що вона 
буде матір’ю! — кричав він, кидаючись на тих, що стояли поблизу, і зно
ву чудом врятоване, не винне ні в чому маля неушкодженим клали в ко* 
лиску.
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За традицією, дон Пеппіно повинен був утихомирюватися тільки 
тоді, коли приносили їжу. Це був обов’язок його двоюрідного брата, 
пекаря дона Вінченцо Мілетто, що не мав собі рівних у цьому. Він по
водив себе найвідважніше, коли треба було приборкати дона Пеппіно, 
і шайвеликодушніше, коли треба було підкріпити його сили. Стіл уги
нався від смаженого м’яса, прозорих бульйонів, риби, різної величини 
і в різних виглядах, неповторних підлив — від солодкої до гострої та 
гіркої. Дон Пеппіно згідно з ритуалом мовчки мотав головою і борю
кався, коли його силоміць вели до столу. А потім несподівано наки
дався на їжу, невідривно і з ненавистю дивлячись гарячковими очима 
на свого брата крізь клуби пари.

Власне, це була кумедна і загадкова дуель, з якої дон Пеппіно ви
ходив неушкодженим, а дон Вінченцо, хоча й мав синці і подряпини, 
міг вважати себе переможцем.

Але це свідчило лиш про те, що противники не примирилися. Ко
ли дон Пеппіно, кинувши спідлоба зацькований погляд, підсунув до 
себе десяту тарілку і стоїчно наколов виделкою риб’ячий хвіст, було 
вже пізно. Почувся переможний стогін, дон Пеппіно впав у прострацію, 
і його треба було переправляти до ліжка. Тільки тоді дон Вінченцо 
зрозумів, що обжирався дон Пеппіно з метою вкоротити собі віку: ці
лий тиждень після цього він перебував між життям і смертю від роз
ладнання шлунку.

За цей час дона Вінченцо остаточно визнали переможцем у цій 
винятковій і мужній боротьбі: це ж не хто інший, а він дістав безна
дійно хворому братові найкращі ліки століття, котрі можна було знай
ти в Неаполі і ніде більше. І от, одного чудового дня схудлий дон Пеп
піно нарешті вистромив із свого балкончика поміж кущиками васильок 
і м’яти свою патлату голову і широко всміхнувся пісенному світу вбо
гих провулків.

У Неаполі навіть і смерть неаполітанка: вона не піднімається 
з підземних глибин і не спускається з гір, а живе в Неаполі на 
законних правах. Родичі небіжчика, дорослі й діти, сходяться з різ
них кінців міста, щоб провести його в останню путь, його рідні, в сльо
зах, відчиняють вам двері, кричать і заламують руки, але водночас 
прикидають, коли можна буде повернути вам візит. У Неаполі кожен 
чоловік спить зі своєю жінкою і зі смертю, і більше ніде в цілому світі 
немає такої послужливої і лагідної смерті, як тут, на цьому клаптику 
землі, затиснутому поміж Везувієм і морем.

Ця дивовижна театральна скорбота, котра супроводить кожну 
смерть, — усього лиш наївний трюк для того, щоб обманути і обману
тись, щоб завести в оману інших і себе, доводячи, ніби смерть — рід
кісне явище. А ще для того, щоб урочисто відзначити найбуденнішу з 
усіх місцевих подій. У жінок, що споряджають покійного, такі дбайли
ві і вправні рухи, ніби вони все життя тільки тим і займаються. Вони 
причісують і вдягають небіжчика, немов готуючи його до першого при
частя. А потім оплакують з усіма модуляціями голосу й особливостями 
неаполітанського діалекту. Власне, вони співають тужливу погребальну 
пісню, що має назавжди приспати небіжчика.

Або: вирують провулки — це діти налітають на перехожих і зара
ди пам’яті померлого просять дрібних грошей. І монети летять у їхні 
чорні карнавки, зроблені з картону саме на такий випадок. Ясно, що 
ці гроші підуть не на свічки й квіти для небіжчика, а на гранати і цу
керки для самих збирачів пожертви. Проте ніхто не відмовляє їм, то
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му що кожен, здригаючись, згадує, скільки дітей вмирає в Неаполі. 
Коли ховають дитину, родичі кидають за білою труною пригорщі цу
керок. Вони падають і котяться по дорозі, липкі сіруваті дешеві соло
дощі. І тут же ціла зграйка однолітків померлого накидається на них. 
Діти б’ються за цукерки й виходять з бійки з обшарпаними полами і 
подряпаними личками. Сміються й сердяться, не чуючи, як кличе їх 
смерть, не підозрюючи, що вона їх лічить, як квочка курчат. Зрештою, 
в них із нею прості дружні стосунки.

На цвинтарі Поджореале я бачив хлопчика. Ховали батька. Якби 
ця дитина народилась і виросла в іншому місті, її залишили б удома. 
Було йому, тому хлопчикові, років вісім. Він нерухомо стояв у першо
му ряду і, поки опускали труну, їв тістечко, мокре від сліз. І раптом, 
бог знає, звідки, необережний метелик потрапив на лопату і щез у ямі, 
що її трунарі засипали землею. Хлопчик смикнув матір за спідницю і 
спитав:

— Ти бачила?
— Що? — прошепотіла жінка, на мить переставши плакати і по

гладивши чорну, як смола, голівку сина.
І все так природно — в цих обличчях, у цих душах і в цих словах, 

як у білих хмарах над сутінковими пагорбами, як у траві, прим’ятій 
ледь відчутним полудневим; вітерцем, як у чорних столиках остерії, що 
нетерпляче чекають на сиріт і вдів біля підніжжя Поджореале. О, так, 
смерть — воістину найдревніша мешканка Неаполя. Вона щомиті ка
же: «Платіть мені за те, що вам випало щастя жити тут, а не в яко
мусь іншому місті». Смерть — податок богові, тому вона завжди при
сутня у снах і в думах народу. Може часом здатися, ніби до неї став
ляться без належної пошани, чи, навпаки, ніби з ,неї роблять ідола. Ні, 
ні, у неаполітанців стосунки з нею справді щирі і по-родинному міцні.

Що б сказала моя дружина, коли б я раптом зізнався: іноді наші 
діти здаються мені синами іншої жінки? Скажімо, моїми і Кармели Б.

Ось вона, Кармела: сидить у дворику біля своїх дверей і шиє, чи
тає або, примруживши очі, наспівує якусь милу пісеньку — з тих, що 
були такі популярні в 1919 році. їй років п’ятнадцять* не більше. Мені 
сімнадцять. Я дивлюся на неї з балкона тепер, як і тоді. Кармело, я 
чую, як ти крізь безліч років шепочеш мені зблідлими вустами: «Скажи 
мені, хто з твоїх синів, Джузеппе чи Луїджі, більше схожий на мене?» 
Чи це можливо? Чи можливо, що мої діти, котрі не успадкували ні від 
батька, ні від матері характеру і рис обличчя, народилися не від перво
родного гріха, що вони є дітьми далекої радості і страждання, втіле
ною пам’яттю, дітьми першої пристрасті свого батька? Дурниці. Але, 
може, ми існуємо для того, щоб помічати, здригаючись, що реальність 
— лише ефемерний привід для втечі від нашої казки, і що єдине середо
вище, в котрому кожен з нас справді живе і живе найдовше, — це не
збагненний таємничий міф про нас самих?

Будинки в Неаполі незграбні і кособокі, з залатаними головами 
горбатих покрівель, вони розвалюються, здавалося б, без будь-якої при
чини, і мешкати в кімнаті з кривими спорохнілими стінами — не надто
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велика радість. Одного разу — це було 1919 року — я повертався додо
му. Хід у наш двір був через будинок на вулиці Матердеї/Пройшовши 
під’їзд, я відчинив скляні двері й опинився в садочку, де росло двійко 
кволих лимонних дерев. У кінці саду, навскоси, — чорний квадрат схо
дів. З другого поверху звисає хисткий місточок. Я майже стрибаю вниз 
і відразу ж потрапляю в підземний перехід, обабіч якого роззявилися 
чорні пащі підвалів. Я спотикаюся, падаю, балансую руками і нарешті 
опиняюся — так, наче мене туди виштовхує доля, — в убогому і занед
баному дворі. Звідти по ребрах зламаних сходів вбігаю в кімнату, де 
мешкає моя родина. Тепер, намагаючись зв’язати в своїй пам’яті жовте 
сонце з колючими зорями і ніби намальованими зливами моєї юності, 
я щоразу натикаюсь на цей камінний хаос.

Мені було сімнадцять, і навіть вибігти на вулицю — означало зро
бити веселу мандрівку. Ці виходи з дому і повернення я відчував і на 
дотик, і розумом, і серцем; мені так хотілося все спізнати, що я завжди 
витав душею по світах. Майже три години я проводив у цілковитій са
мотності (моя робота починалася вдосвіта і закінчувалася рано, і я був 
вільний аж до того часу, коли мати і сестра закінчували свою). Я міг 
годинами дивитися на дівчину, Кармелу Б., вона сиділа біля порогу 
кімнати на першому поверсі, де разом з нею мешкали її грізні брати- 
розбійники. Заходило сонце, і тінь поручнів падала на її коліна — на
віть іржаве залізо винайшло для неї ласку.

Влітку Неаполь розчахується, мов розкраяний кавун, показуючи 
своє червоне тіло і чорні зерна. В тій несподіваній відвертості немає пе
ресторог і заборон — люди скоряються природі, мов її сателіти і під
дані.

Стояла полуднева спека. Улітку таких днів у нас не бракує: вони 
нижуться один за одним, наче діамантові персні на пальцях того, хто 
дістав їх у спадок. Я своїм звичаєм дивився з балкона кухні на Карме
лу, що була зайнята шитвом і нічого не помічала навколо.

Була вона невисока на зріст і чорнява, бездонна темрява неймовір
но великих очей крилом жалоби осіняла півобличчя, а довжелезні вії, 
мов чорна шовкова вуаль, приховували її думки. Вона вже дійшла по
ри. Залишилося тільки звільнитися від граціозної скованості і несміли
вості. Я знаю, що навіть місяць у липні 1919 року змінив свою форму і 
місцеположення на небі для того, щоб зайвий раз поглянути на її плечі 
і ніжну лінію стегон.

У липні Неаполь, мов кавун, — зірваний і розчахнутий плід. Я пе
рехопив погляд дівчини і, потопаючи в потужному сяйві її божественно 
прекрасних очей, сказав:

— Іди до мене, Кармело.
Ще коротша розмова оголених рук.
—* Що мені до твоїх братів?! — кричав я їй. — Благаю тебе лише 

про мить, вкрадену у безсмертя: подаруй мені себе. Іди до мене, Карме
ло, ми однісінькі на самому дні моря, найглибшого з усіх морів світу.

Тінь поручнів, упавши з її колін, розкололась навпіл на порожньо
му кріслі. І коли ми увійшли в будинок, то двері, мов зачакловані, при
чинилися за нами, здавалось, від її чи мого подиху. Ліжко, півтінь і 
листя великодньої оливи на стінах, статуетки святих під скляними ков
пачками у вигляді дзвонів, що цнотливо повідверталися, закутавшись у 
плащі.

Можливо, диявол стоїть за спиною, і водить моїм пером, але я не 
почуваю себе винним у тому, що сильніше за мене. А розповідаю я про

74 ІТАЛІЙСЬКІ ОПОВІДАННЯ.



свою першу любов лише тому, що коли мій син і справді схожий на 
Кармелу, то де чисто випадково. Та й кому, власне, спаде на думку 
уточнювати, чи то юнак і дівчина тільки черкнулися вустами, мов ме
телики крильми, чи, допавшись одне до одного, пили те сумне блажен
ство, поки не перехилили келих? Навіщо з’ясовувати, на якій межі за
кохані відмовились і чи відмовилися взагалі від гріха?

Я можу лише сказати: в світі була одна жінка, губи якої пахли ро
зігрітим на сонці апельсином і фіалками. Ми сиділи з нею на матра
цах, обпершись головами об стіну, — нам і цього було досить.

Неаполь розкрився під липневим сонцем, мов розколотий кавун, — 
його червоне нутро спалахнуло, як спалахнула наша кров.

Ми любили одне одного, я і Кармела, безмовно і милосердно. Вона 
жаліла мене і була терплячою. її дивовижні очі казали мені: не бійся 
своєї недуги, любий. То все дрібниці, ти видужаєш, як тільки я належа
тиму тобі. Кармела... Вона була моєю першою любов’ю, тому що саме 
вона пояснила мені маленькі і великі істини кохання, вселила в мене 
сміливість і вдовольнила моє давнє бажання бути чоловіком, рабом і 
володарем, щасливим вигнанцем світу і бога.

Віконниці були зачинені, але крізь маленьку шпарину в напівтемну 
кімнату точилося денне світло. Вертикальний промінчик проектував на 
стелю маленькі силуети перехожих і довгасті тіні машин, що рухалися 
одна за одною... Велосипед, автомобіль, зграйка хлопчаків — невелич
кі рухливі зображення, що з’являлись,, пливли, згинались і зникали, як 
зникають тепер з моєї пам’яті ці хвилини, хвилини моєї гордості і зво
рушення неофіта... хвилини, коли мої губи зливалися з губами Карме- 
ли, а сама вона хмаркою танула в гроті моїх гарячих рук.

Одного разу я зустрів Кармелу в підземному переході. Пройшовши 
кілька сходинок, ми причаїлися біля входу в один із підвалів. Мовчали, 
завмерши в слабкому світлі голих рук. Тиша була суцільна, тиша без 
вікон і дверей, стара, як запах глини підвалу. І дивно, що саме там, 
у темному лоні глухої стіни, нас знайшов один із братів Кармели.

Вони обидва належали до злочинного світу, але дон Армандо і фі
зичною силою, і відсидками за вчинене злодійство, перевершував свого 
брата. Ми впізнали його по диханню. Дон Армандо зупинився, щоб за
курити і, кинувши запалений сірник, побачив нас. Ми пішли за ним до 
будинку. Там він звелів нам зупинитися під зеленкуватою похмурою лам
пою, що звисала зі сволоку, мов голова на шибениці. Дон Армандо спи
тав нас, чи хочемо ми одружитися, щоб він не мав серйозної причини по
рішити нас, тобто мене і свою сестру. Наша відповідь, звісно, нічого не 
міняла. Відваживши нам по ляпасу, він витурив мене з дому. Яка, ска
жу я вам, певна в собі, рішуча і владна людина! Щезло крісло з двору, 
де сиділа Кармела, і мені було вже нічого робити на балконі. Через два 
місяці дон Армандо видав Кармелу заміж за пекаря з Антікальї, того 
самого, що завжди чомусь торкався двома пальцями козирка, коли до 
нього зверталися люди. Я бачив Кармелу востаннє, коли вона від’їжджа
ла у весільній кареті, її заплакані очі говорили мені: то все дрібниці, лю
бий, видужаєш;.. Минуло тридцять років, тридцять, а мій син дивиться 
на мене її очима. Кучер хвацько погнав коней — прощай, кохана! В спі
ралі батога промайнула розбита вітрина магазину і кінець процесії. 
Потім спіраль з’явилась ще раз за рогом вулиці Матердеї, утворивши 
зашморг, що здавив мені горло того дивовижного літа 1919 року.

З  італійської переклала 
Оксана ПЛХЛЬОВСЬКЛ

іт а л ій с ь к і  о п о в ід а н н я . 75



Ліно БУДЗАТІ
v v w w u u w u u v w w u w u v m u u u v u u u m u v u v v m u w m v w w u m v u w w u u u v n w u H ' . m w w u w v v u u u w w m n u u w m w u u w w w w w u w w w *

Д ін о  Б у д з а т і  (1 9 0 6 — 1974 ) —  п р о з а їк  і д р а м а т у р г .  
А в т о р  з б ір о к  «Б а р н а б о  з  г і р » ,  «Т а є м н и ц я  с т а р о г о  л і 
с у »  (1935 ), «С ім  п о с л а н ц ів »  (1 9 4 2 ), р о м а н у  « Т а т а р с ь к а  
п у с т е л я »  (1 9 4 0 ), е к р а н із о в а н о г о  н е щ о д а в н о  в ід о м и м  
р е ж и с е р о м  В а л е р іо  Д з у р л ін і ,  п ’є с и  « К л ін іч н и й  в и п а 
д о к »  (1953 )

У к р а їн с ь к о ю  м о в о ю  о к р е м і о п о в ід а н н я  Б у д з а т і  
п у б л ік у в а л и с я  в ж у р н а л і  « В іт ч и з н а » .

П р о п о н о в а н і  н и ж ч е  о п о в ід а н н я  в з я т о  із  з б ір к и  
«Ш іс т д е с я т  о п о в ід а н ь »  (1 9 5 8 ), в ід з н а ч е н о ї  п р е м іє ю
« С т р е г а » .

МОЄ ВЛАСНЕ МІСТО

Іноді я надсилаю з цього міста відомості. Проте їх все одно недо
статньо, і тому небагато хто з вас знає щось про нього. Ви, напевно, 
маєте уявлення про інші міста, може, й буваєте там. У цьому місті 
не може жити ніхто, крім мене. Саме це місто єдине, але незаперечне 
джерело інформації, адже воно таки існує і точні відомості про нього 
можу дати тільки я. Правда, дехто може запитати: а чого це мене 
так обходить? Якщо якась річ, хоч би яка вона була маленька, існує, 
то світ так чи інакше мусить визнати її існування. Отож уявіть собі 
це місто — велике-велике, з новими і старими кварталами, безконечни
ми лабіринтами вулиць, пам’ятниками й руїнами, що губляться в сутін
ках тисячоліть, з ажурно різьбленими соборами, парками (надвечір 
навколишні гори кидають тінь на площі, де граються діти), місто, де 
кожен камінь, кожне вікно, кожна крамничка пов’язані з якимсь пере
живанням, спогадом, з важливою подією в житті.

Словом, як ви розумієте, все полягає в тому, щоб зуміти описати. 
Адже таких міст, як моє, на світі мільйони, сотні мільйонів. І найчасті
ше в таких міських центрах мешкає одна-однісінька людина, як і в 
цьому, безпосередньо моєму випадку. Але на перший погляд усе вигля
дає так, начебто цих міст зовсім і не існує. Можливо, тому, що ніхто 
про них не може розповісти докладно. А більшість людей взагалі не 
підозрюють, що вони — мимовільні хранителі цієї важливої таємниці. 
Отже, навіть і не мрікУгь про те, щоб поділитися нею з ким-небудь. 
Або пишуть незграбні листи з безліччю епітетів, прочитавши які, ми 
дізнаємося не більше, ніж знали раніше.

76 ІТАЛІЙСЬКІ ОДОВЩАННЯ,



Я роблю інакше. Пробачте, якщо вам здаватиметься, ніби я вихва
ляюся без жодної на те підстави. Інколи мені все-таки вдається пере
дати людям послання, хай навіть туманне і невиразне, з того міста, в 
котре мене раз і назавжди замкнула доля. Час від часу з тих моїх 
послань, котрі ніколи не бувають дочитані до кінця, якесь одне змусить 
прислухатися до себе. І тоді люди, що їх вони зацікавили, стукають у 
похмуру браму мого міста, прохають, щоб я дозволив оглянути його 
і дав їм належні пояснення.

Але як рідко мені вдається задовольнити їх. Надто різними мовами 
ми розмовляємо. Кінчається тим, що ми спілкуємось за допомогою ко
ректних усмішок і жестів. А крім того, в деякі квартали, розташовані 
в глибині міста і найбільш привабливі саме своєю неприступністю, я 
нізащо не зважуся їх завести. Мені самому не вистачає сміливості 
дослідити лабіринт палаців, будинків і халуп (хто знає, ангели чи 
демони оселилися там?).

І тому я запрошую своїх гостей відвідати звичайніші місця: муні
ципалітет, собор, музей Кроппі (він справді так називається) тощо. Прав
ду кажучи, тут немає нічого цікавого. Ось чому гості залишаються 
невдоволені.

Серед тих допитливих людей неодмінно знайдеться якийсь бюро
крат, інспектор, уповноважений, економіст або комісар. Одного разу 
такий інспектор звернувся до мене.

— Синьйоре, чи не могли б ви розповісти докладніше про те, як 
влаштовано в місті каналізаційну систему?

— Навіщо? Хіба ви відчули на вулиці сморід? — розгублено пи
таю я.

— Та ні. Просто мене цікавлять такі проблеми.
— Розумію, але боюсь, я вас розчарую. Очевидно, каналізаційна 

система існує, але я ніколи не цікавився нею.
Інспектор невдоволено хитає головою і зверхньо цідить крізь зуби:
— Так, так, а не зайве було б з’ясувати такі речі... І ще скажіть 

мені, будь ласка: скільки газу витрачається щорічно на душу насе
лення?

— Ніскільки,— бовкнув я, остаточно гублячи себе в його очах..
— Як вас розуміти?
— Дуже просто, ніяким газом тут не користуються.
— Ага! — холодно кидає він і припиняє мене розпитувати.
Тоді; як правило, з’являється інтелектуальна синьйора середнього

віку, котра неодмінно хоче продемонструвати свою ерудицію.
— Це місто засноване в пізній період імперії? Як цікаво чергують

ся пілястри! Схоже на пропілеї Трапезунда. Ви, очевидно, їх знаєте?
— Та ж... розумієте... правду кажучи...
Раптом вона помічає на старій стіні сліди замурованих арок.
— О, чарівно! — вигукує вона.— Просто неймовірно! Справді дуже 

рідко можна знайти так чітко окреслену свебську пов’язь на рештках 
явно каролінгського мурування. То скажіть, будь ласка, синьйоре, до 
якої епохи належить цей незвичайний пам’ятник архітектури?

— Мені здається,— відповідаю я, почуваючи себе невігласом,— 
що стіни дуже старі. Вони існували ще за часів мого діда, за це я можу 
поручитися. Але точніше — мені важко сказати...

Ще більше я боюся дівчини, яка намагається здаватися досвідче
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нішою, ніж є Насправді. Дівчина озирається і з дивовижною спостереж
ливістю помічає такі речі, які б я не хотів показувати людям.

— А ця вулиця,— питає вона, вказуючи на зловісний проріз між 
височезними будинками, де чорним ротом дихає волога, де, можливо, 
гніздяться злочини*— куди веде ця своєрідна мальовнича вуличка? 
Синьйоре, прошу, проведіть мене, я б хотіла зробити кілька фото.

Але я не можу провести її туди. В той глухий закуток, що стрімко 
спускається до річки, я сам боюся туди забрести і думаю, що навряд 
чи й зважуся коли на це. Страх, скажете ви. Можливо.

Раптом я помічаю, що сонце, ще хвилину тому — пекучо осяйне, 
повільно хилиться за гребінь гори. Надходить вечір, мої синьйори, і все 
відповідно міняється. Блідий присмерк волочиться по землі, і вологі 
тіні здіймаються над річкою, де похитуються і тихо видзвонюють на 
вітрі бляшані ліхтарі. Скоро ніч.

Моїх туристів охоплює невиразна тривога. Вони злодійкувато по
глядають на годинники, крадькома перемовляються між собою — одне 
слово, хочуть якнайшвидше вибратися звідси. Моє місто, на жаль, 
невеселе, коли наближається ніч і тіні спускаються на його площі. Сто
роннім тоді стає тут дуже не по собі. Адже навіть я втрачаю свою 
колишню впевненість, навіть я відчуваю, як загрозливо і невідворотно 
насувається на мене темрява з хитросплетінь старих кварталів, несучи 
з собою щось важке і тоскне, навіть я хочу втекти звідси.

— Пізно. Шкода, але нам пора,— кажуть туристи.— Спасибі за 
напрочуд цікаву екскурсію.

Вони не можуть дочекатися хвилини, коли я вже зачиню за ними 
важку браму свого міста.

— Перепрошую, а чи не можна б і мені поїхати з вами?
Інспектор удає, ніби підраховує, чи залишилися в машині вільні

місця, щоб потім, скрививши співчутливо губи, сказати:
— На жаль, ні. Нас уже й так як у бочці оселедців, жодного 

вільного місця. Повірте, мені справді дуже прикро.
— Але зачекайте, друзі,— кажу я, маючи якусь надію, що не зали

шуся сам, тому що нелегко, повірте, нелегко перебути цілу ніч (о, яка 
вона довга та ніч!) у цілковитій самотності посеред величезного міста, 
навіть якщо це твоє власне місто, збудоване з твого тіла й душі, душі 
й тіла,— зачекайте, не треба поспішати, вночі мої вулиці безпечніші, 
повітря чисте, запашне, ви ж іще нічого не бачили, майте трохи терпін- 
ня, любі мої. Щоб належно оцінити це місто, щоб побачити його в усій 
красі, в ньому треба побувати і смерком.

Смерком, синьйори, відбите хмарами сонячне світло ще довго роз
ливається над покрівлями, терасами, куполами, слуховими віконцями, 
шпилями античних базилік (де колись коронували цезарів), над скля
ними перекриттями гігантських заводів, над трибунами і розкуйовдже
ним верховіттям дубів, що стелять свої тіні над снами Клорінди. В 
цей час з темної глибини перехресть здіймаються вгору сірі димки, 
голоси й шепоти, і затихаючий гул машин, тоді як нерухоме місячне 
сяйво перетворює тюремний двір на казку доброї феї, затихаючий гул 
лунає одним грандіозним і гармонійним хором, вплітаючись у наші 
надії і сни. О, зачекайте!

Все це, звичайно, неправда. Відверто кажучи, залишатись у моєму 
місті вночі, самому, серед величезних моторошних будинків, не варто. 
Поночі, незважаючи на яскраве світло ліхтарів, з дверей виходять ті, 
кого краще б не зустрічати: далекі постаті, милі друзі, що з ними ти
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міг колись розмовляти від ранку до вечора, ловлячи найменший порух 
душі, худі смагляві двадцятилітні дівчатка, які приходили вечорами 
на побачення. Але що вони *мають проти мене? Чому не вітаються, не 
кидаються в мої обійми? Чому проходять повз мене з ледь вловимою 
посмішкою? Вони ображені? Чим? А може, вони все забули?

Ні. Просто минув час. Просто вони вже інакші. Навіть не підозрюю
чи того, вони змінилися в найбільших глибинах свого тіла, в най- 
потаємніших закамарках мозку. Від них залишилося не більше, ніж 
образ, абрис... і ім’я. Вони проходять повз мене, мовчазні, наче привиди.

— Привіт, Антоніо,— майже запобігливо кажу я,— привіт, Ріто, 
привіт, Гвідобальдо. Ну, як ви?

Не чують, минають мене, не сповільнюючи кроків, не повертаючи 
облич... Даленіє байдужий мірний постук закаблуків.

— Хвилиночку, ще хвилиночку зачекайте, прошу вас, шановні 
синьйори, шляхетні, благородні синьйори! Чого ви так швидко тікаєте? 
Ви ж бо нічого ще не бачили. Скоро заблимають ліхтарі, і вулиці ста
нуть схожі на сторінки романів, назв яких ми не пам’ятаємо. В Адмі- 
ралтёйському саду о двадцять першій годині співатиме дипломований 
соловей. Бліді жінки, прекрасні жінки, спершись голими ліктями на 
парапет набережної, чекатимуть на когось — можливо, навіть на вас. 
У королівському палаці з сімнадцятого століття, при світлі канделябрів 
принц влаштує на вашу честь бал — хіба ви не чуєте, як заграли 
скрипки?

Але це знову неправда. У величезному місті, котрого ніхто з вас 
не знає і не знатиме, у місті, збудованому з мого власного життя (парки 
палаци лікарні весни казарми Великодні вокзали пам’ятники кохання). 
Боже, який я одинокий! Знову лунають таємничі кроки від будинка до 
будинка, промовляючи до мене: «Що ти робиш? Чого хочеш? Хіба не 
бачиш, що все це безглуздя?»

Замовкни. Сліпуче світло фар розсіялося в нічній темряві у напрям
ку пустелі. Більше нікого немає? О, жалюгідне існування! Поодинокі 
людські істоти, котрі тиняються тут, як ви вже, сподіваюся, помітили, 
не що інше, як привиди. Там, нижче, в лабіринті кварталів, вони скуп
чуються у потворні гори пітьми. Годинник з бозна-якої вежі б’є другу 
годину ночі.

Але ні. Дякуючи богу, я не зовсім сам. Є ще хтось, хто шукає 
мене. Хтось із плоті й крові. Я чую, як він наближається: з глибини 
вулиці 18-го Травня, в примарних обрисах ночі,— тюп, тюп. Ось він.

Собака. У нього довга шерсть. Чорна. Вигляд задумливий і покір
ний. Він дивно схожий на Спартака, пуделя, що жив у мене років п’ят
надцять тому. Такі самі незграбні лапи, та сама хода, точнісінько така 
морда, сумирна й волохата.

Схожий? Мало сказати схожий. Це він, Спартак, власною особою, 
живий символ тієї пори, що тепер здається щасливою.

Він біжить мені назустріч, дивиться на мене пильним і важким 
поглядом — так дивляться собаки, які чимось стривожені і мають за 
що вам дорікати. От-от, як тільки він мене побачить, враз стрибне мені 
на груди і радісно заскавучить.

Та коли пес опиняється за два кроки від мене і я простягаю руку, 
щоб погладити його, він відскакує вбік, чужий, ворожий, і тікає.
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— Спартак! — гукаю, я.— Спартак!
Пес не відповідає, не зупиняється, навіть не повертає до мене 

голови.
Я бачу, як він, схожий на чорну овечку, все меншає і меншає в 

зеленкуватих відблисках ліхтарів
— Спартак! — гукаю ще раз.
Нікого. Тюп, тюп, тюп...

ПОБАЧЕННІ! З ЕЙНШТЕЙНОМ
Пізнього вечора минулої осені Альберт Ейнштейн прогулювався 

бульварами Прінстона. Скінчився довгий день напруженої праці, і 
вчений нарешті опинився на самоті. І саме тоді сталася з ним найдиво- 
вижніша річ. Раптом, без жодної на те причини, його думка, що досі 
блукала по всіх усюдах, наче спущений з ланцюга пес, набрела на те, 
чого він марно шукав протягом цілоцо свого життя. Ейнштейн побачив 
перед собою так званий викривлений простір і міг оглянути його спере
ду і ззаду, як от ви номер цього журналу.

Одні люди твердять, ніби наш розум не здатний осягнути кривизну 
простору, його довжину, широту, товщину, а тим більше уявити той 
таємничий четвертий вимір, існування якого доведено, але який недо
ступний людському родові. Словом, це щось подібне до замкнутого в 
собі муру, і людина з її допитливим розумом, скільки б не йшла на його 
приступ, приречена тільки битися головою об цей мур. Подолати його 
не вдалось би ні Піфагору, ні Платону, ні Данте, якби вони жили ще 
й тепер — істина вища від нас.

Інші, навпаки, твердять, ніби після довгих років ревної праці, копіт
кого труда це можливо зробити одним гігантським зусиллям мозку. 
Саме так учений-відлюдник,— поки світ божеволів, поки густо куріли 
поїзди і домгни, і гинули мільйони на війні, і в сутінках міських парків 
цілувалися закохані,— цей учений завдяки героїчному розумовому на
пруженню— принаймні, так каже легенда — зумів побачити (можливо, 
лише на коротку мить, так наче йому вдалося піднестися над безоднею, 
що відразу ж затягла його знов), побачити й роздивитися викривлений 
простір —* незбагненну таїну сотворіння.

. Але це відкриття супроводжувала глибока тиша, і ніхто не вітав 
відважного генія. Не було ні фанфар, ні журналістів, ні нагород, оскіль
ки усвідомити свій тріумф було під силу тільки самому вченому. Він 
міг сказати:'я побачив викривлений простір, але я його не задокумен
тував, не сфотографував, і тому в мене немає жодних доказів його 
існування.

Але коли трапляються такі хвилини, хвилини прориву думки крізь 
вузьку шпарку в стіні в недоступний нам, світ, коли те, що спочатку 
було тільки мертвою формулою, народженою і виношеною поза нами, 
стає нашою власною плоттю, о, тоді — зникають усі клопоти, поів’язані 
з нашим буттям у трьох вимірах, і ми відчуваємо (яка могутня, все-таки 
людина), як ми наближаємося і стаємо причетними до вічності; v.

Саме такі почуття й переживав Альберт Ейнштейн того погідного 
жовтневого вечора, коли над містом розстилалося кришталево-чисте
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небо, коли тут і там починали іскритися, змагаючись із сяйвом Венерн* 
спокійні глобуси вуличних ліхтарів, і серце, цей втомлений м'яз, раділо, 
що на його долю випала честь такого відкриття. Хоч він був чоловіком 
мудрим і не прагнув слави, але й він у цю мить відчував себе вищим 
від сірого натовпу; так найбідніший з усіх бідняків раптом виявляє, 
що його кишені важкі від золота. І почуття зверхності оволоділо ним.

В ту ж мить — можливо, в покару за гординю — таємнича істина 
зникла так само раптово, як і з’явилася. Водночас Ейнштейн побачив, 
що опинився в якійсь незнайомій місцевості. Перед ним тягнувся буль
вар, оточений двома рядами живоплоту, де не було жодного будинку, 
жодної вілли чи халупи. Стояла там лише бензоколонка, розмальована 
жовтими й чорними смугами, з яскравим скляним ковпаком. Поруч, на 
дерев’яній лаві, чекаючи на клієнтів, сидів негр. На ньому був фартух 
і червона бейзбольна шапчина.

Коли Ейнштейн проходив мимо, негр підхопився і покликав його:
— Пане!
На ногах він здавався дуже високим, навіть вродливим, становля

чи собою чудовий взірець африканця. В акварельній голубизні вечо- 
ра білим вогнем світилася його усмішка.

— Пане,— мовив негр,— у вас не знайдеться вогника? — І показав 
недокурок.

— Не палю,— відповів Ейнштейн, зупинившись від подиву.
— То, може,.ви дасте мені на чарку?
Він був молодий, дужий, неотесаний. Ейнштейн марно понишпорив 

у кишенях.
— Не знаю... не взяв... на жаль... не маю звички...
І зібрався йти.
— Все одно, спасибі,— сказав негр.— Але, перепрошую...
— Чого тобі ще треба? — спитав Ейнштейн.
— Мені потрібні ви. Я, власне, тут саме для цього.
— Я потрібен тобі? Але з якої речі...
Негр пояснив:
— Мені справді потрібні ви, але це дуже секретна справа.
його зуби біліли, як ніколи, мабуть, через те, що були якісь особ

ливо сліпучо-білі — вже зовсім стемніло. Він нахилився до вуха Ейн
штейна.

— Я диявол Ібліс,— пробурмотів він,— ангел смерті, і прийшов по 
твою душу.

Ейнштейн від несподіванки ступив крок назад.
— У мене таке враження,— сказав він різко,— що ти, хлопче, за

багато хильнув.
— Я ангел смерті,— повторив негр.— Дивись, якщо не віриш.
Він підійшов до живоплоту, зірвав гілку, і через кілька секунд

листя втратило свій колір, скрутилося і почорніло. Негр дмухнув — і 
листя, стебла, гілочки вмить розлетілися на всі боки. Ейнштейн навіть 
не встиг здивуватись.

Потому хитнув головою і сказав:
— Хай йому чорт! Ну, коли так, то... Але невже саме сьогодні, 

в цей вечір... просто на вулиці?
— Таке маю доручення.
Ейнштейн озирнувся: навкруги не було живої душі. Бульвар, бай

дужі ліхтарі і десь там, у глибині перехресть, далеке світло фар. Поди
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вився на небо — воно було ясне і звичне, і сяяли знайомі сузір’я. Тільки 
Венера чомусь померкла.

— Послухай, дай мені з місяць часу. Я саме збирався скінчити 
свою роботу. Прощу тебе — не більше місяця.

— Те, що ти хочеш відкрити,— сказав негр,— ти відразу побачиш 
т а м. Варто тобі тільки піти зі мною.

— Це не одне й те саме. Який сенс має те, що ми можемо дізна
тися там, без ніяких зусиль? Моя робота все-таки являє собою щось, 
хіба ні? Я поклав на неї тридцять років; і мені не вистачає лише кіль
кох тижнів.

Негр криво посміхнувся.
— Кажеш, кількох тижнів не вистачає? Але не здумай заховатися 

кудись через місяць. Я знайду тебе, навіть якщо ти заб’єшся в найглиб
шу на світі шахту.

Ейнштейн хотів ще щось запитати в нього, але негра вже й слід 
прохолов.

...Місяць довгий, коли ти чекаєш на кохану людину, і короткий, 
коли знаєш, що має прибути посланець смерті. Коротший від подиху. 
Рівно через місяць, увечері, Ейнштейн побрів на місце умовленої зустрі
чі. Та сама бензоколонка, лава і негр, тільки тепер він натяг стару 
військову шинель. Справді — похолоднішало.

— Я прийшов,— сказав Ейнштейн, торкнувши його за плече.
— А робота? Встиг закінчити?
— Ні,— гірко сказав учений.— Дай мені ще один місяць! Цього 

разу мені вистачить. Я певен, що мені це вдасться. Віриш — я день 
і ніч не розгинав спини і все-таки не встиг. Тепер мені потрібно зовсім 
небагато.

Негр, не обертаючись, знизав плечима.
— Ви всі однакові, люди. Завжди чимось невдоволені. Тільки й 

умієте стояти на колінах, щоб якось відтягти розплату j заслужити 
помилування. Та ще шукаєте зручний привід...

— Але ж робота, над якою я працюю, дуже важка. Ще ніхто в 
світі...

— Знаю, знаю,— урвав його ангел смерті.— Ти, не інакше, як 
шукаєш ключі до універсуму, хіба не так?

Мовчанка. Туман, зимова ніч, холод, розпач, непереможне бажання 
залишитися вдома.

— Ну, то як? — спитав Ейнштейн.
— Що ж, іди... Але місяць пролетить швидко.
Справді, чотири тижні минули так, як одна мить.
Грудневого вечора вперше задув пронизливий вітер, що ніс із собою 

мороз і зиму. Жалібно похрускували на асфальті останні блукальці — 
золоті й пурпурові листочки. В ученого, вибившись із-під берета, тріпо
тіло на вітрі пасмо сивого волосся. Ось вона — бензоколонка і поруч 
негр у в’язаній шапочці. Він похилив голову і підібгав ноги, здавалося, 
ніби він спить.

Ейнштейн підійшов ближче, боязко торкнув його за плече.
— Ну, от і я.
Негр зіщулився у своєму обшарпаному пальті, зуби цокотіли від 

холоду.
— Ти?
— Так, це я.
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— Ну, тепер скінчив?
— Дякуючи богу, скінчив.
— Отже, завершено гру? Знайшов те, чого шукав? Відкрив таєм

ницю всесвіту?
Ейнштейн кашлянув.
— Звичайно,— пожартував він.— У певному розумінні, можна ска

зати, що тепер всесвіту ніщо не загрожує.
— Ну то ходімо. Ти готовий до подорожі?
— Звичайно! Адже ми так домовилися.,
Раптом негр схопився з лави і розреготався класичним негритян

ським сміхом. Потім так штрикнув Ейнштейна пальцем у живіт, що 
той мало не поточився.

— Іди, іди собі, старе луб’я? Вертайся додому, та швидше, якщо не 
хочеш схопити запалення легенів... Ти мені більше не потрібний.

— Ти покидаєш мене? Навіщо ж ти тоді влаштовував усю цю 
комедію?

— Бачиш, важливе було одне: щоб ти скінчив свою роботу. І тіль
ки. Тобі вдалося це зробити. Хтозна, коли б ти її завершив, якби тебе 
не підганяв страх.

— А моя робота? Вона, по-твоєму, нічого не варта?
Негр посміхнувся:
— Як на мене, то ні. Але вона цікавить тих, що вгорі, верховних 

демонів. Кажуть, що вже перші твої відкриття були надзвичайно ко
рисні для нас... Ти не винен, але так воно вже є. Подобається тобі чи 
ні, дорогий професоре, але ти приніс велику користь пеклу. Тепер ми 
доручаємо тобі...

— Дурниці! — сказав роздратовано. Ейнштейн.— Чого ви шукаєте 
на цьому безневинному світі? А до того ж мої відкриття — це сухі фор
мули, чисті абстракції, котрі нікому не можуть заподіяти зла.

— Молодець! — гаркнув Ібліс, знову ткнувши його пальцем у жи
віт.— Молодець! То мене, по-твоєму, прислали сюди даремно? Тобі 
здається, що вони помилилися? Ні, ні, ти добре попрацював. Там, угорі, 
будуть задоволені... О, якби ти знав!

— Що знав?
Але той уже щез. Щезла й-бензоколонка. Не стало й лави. Була 

тільки ніч, вітер, і десь далеко, внизу, безупинний рух автомобілів. У 
Прінстоні, штат Нью-Джерсі.

НІЧНА БАТАЛІЯ НА БІЄНАЛЕ 
У ВЕНЕЦІЇ

Переселившись навіки в єлісейські поля, старий художник Арденте 
Престінарі заявив друзям про свій намір спуститися на землю і відві
дати виставку власних картин, влаштовану на Бієнале у Венеції з 
нагоди другої річниці його смерті.

Друзі переконували його:
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— Не роби цього, Ардуччо (так називали художника ще за жит
тя) . Тільки смутку наберешся, як кожен із нас, хто мав необережність 
туди спускатися. Покинь думати про це, залишайся з нами. Будь певен, 
там виставили, як завжди, найгірші твої картини. А крім того, якщо ти 
підеш, не буде четвертого, щоб грати в скопоне * *.

— Піду і відразу ж повернуся,— сердито сказав художник і невдов
зі вже добирався до того поверху всесвіту, де мешкають живі люди, 
бавлячись виставками творів мистецтва.

Знайти серед сотень залів, зал, присвячений собі, було питанням 
кількох секунд.

Те, що він побачив, не вкинуло його у розпач, навіть сподобалося. 
Просторий видовжений зал, на стіні його ім’я з двома датами, наро
дження і смерті. Правду кажучи, добір картин був зроблений з більшим 
розумінням, ніж можна було сподіватися. Але, певно, тому, що тепер 
Престінарі дивився очима вмерлого, сказати б, sub specie aeternitatis 2, 
він помічав у них безліч недоладностей і вад, котрих не бачив раніше. 
Йому хотілося побігти, взяти фарби і поправити намальоване колись 
поспіхом і недбало, але як це зробити? Його малярське приладдя... Якщо 
навіть припустити, що воно досі збереглося, хто скаже, де його шукати?! 
Зрештою, чи не призведе це до скандалу?

Був будній день, уже ближче до вечора, людей було в залі мало. 
Увійшов білявий хлопець, схожий на іноземця. Очевидно, американець. 
Окинувши недбало картини, пройшов далі з байдужим виглядом, образ
ливішим від б>дь-якої іншої образи.

— Невіглас! — подумав Престінарі.— Об’їжджав би краще мустан
гів у своїх преріях, а не ходив по виставках.
, Ось молоде подружжя. Очевидно, це їхня весільна подорож. Поки 
вона ходила від стіни до стіни з характерним для туристів виразом 
нудьги і втоми, він зацікавлено зупинився перед юнацьким твором 
художника: вуличка на Монмартрі з неодмінним куполом церкви 
Сакре-Кер.

— Юнак він скромний,— сказав собі Престінарі,— одначе смаку 
йому не бракує. Це одна з найкращих моїх речей, дарма що не вражає 
розмірами. Мені тут пощастило відтворити надзвичайно тонку гаму 
пастельних тонів.

Але іноземця привабило зовсім не те.
— Ходи сюди, золотко,— гукнув він свою дружину.— Поглянь, тут 

як на зло не вистачає лише...
— Чого?
— Хіба ти не пам’ятаєш? Три дні тому, на Монмартрі. Ресторан, 

де ми їли устриць. Подивися, він має бути саме тут, ось у цьому куточ
ку,— і він тицьнув пальцем у картину.

Жінка відразу пожвавішала:
— Так, так, справді. Але мушу признатися тобі, вони стали мені 

поперек горла.
І по-дурному сміючись, вони рушили далі.
Надійшли дві синьйори з дитиною. Жінкам було років по п’ят

десят.
— Престінарі,— сказала одна високим голосом, читаючи його

■ Скопоне — гра в карти.
* 3  погляду вічності (лат.).
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ім’я.— А це не родич тих. Престінарі, що живуть над нами? Стій тихо, 
Джандоменіко, і не чіпай руками.— Знуджена і роздратована від уто
ми дитина намагалася сколупнути нігтиком золотий мазок на картині 
«Жнива»*

В цю хвилину Престінарі аж здригнувся від несподіванки — в зал 
увійшов адвокат Маттео Долабелла, його добрий давній приятель, 
незмінний гість артистичних кафе, де він був досить помітною постаттю. 
Поруч із ним ішов хтось незнайомий.

— О, Престінарі! — радісно вигукнув Долабелла.— Йому відвели 
цілий зал, непогано. Бідний Ардуччо, якби ти зараз був тут, от була б 
радість! Нарешті — цілий зал персонально для нього, а йому ж за ціле 
життя так і не пощастило зробити жодної виставки. А як він страждав 
від цього! Ти його знав?

— Особисто ні,— відповів незнайомець,— але одного разу я його 
бачив. Симпатична людина.

— Симпатична? Мало сказати симпатична. Блискучий causeur1, 
один з найрозумніших і найдотепніших людей, яких я будь-коли знав. 
Його каламбури, його парадокси... Незабутні вечори в моєму житті — 
це вечори, проведені з ним. Власне, він і розбазарив свій талант на 
балачки та знайомства. Ти ж бачив, в його картинах є щось цікаве, 
або, краще сказати, було. Зараз це вже безнадійно застаріло. Боже 
мій, ці фіалкові, ці зелені кольори, просто оскома від них. Фіалковий 
і зелений були його манією, він ніколи не міг звільнитися від них, бід
ний Ардуччо... Ну, а результати бачиш.

Зітхнув, похитавши головою, і погортав книгу відгуків.
Присунувшись ближче, Престінарі витягнуз невидиму шию, щоб 

побачити, що там написано. Відгук на півсторінки був підписаний 
Клаудіо Лоніо, що також був його близьким приятелем. У Престінарі 
стислося серце, коли він крадькома прочитав кілька фраз: «видатна 
особистість... неспокійна юність, проведена в Парижі на початку століт
тя... визнання його таланту, неоціненний вклад у розвиток нових ідей 
і сміливих пошуків... не останнє місце серед видатних імен...»

Але Долабелла, закривши книгу, вже йшов до іншого залу. «Рідкіс
на людина»,— це були останні слова, які почув Престінарі.

І довго — вже пішли швейцари, а в темряві все здавалося пустель
ним і на диво непотрібним,— він спостерігав свою найбільшу славу, 
після якої ніколи-ніколи — він це добре усвідомлював — не буде вже 
ніяких персональних виставок. Кінець! Мали рацію його друзі, там, в 
єлісейських полях: це була помилка — повертатися сюди. Ніколи він 
не почував себе таким нещасним. З якою гордістю і певністю в собі, як 
глузливо реагував він на в’їдливих критиків! Але тоді перед ним було 
майбутнє, безконечні роки, що належали йому і тільки йому, і перспек
тива, від якої перехоплювало подих,— перспектива написати шедеври, 
один кращий від іншого, шедеври, що приголомшили б світ. А тепер! 
Життя скінчилося, тепер йому ніхто не подарує можливості навіть прос
то потримати пензель у руках. І кожна несправедлива фраза боліла 
йому, як вирок, як кара, і не було ліків проти того болю.

Та раптом цей, здавалося б, непереборний розпач збудив його за
пальну вдачу.

— Зелений і фіалковий? То це я роками вбивав себе ради неуцтва 
Долабелли? Цього йолопа, цього невігласа, що нічого не тямить у
1 Співбесідник (франи,.).
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живопису? Я добре знаю, хто звихнув його розум. Авангардисти, аб
стракціоністи, апостоли нового слова! Вони залучили його на свій бік 
і водять за ніс.

І його гнів спалахнув з новою силою, переповнюючи душу гіркотою 
і зненавистю.

Він був переконаний у тому, що саме через цих недолюдків пере
стали визнавати справжнє мистецтво, славне великими традиціями. 
Снобізм і шарлатанство взяли гору, залишивши в дурнях порядних 
людей.

— Комедіанти, блазні, шахраї, пристосуванці,— беззвучно лаявся 
він.— Як ви зуміли дурити людей і пожинати на великих виставках усі 
лаври? Я певен, що цього року тут, у Венеції, ви мали цілковитий 
успіх! Вельми шкодую, що не мав насолоди побачити своїми очима...

Отак бурмочучи собі під ніс, він покинув свій зал і ступив у сусід
нє приміщення. Була вже ніч, і місячне світло лилося крізь слухові 
віконечка, фосфорне, майже магічне. Поки Престінарі йшов далі, спо
чатку поволі, потім усе швидше і швидше, експозиції змінювалися і 
набували іншого вигляду. Деформувалися класичні зображення — порт
рети, натюрморти, пейзажі, ню, вони надималися, видовжувалися, зви- 
валися, руйнуючи античний декор, аж поки мало-помалу до останньої 
риски втратили все від початкової форми.

На велетенських полотнах видно було лише сатанинське нагрома
дження плям, бризок, звивистих ліній, химерних бліків, воронок, кар
лючок, безформенних тіл, чітких паралелограмів, сплетіння внутрішніх 
органів. Це був тріумф нових шкіл, хижих молодих піратів, що торже
ствували над людською беззахисністю.

— Тихше, тихше, маестро,— пробурмотів хтось у таємничій пітьмі.
Престінарі від несподіванки зупинився, готовий, як завжди, до

дискусії або до бійки.
— Хто це? Хто?
І в унісон, з трьох-чотирьох кутків, хтось прошелестів йому образ

ливі банальні епіграми. Почувся надтріснутий сміх і луна іронічного 
посвистування, а потім усе загубилося десь в анфіладах безконечних 
залів.

— А, ось де ви,— на повні груди закричав^ художник, випростую
чись так, ніби готувався до атаки.— Бездари, бандити, покидь Акаде
мії, ремісники, виповзайте з ваших щілин, якщо маєте бодай крихту 
сміливості!

Хтось голосно зареготав і, прийнявши виклик, з полотен зійшли і 
оточили Престінарі найзагадковіші істоти: конуси, кулі, мотки, труби, 
міхури, груди, стегна, животи, сідниці, наділені своїми власними 
фізіономіями, гігантські воші і черви. І почали вихилятися в глумли
вому танці навколо маестро.

— Назад, негідники! — крикнув Престінарі і з енергією двадцяти
річного юнака — невідомо навіть, звідки вона взялася,— кинувся в цей 
натовп, б’ючи наосліп.

— На, маєш, маєш! Нікчеми, падлюки! — Його кулаки товкли цю 
драглисту масу, і незабаром маестро зрозумів, що розметав її. Аб
страктні істоти розпадалися під його ударами, обертаючись на зеленку
вату твань.

То було справжнє побоїще. Захекавшись, Престінарі спинився 
серед решток. Раптом ще якась друзка, схожа на зігнутий дротик, цюк
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нула його в обличчя. Він схопив її, шпурнув у куток, і вона впала там 
ганчіркою.

Перемога! Але прямо перед ним стояли чотири безформні примари, 
випростані і суворо горді. Крізь вікна пробивалось непевне світло, 
і маестро здалося, ніби він впізнає щось напрочуд близьке і знайоме 
ще з тих далеких років, що тепер лише бринять у душі болючим від
лунням.

Він вдивлявся і вдивлявся, аж поки зрозумів: у цих гротескних 
привидах, таких несхожих на ті, які він створював протягом свого 
життя, все одно бринів божественний сон мистецтва, той недосяжний 
міраж, за яким він так уперто гнався до останнього подиху.

Але хіба є що спільне поміж ним і цими незрозумілими істотами? 
Невже серед художників-халтурників знайшовся хтось порядний? І вза
галі, чи можуть існувати генії, титани і щасливці серед цих людців? 
і чи не настане такий день, коли під їхніми руками те, що сьогодні 
здається безумством,— перетвориться на універсальну красу?

Від несподіваного зворушення Престінарі зніяковів.
— Ех, ви,— сказав він по-батьківському,— вертайтеся назад, у кар

тини, щоб я вас більше не бачив. Зрештою, у вас найкращі наміри, я 
не заперечую, але просто ви збилися з дороги, діти мої, збилися з 
дороги і остаточно заблукали. Тільки будьте гуманні, спробуйте шука
ти справжню форму.

— Це неможливо. В кожного своя доля,— прошепотів хрипким го
лосом найбільший з чотирьох привидів, зроблений плутано, але філі
гранно.

— Але що ви можете сказати в такому вигляді, як ви є зараз? Хто 
вас сприйме? Блискучі теорії, складні слова, що спантеличують наївних 
людей, це так. А щодо результатів, то досі...

— Досі, можливо,— відповів філігранний призид,— але завтра...
І в тому «завтра» була така віра, така могутня і таємнича сила,

що вона страшною луною відгукнулася в серці маестро.
— Ну, то нехай благословить вас бог,— пробурмотів він.— Завтра, 

завтра... Хто знає! Може, й справді в той чи інший спосіб ви чогось 
досягнете...

«Але яке ж то прекрасне слово «завтра»,— подумав Престінарі, 
котрий не міг більше говорити. І щоб ніхто не бачив його сліз, худож
ник кинувся на вулицю і з важкою душею почалапав геть і зник в ак
вамариновому сяйві лагун.

З  італійської переклала 
Оксана ПАХЛЬОВСЬКЛ
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Леонардо Ш А Ш А
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Л е о н а р д о  Ш а ш а  (н а р . 1921 р . )  —  п р о з а їк ,  л і т е р а 
т у р н у  д ія л ь н іс т ь  р о з п о ч а в  н а п р и к ін ц і  с о р о 
к о в и х  р о к ів , о п у б л ік у в а в ш и  н о т а т к и  в ч и т е л я  п ід  н а з 
в о ю  « Ш к іл ь н і  х р о н ік и » .  П е р ш а  к н и ж к а  « К а з к и  п р о  
д и к т а т у р у » ,  щ о  в и й ш л а  1950 р . ,  в и с м ію в а л а  ф а ш и с т 
с ь к и й  р е ж и м  М у с с о л ін і .  В  н а с т у п н і  р о к и  п и с ь м е н н и к  
о п у б л ік у в а в  з б ір к и  о п о в ід а н ь  « С іц і л ія  і ї ї  с е р ц е »  
(1952 ), « Р о д и ч і  із  С іц і л і ї »  (1 9 5 8 ), п о в іс т і  « К о л и  в д е н ь  
п р и л іт а є  с о в а »  (19 6 1 ) і «С м е р т ь  ін к в із и т о р а »  (1 9 6 4 ) т а  
р о м а н и  «Є г и п е т с ь к а  р а д а »  (1 9 6 2 ) і « К о ж н о м у  с в о є »  
(1966 ).

У к р а їн с ь к о ю  м о в о ю  п е р е к л а д а є т ь с я  в п е р ш е .
П е р е к л а д е н і  о п о в ід а н н я  в з я т о  із  з б ір к и  « М о р е  в и н 

н о г о  к о л ь о р у »  (1970 ).

— По-вашому, це слово арабське?
— Цілком можливо, мій голубе, цілком можливо... Але мовознав

ство не належить до точних наук: спробуй розібратися* звідки взагалі 
слова взялися, якими дорогами мандрували, як змінювалося їхнє зна
чення— тут сам чорт ногу зламає... А потім це одне з тих слів, про 
які можна городити найнеймовірніші дурниці; вчені дурниці; дурниці, 
не позбавлені своєї логіки... Адже кожен дослідник, перш ніж просте
жити походження слова, береться уточнювати, який насправді його 
смисл: і тут починаються непорозуміння, оскільки один пробує заїхати 
з боку людської психології, а другий — з боку характеристики предме
тів... Ось Петроккі \  він пише це слово на італійський штиб з двома 
«ф», пояснюючи так: «Спілка людей різного звання і становища, укла
дена з метою підтримувати в своїх інтересах один одного в обхід зако
ну і моралі» і пов’язує його, правда, без великої певності, з старофран
цузьким «mafler», звідки «mafle» і «maflu» — жерти, лигати...

— Мені це не подобається.
— Аж з душі верне... Жерти, лигати — на якому це розумовому 

рівні! Адже це питання розумового рівня: подібна асоціація зроду не 
прийшла б у голову такій людині, як Пітре * 2. Старий ніби жив на сві
ті самим духом, легкий тілом, мов пташка. Я його пам’ятаю, він меш
кав у моєму кварталі, помер у першу світову війну... Послухай-но як 
пише цей Пітре: «Мафія не секта і не товариство, вона не має ні по
5 Петроккі П олікарпо  (1852— 1902) —  італійський мовознавець і лексикограф .
2 Пітре Д ж узеппе (1843— 1916) —  італійський етнограф і фольклорист.
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ложення, ні статуту. Мафіозо не злодій, не розбійник; і якщо це слово 
набуло нової якості і назву мафіозо стали прикладати до злодіїв і роз
бійників, то це пояснюється тим, що темні люди не задумуються над 
змістом цього слова, не відають, що в порівнянні зі злодієм і розбій
ником мафіозо це мужня, завзята людина, не схильна дати себе скрив
дити, отож з цього погляду бути мафіозо річ необхідна, ба навіть 
доконечна. Мафія це самосвідомість, згусток індивідуальної волі, * єди
ний верховний суддя в людських суперечках, у зіткненні інтересів і ду
мок. Звідси й нетерпиме ставлення до влади і ще більша нетерпимість 
до свавілля інших людей. Мафіозо, завжди шанобливий сам, водночас 
хоче бути й шанованим. Скривджений, він замість удаватися до закону, 
до правосуддя, розправляється з кривдником власноручно, а коли це 
йому не під силу, зводить порахунки з допомогою інших».

— Божественно.
— Атож, божественно. Але й він іноді допускається дурниць...
— Невже? Для мене кожен його рядок, як вірші євангелія.
— А ти читав євангеліє?
— Це я щоб дотепніш було... Але я не раз чув, як читали єван

геліє.
— А знаєш, як глаголе святе письмо? «Коли ж хто ударить тебе 

в праву щоку твою, ти поверни до нього й ліву»,— ти зміг би так 
повестися?

— Тому, хто ударить мене в щоку, я пущу кулю в лоба.
— Молодець... Виходить, дурниці трапляються навіть у євангелії... 

Одначе вернімося до Пітре...
— Я зрозумів, я збагнув, де собака заритий: спершу він говорить, 

що мафія це не товариство, а потім твердить, що індивід може роз
правлятися з кривдником з допомогою інших: отже, мафія таки то
вариство.

— Ти розумний, але треба стежити за своєю мовою: не гоже так 
говорити «я збагнув, де собака заритий», коли йдеться про велику лю
дину, гордість нашої землі.

— Це тільки такий мовний зворот.
— Саме таких мовних зворотів, приказок, прислів’їв тобі й слід 

уникати — вчися висловлюватися стриманіше, строгіше, виявляючи 
більше культури і тактовності.

— Боже Христе,'яка ж у мене освіта? Всі мої університети це вівці.
— Якщо в тебе вирветься це «боже Христе» перед комісією...
— А це хіба неминуче, що мене викличе комісія?
— Неминуче, як неминуча смерть: чого б то я возився тут з то

бою, якби це не було неминуче? Тебе викличуть.
— На саму думку про це мене холодний піт проймає.
— Скільки разів тебе викликали карабінери, скільки разів ти ста

вав перед судовим слідчим!
— Відтоді багато води спливло: понад десять років мені ніхто не 

докучав... А потім це зовсім інша справа... Я маю на увазі комісію: 
хтозна, як себе вести, які запитання ставитимуть... Карабінер, слідчий, 
ті запитують про конкретний факт, про конкретну особу: чи був ти на 
місці події, чи підтримуєш зв’язки з тим-то і тим-то, де ти перебував 
того вечора, тієї години... А ти подаєш заздалегідь заготовлену відпо
відь, і на кожен випад знаходиться швидка репліка... А комісія, на
стільки я розумію, може задавати які завгодно питання: і треба три
мати розум напоготові, а нерви в руках...
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— Ти ніколи не робив помилки, неправильного кроку, дурниці?
— Ніколи.
— Тоді нема чого турбуватися... До твого відома: я попрошу, щоб 

мене вислухали на комісії.
— Ви?
— Авжеж, мій голубе, я сам, власною особою: я теж повинен 

внести свою маленьку лепту.
— Але ж...
— Лепту, розуміється, в плутанину свідків... І я тобі гарантую, 

що в певний момент уже ніхто не зможе розібратися в цій історії, фі
лології і в анонімках... Уявляєш, скільки анонімок одержить комісія? 
У сорок третьому, коли американці поставили мене синдиком, я одер
жував їх тисячами: все місто, як випливало з анонімок, було на службі 
в ОВРА 1 — навіть депутат Панеб’янко, який сидів у в’язниці до само- 
го падіння Муссоліні. Такі самі листи одержували й американці: спо
чатку, повіривши в їхню правдивість, вони арештували декого і запро
торили в Оран. Потім листи посипалися лавиною — і тоді вони зрозу
міли... Уяви собі, що станеться тепер... У цьому краю, мій голубе, на
віть око з того самого обличчя, твого чи мого, ненавидить друге око... 
Ось згадаєш мої слова...

— Свята правда.
— Але вернімося до нашої розмови... На думку Фанфані...
— Як, ви збираєтеся говорити ще й про Фанфані?
— Не про Амінторе, невігласе, — я маю на увазі П’єтро Фанфані, 

автора словника італійської мови, де слово мафія, через два «ф», 
пояснюється як «таємне товариство на Сіцілії» і виводиться з араб
ського «шахвіль», що означає зібрання або місце зібрання. Такої са
мої думки Дзамбальді і Рігутіні та й майже всі лінгвісти аж до Па- 
лацці... Я хочу прочитати тобі визначення Палацці, воно дуже втішне: 
перша частина передерта з Петроккі, потім він говорить, що «не зав
жди мафія ставить собі за мету зло, ось тільки засоби, використовува
ні нею, завжди незаконні; свого часу вона була поширена на Сіцілії». 
Втішно, справді втішно.

— Мені подобається. Коли він говорить, що мафія не завжди 
ставить собі за мету зло, мені подобається... Це порядна людина.

— Річ не в тім, що він порядна людина, а в тім, що він вірить в 
інших порядних людей... Але втішна саме остання фраза: свого часу 
мафія була поширена на Сіцілії.

— Ми ж також говоримо, що мафії більше не існує... Якось навіть 
міністр заявив...

— Ми з міністром словників не укладаємо... До того ж зваж, що 
це надруковано в 1948 році... Свого часу! Якого це свого часу — за ко
роля Гороха чи що?.. Але звернімося до сіцілійців, до сіцілійських 
учених: перший сіцилійський словник, де зафіксоване це слово, слов
ник Траїни 1868 року; і він подає його як нове, можливо, виведене 
з тосканського «smaferi», що означає горлорізи...

— Мені не подобається.
— ...або — і це тобі сподобається ще менше — тлумачить, що в 

Тоскані слово мафія означає бовдур: «бовдур той, хто грубою силою 
і брутальністю доводить, що він велика людина, тоді як насправді він 
велика тварюка». Сподобалося?

1 ОВРА — фашистська таємна поліція.
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— Мене аж пересмикнуло.
— Але потім додає ще одне тлумачення: «Впевненість у своїх си

лах, сміливість, відвага».
— Тут він ближче до істини.
— Отже, щоб не копатися без кінця в етимології, е-ти-мо-ло-гі-ї, 

тобто походженні слова, зупинимося на падре Габріеле Марії Алепп- 
ському, капуцинському місіонері і знавцеві арабської мови, який за
кінчує свої наукові викладки так: «Щодо значення запропонованих ви
ще слів, то слово «мафія» спочатку, очевидно, означало «захист проти 
сваволі сильних світу сього, звільнення від якихось соціальних зако
нів, відшкодування якихось збитків, силу, тілесну міць, душевну яс
ність, вдячність тому, хто чинить добро», з одного боку, а з другого — 
«найкращу, найдобірнішу частину кожної речі», і ці твердження цілком 
збігаються з тим, що говорить Літре. Падре Габріеле висуває такий 
ряд арабських слів: мохафат, що означає захищати; хофуат — краща 
частина речі; мохафі — друг, вдячний друг... Усе це я викладаю, звіс
но, спрощено, щоб не забивати тобі голови...

— Оце хто підкований, так цей капуцин!
•— Підкований, то підкований, але мене він не переконує... Мене 

більше переконує Фанфані, між нами кажучи...
— Фанфані? Він що, тепер наш?
— Ти неуважний, мій голубе, неуважний... Я вже пояснював, що 

цей Фанфані не має нічого спільного з політиком... Виходить, ти не
уважно слухаєш мої пояснення...

— По-щирості сказати, мені здається, ми тільки час даремно гає
мо. Боже Христе, ну що мені робити з цією наукою про мову? Моя 
наука, вся наука про світ, зводиться до гаманця і дробовика.

— Тоді має рацію Траїна: ти хочеш довести, що ти велика людина, 
а насправді ти тільки велика тварюка... Зрештою, мені це байдуже, 
мені на голову не тече: залишу вас псам на поталу, залишу... Всіх, чия 
наука подібно твоїй зводиться до гаманця, дробовика і машин, напха
них динамітом... Адже тепер ваша наука збагатилася ще й динамітом, 
тротилом... І от вам наочний результат! Полишіть ці речі робити нім- 
цям-тірольцям — фанатикам, божевільним, фашистам...

— Але динаміт дає такий чудовий ефект. Ви ж самі на початку...
— Так от для ясності: на початку, як ти кажеш, бо мені невідомо, 

коли стався той початок, ви сказали мені: «пора покінчити з цим дро
бом, тільки й розмов, що про дріб, ніби у нас немає нічого, крім дробу, 
що про нас подумають чужоземці: давно вже є кращі засоби, швидші, 
надійніші; і за умов їхнього правильного застосування можна добити
ся ліпших наслідків... У вас, мовляв, є один хлопець, щодо вибухів
ки — мастак...» Ну я й надав вам таку можливість, вам і вашому ма
стаку; а цей мастак покинув машину, не виключивши механізму...

— Ви ж знаєте, як усе сталося: хвилинна паніка, неуважність...
— Неуважність! Добра собі неуважність, здатна викликати кінець 

світу, пустити весь світ шкереберть: от і розплутуй тепер.
— Але ж ми дзвонили по телефону, попереджали — не підходьте 

близько до машини, а то полетите к чорту.
— А вони вчинили навпаки... Ти що, справді надіявся, ніби вони 

побояться підійти до машини? Через якийсь анонімний телефонний 
дзвінок? Це міг бути просто жарт, та й годі.

— Шкода, велика шкода, але що сталося, того не вернути... Бідо
лашні солдати, вони потерпіли зовсім невинно.
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— Усі, кого розірвало на шматки, невинно потерпіли... Найкур- 
йозніше, що мені довелося потім брати участь у похоронах.

— Хіба вам первина?
— Ти, я бачу, ще й кепкуєш?
— Я кепкую? З вас? Та хай мені язик усохне!
— Ну гаразд... Отож полишімо ці засоби терористам: ми ж не 

якісь анархісти, ми поборники порядку... І віднині порахунки, які нам 
доведеться зводити, будемо зводити по-давньому.

— А хлопцям вони так припали до вподоби...
— Звичайно, ефект був величезний, що й казати... Але нам не 

можна ставати на цей шлях... Чи, може, тобі здається, що ми повинні 
й атомну бомбу собі завести?.. Більше скромності, ось чого я вимагаю, 
більше розсудливості, ретельності, тактовності... Сьогодні головне для 
нас це слідча комісія: треба стати перед нею у всеозброєнні... Отже, 
Пітре говорить, що слово мафія, хоч би яке було його походження, 
вперше зафіксовано в 1868 році... В якому словнику зафіксовано його 
вперше, ти можеш відповісти?

— У Траїни.
— Браво... Навіть якщо воно зареєстроване 1868 року, то й тоді 

виходить: воно існувало ще до походу Гарібальді. А що існувала також 
організація, тобто спілка, доводить факт (це я додаю від себе), що ма
фіозі Вікарія, посаджені за грати, випустили 1860 року прокламацію, 
звернуту до друзів на волі з порадою добре поводитися і втримувати
ся від крадіжок, грабунків і вбивств, щоб Бурбони перед лицем світу 
не могли в своїй, як тепер говориться, пропаганді приписати ці злочи
ни гарібальдійській революції...

— Ось цього я й не знав.
— Ти ще багато чого не знаєш з того, що годилося б знати... Осві

та, мій голубе, все-таки гарна штука.

Пан Блазер, швейцарець із Цюріха, був високий на зріст, рожево- 
лиций чоловік, з ясними очима й білявою чуприною, подібною до хри
зантеми, розквітлої на маківці голови. На Сіцілії він вербував жіночу 
робочу силу: дівчат од вісімнадцяти до тридцяти років. Для заводу 
електроприладів абощо, наскільки можна було розібрати з його хара
маркання.

Якого він був віровизнання — католик, лютеранин чи кальвініст, 
не могли второпати навіть парафіяльні священики. Спокійно і безприст
расно провадив він добір дівчат то в будинку священика, то прос
то в ризниці, так ніби ці місця були для нього свійськими ще відтоді, 
як сам був у церкві служкою чи відвідував уроки закону божого.

Сам іспит звичайно складався з трьох етапів. Спершу треба було 
купку жетонів, кожен завбільшки з монету на сто лір посортувати на 
три стосики: з шорсткою поверхнею, рівніші і зовсім гладенькі.
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Потім за допомогою обценьок шматкові залізного дроту належало 
надати форму трикутника. І нарешті екзаменована повинна була з пев
ної відстані після команди «починай» до команди «годі» прочитати як
найбільше цифр, намальованих на картоні у вигляді виноградного гро
на. Слова «починай» і «годі» чоловік з годинником у руці вимовляв без
доганною італійською мовою.

Пан Блазер мотався по острову в автомобілі з водієм, найнятим 
після довгих суперечок про ціну в одному з провінційних центрів — 
місті, розташованому в самому серці Сіцілії серед кам’янистої пусте
лі, що над нею вітер бринів своїми металічними струнами.

Водій теж якоюсь мірою втягнувся в гру: разом з паном Блазером 
тинявся по ризницях і будинках священиків. Іноді навіть намагався 
замовити слівце за дівчину, яка провалилася на іспиті або не підходила 
віком, дарма що швейцарець пропускав повз вуха його клопотання.

У кожному містечку повторювалася та сама сцена; навіть дівчата 
скрізь видавалися тими самими. І не лише дівчата, а й священики. На 
приїзд пана Блазера священики звичайно чекали в заздалегідь домов
лену годину. Два десятки дівчат, здебільшого в супроводі матерів, зби
ралися в ризниці або нижній залі священикового дому; від хвилюван
ня вони перешіптувалися або нервово підсміювалися. Священик їх від
рекомендовував, ручаючись за їхню християнську доброчесність та до
чірню відданість, що, очевидно, в Швейцарії мало стати запорукою сум
лінної праці. Пан Блазер діставав жетони, залізну дротину, обценьки й 
картон, і починався екзамен.

Водій міг би тільки радіти з доброго заробітку та приємної легкої 
роботи, якби його не мучили докори сумління: він нібито брав участь 
у викраденні сабінянок, про котре таємно домовилися між собою цей 
німець і сіцілійські священики. Німців він не зносив за те, що колись 
наголодувався в їхньому таборі для військовополонених. Скромного за
пасу німецьких слів, засвоєних у ті тяжкі часи, було для нього досить, 
щоб перекласти ім’я свого тимчасового господаря як «Дмухало», і він 
з мстивою втіхою в душі уявляв собі, як той, достоту мов гіпсовий ан
гел на церковних хорах, висить у повітрі — голий, з роздутими щока
ми, а з його рота пучком проміння вилітає вітер.

Оскільки пан Блазер ставив шофера не вище за якусь деталь ма
шини, то й усі спроби того завести розмову в дорозі або втрутитися під 
час екзамену на користь тієї чи іншої дівчини, пан Блазер розглядав 
мов якусь шкоду: поломку, аварію. Саме тому й бісився водій: він від
чував приниження, здатне дати привід для ненависті, коли погляд Дму
хала при найменшій спробі зближення спинявся на ньому, мов на яко
мусь предметі, що набув дивовижної і прикрої властивості говорити 
людською мовою.

Водій усвідомлював, у полон яких суперечливих почуттів потрапив: 
з одного боку, йому не подобалося, що швейцарець забирає з собою дів
чат, а з другого — намагався заступитися за кожну з тих, яку було заб
раковано. Про всі ці складні почуття, що опанували людину, яка діста
вала достатню винагороду за роботу, почуття, породжені саме цією ро
ботою, пан Блазер, звісно, нічого не знав та й зроду б не здогадався; а 
якби якимось чином і здогадався, то навряд він зрадів би.

Так минув тиждень; десяток містечок, сотня завербованих дівчат; 
усе спокійно, все гладесенько-рівнесенько. І ось одного дня пан Блазер 
вирішив їхати до В., села, загубленого в безкрайому обширі посушли
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вих земель, села, де зберігалися ленні володіння, щоправда, вже ділені 
й переділені, і все ще могутня мафія.

Дорогою шофер, присмачуючи розповідь моторошними подробиця
ми, викладав панові Блазеру літопис цього села, проте швейцарець не 
виявив анінайменшого знаку цікавості чи подиву.

Прибули в центр села, де на церковній паперті їх уже виглядав 
протоєрей, і поки швейцарець з протоєреєм обмінювалися поклонами, 
до шофера, що замикав машину, підійшов молодик. Привітався, водій 
відповів на привітання. Якусь хвилю вони стояли й дивилися один на 
одного: молодик явно збентежений, розгублений, водій охоплений неви
разною тривогою, оскільки кривавий літопис, який він доводив до ві
дома пана Блазера, заронив страх передусім в його власну душу. Ось 
чому, щоб приховати свою збентеженість, він запитав погордливим то
ном:

— Ви до мене?
— Так, — відповів молодик, — з проханням зробити ласку.
«Ось воно», — майнуло в голові водія, але насправді він не знав, 

що й думатй.
— Якщо це в моїх силах. — Він говорив умисне різко, даючи зро

зуміти, що робити ласку не збирається і змусити його щось зробити 
можна тільки погрозою.

— Бачте, — почав юнак. — Тут є одна дівчина, що хоче поїхати 
на роботу до Швейцарії... А я проти того, щоб вона їхала. Бачте... вона 
зараз там, у протоєрея... Не треба її брати... Я проти... Бачте, ми з 
нею маємо одружитися, розумієте...

— Нічого, друже мій, я не розумію, а крім того, я сам нічого не 
вирішую. Я тільки найнявся возити цього типа. Я візник: він платить, 
а я везу його з місця на місце. Я просто нічого не знаю і знати не хочу. 
Кожен з нас займається своїм ділом: він вербує дівчат, я кручу кермо. 
Зрозумів? — шофер перейшов на «ти», вражений прибитим виглядом 
молодика: дитина та й годі, в якої от-от бризнуть сльози.

— Ви повинні допомогти мені, — сказав молодик.
«Він у відчаї, — подумав водій, — а в такому бандитському селі 

вони на все здатні».
— Ну гаразд: я спробую, — скрушно зітхнув водій. — Але не ду

май, що моє слово щось важить: він же швейцарець, швейцарський ні
мець. Знаєш, які вони педанти? Вони роблять годинники і самі, як ті 
годинники. А що вже казати про німців. У тих черепки твердіші за ка
мінь. А з каменя хіба що вичавиш? — І шофер попрямував до церк
ви. На паперті він обернувся — молодик стояв унизу — глянув на ньо
го докірливо й співчутливо і запитав:

— Як її в біса звати?
— Розалія, — гукнув юнак. — Розалія Калачура.
У ризниці пан Блазер уже повитягав на світ божий своє причан

далля: обережно і старанно порозкладав на довгому столі, немов хі
рургічні інструменти. І справді, здавалося, наче в цій ризниці, заллятій 
яскравим сонячним промінням, що падало з високих загратованих ві
кон, під двозначним непорочно-садистським поглядом єпископів і про- 
гоєреїв, зображених на ветхих полотнах, між величезними шафами з 
темного горіха, в дивному запаху воску і ладану, ванілі і плісняви го
тувалася якась похмура хірургічна або зв’язана з тортурами операція. 
Як зачаровані, дівчата, ба навіть протоєрей дивилися на руки пана 
Блазера.
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І от цю атмосферу неясного страху раптом порушує водій, стаю-* 
чи на порозі з криком:

— Пане Б лазер, можна вас на одне слово?
Пан Блазер обертається: здивований, майже обурений, погляд кри

жаний, як ніколи. Шофер манить його вказівним пальцем. Швейцарець 
надимає щоки, щоб видихнути досаду («Дмухало», — думає водій), 
-переступає з образливою повільністю.

— Ви зрозуміли, що це за село? — шепоче йому на вухо шофер.
— Зрозумів, — відповідає пан Блазер.
— Село, де порядкує мафія, — доводить шофер. •
— Зрозумів.
— А ви знаєте, що таке мафія?
— Мені начхати, — по складах видушує з себе пан Блазер.
— А мені — ні, — каже водій. — І моя вам дружня порада: доб

ре подумайте, перш ніж говорити «начхати». Між чханням і нечханням 
тут така сама різниця, як між життям і смертю.

— Не розумію, — кинув пан Блазер, а проте саме в цю мить у 
нього з’явився перший проблиск.

— Отож дозвольте вам порадити, — провадив шофер.
— Ну, — зронив пан Блазер, що в нього означало «я слухаю, час 

дорогий».
— Тут є одна дівчина, краще її не брати: зветься Розалія Кала- 

чура.
— Не брати?
— Егеж, забракувати, одразу забракувати... Вона не годиться.
— Віком не вийшла? — спитав пан Блазер. — Чи може... — Він 

торкнувся пальцем лоба.
— Та ні, — заметушився шофер, — з цього боку все гаразд. Не 

беріть її та й годі.
— Та й годі?
— Та й годі! — Водій наставив кулак, розчепірив вказівний і вели

кий пальці і тричі звів їх докупи, ніби натискаючи курок рушниці. — 
Бум-бум-бум у вас і в мене... Він порішить нас.

— Хто?
— Закоханий. Він проти того, щоб дівчина їхала.
— Ет! — Пан Блазер показав йому спину.
«Він таки візьме її, — подумав водій, — богом святим присягаюся 

що візьме. З легковажності, з упертості і мені на злість. Аби я був на 
місці бідолахи, що чекає надворі, я б його добре провчив. А він тіль
ки образиться на мене; і ніхто його не переконає, що швейцарець не 
послухався, хлопець думатиме, що я не схотів замовити словечка».

Екзамен почався. Шофер пильно роздивлявся дівчат, угадуючи, кот
ра з них Розалія Калачура. Всього їх було .чотирнадцятеро. Він вибрав 
трьох найгарніших. Одна з трійці назвалася іншим ім’ям. Залишилося 
двоє, але й серед них не виявилося Розалії.

Красунею Розалія не була: при пильному розгляді вона могла зда
тися миловидною, але аж ніяк не красунею. Невеличка на зріст, чор
нявенька. Зате іспит вона склала найкраще.

Пан Блазер, подавши Розалії команду «годі», зиркнув у бік шофе
ра. Той заперечливо похитав головою. Пан Блазер стояв ні в сих ні в 
тих. Потім обернувся до протоєрея і заявив:

— Я не хочу халепи.
— Як? — здивувався протоєрей.
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— Халепи, прикрості, мороки,— повторив пан Блазер з жахливим 
акцентом, але і з несподіваним знанням відтінків мови.

Протоєреєва голова на довгій шиї закрутилася, немов насаджена на 
жердину, очі полізли на лоба, з роззявленого рота мало не вилетіла 
булька з запитанням, як у героя коміксів.

— Ця дівчина заручена? — поцікавився пан Блазер.
— Ні, — відповів протоерей, починаючи здогадуватися.
— Ні, — підтвердила й Розаліїна мати.
— А я кажу так, — відрізав пан Блазер.
— Не заручена вона, — запевняла Розаліїна мати, — просто без

робітний ледар домагається її руки. Але своєю дочкою розпоряд
жаюся я.

— Неправда, він не ледар, — заперечила Розалія. — Просто йому 
не щастить знайти роботу.

— Він занапастить тебе, — забідкалася мати.
— Не занапастить: він мене любить... Саме тому я й збираюся до 

Швейцарії — щоб зібрати посаг і одружитися.
— Вона думає про посаг, — обурилася мати. — Ти забула, як ми 

бідуємо і як уповаємо на те, що ти пришлеш якийсь гріш із Швейца
рії!

— Якусь дещицю я вам посилатиму, але до Швейцарії я їду з на
міром зібрати посаг.

— Годі, — втрутився пан Блазер, — я беру її.
Шофер вибрався з ризниці, перейшов порожню церкву. Молодик, 

спершись на машину, чекав його повернення.
— Я ж казав тобі, — почав шофер.
— її взяли?
— Скільки я йому не торочив, усе як горохом об стінку... От упер- 

гюх!.. До того ж він натякнув, що це ти стромляєш палиці в колеса. 
Стара розлютилася, стала кричати, що ти нікчема, занапащаєш її доч
ку. Але дівка стала на твій захист.

— Вона любить мене, — сказав молодик.
— Любить і тому їде до Швейцарії, — пустив шпильку водій.
— Ситий голодному не товариш, — засміявся юнак.
— Не такий я ситий, щоб не вірити голодному, — заперечив во

дій. — Я тільки хотів сказати, що ти сам мав би її переконати, щоб не 
рвалася до Швейцарії, не з’являлася на екзамен. А якщо вона не схо
тіла тебе слухатися, значить у неї на те є свої причини: або вона лю
бить тебе не так, як тобі здається, або їй злидні набридли...

— Набридли,— підхопив молодик.
— Так от, якщо у вас справжня любов, не заважай їй їхати... Во

на вернеться, така завзята дівчина не може не вернутися... І ви зігра
єте весілля.

— Якщо я знайду роботу, — сумно завважив юнак.
— Знайдеш: як стільки людей поїде, тим, хто залишиться, роботи 

не забракне.
— Де там — що більше людей поїде, то бідніше стане село.
— Не може бути, — не повірив шофер, призвичаєний підходити до 

економіки із звичайними арифметичними мірками.
— Це так, коли на одній лаві сидить багато людей — тіснота, тиск. 

Та щойно один підводиться, інші полегшено зітхають і вмощуються 
зручніше... У нас тут довго ніхто не сидить: і якщо їдуть, то інші на
віть не помічають; або помічають лише, що село безлюдніє.
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— Не дуже ясна логіка,—заявив шофер.
— Авжеж, не дуже ясна, — погодився юнак.
— А чом би й тобі не поїхати до Швейцарії? Або до Німеччини... 

Німеччина від Швейцарії за два кроки.
— Я вже був у Німеччині, три місяці... І от що я вам скажу: ми 

ж таки люди, не собаки... Наймитувати на чужині, далеко від батьків
щини і так не мед, бо скучаєш за всім цим. — Він показав рукою на 
церкву, на площу, на небо, затоплене вечірнім золотом. — Але бодай 
права тебе не повинні позбавляти.

— Права? Тобі що, не платили?
— Чого ж, платили, щоп’ятниці я одержував усю платню до ко

пійки: щодо цього вони чесні і точні. Але я маю на увазі право бути 
самим собою, таким, яким я себе почуваю тут: от ми ледве знайомі, але 
ви людина, і я людина, ми рівні між собою і говоримо один з одним... 
А в них зовсім інакше: для них ти просто не існуєш, не існуєш і квит... 
Там ти, як муха, підвішена вгорі на павутинні, а внизу вони п’ють пи
во... Брр, пиво!

— Розумію, — озвався шофер і від напливу спогадів у нього мо
роз пішов поза шкурою.

— Ось чому сама думка про те, що їй доведеться зазнати горя, як 
це сталося зі мною, зводить мене з ума: хай навіть Швейцарія не те, 
що Німеччина.

— Вона жінка, — зауважив водій, — а жінки легше пристосову
ються, легше міняють звички й уподобання... Сьогодні вона остання 
задрипанка, а завтра пишна пані.

— Це правда, — кивнув головою юнак.
— А потім, знаєш, що я тобі скажу? Все в руках долі. Швейцарія, 

не Швейцарія, але якщо тобі судилося одружитися з нею, одружиш
ся. А судилося її втратити — втратиш.

Із церкви вийшов пан Блазер. Слідом висипала зграйка дівчат.
— Ну, я пішов,— заквапився молодик.— Усе-таки я вам дякую.
— Нема за що, — відповів шофер. — І всього найкращого.
Пан Блазер підійшов до машини.
— Який дикий край, — мовив він.

«Начальникові поліції
Дізнатись і доповісти про спосіб життя, який провадить у Чефалу 

англійський громадянин Едвард Александр Кроулі.
М.»

«його Превосходительству Беніто Муссоліні 
Главі уряду

Рим, 15 липня 1924 року
Виконуючи розпорядження Вашого Превосходительства про взяття 

під нагляд англійського громадянина Е. А. Кроулі, який у даний час
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мешкає в Чефалу (провінція Палермо), викладаю основні пункти ра
порту, щойно надісланого місцевим поліцейським управлінням:

«Згаданий Едвард Александр Кроулі, що народився в Лернінгтоні 
12 жовтня 1875 року, мешкає з квітня 1920 року в віллі, розташованій 
за три кілометри від міста. За квартиру платить справно, господарі 
обурені лише затією Кроулі розписати стіни фресками нібито не зов
сім пристойного змісту; щоправда, здавши віллу Кроулі, її власники 
жодного разу не мали нагоди побувати в ній і про затію англійця зна
ють тільки з чуток, що ходять по місту. Важко сказати, скільки прав
ди, а скільки брехні в тих чутках, але вони грунтуються на тому, що 
разом з Кроулі живе п’ятеро порівняно молодих і гарних жінок (та ще 
й троє дітей, одне навіть негреня чи мулатча). Ви розумієте, як така 
обставина може розпалювати і без того нестримну уяву наших людей. 
У кожному разі дивацтва, які закидають Кроулі, зводяться до бажан
ня жити первісним життям: дітей, жінок, навіть самого Кроулі бачили, 
як вони голяка засмагають на сонці; проте від сусідів до поліцейського 
управління скарг не поступало. Зате селяни навколишніх сіл, їм і ви
сока огорожа не завада, організували справжнє стеження за віллою 
англійця, з уііхою споглядаючи наготу молодих жінок і розпускаючи 
потім по всіх усюдах плітки, що вже набрали скандальних розмірів. 
Про це ми одержали сигнал від його превелебності єпископа, але .наше 
розслідування, проведене дуже тактовно, нічого іншого не виявило, ок
рім порушення з боку селян навколишніх сіл права на особисту свобо
ду, яке належить кожному громадянинові і яким особливо дорожать 
англійці. Ось чому ми не дали ходу справі, водночас запевнивши його 
превелебність єпископа, що нічого з того, що відбувається у віллі Кро
улі, не випаде з нашої уваги і що при першому ж порушенні законів 
нашої країни, допущених мешканцями цієї вілли, ми вживемо негайних 
і рішучих заходів.

Висновок: звісно, ведене паном Кроулі життя не вкладається в 
звичні рамки, але в його способі життя більше таємничості, ніж непо
добства; і саме в силу тієї таємничості його перебування в Чефалу 
вносить елемент неспокою. Що ж до можливості його шпигунської чи 
якоїсь іншої діяльності, спрямованої проти безпеки італійської держави, 
то ми гадаємо, що такі підозри безпідставні: досить сказати, що всі йо
го контакти з зовнішнім світом зводяться до банальної закупки хар
чів, робленої періодично раз на місяць у місцевому магазині. А це оз
начає, що випічку хліба взяли на себе його жінки, вілла має відпо
відну піч; м’ясо (за умови, якщо його споживають) дають кози і свійсь
кі тварини, чиїм розведенням також займається ця маленька община...

У чеканні наступних можливих наказів, з фашистським привітом 
начальник поліції ген. Е. Де Боно»

«До відома начальника поліції
Стеження у справі англійця Кроулі продовжити. Зробити огляд 

місця злочину. Доповісти. Хто вам сказав, що його підозрюють у шпи
гунстві? Це англійський посол турбується за свого співвітчизника: бо
їться, що скандал може завдати шкоди доброму імені Англії. А мені 
який клопіт?

М.».
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«його Превосходительству Беніто Муссоліні
Главі уряду

Рим, 11 вересня 1924 року
Виконуючи вказівки Вашого Превосходительства стосовно анг

лійського підданця Едварда Александра Кроулі, який у даний час меш
кає в Чефалу (провінція Палермо), передаю рапорт місцевого коміса
ра поліції.

З фашистським привітом начальник поліції ген. Е. Де Боно».

«його Превосходительству начальникові поліції
Рим
Нижчепідписаний, у відповідності з приписом Вашого Превосхо

дительства, даним у листі за* 20 липня 1924 року, ном. 19328, з усі
єю ретельністю взявся за виконання делікатної місії. Насамперед 
для уникнення конфлікту з судовими органами у справі одержаного 
доручення він відправився повідомити королівського прокурора при че- 
фалуському трибуналі з тим, щоб огляд вілли Кроулі відбувся згідно 
з законом і щоб можливий протест англійця проти нашого втручання в 
його особисте життя не викликав невдоволення прокурора. Останній не 
зразу і не без вагання задовольнив вимогу нижчепідписаного, попри 
посилання на причини вищого порядку і, можливо, навіть на інтереси 
державної безпеки, якими керується слідство у справі Кроулі. Цим і 
пояснюється, чому Вашому Превосходительству подається з деяким за
пізненням звіт про те, що нижчепідписаний зміг нарешті констатувати 
особисто.

Огляд вілли був проведений нижчепідписаним разом з бригадиром 
карабінерів Турко Анджело та агентом таємної поліції Вастою Барто
ломео післяобідньої години 7 числа ц. м., за участю професора Паоло 
Д’Алунціо, доцента кафедри англійської мови місцевого політехнічного 
інституту, запрошеного в разі потреби виконувати обов’язки перекла
дача. Щоправда, вдаватися до його послуг не прийшлося, оскільки 
Кроулі досить пристойно розмовляє по-італійському. Одначе присут
ність професора допомогла виявити одну деталь, про яку піде мова 
згодом.

Спершу Кроулі висловив обурення, що в Італії дозволяють собі 
робити обшук у того, хто нічим не порушив закону, не допустився ні
якого бешкету, обшук, несумісний з елементарними уявленнями про 
особисту свободу. Але скоро заспокоївся, став ввічливим і навіть ве
селим, ніби постановив грати роль гіда в музеї, для початку заходившись 
пояснювати, за якою філософією живуть і дихають люди й речі довко
ла нього. Ця філософія, якщо нижчепідписаний наважиться пригадати 
свої шкільні знання, становить собою поєднання деяких елементів ан
тичних культур Близького Сходу, магії та астрології з елементами пе
рекрученого епікуреїзму в дусі горацієвого «Ерісигі grege рогсит» ь, 
т іл ь к и  що підшита чорним песимізмом; і все це знаходить вияв в обряді 
католицько-масонського походження, якщо судити з призначеного для 
цього обряду і виставленого на показ знаряддя. Звичайно, вериг і би
чів тут не бракує: в цій релігії, засновником якої Кроулі вважає себе, 
релігії сонця і крові, насолода полягає в тому, щоб завдавати біль. І 
певне, іншим, а не собі, хоч професор Д ’Алунціо стверджує, що в Анг- 1

1 «З Епїкурозого стада свиня» (лат.) — рядок з сатири римського поета Квінта Горація Флакка
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лії для одержання насолоди нерідко практикуються обряди взаємного 
бичування і самобичування.

Нижчепідписаний також міг констатувати, що чутки відносно фре
сок, нанесених Кроулі на внутрішні стіни вілли; цілком відповідають 
дійсності: виконані не без іскри таланту, вони зображують не лише дивні 
пози сплетених пар, а й сцени збочень і содомії і підкреслюють, наче 
мотив періодично повторюваного орнаменту, ті частини людського ті
ла, які пристойність велить ховати і не згадувати. Кроулі намагався 
переконати нижчепідписаного, що життя полягає і виявляється тільки 
в цих зображених і практикованих ним речах і що в дійсності кожен 
людський помисел і вчинок залежить від цих речей і реалізує в тій чи 
іншій формі ці речі. Так він дійшов до того, що оголосив себе прихиль
ником фашизму і дуче і заявив, що для нього велике щастя знайти 
притулок у такій країні, як Італія: що в даний час завдяки фашизму 
Італія уявляється йому країною, яка найбільше відповідає його світо
баченню. Цей комплімент нижчепідписаний вважав за потрібне відхи
лити, але Кроулі знов удався до своєї нещирої і розлогої, хоч і не по
збавленої дотепності казуїстики. Згодом, коли нижчепідписаний помітив 
квадратний камінь з виразними слідами крові і запитав про його при
значення, Кроулі відповів, що це для жертвоприносин. І по-англійсько
му додав фразу, з якої нижчепідписаний уловив лише ім’я Маттеотті; 
потім професор Д’Алунціо пояснив, що Кроулі висловився буквально 
так: «Депутат Маттеотті був убитий не тут». Можливо, не без іронії.

Що стосується жінок, то всупереч здогаду про їхнє невольницьке 
життя, вони не виглядають нещасними і не вважають себе такими. Оче
видно, для них Кроулі цар і бог.

Діти під час огляду місця злочину спали під деревом. Вони, зда
ється, при здоров’ї.

Висновок: враження, винесені нижчепідписаним, враження виключ
но негативні, і їх цілком достатньо для того, щоб обгрунтувати видво
рення Кроулі з Італії, тим більше що нами зібрано свідчення селян 
навколишніх сіл, в яких підтверджується, що вони не раз бачили, як 
та чи інша жінка Кроулі, прив’язана гольцем до каменюки, пряжилася 
під пекучим промінням сонця.

В чеканні наказів, з фашистським привітом *
Чефалу, 8 вересня 1924 року комісар А. Камініті»

«Начальникові поліції
Негайно підготувати видворення з Італії пана Кроулі.
Чефалуський комісар — йолоп.

М.»

«Міністерству закордонних справ
Сповістити посла Великобританії про рішення міністерства внут

рішніх справ видворити з Італії пана Кроулі.
М.»

З  італійської переклав 
Анатоль ПЕРЕПАДЯ
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Луїджі МАЛЕРБА

Л у їд ж і  М а л е р б а  (н а р . 1925  р .)  —  п р о з а їк ,  а в т о р  
р о м а н ів  « С а л ь т о -м о р т а л е »  (19 6 3  —  н а г о р о д ж е н о г о  
в 1970 р о ц і  ф р а н ц у з ь к о ю  п р е м іє ю  « М е д іч і » ) ,  « Г а 
д ю к а »  (19 6 6 ) і з б ір к и  о п о в ід а н ь  «В ід к р и т т я  а з б у 
к и »  (1963 ).

Рудольфо захворів на свинку, і батько мусив сам гнати на пашу 
корову, куплену одразу після повернення на батьківщину. Разом з ба
гатьма своїми земляками він їздив на заробітки до Америки і був де
портований звідти за те, що носив ножа в кишені. Інакше кажучи, його 
там визнали за гангстера. Він тяжко переживав цю несправедливість 
і не раз скаржився дружині:

— Уяви собі, мені схотілося ясенового прутика врізати.
— Авжеж, ясенового прутика в Нью-Йорку! — гмукнула Анджо- 

ліна.
— Або скибку хліба. Як тут обійтися без ножа?
— Ламай руками.
— Ти що, теж вважаєш мене за якогось зарізяку?
— Я цього не кажу, але ножа краще було залишити в Італії.
За рік праці в Америці Федеріко мільйонером не стаз. Але на ко

рову заробив і після купівлі в нього ще зосталася ціла папуша дола
рів. Він напхав ними гаманець, збираючись піти до Форново, щоб об
міняти валюту й покласти гроші на книжку.

Вчорашньому «американцеві», щоправда, не дуже зручно ходити в 
підпасках, зате можна посидіти в холодочку й поміркувати про всяку 
всячину.

Пригнавши скотину на берег Гончарного Рову, він пустив її на сві
жу траву, а сам скинув піджак, повісив на дерево і примостився в позі 
мислителя на камені.

Чого Федеріко не любив, то це радитися з дружиною. Купити-про- 
дати корову, розпорядитися капіталом — тут усьому голова чоловік. 
Ж ІНЧИНІ володіння — це дім, кухня, саж, курник ну і, звісно, постіль. 
А до іншого їй зась, особливо коли це стосується такої дурепи, як Анд- 
жоліна.

Розкурюючи половинку «тоскани», Федеріко прикидав так: «За до-
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лари, привезені з Америки, можна придбати ще дві корови і дві телич
ки на розплід. От тільки пасти їх нема де. Краще, мабуть, купити кла
поть землі. Але ж, якщо я куплю землю, не стане грошей на розведен
ня скотини».

Гуркіт у небі змусив його підняти обличчя й поглянути на літак, 
що волочив за собою білу смугу. До літаків на землі він ставився спо
кійно, але коли вони літали над головою, Федеріко просто казився. їх 
уже стільки розвелося на цьому світі, що вони снитимуться йому і в мо
гилі. І яке ж це щастя, що під цим небом, по якому носяться лайнери з 
пасажирами, ще пасуться корови, щодня даючи пахуче молоко!

Він зиркнув, де ж його корова, і тут помітив, що піджака нема на 
дереві. Корова, задерши морду, стояла неподалік і жувала, а з її пащі 
звисав піджачний рукав.

Федеріко аж підскочив-: це ж скотина з’їла й гаманець з доларами! 
Ухопившись за вцілілий рукав піджака, він щосили смикнув його до 
себе. Почувся тріск, і рукав залишився в його руках. Решту піджака 
корова, очевидно, встигла з’їсти. Тоді Федеріко розкрив пащу скотині й 
поліз туди рукою. Йому здалося, ніби його пучки торкнулися гаманця, 
проте зачепити він його не зумів. Федеріко довелося витягнути руку, бо 
корова, пішовши в скоки, могла зробити його калікою.

Витерши заслинену руку об штани, він звів очі до неба й вилаявся 
останніми словами. Потім ще раз спробував вчинити трус у горлянці, 
але корова так мотнула головою, що він полетів на землю.

Махаючи гирлигою, Федеріко пригнав корову додому і став клика
ти дружину в свідки.

— Іди сюди, ця каторжна скотина, ця погань з’їла мого гаманця!
Анджоліна вибалушила очі.
— Тоді все пропало! — нарешті промовила вона.
— Пропало? Чорта лисого! — обурився Федеріко. — Та я їй чере

во розпорю!
— Ти хочеш зарізати нашу корову?
— А хай віддає мої долари!
— Це ж тварина, як вона їх тобі віддасть? — сказала Анджоліна.
Федеріко дістав з кишені і розімкнув складаного ножа — закорот

кий, таким не зарізати.
— Принеси довшого, — звелів він дружині.
Дружина принесла великого ножа-колуна. Федеріко взяв його в 

руку. Ну от, виходить, вони з ножем, як зведені брати, що вдома, що в 
Америці!

— Зробимо простий розрахунок, — мовив він, чухаючи за вухом.— 
За долари, що їх вона проковтнула, можна купити трьох телиць. Отже, 
як жертвувати, то вже краще коровою, ніж грішми.

— Тоді жертвуймо коровою,— озвалася, аби щось сказати, дру
жина.

— Я бачу, ти зовсім не хочеш думати! — гукнув Федеріко. — Го
ловне — знати, пожовані ці долари чи цілі.

— Ага,— притакнула Анджоліна.
— Гаманець, по-моєму, залишився цілий. У жуйних тварин їжа 

спершу потрапляє в кендюх. Корови ж ремигають.
— А що як дати їй проносного? — здобулася на якусь пораду Анд

жоліна.
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Федеріко замислився. -
— Щоб із паки доларів вийшов суцільний коров’як? Добра собі 

пбрада!
— Тоді ріж їй черево і квш.
— Якщо я не поверну доларів цілими, пропали й мої гроші і корова.
— А ти не пори всього живота, а зроби маленький розріз.
Федеріко заходився обмацувати черево корови.
— Нічого не промацується.
— Тоді все пропало!
— Більше ти нічого не могла придумати? — гарикнув, втрачаючи 

терпець, Федеріко.
— Скільки, — ти казав, — там доларів?
— На три телиці стало б.
— От гадство!
— Якщо я не знайду в ній доларів, ми вилетимо в трубу.
— Тоді хай буде корова.
— Час іде, треба, нарешті, на щось зважитися. Як на мене, тут не 

уникнути розтину.
Анджоліна міцно замружилася. її чоловік, вхопившись руками за 

голову, зосереджено думав.
— Зваживши всі за і проти, я вирішив різати.
Федеріко наставив ножа проти округлого боку Чорнушки. Рука 

його ходила ходором, на лобі виступив піт.
— Аби ж знати точне місце, — промовив він.
Дружина глипнула і знову заплющилася.
— І як його вгадати точне місце? — міркував уголос Федеріко» 

ніяк не вважаючись усадити ножа в черево своєї худобини.
— А що як погукати Ліно з Графського Дому? — запропонувала 

Анджоліна.
— Чому Ліно?
— Він коле свиней, то може й корову зарізати.
Федеріко побілів як вільхова довбня.
— Значить, тобі кортить віддати на забій бідолашну скотину! Я 

туг приміряюся, де продірявити шкуру, а мені забивають баки колін
ням свиней.

Анджоліна збагнула, що краще мовчати.
— Аби ж то мені хто розказав, як укладені тельбухи, — озвався 

Федеріко.
— У корови тельбухи вкладені так само, як у свині.
— А от і не так! — заперечив Федеріко, цілячись ножем нижче 

здухвини.
Корова тимчасом любесенько жувала собі жуйку.
— Чого ти стоїш як засватана і не пособиш мені? — дорікнув Фе

деріко дружині.
— У мене жижки тремтять, — призналася Анджоліна.
Жижки тремтіли і в Федеріко, так само як тремтіла рука з затисну- 

тим ножем.
Вогкою мордою корова потяглася до хазяїна й хотіла лизнути його 

в обличчя. Той одвернувся й кинув:
— Тепер вона приставляє комедію.
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— Бідолашна скотина, таких дійних корів, як вона, нині треба по* 
шукати.

— Та ці корови, — безтямно ревнув Федеріко, — ці корови ще гір
ші за літаки!

З  італійської переклав 
Анатоль ПЕРЕПАДИ

КОХАННЯ НА ДНІ КОЛОДЯЗЯ
Гові умів робити безліч справ: підбивати підметки до старих чере

виків, лудити каструлі, очищати могили на кладовищі від бур’янів. А 
під свята, коли кололи свиней, ходив по селу і збирав жир з викинутих 
тельбухів, щоб наварити мила. От тільки на зріст він не вдався, був зав
вишки всього один метр і тридцять сантиметрів разом з підборами чере
виків. «Я дуже маленький чоловік»,— казав він звичайно, щоб ніхто не 
подумав, ніби він карлик. Щодо цього жінка його була делікатна і вда
вала, ніби все гаразд. А одного разу, коли Гові, журячись, розплакався, 
навіть сказала,- що король Італії Віктор-Еммануїл III теж був заввиш
ки всього півтора метри з підборами.

Зимовими вечорами завше хтось заходив у дім до Гові. Найчастіше 
то були ГІінаї і Коріолано з ГГєтромаголани. Коріолано був такий висо
кий і худий, що Гові, хоч як примудрявся, ніколи не міг охопити йо
го одним своїм поглядом. Пінаї звичайно розповідав свої американські 
історії — про те, як він чистив картоплю у великому готелі, і про те, як 
одного разу бачив американського президента Вільсона. Разом з ним 
чистили картоплю й інші італійці, поляки, німці, французи, а також 
один негр, чорний з голови до ніг. Гові ніколи в житті не бачив живого 
негра.

— От бачиш,— казала жінка, коли гості розходилися,— а ти ніколи 
нічого не розповіси.

— Бо я ніколи не був в Америці, хай їй чорт!
— Не обов'язково ж про Америку,— стояла на своєму жінка,— хай 

би щось буденне розповів.
— А то нецікаво.
— Просто ти не здатний стулити двох слів. Відлюдько.
То була правда. Гові не був з тих, що вміють розбалакувати. Рота 

розтуляв тільки для того, щоб сказати тільки «так» чи «ні», а то все си
дів та слухав, що розповідають інші.

— Хіба я винний що мені нічого не спадає на думку, хай йому 
чорт!— виправдовувався він перед дружиною.

Не знати чому, але саме ці жінчині слова остаточно вивели Гові з 
рівноваги. Він втратив сон. Уночі годинами не міг заснути, силкуючись 
придумати щось таке, що можна було б розповісти наступного вечора. 
Коли ж нарешті склеплював повіки, йому снилося, наче він сидить по
серед кімнати повної гостей, а з вуст йому без будь-яких зусиль так і злі
тають слова: тут тобі — Італія, тут тобі — Німеччина, тут тобі — Росія, 
і ще раз — Німеччина. Він говорить і говорить без упину. Годину, дру
гу... Пінаї й Коріолано слухають, пороззявлявши роти, їм не вдається 
докинути до розмови жодного слова, — ні щоб заперечити, ні щоб пого
дитися. Про Росію навіть Пінаї не знає нічогісінько, а Коріолано хіба 
що тільки чув таку назву. Жінка закоханим поглядом зорить за ним І
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раз за разом повторює: «Молодець! Молодець!» Приголомшений Коріо- 
лано пробує його зупинити, але де там! У Гові на все є блискавична до
тепна відповідь. Врешті-решт Коріолано заплутується, починає щось 
белькотіти, а жінка Гові вибухає глузливим сміхом.

Прокинувшись уранці після таких снів, Гові не знаходить собі міс
ця. В голові в нього, мов у висмоктаному яйці, не залишається нічого 
від нічних подвигів. І ввечері, коли до них знову заходили балакуни, він 
знову сидів, проковтнувши язика.

— А американці,— запитав він одного разу в Пінаї, що приперся 
раніше звичайного,— вони що, обробляють поля волами чи кіньми?

Жінка скоса поглянула на Гові. «Авжеж,— либонь, подумала,— пи
тання ти ще можеш задавати. Це легше, аніж розповісти щось цікаве».

— Оце, щоб ти знав,— відказав йому Пінаї зверхньо,— в американ
ських волів ноги тонесенькі, немов у балерини. Для роботи вони не го
дяться. А крім того, в Америці все роблять машинами. Там є машини, 
що ними орють і сіють, є такі, що самі збирають збіжжя на полі і на
віть наповнюють мішки зерном і викидають їх на стерню вже зав’язані 
й проштемпельовані. А на інший бік падають солом’яні паки. А волів 
в Америці розводять тільки на те, щоб робити з них м’ясні консерви. І 
коней там тримають тільки заради краси та ще для перегонів.

— Ну, коні для перегонів є і в нас, хай йому чорт,— зазначив Гові.
— Такі коні є скрізь.
— Але ж у нас є ще й коні для упряжі.
— Коні для упряжі, щоб ти знав, не італійські, а угорські, тобто 

вони походять з Угорщини,— заперечив Коріолано.
Гові замовк, почувши ще й про Угорщину. «І звідки цей Коріолано 

все знає?»— спитав себе подумки. Тим часом Коріолано розводився про 
історію упряжних коней. Про те, що вони потрапили до Італії дуже дав
но.

— А хіба Угорщина воювала з Італією?— урвав його Гові.
— Було таке в старовину,— пояснив Коріолано з поважним вигля

дом людини, що знається й на стародавній історії.
Відтак Гові поклав собі більше не розтуляти рота, а Коріолано ще 

довго розпатякував про угорських коней. Потім Пінаї знову заходився 
оповідати про Америку. Згадав, що там навчилися вирощувати гарбузи 
під водою і вивели новий сорт квадратних динь, що їх зручніше склада
ти в ящики.

Коли Пінаї й Коріолано пішли, жінка знову набурмосилася, а Гові 
подумки заприсягся, що не сьогодні-завтра таки зіб’є пиху з Пінаї, Ко
ріолано та інших балакунів.

— Просто в тебе розум короткий,— сказала нараз жінка, немов 
продовжуючи почату розмову.

— Такий уже я вродився,—спробував виправдатися Гові. — Що тут 
можна вдіяти?

— Це погано, що ти такий вродився, і тут, справді, нічим уже не 
зарадиш.

— Знаю,— роздратовано кинув Гові. А ввечері, роздягаючись, щоб 
лягти в ліжко, подумав: «Це ж вона, говорячи про мій короткий розум, 
либонь, мала на увазі щось інше». Вражений цією думкою, Гові сказав, 
порушуючи моторошну мовчанку:

— Раніше я тобі й такий подобався...
— А тепер ти починаєш мені не подобатися.
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— Ти 6а...
— Людині бог дав язик для того, щоб розмовляти. А від тебе нія

кої розмови не почуєш.
Коли вони сварилися, Гові соромився підкочуватися до жінки в ліж

ку через свій малий зріст. Злігши головою на подушку, вій насилу сягав 
своїми ступнями її колін. Коли ж між ними був мир, він звичайно клав 
свою голову їй на груди, і тоді їхні ноги були однакові завдовжки.

Тієї ночі, ясна річ, сон до нього прийшов пізно, коли жінка вже 
давно спала. І він спав знову неспокійно.

Наступного ранку дощило, і Коріолано пришвендяв відразу ж після 
сніданку.

— Послухайте,— мовив йому Гові, поки жінки не було в хаті,— Ну, 
Пінаї, справді, попоїздив по світу, тож і багато чого знає. А от ви... де 
ви розкопали оту історію про коней?

— Та про це кожний собака знає,— відказав Коріолано.
— Чекайте, чекайте. Якби ви мені щось подібне розповіли про ку

рей, я б, може, вам і повірив. Але про коней — даруйте. Мені здається, 
що ви самі все це вигадали, щоб справити враження на мою жінку.

Коріолано образився і мовчки пішов додому. А Гові взяв стільчика, 
відніс у стайню і працював там аж до вечора, лагодячи черевики.

Надвечір у стайню зайшла жінка.
— Ти міг би, приміром,— звернулася вона до Гові,— поговорити зі 

мною про священиків і релігію?
— Я за священиків;
— А що далі?
— Без священиків таки не обійтися.
— Оце і все?
Гові розгублено подивився на жінку.
— Невже ти більше нічого не можеш сказати про священиків? Та 

ж про них люди сперечаються місяцями.
— Тоді ти задавай мені запитання, а я тобі буду відповідати.
— Ну, гаразд. Навіщо потрібні священики?
Гові поглянув на жінку: чи вона, бува, не жартує? Питання вида

лось йому таким самим безглуздим, як оті, що їх задають дітям у пер
шому класі в перший день навчання. Але ж першокласник, може, й 
знає правильну відповідь. А як мені згадати те, що було в першому 
класі?!

— Ну, кажи вже,— квапила жінка.
— Священики потрібні для того, щоб відправляти службу.
— І це все, що ти можеш мені сказати?
— Ну, ще є церкви, дзвіниці, дзвони...— зніяковівши, додав Гові.
Жінка вибухнула сміхом.
— Отже, ти не проти священиків?
Гові згідно хитнув головою.
— А я проти.
— Тоді я теж проти.
— От бачиш? Ти із своїм коротким розумом не здатний ні на яку 

розмову.
Гові відкашлявся. В горлі йому тислися слова, що їх він ніяк не міг 

висловити. Він кашлянув ще раз і відчув полегшення.
— Бачиш, коли ще був живий батько...
— Не розумію,— урвала його жінка,— навіщо починати бозна-зві

дки?
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Гобі хряснув кулаком по стільчику.
— Та дай же мені висловитися, хай йому чорт! Ось ти мене і зби

ла...— Гобі забув, що хотів сказати, почервонів на обличчі і став блага
ти:— Не йди, ради бога, я іде не все сказав.

— Я не думала йти, але тепер... Ти імене навів на думку...
Гобі наче заціпило.
— Ходімо їсти, вже пора,— гукнула його жінка.
За столом Г о б і  ї в  м о в ч к и , а по щоках у нього скочувалися великі 

сльози і скапували в тарілку.
— Я більше не можу з тобою жити, — мовила жінка, опустивши 

очі.
— Роби, як знаєш, — застеріг Гобі, не припиняючи їсти, — але 

затям, того самого дня, як ти підеш, я скочу в колодязь.
— Тоді можеш скакати зараз.
— Якщо ти не підеш від мене, я робитиму все, що тобі заманеться. 

Буду ходити за тобою, мов пес.
— Я поїду в Бассу.
— Я теж поїду в Бассу.
Жінка зареготала. Вона підвелася з-за столу й пішла до печі, потім, 

аби щось робити, винесла тарілки. Гові пішов за нею.
— Даремно ти за мною ходиш.
— Я ходитиму за тобою, мов пес. Поводься зі мною, як із собакою, 

тільки не йди від мене.
Жінка зупинилася і глянула на нього. Потім взяла відро і вийшла 

з хати, щоб витягти води на посуд. Гові поплентав за нею. Жінка опус
тила відро в колодязь і нахилилася, посмикуючи за вірьовку, щоб на
повнити відро, перш ніж його витягати. Гові задивився на жінчині ноги, 
наче то були ноги чужої жінки. Потім підскочив до колодязя, схо
пив жінку за литки і щосили смикнув угору. Почувся страшний зойк, 
і жінка полетіла мов у прірву. З темної безодні почувся плюскіт, глухе 
булькання, а потім усе стихло.

Розповідаючи карабінерам про лихо, Гобі безутішно плакав і поби
вався, бо його горе було таким самим щирим, як і його нехитре кохання.

На жінчиній могилі ніколи не було бур’янів, і перші весняні квіти 
Гові щороку зривав для неї.

Одного дня Петроніо з обійстя Маттео зустрів Маргериту з обійстя 
Вольпі. Високий, худий, з довгими, як у коня, зубами, Петроніо затрем
тів усім тілом. У Маргерити були чорні коси й біла шкіра; запилені че
ревики і дірка на панчосі. Саме та дірка й надала Петроніо сміливості 
заговорити з дівчиною.

— Підемо в неділю разом на месу?
— Ні, — відказала Маргерита.
— Ми обоє такі високі на зріст, з нас була б непогана пара.
— Не в тім річ.
— Ти майже така сама заввишки, як і я, — сказав .Петроніо, під

ступаючи до дівчини.
— Якщо ти ступиш ще один крок, я покличу батька.
Петроніо відступив на два кроки і опустився на дебелий стовбур
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дерева, що правив за дровітню. Правою рукою він взяв сокиру й за
махнувся нею, а другу руку поклав на колоду.

— То підеш зі мною на месу? — спитав ще раз хлопець.
— Ні, — відповіла Маргерита.
— Тоді я відрубаю собі пальця.
— Ну то й рубай, — мовила дівчина.
Петроніо опустив сокиру. Кінчик мізинця відскочив, і з рани бриз

нула кров. Дівчина не встигла навіть скрикнути. Закотивши очі, вона 
непритомна повалилася на землю. Маргеритин батько, що бачив усе те 
з вікна, дістав зі стелі павутиння, обмотав ним закривавлену пучку і 
зав'язав носовою хусткою. Маргерита очутилася, звелася на ноги, побіг
ла в дім і, замкнувшись, розплакалась не стільки з жалю, скільки з оги
ди. А тим часом батько частував Петроніо червоним вином.

Повернувшись додому, Петроніо не сказав батькам про палець, 
удавши ніби в нього болить живіт, ліг у ліжко. Коли сіли їсти, він узяв 
собі лише скибочку хліба з сиром. Увесь наступний день він тинявся 
подвір'ям, тримаючи руку в кишені. А ввечері, попоївши, пішов спати. 
Прокинувшись, він знову заклав руку в кишеню.

— Чого це ти другий день тримаєш руку в кишені,— не втерпів 
батько, підозріливо поглянувши на нього.

— Я не можу працювати, бо в мене болить живіт.
— Походжаєш, наче панич.
— А може, я і справді панич.
— Вийми руку з кишені, — спокійно мовив батько.
— Навіщо?
— Бо з тобою говорить батько! — гримнув старий.
Петроніо витяг перев'язану руку.
— Тепер ти вдоволений?
— Що там у тебе?
— Я відрубав собі пальця.
— Не сьогодні — завтра ти позбудешся й голови, — сказав старий 

і, похнюпившись, пішов.
Увечері Петроніо довго говорив з матір'ю. їй він розповів усе, як 

було. Ще й додав, що відрубає собі й другого пальця, коли дівчина від
мовить і вдруге.

— Я ніколи не чула, щоб парубок калічив себе через дівку,— ска
зала мати, вражена синовою примхою. Але, правду кажучи, вона навіть 
трохи запишалася з його вчинку.

— Хай собі затямить, що я від неї не відступлюся.
— Вона подумає, що ти просто збожеволів.
— Хай думає, що завгодно, аби лиш зрозуміла, що я її чекатиму.
— Та як же вона зрозуміє, що ти на неї чекатимеш?
— Зрозуміє, — сказав Петроніо, певний, що натрапив на гарну 

ідею.

Другого дня Петроніо вийняв із шафи дзеркало і зніс його на гори
ще. Звідти видно було не тільки Гронтоне і протилежний схил, але й 
обійстя Вольпі, оточене полями, відвойованими у лісів, що мали форму 
серця, чи принаймні йому так здалося. Цілий тиждень Петроніо не хо
див на роботу. Прокидався разом із сонцем, видирався на горище і спря
мовував сонячний промінь на Маргериту, як тільки вона з'являлася на 
порозі. Той промінь знаходив її й за вікнами дому. Дівчина затуляла об
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личчя хусткою, але однаково не могла нічого зробити, ані затопити в 
печі, ані вийти нагодувати курей. Сидячи з ранку до вечора в хаті з за
чиненими віконницями, вона зробилася бліда і нервова.

— А ось і я, — подумки вигукував Петроніо, коли йому щастило 
все-таки вгледіти Маргериту. Це було немов вітання, але і докір вод
ночас, дарма що керувало ним щоразу тільки кохання.

Маргерита працювала тепер тільки після заходу сонця і вдосвіта. 
Решту дня сиділа зачинена в хаті. Святом для неї були й дощові дні. 
Тоді вона навіть під зливою вибігала в поле, доки схопила запалення ле
генів і злягла на цілий місяць.

Якось Петроніо знову з'явився біля будинку Маргерити.
— Я прийшов поговорити з твоєю сестрою. — сказав, побачивши її 

брата.
— Сестра саме куховарить і не може вийти.
— Ану поклич мені її зараз, — звелів розлючено Петроніо.
Наляканий хлопчисько побіг на кухню і майже силоміць витяг на

двір свою сестру. Коли дівчина з'явилася на порозі, у Петроніо затрем
тіли коліна, і він мусив за щось ухопитися, щоб не впасти на землю.

— Маргерито, — насилу спромігся він вимовити, — мені треба по
гомоніти з тобою.

Чомусь йому соромно було чути власні слова, що злітали з його 
вуст. Вибухнувши сміхом, дівчина ще дужче збентежила його. Петро
ніо закликав на допомогу всіх святих, але присутність брата сковувала 
його.

— Залиш нас тут удвох, — сказав він тому.
Хлопець зайшов у дім, і Петроніо зостався сам на сам з Маргери-

тою.
— Я задля тебе ладний метати громи і блискавки.
— Краще б ти дав мені спокій.
Петроніо не знав, що їй сказати.
— Я заради тебе скалічив пальця
— Ну й дурень, — відрізала Маргерита й подалася на кухню. А 

Петроніо, вертаючись додому, аж заплакав. Раніше він собі навіть не уяв
ляв, що можна плакати через жінку, і це так його розлютило, що він 
пішов у ліс і до самого вечора рубав дерева, несамовито вимахуючи со
кирою. Повернувшись додому, він упав на ліжко і в ту ж мить заснув.

Серед ночі Петроніо прокинувся і сів на ліжку. Від розпачу очі ліз
ли рогом, чоло тріщало. Він відчував потребу щось зробити. Натягнув
ши на ноги теплі шкарпетки, Петроніо взяв сірники і вийшов надвір. 
Підійшовши до ожереду, запалив його, а сам швиденько повернувся в 
ліжко.

Полум’я враз піднялося над тополі, що височіли довкола хати. Роз
буджені яскравим світлом, батько й мати з зойками побігли рятувати 
добро, а Петроніо сховав голову під ковдру. Довго влежати він не міг, 
бо в хаті не було чим дихати від пожежі. Довелося і йому вийти надвір. 
Петроніо був певен, що Маргерита теж дивиться в цю мить на пожежу 
і знає, шо він ие зробив тільки для неї. «Авжеж, — запишався він, — 
таке побачиш не часто. Палаючий ожеред — це не те що написати лис
та, принести квіти чи подарувати перстень. Це — полум'я його кохан
ня». Він би ніколи не висловив такого порівняння вголос, але часом со
лодко плекати якусь думку, знаючи, що про неї ніхто сторонній не здо
гадується.
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-г- Якщо ти підійдеш, я тебе вдарю, — попередила Маргерита, ко
ли наступного дня Петроніо прийшов навідати її. Хлопець показав Мар- 
гериті пучку і похвалився:

— Уже загоїлася.
Але Маргерита хряснула дверима у нього перед самим носом, ще й 

накинула клямку.
«Мабуть, доведеться-таки відрубати собі голову, — подумав Пет

роніо, скоряючись логіці своєї поведінки. — Хотів би я побачити вираз 
її обличчя, коли вона довідається, що я відрубав собі голову. Але як 
можна відрубати голову самому собі? Звичайно, добре подумавши, мож
на знайти спосіб, але на інших тут покладатися не випадає. Усе дове
деться робити самому. Кинутися з мосту — кожен зуміє. А от відруба
ти собі голову! — тут є чим приголомшити світ».

Від збудження Петроніо стало жарко. Блискуча ідея так захопила 
його, що він навіть забув думати про Маргериту.

— Ти повинен підкорити дівчину добрим поводженням, а не без
глуздими витівками, — напучувала його мати.

— Якими витівками?
— Ти прекрасно знаєш, що я хочу сказати.
Було ясно, що вона має на увазі ожеред. Петроніо опустив очі, по

думавши, що і з матір’ю теж важко порозумітися. Невдовзі мати помер
ла від серцевого нападу. Після пожежі вона кілька разів втрачала сві
домість, і Петроніо намагався не думати, що в материній смерті була 
частка і його провини.

Восени Петроніо виїхав до Англії і три роки працював там муля- 
ром. На прощання батько порадив йому не дуже витрачатися на листи,, 
тому за три роки Петроніо не надіслав додому жодної листівки. Коли 
ж повернувся, йому сказали, що батько помер рік тому. Петроніо на
віть заплакати не міг. Хто ж стане плакати через таку давню подію. 
Обійстя Маттео обернулося на пустку: поля позаростали чагарниками, 
стіни будинку потріскалися, в хаті завелося гадюччя. Виноградника те
пер не видно було за травою, а добра частина землі зсунулась у бік 
річки. Борозни на полях перетворилися в кам’янисті рівчаки, що по
заростали бур’янами. Петроніо заробив в Англії трохи стерлінгів, але 
ніхто не знав, багато це чи мало, бо таких грошей тут ніколи не ба
чили.

— Ну чого тобі треба від мене,— спитала Маргерита, коли Петро
ніо знову з'явився перед нею,

— Хочу поговорити з тобою.
— То говори, — погодилася дівчина.
Петроніо здалося, ніби він опинився один посеред пустелі. Не знав, 

з чого почати. Думки аж роїлися в його голові, але висловити їх було 
нелегко. Нарешті він розкрив рота і бовкнув: «Good buy».

— Що це значить? — спитала Маргерита.
— Це значить «до побачення»,— відказав Петроніо, гордий з того, 

що зумів пояснити Маргериті щось, чого вона не знала.
— Ну, то й до побачення,— сказала Маргерита і зачинила двері. 

Петроніо пошвендяв до кухонного вікна. Він відчував, що після такого 
вдалого початку в них могла вийти гарна розмова.

— Якщо ти будеш зволікати з одруженням, то залишишся в дів
ках,— мовив він.

~  А тобі який з того клопіт? — відрізала Маргерита.
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— Так і життя мрше. .
— Життя минає для всіх.
— То хай би ми з тобою в парі спостерігали, як воно минає.
— Таке скажеш.
— Ти могла б мені дати відповідь?
— Хочеш почути зараз?
— Краще відразу.
— Тоді — ні. Я не хочу бути твоєю жінкою.
Петроніо залюбки задушив би її. А якщо він цього не зробив, то ли

ше тому, що не тямив себе від кохання.
«Жінку можна підкорити, тільки вчинивши щось незвичайне, — мір

кував Петроніо. — І я, здається, таки надумав, що треба зробити». Ідея 
була блискуча. Колись вона вже навідувала його, а тепер ось знову ці
лий тиждень не давала спокою.

Якось, бувши в Каламелло, він зайшов до жінки на ім'я Санта і 
розповів їй про свої гризоти.

— А ти звертав увагу на те, як стоїть місяць? — спитала його 
Санта.

— Ні, не примічав, — відказав Петроніо.
— Ну, а коли ти рубаєш дерево чи ведеш корову до бугая або ко

сиш сіно, ти придивляєшся до місяця?
— Ради бога.
— От бачиш, який ти віслюк.
Петроніо дивився на неї, не наважуючись звести подих.
— Коли ти зустрів Маргериту вперше?
Петроніо замислився.
— Десь під час молотьби.
— Я повинна знати день.
— Цього я не пам'ятаю.
— А коли ти побачив її вдруге?
— Санто, я геть не пам’ятаю днів.
— Тоді забирайся до дідька.
Але Петроніо стояв, як укопаний. Що йому ще треба? Санта мовчки 

дивилася на нього, чекаючи, поки він піде. ; ,
— У мене одна ідея, — проказав Петроніо.
— Ну, кажи.
— Я чув, що в містах чоловіки вдаються до самогубства, коли їм не 

таланить з жінками.
— Ну то й що?
— Я б не хотів наслідувати отих городян, але щось таке зміг би 

зробити.
Санта сплеснула руками:
— Цур тобі нещасний. Та в тебе з головою негаразд.
— Не тільки з головою, а і з животом. У мене там усе перевернуло

ся, відколи я її побачив.
— Спробуй випивати щодня по два яйця, це тобі поверне твердість 

розуму, і ти незабаром забудеш Маргериту.
Але Петроніо не хотів забувати Маргериту. Коли вже він не зможе 

володіти нею, то хай хоч дивитиметься на неї; а якщо навіть не зможе 
й дивитися, то принаймні буде думати про неї.

У квітні Маргерита знову захворіла. Градусник показував тридцять 
сім, тридцять сім з половиною, а ввечері подеколи і всі тридцять вісім.
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Прийшов лікар і сказав, що в неї хворі легені. Вона пролежала в лікар
ні три місяці і повернулася додому з одною легенею. Петроніо навіть 
зрадів, але не від зловтіхи, звісно, а все через кохання.

«Боже, — молився він потай, — та хай би їй ще й ногу відтяли, хай 
би їй усі коси повипадали, хай би вона навіть око втратила, отоді б во
на вже нікого іншого не знайшла і стала б моєю». А вночі блукав і блу
кав полями довкола обійстя Вольпі.

Якось вранці, уставши з ліжка, він підійшов до вікна поглянути на 
той бік річки. Цілу ніч дощило, ще й досі з потемнілого неба падав гус
тий дощ, і обійстя Вольпі ледь мріло крізь дощову завісу. Петроніо по
бачив якісь чорні цятки, що сновигали довкола Маргеритиного будин
ку: то було безліч людей з розкритими парасольками. Вдягнувшись наш- 
видкоруч він вийшов у дощ і пішов убрід через Гронтоне, не роззуваю
чи черевиків.

«Ці парасольки... — думав стривожено Петроніо. — Що вони озна
чають? Що сталося в тих Вольпі?»

Тим часом до будинку надходили та надходили люди, і всі вони теж 
тримали над головами розкриті чорні парасольки, що виблискували 
під дощем і віщували якесь страшне лихо. Так воно й було. Біля самого 
будинку йому сказали, що день тому померла Маргерита. Петроніо змі
шався з процесією і супроводив Маргериту аж до П'єтромаголансько- 
го цвинтаря.

Повернувшись додому, він зняв з плуга леміш і заходився гостри
ти його терпугом, а тоді' й бруском, аж поки той став гострий, мов 
бритва.

— Одне готове, — мовив Петроніо вголос, відклавши леміш. Потім 
узяв добрий брус і пилкою випиляв у ньому паз. У паз вставив леміш і 
прикрутив його двома болтами. Вийшло щось на зразок величезної со
кири.

— І друге готове, — проказав Петроніо.
Він ще ніколи не працював з таким завзяттям. «Якщо вже робити, 

— міркував він,— то робити добре або ж ніяк».
Посеред лугу, біля височенної горішини Петроніо увігнав у землю 

обабіч грубенького пня два стояки і просведлив їх коловоротом.
— І третє готове, — знову сказав уголос.
Він був задоволений з того, що все зробив самотужки, без сторон

ньої допомоги.
Тим часом сонце виглянуло з-за хмар, вітер з долини Гронтоне вису

шив поле. Час від часу Петроніо сідав у траву, підбирав з землі горіх, 
що падав з дерева і розбивав його каменем. Від напруженої роботи хо
тілося їсти. Потім схотілося пити, і він пішов до джерела Марії Луїзи 
вгамувати спрагу свіжою водою.

Брус із лемішем він прилаштував між двома стояками, вбитими в 
землю, а в просвердлені дірки засунув залізний стрижень. Падаючи по
між стояками, леміш влучав якраз у грубий пень. Для того, щоб меха
нізм спрацював, досить було смикнути за мотузку, перекинуту через гіл
ку горішини. Мотузка висмикувала стрижень, і леміш падав на пень, 
розтинаючи навпіл ясеневу гілку. Петроніо проробив дослід із грубшою 
гілкою, та теж розлетілася надвоє.

Петроніо сів на пень і ще пошарував лезо брусом, спершу поплю
вавши на нього. Потому закурив сигарету і докурив її до кінця.

Була шоста година вечора, сонце освітлювало протилежний схил 
долини, залишаючи в тіні обійстя Маттео.
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— Тепер час, — сказав Петроніо. Він знову підняв угору брус з ле- 
мішем, ліг, поклавши шию на пень якраз під лезом. «Шкода, що Марге- 
рита не може мене побачити», — подумав Петроніо і смикнув за мотуз
ку.

Надвечір Амбанеллі кидав роботу й прямував до двору, щоб засісти 
з хазяйським сином за науку, бо заманулося йому навчитися читати й 
писати.

— Почнемо з абетки, — сказав одинадцятирічний хлопець.
— Почнемо...
— Перша літера — «а».
— «А», — терпляче повторив Амбанеллі.
— Потім іде «б».
— А чого це спершу «а», а потім «б»? — спитав Амбанеллі.
Цього хазяйський син не знав, тому сказав:
— Ну розставили їх так, та й годі. Але ви можете розташовувати їх 

як забажаєте.
— Не розумію, чого їх саме так розташували,— бубнів Амбанеллі.
— Для зручності, — відказав хлопець.
— А хто, власне, цим займався?
— Невідомо. Просто так упорядкована абетка.
— Ну, гаразд — сказав Амбанеллі,— а якщо я скажу спершу «б», а 

потім «а», чи щось зміниться від того?
— Ні, — відповів хлопчисько.
— Тоді пішли далі.
— За ними йде «в», а потім «г». До речі, деякі літери читаються 

двояко.
— І вигадають же таке, кому нема чого робити.
Не знаючи, що б його ще додати, хлопець зробив паузу. І тут Амба

неллі признався:
— Я хочу навчитися писати своє прізвище, бо, коли доводиться 

щось підписувати, якось незручно ставити хрестик.
Хлопець узяв олівець і аркуш паперу і написав: «Амбанеллі Федері- 

ко». Потому показав аркуш селянинові.
— Оце так пишеться ваше прізвище та ім’я.
— Тоді давай почнемо з мого прізвища.
— Спершу пишемо «А», — сказав хазяйський син, — за ним «м».
— От бачиш, — зрадів Амбанеллі, — тепер ясно, чому «а» стоїть по

переду.
— Далі йде «б», а тоді ще раз «а».
— Таке саме, як перше? — спитав селянин.
— Таке саме.
Літера за літерою хлопець ще раз написав ціле прізвище, а тоді, 

тримаючи своєю рукою руку селянина, примусив його обвести олівцем 
кожну літеру. Амбанеллі все намагався пропустити друге «а», котре, на 
його думку, було зайве...

Десь за місяць Амбанеллі таки навчився писати своє прізвище і ве
чорами писав його, щоб не забути, на попелі з печі. А коли прибули зер- 
нозаготівельники й дали йому підписати квитанцію, Амбанеллі провів по
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язику кінчиком чорнильного олівця і почав писати. Папірець був надто 
короткий, а підпис виходив задовгий. Але тим, що приїхали на ваговозі, 
вистачило й «Амбан...» Може, саме через це багато хто називав його Ам- 
бан уже й після того, як він навчився вміщувати свій підпис на квитан
ції.

Хазяйський син подружився зі старим, і після абетки вони написали 
разом ще багато слів: довгих і коротких, низьких і високих, худих і де
белих, якими уявляв собі їх Амбанеллі.

Старий вчився з таким завзяттям, що навіть бачив ті слова уві сні: 
вони були написані на книгах, на стінах, на небі, великі осяйні, як зоря
ний всесвіт. Деякі слова йому особливо подобалися, і він навіть пробу
вав навчити їх свою дружину.

Згодом Амбанеллі навчився з'єднувати слова докупи і одного чудо
вого дня написав: «Пармське провінційне сільськогосподарське това
риство». Старий рахував вивчені ним слова, немов мішки з зерном, що 
виходять з-під молотарки. І, коли вивчив їх цілу сотню, відчув таке са
ме вдоволення, як від добре упораної роботи.

— Тепер, я гадаю, —сказав він, — на мій вік досить.
Переглядаючи старі газетні аркуші, Амбанеллі вишукував на них 

знайомі слова і, коли знаходив якесь, тішився, немов зустрів доброго 
приятеля.

З  італійської переклав 
Анатолій БА ГJIA Я

ЗАПАЛЕННЯ ЛЕГЕНІВ
Німці забрали в нього коня, і тепер, коли його кликали до хворого, 

він мусив добиратися пішки.
Небо вкутали грозові хмари, задуха була така, аж здавалося, що 

нічим дихати. Коли впали перші важкі краплини, він відчув себе героєм 
одного з тих оповідань, які читав іще в школі. Пригадалося обличчя вчи
теля італійської мови, що приходив завжди напідпитку, читав у класі 
жалісні оповідання, плакав сам і хотів, щоб плакали діти.

Почалася злива. Пальто і капелюх змокли відразу, дощ лився за 
комір піджака, вода хлюпала в черевиках.

До Каламелло старий лікар добувся на світанку, як і хотів, але був 
мокрий як хлющ.

— Запали вогонь, — звелів жінці, що чекала на нього біля две
рей,— на мені сухого рубця немає.

— Йому погано, — сказала стара, — у нього висока температура, і 
він цілу ніч марив.

— Ну то ходімо, побачимо.
— Він задрімав.
— Тоді хай спить, поки я перевдягатимусь,— мовив лікар. У нього 

д>же боліли ноги і тремтіли коліна. Він зняв з себе мокру одежу, стара 
розстелила її на двох стільцях біля вогню і принесла чисту.

— Тепер ходімо, — сказав лікар.
Старий Польєтта лежав з розплющеними очима, але не ворушився. 

Лікар посадовив його на ліжку і обмацав спину.
— У тебе таки сильне запалення. Лягай і вкутуйся, а ми тебе ліку

ватимемо.

114 ІТАЛІЙСЬКІ ОПОВІДАННЯ.



Він подав старій флакон з таблетками.
— По дві через кожні три години, перші дві дай одразу.
Стара пішла по воду.
Раптом лікар відчув, що в нього самого підвищується температура. 

«Схоже на те, що і я захворів», — подумав він і сів на ліжко.
— А ви теж могли б поспати, — запропонувала йому стара.
— Я саме про це подумав. Страшенно стомився, а тут іще ноги чо

гось ломить. Візьми дві таблетки й для мене.
— ІЦо? — перепитала стара, не зводячи погляду з чоловіка, що за

дихаючись скочувався з подушки.
— Він одужає, одужає, — сказав лікар просто так, щоб підбадьори

ти її.
— Тепер, коли прийшов лікар, мені вже краще,— здушеним голосом 

озвався Польетта.
Лікар дістав із саквояжа термометр.
— Тримай міцно і не ворушись.
— Я просто не здатний ворухнутися, бо на мені живого місця немає.
У нього боліло все тіло, і було нестерпно важко дихати. Мав тільки

дві легені, і обидві були запалені.
— Кепські наші справи, бідний Польєтта, — зітхнув лікар, глянув

ши на термометр. Збив його і сунув собі під пахву, його почала бити 
пропасниця. Термометр показував тридцять вісім і п'ять.

— Я б дуже не хотів захворіти, — сказав лікар жінці, — доведеть
ся, бачу, й мені полежати.

Він роздягнувся і ліг у велике ліжко під боком у Польєтти.
— Тебе морозить? — спитав у хворого.
— Мені важко дихати.
— А мене морозить, — сказав лікар.
— Удвох нам буде веселіше, — осміхнувся крізь біль Польєтта. — 

Я не здивуюсь, якщо у вас теж запалення легенів.
— Отакої, сподіваюся, що це мине.
— Точнісінько так було й зі мною. Спочатку я змок, потім зіпрів, 

ідучи додому. Я рубав дрова в Бокка дель Лупо.
— А що воно таке — Бокка доль Лупо?
— Це ліс під Каламелло.
— Там мені ще не доводилося бути, — сказав лікар. — Мене часто 

кликали в Пагаццано, але туди нижче — ніколи. Знаю тільки, що там 
німці.

Польєтта і лікар погомоніли ще трохи, але так, що часто між окре
мими словами западала довга мовчанка. Польєтта стомився, бо вночі він 
погано спав, а лікар був стомлений.

Нарешті, обоє поснули. Коли стара прийшла з двома склянками во
ди й таблетками, їй довелося тихенько вийти. Наколовши дров, вона по
ставила варити бульйон.

Польєтта, власне, не спав, а дрімав. Сили покинули його
Десь біля третьої години дня дружина увійшла до кімнати, несучи 

з ліками дві тарілки бульйону.
Лікгр здивувався, побачивши себе в ліжку побіля хворого. Але 

прикрості не відчув, бо вже років з п'ятнадцять жив удівцем, а тут рап
том жінка, дарма що чужа, прямо в ліжко подає йому ліки й бульйон. 
Якби він захворів дома — був би сам, ніхто б не піклувався про нього, а 
послужлива свідомість підказувала б думати про смерть. Сон його трохц 
заспокоїв, температура впала.
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— Я таки схопив запалення легенів, — сказав він старій. — Добре, 
шо є кому мене доглянути. Але боюся — тобі доведеться важко, бо я  
вередливий хворий.

— Де один, там і два, — відповіла стара, поправивши простирадло.
— Мені знов погіршало, — раптом сказав лікар,— дай мені облат

ки в зеленому тюбику.
Стара відкрила саквояж.
— Ті? — спитала, показуючи тюбик.
— Та ні, це ж не зелений.
Стара подала інший тюбик.
Лікар втратив терпіння.
— Я кажу — зелений тюбик, хай йому чорт! Дай мені саквояж.
— Я не розрізняю кольорів,— ображено відповіла стара. Лікареві 

було погано. Ковтнувши облатку, він звелів жінці:
— Дай таку саму своєму чоловікові.
— Мені погано, — луною відповів Польєтта, — я не можу дихати. 
Стара силоміць підвела його на ліжкові й примусила ковтнути об

латку.
— Що ти зараз почуваєш? — спитав лікар у хворого.
— Нічого, крім страшного болю у всьому тілі.
— Лежи спокійно, тобі треба бути в теплі і не ворушитися.
— Я взагалі не можу поворухнутися.
— Мені теж дуже погано. В нашому віці з хворобою не жартують. 

Тобі скільки років?
— Сімдесят чотири, пішов сімдесят п'ятий, — хрипко відповів

Польєтта.
— Як ти сказав — сімдесят чотири чи шістдесят чотири?
— Більше,— старий насилу одводив голос.
— Ти хочеш сказати, що тобі сімдесят чотири?
Старий ствердно кивнув головою.
— А мені сімдесят один, — мовив лікар, — але рік тому я вже хво

рів і досі не видужав остаточно. Мені не потрібна була ще й ця мука.
— Лікарю!
— Що?
— Я боюся вмирати.
— Я теж боюся, — відповів лікар.
— Я знаю, що цього разу вже не встану.
Обидва заплющили очі і довго лежали так, не зронивши слова.

Наближався вечір. За вікном у моторошній темряві лив дощ. Він 
тарабанив по даху, мокрими крильми бився у вікно. Стара сиділа в кім
наті, тримаючи в руках погашену свічку, щоб одразу ж запалити її, коли 
буде потрібно. Вночі їй було страшно, і вона благала бога, щоб те, що 
має статися, сталося вдень.

Цілу ніч лікар марив, потім випив ліки разом із Польєттою, котрий 
уже не міг говорити.

Коли розвидніло, стара сказала:
— Піду покличу іншого лікаря.
— Тут немає інших лікарів, а до того ж усе, що б йому спало на

думку, можу зробити і я.
— Тоді нам залишається тільки надіятись на бога, — одними губа

ми сказав Польєтта.
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— Не говори про бога, бо мені одразу ж робиться моторошно, — 
мовила дружина й пішла молитися. Але не встигла прочитати «Ave Ma
ria», як із сусідньої кімнати почулися дивні звуки. Вона підвелася з ко
лін і увійшла туди. її чоловік стогнав, хапаючи ротом повітря.

Лікар спробував їй щось сказати, але не зміг. За півгодини 
Польетта опритомнів, йому вистачило сил лише на одну фразу:

— Я не хочу вмирати.
— Раніше чи пізніше, але все одно доведеться, — відповів лікар.
Стара не могла слухати цих розмов. Вона знову пішла молитися.
— Я був би спокійніший, якби принаймні знав, що на мене чекає,— 

сказав Польетта.
— Це знає тільки бог.
— Мені здається, що вам теж дуже погано. Чому ви не попросите 

мою дружину покликати священика?
— Ще не час.
— А я не насмілююсь попросити про це дружину.
— Я можу сказати, що це мені потрібен священик.
— Так було б краще, — з полегкістю погодився Польєтта. — Тільки 

це треба зробити якнайшвидше. То дарма, що я не вірю в бога.
— Я теж не вірю, але настає час, коли потрібне його благословіння.
— Замолоду я був анархістом разом з нашим ветеринаром.
Лікар стягнув з себе простирадло, воно душило його.
— Ти мусиш пробачити мені мою цікавість, але як твоє справжнє 

ім'я? — спитав лікар.
— Коли хрестили, то назвали Наполеоном, як і продавця корів, 

отого злодія з Форново, але чомусь усе життя звуть Польєттою.
— Ви розмовляєте? — спитала стара, прочинивши двері.
— Я гадаю, що треба покликати священика, на всякий випадок,— 

сказав лікар.
— Іду, іду, зараз покличу.
«Цієї ночі станеться нещастя»,— думала стара дорогою.
— Якщо я не опритомнію, скажіть моїй дружині, що перед смертю 

я думав про неї,— попрохав Польєтта, відчуваючи близький кінець.
Коли прийшов священик, Польєтта був уже непритомний. Лікарю 

теж погіршало.
Священик заходився читати молитву, потому соборував обох. На 

мить Польєтта розплющив очі. Біля третьої години дня його не стало.
Лікар намагався щось сказати, але йому бракувало сил. Спробував 

розтулити рота і зрозумів, що не зможе вимовити жодного слова, не змо
же навіть ще раз вдихнути повітря. «Мені навіть не вдасться передати 
старій, що її чоловік думав про неї перед смертю».

Священик і стара подивились одне на одного.
— Він теж настраждався,— зітхнула стара,— схопив запалення ле

генів, ідучи до мого чоловіка.
— У цьому віці, — сказав священик, — така хвороба небезпечна 

перш за все для серця.
— У мого бідолашного чоловіка були запалені обидві легені.
Лікар чув, як вони говорили між собою, чув іще, як, розмовляючи,

вийшли, але через кілька хвилин він уже не чув нічого.

З італійської переклала 
Оксана ПАХЛЬОВСЬКА
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ГАБРІЕЛЬ
ГАРСІА

МАРКЕС

Р О М А Н

З

Отак його було знайдено на порозі його осені, коли насправді по
мер не він, а Патрісіо Арагонес; так само знайшли його і ми через ба
гато літ, коли вже ніхто не міг сказати напевне, чи це тіло, геть подзьо
бане грифами й обліплене морськими паразитами, дійсно належить 
йому. Його рука, яку вже захопило тління, скидалася на ковбасу- 
кров’яику і нічим не нагадувала руки закоханого, котрий притуляв її 
колись до серця, страждаючи від зневаги надзвичайної дівчини часів 
Великого Шуму; ми не знайшли жодного знаку його життя, за яким 
можна було б непохибно встановити його особу. Та й не дивно: що вже 
казати про наші часи, якщо навіть у пору його найбільшої слави люди 

‘сумнівалися, існує він насправжки чи ні, і навіть його найманці-голо- 
ворізи не знали до пуття, скільки йому років, бо під час благодійних 
лотерей він мав вигляд вісімдесятирічного, на аудієнціях здавався 
шістдесятирічним, а на офіційних торжествах йому не можна було дати 
більше сорока. Посол Палмерстон, один з останніх дипломатів, які вру
чали йому вірчі грамоти, розповідав у своїх згодом заборонених мему
арах, що важко було навіть уявити старішого чоловіка або ж більший 
безлад і запустіння, аніж ті, що їх посол застав у президентському па
лаці, «де сам чорт ногу зломив би між цілими горами якихось пошар
паних паперів, посліду й собачих недоїдків, де в коридорах спали пси, 
де ніхто із службовців не зміг мені нічого пояснити, отож довелося 
звертатися до прокажених та паралітиків, які на той час займали май
же всі ближчі покої, — вони й розказали мені, як пройти до конференц- 
залу, а там кури дзьобали виткані на гобеленах пшеничні поля, і якась 
корова роздирала полотно з зображенням єпископа, щоб хоч цим ‘ по- •

• Продовження. Початок див. «Всесвіт» № 1, 1978 р.
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живитися; і тоді я раптом зрозумів, що він глухий, як пень, бо я йому 
казав одне, а він мені — інше, до того ж він ще й скаржився, що пташ
ки його не співають, хоч насправді вони так галасували, аж у вухах 
лящало, так, ніби зустрічаєш світанок десь у горах; і раптом він пере
рвав церемонію вручення вірчих грамот, очі в нього засяяли, він при
клав собі долоню до вуха, прислухаючись, а потім показав у вікно на 
море піску там, де колись було справжнє море, і гукнув щосили: «чуєте 
це ревіння мулів, любий Стетсоне? то море повертається!» Важко було 
впізнати в цьому старезному дідові того месію, який на початку свого 
правління з’являвся там, де його ніхто не сподівався бачити, ходив без 
охорони — супроводжували його тільки босий селянин-індіанець з ма
чете в руках та невеличкий почет — депутати й сенатори, яких він сам- 
таки й призначав, тицяючи навздогад пальцем і прислухаючись хіба що 
до голосу свого шлунка; він розпитував, який урожай, чи здорова худо
ба, як справи у мешканців села, сидів на площі в кріслі-гойдалці у за
тінку мангових дерев, обмахуючись звичайним сомбреро, що його тоді 
носив, і, здавалося, дрімав, розімлілий від спеки, — але поза його ува
гою не лишалася навіть найменша дрібничка з того, що йому казали; 
він розмовляв з людьми, називаючи кожного на ім’я та прізвище, наче 
в голові у нього був список усіх жителів і проблеми цілої нації,— «отож 
він покликав мене, і очей не розплющивши: «ходи-но сюди, Хасінто 
Моралес, розкажи мені, як там той хлопчак, котрого я сам умовляв ми
нулого року випити Пляшечку рицини?»; «а як твій племінний бугай, 
Хуане Пріето?» — спитав він мене, бо сам вишіптував чумного бугая, 
щоб у того повилазили черви з вух»; «ану, Матільдо Перальта, — ска
зав він мені, — побачимо, яка буде твоя дяка за те. що я тобі повер
таю мужа, живого й здорового, ось бін, соколик, ми його на мотузці • 
притягли!» — і він сам попередив того гультіпаку, що згноїть його в 
китайських колодках, хай-но ще раз спробує покинути свою законну 
жону»; так само, не вагаючись зайве, він наказував, щоб різник від
тяв привселюдно руки злодюзі-скарбничому; або, нарвавши помідорів 
на чиємусь городі, куштував їх з виглядом неабиякого знавця, повчаю
чи своїх агрономів: «цій землі бракує ослячого гною — хай привезуть 
за урядовий кошт!»; «він гукнув мені в вікно, сміючись: «агов, Лоренсо 
Лопес, як там твоя швацька машинка?» — ту машинку він сам подару
вав мені років із двадцять тому, і я йому відказала: «та вже оддала бо
гові душу, генерале! що вдієш, і люди не вічні, а не те що речі!» — але 
він заперечив — світ, мовляв, вічний,— узяв відкрутку і маслянку та й 
заходився розбирати машинку, забувши про свій почет, який дожидав
ся на вулиці; він сопів, як бик, геть вимазався машинним маслом, і ча
сом здавалося, що всі його зусилля марні, але години за три машинка 
знову працювала, як новісінька!» — бо в ті часи якийсь житейський 
дріб’язок важив для нього не менше, ніж найважливіші державні спра
ви, і він щиро вірив у те, що можна наділити щастям усіх людей і від
купитися від смерті солдатською кмітливістю. Важко було впізнати в 
цьому старезному дідові жалюгідну тінь людини, чия влада була така 
велика, що на його питання «котра година?» — йому відповідали: «як 
накажете, мій генерале!» — і справді, він не тільки порядкував година
ми як самому заманеться, а ще й міняв — відповідно до своїх планів — 
дні храмових свят, щоб об’їхати всю країну, встигаючи скрізь якраз на 
празникування; він подорожував у супроводі босого індіанця та смут
них сенаторів, возячи з собою по всіх усюдах чудових півнів, яких ви
ставляв на кожній сільській площі проти найзабіякуватіших тамтешніх,
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бився об заклад із глядачами, — і від нашого сміху аж поміст двигтів* 
бо ми хоч-не-хоч мусили- сміятися, коли він починав реготати, наче хто 
гатив у якийсь чудернацький барабан, заглушуючи музику та вибухи пе
тард; ми потерпали, як тільки він замовкав, і щосили плескали, коли 
його півні перемагали наших: наче камінь з душі спадав, бо ми ж 
навмисне зучували своїх півнів так уміло піддаватися, що жоден із них 
ніколи нас не підвів,— окрім півня сердешного Діонісіо Ігуарана, той 
миттю заклював на смерть попелястого півня нашого володаря, та 
так спритно, що в і н перший підійшов до переможця й потиснув йому 
руку: «молодець, ти справжній мужчина!» — у нього саме був гарний 
настрій, і він навіть зрадів, що нарешті хтось його спромігся перемог
ти, до того ж поразка була така безневинна; «ти скільки правиш за 
цього червонястого?» — спитався він Діонісіо Ігуарана, а той, тремтя
чи, відповів: «він ваш, мій генерале, це для мене велика честь!..» і пі
шов додому, а вслід йому лунали оплески збуджених земляків, музика 
й вибухи петард; Діонісіо Ігуаран ішов, показуючи всьому світові 
шістьох породистих півнів, яких йому було подаровано за неперемож
ного червонястого, але тієї ж ночі зачинився в спальні, напився рому 
й повісився на мотузці од гамака, бідолаха,— бо тільки в і н один не 
знав, скільки лиха приносить людям його весела поява, скільки мерт
вих залишається на його дорозі, скільки нещасних приречено на вічне 
прокляття, бо він усього лиш помилково назвав їх чужим ім’ям при 
своїх запопадливих найманцях-головорізах, котрі розцінювали ту по
милку як зумисний знак неласки; він обходив усю країну, химерно чва
лаючи, наче той звір-броненосець, був давно не голений, від нього 
тхнуло їдким потом, і коли він з’являвся отак без попереджень, захо
див до когось на кухню, то вся сім’я тремтіла з переляку, дивлячись, 
як незваний гість п’є воду з глека або куштує страву, витягаючи шмат
ки просто руками,— аж занадто веселий, аж занадто простий, він і 
гадки не мав про те, що на цьому домі віднині назавжди лишиться 
тавро його відвідин; він поводився так не з якихось політичних мірку
вань і не тому, що хотів народної любові, як то було в пізніші часи,—- 
просто він був самим собою, бо влада його ще не стала трясовиною 
без берегів, якою вона зробилася в розпалі його осені, а скидалася на 
бурхливий потік, який щойно пробився на наших очах зі своїх прагли- 
бин, отож досить було одного-єдиного його жесту — і поля родили, 
худоба плодилася, а люди гараздували; він наказував, щоб дощ при
брали звідти, де він заважав жнивам, і перенесли туди, де посуха,— 
«і так воно й було, сеньйоре, я сам на власні очі бачив!» — він став ле
гендою задовго до того, як усвідомив силу своєї влади, ще в ті часи, 
коли цілком покладався на всілякі гадання й довірявся снам, коли не
сподівано міг відкласти подорож, ледь зачувши у себе над головою 
спів птаха-провісника, або переносив на інший день свою зустріч зі 
співвітчизниками, бо його матері Бендісьйон Альварадо трапилося яйце 
з двома жовтками; так він колись скасував свій почет з послужливих 
сенаторів та депутатів, які всюди супроводжували його, виголошуючи 
замість нього промови, що їх він ніколи не наважувався виголошува
ти,— зостався сам, бо йому привидівся зловісний сон: він побачив ве
личезний порожній дім, а в ньому — себе самого; осміхаючись, його 
обступили зусібіч якісь бліді люди в сірих сюртуках та й ну колоти 
куди попало різницькими ножами — з такою люттю, що ніде йому не 
було рятунку: куди б він не поткнувся, скрізь перед очима мигтіла 
зброя; нарешті ці мовчазні вишкірені вбивці загнали його в глухий кут,
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як дику звірину, і почали примірятися, кому ж це його добити, хто ді
стане право першим посмакувати його кров’ю; а він не чув у собі ні 
гніву, ні страху,— тільки велику полегкість, яка зростала в ньому, доки 
життя крапля за краплею витікало з його тіла; він став таким легким і 
очищеним від усього злого, що теж усміхнувся вбивцям, собі самому, 
своїй долі в цьому сні, в цьому будинку, чиї вибілені вапном стіни бу
ли забризкані його кров’ю; аж ось котрийсь із них — уві сні це був 
його син — вдарив його ножем у пах,— «і з мене вийшов останній дух, 
і я, прикривши якимось закривавленим ганчір’ям лице, щоб мене не 
пізнали мертвим ті, що мали впізнати живим, упав на долівку, б’ючись 
у передсмертних корчах»,— усе було, як наяву, отож він не втримався 
і розказав цей сон своєму приятелеві, міністрові охорони здоров’я, а 
той ще більше розтривожив його, повідавши, що точнісінько така 
смерть уже знана в історії людства, і зачитав йому один епізод з обго
рілого фоліанта генерала Лаутаро Муньйоса — «так усе й було, чиста 
правда, матусю!»; слухаючи, в і н навіть згадав дещо з того, що забув 
спочатку: коли його вбивали, всі вікна в президентському палаці зне
нацька розчинилися, хоч не було ніякого вітру; вікон було двадцять 
три, і стільки ж йому завдали ран уві сні,— моторошний збіг, який скін
чився тим, що того ж тижня стався просто-таки розбійницький напад 
на сенат і верховний суд, при байдужому потуранні збройних сил: на
падники каменя на камені не залишили від величного пантеону наших 
героїв — з президентського балкона до пізньої ночі було видно, як бур
хає полум’я, але він незворушно вислухав звістку про те, що з усього 
будинку не вцілів навіть фундамент; народові було обіцяно, що злов
мисників покарають так, щоб нікому більше не кортіло,— проте їх не 
знайшли; а ще він пообіцяв збудувати точну копію пантеону,— проте 
і в наші часи це була всього-на-всього купа недогарків; він і не збирав
ся втаювати свого кошмарного сну про ту страхітливу змову,— навпа
ки, скористався з нагоди знищити законодавчий та юридичний апарати 
старої республіки: він обдарував багатством і почестями сенаторів, де
путатів і верховних суддів, а потім спекався їх, повиганявши всіх у по
сольства до щасливих далеких країв, бо вони вже не були йому пот
рібні, бодай про людське око, як на початку його режиму; він залишив 
при собі тільки свою вірну тінь— озброєного мачете індіанця, який не
відступно ходив за ним повсюди, куштував його страву та воду, стежив, 
щоб дотримувалася належна дистанція, «чатував коло моїх дверей, 
поки генерал гостював у мене: подейкували, що в і н, мовляв, мій таєм
ний коханець, хоч насправді він навідувався до мене разів зо два на 
місяць, щоб я йому поворожила на картах; це було в ті часи, коли він 
ще вважав себе смертним, коли він ще міг сумніватися і вмів помиля
тися, а картам вірив більше, ніж своєму нутру, отож приходив — зав
жди перестрашений, аж постарілий, як тоді, вперше, коли сів навпроти 
мене і мовчки простягнув мені руки,— долоні в. нього були тугі й гла
денькі, наче жаб’ячий живіт, зроду-віку я не бачила таких долонь, хоч 
уже й стара, а людям ворожу змалечку; він простягнув обидві долоні 
разом, і стільки в тому було німого благання та безнадії, таким він 
мені здався стривоженим та зневіреним, що мене вразили не так його 
чудернацькі долоні, як невтішна туга, безвольні уста, нещасне серце 
мордованого сумнівами старого, чию долю не можна було вгадати ні 
по його руці, ні іншими способами ворожіння, котрі я знала, бо як 
тільки він знімав карти, колода робилася темнішою, ніж вода в чорто- 
риї, замість кавової гущі в його чашці була якась каламуть, стирали
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ся всі прикмети» чцо_хоч якось натякали на його майбутнє, на його 
щастя й успіх,— зате можна було ясно вчитати долю кого завгодно з 
його близьких, отож ми побачили його матір Бендісьйон Альварадо, 
яка розмальовувала заморських пташок і була вже така стара, що 
ледве розрізняла кольори у важкому від смороду гниття повітрі,— «бі
долашна матуся!..»; ми побачили нашу столицю, зруйновану таким ска
женим циклоном, що просто дивом дивуєшся, як це його можна було 
назвати жіночим ім’ям; ми побачили якогось чоловіка в зеленій масці, зі 
шпагою в руці, і в і н спитав стурбовано, де той чоловік буває, а карти 
відповіли, що той чоловік щовівторка ближчий до нього, ніж у решту 
днів, і він сказав: «ага!» — та спитав, які в того чоловіка очі, і карти 
відповіли: кольору міцного гуарапо. тільки одне око— таке, як вино 
розглядати на світло, а друге — як дивитися в темряві; і він сказав: 
«ага!» — та спитав, що той чоловік замишляє, і тоді я розказала всю 
правду, все, що мені повідали карти: зелена маска — це віроломність і 
зрада; і він переможно вигукнув: «я вже знаю, хто це, чорти б його 
вхопили!» — то був полковник Нарсісо Міраваль, один з найближчих 
його помічників, який через два дні ні з того, ні з сього пустив собі 
кулю в вухо, бідолаха; отак, згідно з віщуванням карт, вирішувалася 
доля вітчизни й творилася її історія, аж поки він не довідався про яс
новидицю, котра єдина могла безпомилково провістити смерть, тільки 
глянувши в миску з водою,— і він потай пішов її шукати зі своїм озбро
єним мачете ангелом-охоронцем; гірськими стежками, якими проходили 
хіба що мули, вони дісталися до ранчо на плоскогір’ї, де жила яснови
диця зі своєю місяць як овдовілою правнучкою, в котрої було троє ді
тей, а четверте ось-ось мало народитися; ясновидиця лежала в темній 
спальні, паралізована, майже сліпа, але, коли вона попросила, щоб він 
поклав руки на миску, вода засвітилася зсередини рівним ясним сяй
вом, і він побачив себе самого: лежав долілиць на підлозі — в полот
няному мундирі без ступеневих знаків, у крагах, із золотою острогою 
на лівому закаблуці; «де це я?» — спитав він, і стара, вдивляючись у 
сонну воду, відказала: «в кімнаті завбільшки з оцю, я бачу там щось 
таке, ніби стіл, за яким пишуть, і електричний вентилятор, і вікно, яке 
виходить на море, а стіни там білі, і висять картини, де намальовані 
коні, а ще там є прапор з драконом»,— і він сказав: «ага!»— бо зразу 
впізнав канцелярію поруч із конференц-залом, а тоді спитав, як він 
псмре — від ворожої руки чи від тяжкої хвороби, але вона відповіла, 
шо він умре своєю смертю, уві сні, не чуючи болю, і він сказав: «ага!» — 
і, завмираючи, спитав, коли ж це станеться, на що вона відказала: 
«спи собі спокійно, ти не тільки до моїх літ доживеш,— а мені вже сто 
сім, як-не-як,— ти ще й після того проживеш сто двадцять п’ять ро
ків»,— і він сказав: «ага!» — і вбив недужу стару в її гамаку, щоб ні
хто більше не дізнався, як і коли він помре; він задушив її ремінцем 
від золотої остроги, як справдешній кат, вона й писнути не встигла,— 
хоч за все своє житія, у війну і в мирні часи, не вбив нікого, ні люди
ни, ні звіра, вона була єдина, кого він убив власноручно,— «бідолашна 
жінка!» Такі спомини з його ганебного літопису не тривожили його со
вісті осінніми ночами,— навпаки, то були достойні взірці, він міг би 
стати таким, але не став, отож, коли Мануела Санчес розтанула в не
проглядній пітьмі сонячного затемнення, він згадував минуле, жадібно 
прагнучи знову зробитися нещадно жорстоким, щоб люто помститися 
за той глум, який і досі ятрив йому душу; лежачи в гамаку під тама
риндами, він наслухав, як видзвонюють у їхніх кронах дзвіночки вітру,
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думав про Мануелу Санчес, і ненависть до неї не давала йому заснути, 
поки всі його війська шукали її на суші, в морі і в небі, шукали в най- 
глухіших куточках країни, навіть у селітровій пустелі,— та й сліду її 
не знаходили; «де ж ти у дідька поділася? чи ти думаєш, що схова
лась од мене, що я тебе з-під землі не дістану і не покажу тобі, хто тут 
володар?» — питався він, і сомбреро аж підстрибувало в нього на гру
дях від ударів серця; розлючений, він навіть не озивався до матері, яка 
все допитувалася: «чого це ти мовчиш іще з того затемнення, як води 
в рот набрав? куди ти втупився?» — лайнувши подумки свою матусю, 
він мовчки вставав і йшов собі геть, тягнучи свої сирітські ноги і за
хлинаючись жовчю, його самолюбство було уражене непозбутньою гір
котою: «я встряв у цю халепу, бо став справжнісіньким йолопом, бо 
вже не порядкував своєю долею сам, як раніше, бо зайшов у дім хвой- 
ди з дозволу її матінки, а не так, як зайшов колись до тихої й прохо
лодної оселі Франсіски Лінеро в Сантос-Ігуеронес», — це було в ті часи, 
коли він ще не мав Патрісіо Арагонеса і сам являв народові обличчя 
влади: він увійшов, не стукаючи, увійшов, бо йому так заманулося,— 
«годинник саме бив одинадцяту, і я з тераси над патіо почула металіч
ний дзенькіт золотої остроги і зрозуміла, що ці владні кроки по бру
ківці патіо — його кроки, і уявила його на повен зріст ще до того, як 
він став у дверях внутрішньої тераси; як завжди об одинадцятій, про
кричав птах-бугай в гущавині золотавого журавцю, співала іволга, 
очманіла від духмяних грон бананів, які висіли під дашком; у соняч
них променях того фатального серпневого вівторка виблискувало моло
де листя на бананових деревах і сяяли краплі крові на туші молодого 
оленя, якого мій чоловік Понсіо Даса вполював удосвіта й підвісив 
униз головою, щоб стекла кров, тут-таки на подвір’ї, поруч із гронами 
бананів — стиглих, таких соковитих, аж проступали плями; він був біль
ший і похмуріший, ніж могло привидітися уві сні, куртка на ньому 
змокла від поту, чоботи були в грязюці, і ніякої зброї при собі він не 
мав, але позад нього, як тінь, стояв, наче вкопаний, індіанець, поклав
ши руку на рукоять мачете; і я побачила й о г о  невблаганні очі, по
бачила, як він простягнув спроквола свою дівочу руку, зірвав банан із 
найближчого грона й жадібно з’їв, а потім ще і ще,— мало не давля
чись, чвакаючи напханим ротом так, наче то чвакало болото; а сам не 
спускав з мене очей»,— Франсіска Лінеро приковувала його пожадли
вий погляд, збентежена до глибини душі, адже вона зовсім недавно 
вийшла заміж, а він прийшов удовольнити з нею свою хіть, і не було 
такої сили, яка могла б перешкодити йому; «я відчула, як від жаху 
завмер подих у мого чоловіка, котрий сів поруч зі мною,— ми закам’я
ніли, побравшись за руки, і наші серця, поєднані, мов на поштових ли
стівках, злякано билися в унісон під липучим поглядом незбагненного 
старигана, який жер собі й далі банани, жбурляючи лушпайки позад 
себе у двір, незмигно втупившись у мене, а коли обірвав і з’їв усі пло
ди з грона, яке висіло коло вбитого оленя, то кивнув своєму босому ін
діанцеві й сказав Понсіо Даса: «а вийди-но з моїм приятелем, він хоче 
з тобою погомоніти про одну справу»,— і, хоч я вмирала від страху, в 
мене ще вистачило глузду зрозуміти, що єдиний мій порятунок — це 
дати йому робити зі мною все, що він захоче, просто на обідньому 
столі,— я ще й сама допомагала йому знайти моє тіло серед мережив
них спідниць; своїми лаписьками він роздер на мені трико і почав ме
не мацати, а я, задихаючись від його гнилого смороду, тільки й поду
мала приголомшено: «господи, який сором, я ж сьогодні й не милася,
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ніколи було чере^цього оленя!..»; нарешті, після кількамісячного посту* 
він удовольнив свою хіть, але зробив це так похапцем і невміло, наче 
був набагато старший — або ще зовсім безвусий хлоп’як: я ледве здо
гадалася, коли він абияк скінчив свою справу.; украй пригнічений, він 
заплакав схожими на гарячу сечу сльозами і так гірко плакав, що 
здався мені нещасним та самотнім, як сирота, і мені стало жаль не 
тільки його, а й усіх чоловіків на світі, і я почала його втішати, погла
джуючи самими кінчиками пальців по голові: «та годі вам, мій гене
рале, не треба, у вас іще все життя попереду»,— а тим часом індіанець 
повів Понсіо Даса в сад і вбив його там, розкромсавши своїм мачете 
на дрібненькі шматочки, і їх розтягли свині, що й тіла не можна було 
скласти,— «бідолаха,— сказав в і н, — але що вдієш, не було іншої ра
ди, бо це б я мав собі смертельного ворога на все життя». Ці спогади 
були символами його колишньої влади, але вони ще більше розтрою
джували йому душу, бо тепер міцна ропа його влади зробилася рідкою 
водичкою, і він не годен був навіть відмінити своєю волею злі чари 
якогось там затемнення; він здригався, коли цівка чорної жовчі стікала 
йому з губів на столик, за яким він грав у доміно з незворушним ге
нералом Родріго де Агіляром, єдиним військовим, кому він довіряй 
своє життя з тих пір, як подагра скувала суглоби озброєного мачете 
ангела-охоронця,— та все ж, думалось йому часом, чи це довір’я і вла
да, якими він наділив одну людину, не обернуться для нього лихом: 
«хіба не мій вірний друг зробив з мене вола, щоб перегодя здерти шку
ру вождя і перетворити мене на нікчемного палацового каліку, який 
не може віддати жодного наказу, бо все вже наперед виконано? нащо 
була ця дурна комедія — показувати людям замість мене двійника, 
якщо колись вистачало одного босого індіанця, котрий з мачете в ру
ках прокладав мені шлях крізь який завгодно натовп, гукаючи: «геть з 
дороги, сволото, володар іде!»— і хто там знав, де в тому людському 
лісі були справжні патріоти, а де зловмисники, ми тоді ще не здогаду
валися, що найпідступніші — ті, котрі найголосніше кричать: «слава
герою! хай живе генерал!»; а тепер, бачте, всієї армії замало, щоб 
знайти одну якусь паскудну королеву краси, чорти б її взяли!»— і він, 
згадавши, як вона прослизнула крізь непрохідні кордони його старечоГ 
хіті, розлючено жбурляв додолу кісточки, ні з того, ні з сього кидав посе
редині гру: думка про те, що всі, крім нього, врешті-решт знаходять 
своє місце на цьому світі, гнітила його, сорочка на ньому була геть 
мокра від поту — це вперше в такий ранній час, і вітрець із моря сьо
годні смердів падлом, і раптом тоненько, наче флейта, засвистіла гри
жа, занила, потривожена вологою спекою: «це все від задухи»,— не
впевнено сказав він і, глянувши в вікно, зчудувався: що за химерне 
світло над заціпенілим містом, де, здавалося, не було ні одної живої 
душі — тільки зграї наляканих грифів злітали з карнизів лікарні для 
бідних та ще якийсь сліпий на Військовій площі, немов здогадавшись 
про те, що з вікна президентського палацу визирає тремтячий старий, 
замахав до нього ціпком, ніби спонукаючи до чогось, і прокричав щось 
нерозбірливе, чого той не дочув, але сприйняв як ще одну прикмету 
гнітючого передчуття: щось от-от мало статися, проте надвечір того 
довгого похмурого понеділка він ще раз повторив собі: «це все від 
задухи»,— і заснув одразу, як тільки ліг, заколисаний мрякою, яка 
шкреблася у вікна.— він чув це крізь сон, бо спав тривожно, і, проснув
шись, злякано гукнув: «хто там?» — але то билося його власне серце, 
настрахане дивним мовчанням півнів цього ранку: йому здалося, що,
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поки він спав, корабель всесвіту зайшов у якийсь невідомий порт; він 
плавав у якомусь паруючому вариві, всі звірі й птахи, здатні перед
чувати загибель певніше, аніж дурні людські прикмети чи найповажні
ші науки, завмерли від жаху; повітря не стало, час повернув назад, і 
він, звівшись на ноги, відчув, що при кожному кроці серце його роз
бухає, що барабанні перетинки от-от луснуть, а з носа тече якась кип
ляча рідина: «це смерть!» — подумав він, побачивши свою залиту 
кров’ю сорочку, але йому заперечили: «ні, мій генерале,— циклон!» — 
і то справді був найруйнівніший з циклонів, які розбили на низку ост
ровів єдине колись Карібське царство,— катастрофа була така таємни
ча, що тільки він — задовго до того, як сполошилися собаки та кури,— 
зачув її наближення своїм первісним інстинктом, і така несподівана, 
що ледве встигли знайти для неї жіноче ймення, бо офіцерів охопила 
паніка, вони доповідали йому: «так точно, мій генерале, сам чорт узяв 
цю країну!» — але він наказав укріпити двері й вікна шпангоутами, 
поприв’язувати вартових у коридорах, заперти курей та корів у канце
ляріях на другому поверсі, прибити гвіздками кожну річ на її місці,, 
від Військової площі й до найдальших кордонів його похмурого цар
ства, охопленого жахом; вся вітчизна стала на якір і застигла так, 
згідно його рішучого наказу — стріляти за перших ознак паніки, два 
постріли в повітря, третій — по юрбі, а проте ніщо не завадило емер- 
чеві розпанахати своїм страхітливим ножем броньовану головну браму 
палацу й геть далеко занести корів, хоч в ін  навіть не оцінив влуч
ності цього удару, вслід за яким у зяючий пролом, клекочучи, ринули 
горизонтальні водоспади зливи, які сипонули вулканічним градом: з 
гуркотом падали довкруг уламки балконів, плюхалися на землю звірі, 
занесені з підводних лісів, але він не думав про жахливі масштаби 
катаклізму,— в цьому ревінні потопу він питався себе, відчуваючи пря
ний присмак злоби: «де ж ти, Мануело Санчес? через тебе навіть сли
на моя стала гірка! де ж ти щезла в чорта, хіба й ця моя помста, ця 
катастрофа не досягне тебе?» Коли буря втихомирилася, з ним були 
тільки найближчі його помічники; баркасом випливли вони з конфе
ренц-залу, пропливли крізь браму каретного сарая і, дружно вигріба
ючи поміж верхів’ями пальм та вивернутими ліхтарями Військової 
площі, зайшли в мертву лагуну кафедрального собору, і тут й о г о  
знову вразила думка про те, що він ніколи не був і не буде цілковитим 
господарем своєї влади; він страждав од зухвалості цієї гіркої правди, 
а тим часом баркас плив собі далі, натикаючись то на барвисті від
світи вітражів, обрамлених масивним золотим листям, то на смараг
дові грона головного вівтаря, то на надгробки живцем похованих віце- 
королів та померлих від зневіри архієпископів, то на гранітну скелю 
порожнього адміральського мавзолею з зображенням трьох каравел: 
в ін  звелів збудувати цей мавзолей «на той випадок, якщо великий мо
реплавець захоче, щоб його поховали в нас»; обминувши вівтар, вони 
випливли каналом у внутрішнє подвір’я — тепер це був акваріум, який 
просвічувався аж до кахляного дна: там, у глибині, поміж тубероз і со
няшників, шастали цілі косяки риби мохарра; далі вони запливли в 
похмурі води обителі біскайок і побачили порожні келії, клавікорди, які 
плавали посеред басейну музичної зали, а на дні трапезної, під тов
щею нерухомої води,— усіх побожних дів, які втонули в час обіду, кож
на на своєму місці за довгим заставленим стравами столом; випливши 
через балкон, в і н побачив під сяючим небом величезне болото там, де 
колись було місто, і тоді він повірив, «що й справді ця катастрофа
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спіткала світ лише для того, щоб звільнити мене від моєї муки — Ма- 
нуели Санчес, чорти б її взяли! і які ж то варварські методи в господа 
бога супроти наших!» — вдоволено думав він, озираючи безмежну ка
ламутну хлань, усіяну силою-силеннсю потоплих курей,— місто втону
ло в її глибинах, над водою стирчав тільки шпиль кафедрального со
бору, витикався ліхтар маяка та де-не-де виднілися сонячні тераси ка
м’яниць віце-королівського кварталу, а на поодиноких острівцях на 
місці колишнього невільничого порту отаборилися жертви урагану, 
останні, хто залишився живий: «ми недовірливо стежили за пофарбо
ваним у кольори державного прапора баркасом, який стиха плив, про
бираючись поміж дохлими курми, наче крізь водорості; ми бачили сум
ні очі, печальні уста, руку, якою він задумливо благословляв усе дов
кола, щоб ущух дощ і встало сонце,— і тоді він воскресив утонулих 
курей, і наказав воді спадати,— і вона спала!..» Серед бравурних мар
шів, радісного калатання дзвонів, святкової тріскотняви петард на уро
чистому закладенні першого каменю відбудови, серед вигуків юрби, 
яка зійшлася на Військовій площі, щоб уславити благодійника, котрий 
прогнав геть дракона бурі, хтось ухопив його під руку й потягнув на 
балкон,— «бо зараз, як ніколи, народові потрібне ваше підбадьорливе 
слово!» — і перш, ніж йому вдалося втекти, він почув одностайний гук, 
який пройняв його душу, наче вітер з розбурханого моря: «слава ге
рою!»— ще з того найпершого дня, відколи прийшов до влади, він по
чувався зовсім безпорадним, коли на нього дивилося ціле місто: сло
ва застрявали в горлі, і ясно, ніби перед смертю, він збагнув, що йому 
не вистачає і ніколи не вистачить духу стати на повен зріст над безод
нею людської маси,— отож, стоячи на Військовій площі, ми, як зав
жди, побачили ефемерний образ — осяяного ореолом безтілесного ста
рого в білій полотняній одежі, який мовчки поблагословив нас з прези
дентського балкона і за мить зник, але й цієї миттєвої з’яви було до
статньо, щоб ми впевнилися: він є! він, невсипущий, дбає про нас
удень і вночі, сидячи в плетеному кріслі під історичними тамариндами 
матусиного дому в передмісті, про щось думаючи з непочатою склян
кою лимонаду в руці, слухаючи, як шурхотить маїсове зерно, що його 
провіює Бендісьйон Альварадо; крізь марево спеки о третій годині дня 
він бачив, як мати спіймала зозулясту курку, затисла її під пахвою і 
якось навіть ніжно скрутила їй шию, а потім почала умовляти сина, 
зазираючи йому в вічі: «ти скоро нінащо зведешся, заробиш собі су
хоти,— хіба ж можна стільки думати? та ще й не їси нічого, зостань
ся хоч сьогодні в мене повечеряй!» — благала вона його, спокушаючи 
задушеною куркою, яка ще билася в неї в руках, і він мовив: «ну, га
разд, матусю, я зостанусь»,— і до сутінок просидів у плетеному кріслі, 
заплющивши очі, заколисаний ніжним духом, який ішов з казанка, де 
варилася курка,— так він сидів, повен невсипущих дум про нашу долю, 
бо ми почували себе певно в цьому світі лише тому, що вірили: він 
там, і йому не страшні ані чума, ні циклон, ні глузування Мануели 
Санчес,— ніщо, навіть сам час, адже він — месія, котрий думає за нас, 
знаючи, що ми знаємо, що його рішення буде саме таке, якого нам 
треба, бо він пережив усе не завдяки своїй незбагненній хоробрості чи 
винятковій обережності, а тому, що єдиний з нас відав істинні розміри 
нашої судьби,— і він дійшов аж туди, до краю: «там, на східному кор
доні, після важкої дороги я присів відпочити на той останній історич
ний камінь, матусю, де було викарбуване ім’я і дати життя останнього 
солдата, котрий загинув за єдність вітчизни»,— і він побачив похмуре,

126 ГАБРЇЕЛЬ ГАРСІА МАРКЕС. Осінь патріарха



холодне місто сусідньої держави, над яким безперестану сіється нуд
на мжичка, а густий ранковий туман тхне кіптявою; він побачив гарна 
вдягнених людей у трамваях, побачив білих першеронів з плюмажа
ми, парадні екіпажі — то ховали якогось вельможу; побачив дітей, які 
спали на паперті сооору, загорнувшись у газети,— «що воно в дідька 
за чудний народ? чи це часом не поети?» — здивувався він; «та ні, то 
іспанські прихвосиі. вони там при владі»,— пояснили йому, і він повер
нувся з тієї подорожі, захоплений своїм відкриттям: у цілому світі не
має нічого милішого над цей запах гнилуватих плодів гуайяв, цей яр
марковий гамір, цю гостру тугу, що нею крає твою душу призахідне 
сонце вбогої вітчизни, за межі якої він ніколи не переступить,— і не 
тому, що боїться втратити стілець, на якому сидить, як патякають во
роги, «а тому, що людина, матусю,— то дерево, яке росте в лісі, лісова 
звірина, яка покидає своє лігво тільки для того, щоб знайти собі по
їсти»,— полюбляв казати він і, крутячись з боку на бік у важкій пообід
ній дрімоті, час від часу згадував так ясно, наче перед смертю, той да
лекий серпневий четвер, коли він одважився зізнатись у тім, що його 
властолюбство має межі: ця таємниця відкрилася тоді, коли він роз
мовляв наодинці з іноземцем, воїном іншої землі й іншої епохи,— то 
був сором’язливий юнак, наділений честолюбним запалом і від наро
дження позначений тавром самотності; він застиг у дверях, не нава
жуючись переступити поріг кабінету, аж поки його очі не звикли до 
сутінків* напоєних ароматом розпашілих від спеки гліциній, і він поба
чив старого, що сидів у кріслі, поклавши кулак на голий стіл, і був 
такий буденний та непоказний, зовсім не схожий на свої офіційні зо
браження: охорони при ньому не було, зброї — також, сорочка геть 
просякла потом, як у першого-ліпшого смертного, а на скронях було 
поприліплюване листя шалфею — либонь, боліла голова,— «важко бу
ло повірити, що цей наскрізь проіржавілий дід і є ідол нашої юності,, 
найяскравіше втілення наших честолюбних мрій!» — і тільки впевнив
шись у цьому, юнак увійшов до кабінету й назвав себе, і голос його 
пролунав чітко й твердо, то був голос рішучої, дійової людини; «а він 
потиснув мою руку своєю ніжною, млявою рукою, рукою єпископа», 
здивовано, слухаючи фантастичні мрії молодого іноземця, котрий про
сив у нього політичної підтримки та зброї для нещадної війни, яка раз 
і назавжди знищить усі консервативні режими від Аляски до Патаго
нії: «адже ця справа близька й вам, ваше превосходительство, я пе
вен!»— і він,  зворушений юнаковим завзяттям, спитав: «якого дідь
ка ти встряєш у такі діла, хіба тобі вже так життя набридло?» — іно
земець рішуче відповів на це: «найвище у світі щастя — віддати життя 
за вітчизну!» — а в ін  заперечив співчутливо: «не будь йолопом, хлоп
че, вітчизна є тільки в живих, глянь-но сюди,— і, розтуливши кулак, 
показав юнакові скляну кульку на долоні,— одне з двох: або в тебе 
ця штука є, або її чортма, і тільки той нею володіє, хто її має,— 
отак і з вітчизною!» — казав він, поплескуючи молодого іноземця по 
плечу,— так і випровадив його, нічого навіть не пообіцявши, а своєму 
ад’ютантові, який зачиняв двері за юнаком, наказав: «цього хлопця не 
зачіпайте і не стежте за ним, нічого він не зробить, у нього просто га
рячка, як у півника, коли пір’я росте, тільки й усього!» Цей вираз ми 
почули від нього ще раз — після того, як пройшов циклон, і він оголо
сив нову амністію політичним в’язням та дозволив повернутися в краї
ну всім вигнанцям — «ясна річ, окрім грамотіїв: цих я ніколи не впу
щу,— сказав він,— бо в них гарячка, як у тих породистих півників.
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коли пір’я росте, і вони ні на що не здатні, а якщо й здатні на щось, 
то гірші за політиків, гірші за те кодло в рясах, я вам точно кажу! а 
решта хай їде, незалежно від кольору шкіри,— треба, щоб відбудова 
вітчизни стала справою кожного!» — йому хотілося, щоб усі пересвід
чилися в тому, що він знову при повній владі, що збройні сили підтри
мують його, як і раніше,— особливо з того часу., коли він поділив 
між офіцерами верховного командування продовольство й медикамен
ти, а також громадські пожертвування, що їх надсилали з-за кордону 
як допомогу потерпілим від циклону; тепер родини його міністрів від- ' 
почивали щонеділі на пляжах у поставлених там госпіталях та польо
вих палатках Червоного Хреста; військові продавали міністерству охо
рони здоров’я прислану з-за кордону плазму й тонни сухого молока, а 
міністерство охорони здоров’я в свою чергу перепродувало все те лі
карням для бідних; офіцери генерального штабу вдовольняли своє че
столюбство підрядами на громадські відбудовчі роботи: була прийнята 
широка програма відновлення — після того, як посол Уоррен надав 
країні надзвичайну позику, одержавши для своєї держави необмежене 
право риболовлі в наших територіальних водах,— «чорт би їх побрав, 
тільки той володіє, хто має!..» — думав він, згадуючи кольорову куль
ку, яку показував колись тому жалюгідному мрійникові, про котрого 
більше й не чув нічого; захоплений планами відбудови, він особисто 
займався кожною дрібницею, як то було на початку його правління; в 
сомбреро та мисливських чоботях він з ранку й до ночі місив болото, 
обходячи всі вулиці, щоб відбудоване місто нічим не відрізнялося від 
того, яке він бачив у своїх снах, снах самотнього утопленика; він на
казував інженерам: «заберіть звідсіля ці будинки й перенесіть отуди, 
а то вони мені муляють очі!» — і будинки переносили: «підніміть мет
рів на два цю вежу, щоб із неї видно було кораблі на морі!» — і вежу 
піднімали; «поверніть цю річку навпаки, вона не туди тече!» — і річку 
повертали — негайно, не задумуючись; він був такий заклопотаний цією 
гарячковою відбудовою, своїми планами, що геть занедбав менш істот
ні державні справи і зовсім розгубився, коли неуважний ад’ютант 
випадково бовкнув йому про дітей, а він, наче з неба звалившись, зди
вувався: «що за діти?» — «ті діти, мій генерале»,— «та які ж у дідька 
ті діти?» — виявляється, від нього приховували, що армія таємно три
має під вартою дітей, які виймали з мішка виграшні номери, коли розі
грувалася й о г о  лотерея,— військові боялися, щоб діти, бува, не прого
ворились, чого це щоразу виграє президент; батькам, які допитували
ся, де їхні діти, чому їх не відпускають додому, просто казали: «це не 
відповідає дійсності!» — а тим часом придумували кращу відповідь: 
їм казали, що все це — вигадки зрадників, наклепи опозиції, а тих, 
котрі бунтували перед однією з казарм, довелося відігнати міномет
ним вогнем,— «це була добряча бійня, мій генерале, але ми не допо
відали вам, щоб не турбувати зайве; діти й справді замкнуті в підзе
меллях портової фортеці, умови для них там чудові, вони всі до од
ного здорові й бадьорі, та лихо в тому, що їх там назбиралося зараз 
тисячі зо дві, і ми не знаємо, що з ними робити, мій генерале!» Безпо
милковий спосіб виграшу в лотереї спав йому на думку цілком випад
ково, коли він якось побачив більярдні кулі з цифрами на боках,— 
ідея була така геніально проста, що спершу навіть він не йняв віри 
своїм очам, коли побачив юрмиська охочих спробувати щастя, які ще 
опівдні зібралися на Військовій площі й під палючим сонцем нетерпля
че очікували чуда; в натовпі лунали вдячні вигуки, а яскраві транспа-
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ранти обіцяли вічну славу найщедрішому, який розподіляє щастя; ви
ступали музики й канатоходці, там і сям продавали фрітангу 1 та інше 
їдло, грали в допотопні рулетки й нецікаві вже лотереї, де білети витя
гають якісь звірята,— то все було сміття минулого, мародерство дов
кола фортуни, силкування урвати хоч крихітку примарного щастя,— 
і ось о третій годині розчинилися балконні двері і вийшло троє дітей, 
яким ще не сповнилося семи років,— їх вибрали навмання самі люди, 
щоб ні в кого не було сумніву щодо чесного ходу гри; дітям роздали 
мішки різних кольорів — перед тим кілька понятих засвідчили, що в 
кожному мішку лежить десять більярдних куль, пронумерованих від 
нуля до дев’яти,— «сеньйори, увага!» — натовп завмер,— «зараз кожна 
дитина витягне з зав’язаними очима одну кулю зі свого мішка: спершу 
з синього, потім — із червоного, а вже потім — із жовтого»,— і всі 
троє дітей по черзі засовували рученята в мішок і намацували між де
в’ятьох звичайних куль десяту, холодну,— їм тайкома було наказано 
брати тільки холодну кулю,— і, вийнявши, показували її натовпу та 
називали цифру; так вони виймали три холодні кулі, які до того ле
жали кілька днів у льоду, а три названі дітьми цифри збігалися з 
цифрами президентового лотерейного квитка; «але ми й гадки не 
мали, мій генерале, що діти можуть проговоритися, ми схаменулися 
занадто пізно, коли вже не було іншого виходу, як сховати їх,— спо
чатку три, згодом п’ять, а далі й двадцять трійок, ви уявляєте, мій 
генерале!» — отож, потягнувши за ниточку, він розмотав цілий клубок 
і врешті-решт докопався, що все його верховне командування заплу
талося в зачаклованих тенетах державної лотереї, що тільки перші 
діти виходили на балкон з дозволу батьків, котрі спочатку навіть на
вчали їх, як розпізнати навпомацки цифри на мармурових кулях, а реш
ту дітей доводилося вже тягти силоміць, бо пішла чутка, що з того 
клятого балкона діти не повертаються,— батьки ховали їх, де тільки 
могли, хоронили живцем, а тим часом штурмові групи розшукували ді
тей ночами, спеціальні підрозділи оточували Військову площу — не для 
того, щоб контролювати стихійні виступи, як доповідали йому, а для 
того, щоб тримати на відстані людську юрбу, поганяючи її, наче стадо 
худоби, під страхом смерті; дипломати, які хотіли бути посередниками 
в цьому конфлікті й просили аудієнції, натикалися на глухий мур: те
пер самі урядовці верзли їм усілякі нісенітниці про й о г о  дивовижні 
хвороби — він, мовляв, не в змозі нікого приймати, бо в животі в нього 
розвелися жаби, він страждає від безсоння, оскільки змушений спати 
лише стоячи,— в нього на спині виріс кістяний гребінь, такий, як в ігу
ани; від н ь о г о  приховували протести й прохання, що надходили з 
усіх кінців світу.— не показали навіть телеграми самого папи рим
ського, в якій той висловив свою апостольську скорботу з приводу долі, 
що спіткала безневинні душі; «батьки збунтувалися, у в’язницях уже й 
місць немає, та це ще півбіди,— ми не можемо знайти жодної дитини 
для проведення наступної лотереї, мій генерале!..» — «чорти б вас усіх 
побрали, в таку халепу вскочити!» А проте він таки не усвідомлював, 
яка бездонна прірва розверзлася перед ним, аж поки не побачив дітей, 
що товпилися у внутрішньому дворі портової фортеці, наче худоба на 
різниці: вони вибігали з підземель і мчали наосліп, немов ті кози,
яких зненацька випустили з темного хліва на сонце,— вони заблуди
лися в сонячному світлі після стількох місяців страхітливої ночі, їх

1 Страва зі смажених помідорів, перцю та гарбуза. (Прим, перекладача.).
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було так багато, що вони здавалися йому не двома тисячами окреміш
их істот, а однією величезною безформною твариною, від котрої тхну
ло прілою шкірою, котра глухо ревіла, наче підземні води; багатоли
кість цієї тварини рятувала її від знищення, бо неможливо було без
слідно знищити стільки життів — тоді б від жаху перекинулася догори 
дном земля; «чорт би його побрав, немає виходу]» — переконавшись у 
цьому, він скликав верховне командування, чотирнадцять тремтячих 
воєначальників, котрі ще ніколи не видавалися такими грізними,— як
раз тому, що вони іце ніколи не були такі на смерть перелякані, як 
нині; він довго й пильно дивився у вічі кожному з них по черзі і поба
чив, що він — один проти всіх, і тоді, рішуче випроставшись, закликав 
їх до єдності, необхідної зараз конче, бо йдеться про добре ім’я та 
честь збройних сил; він відпустив їм усі гріхи, поклавши міцно стисну
тий кулак на стіл,— щоб ніхто, бува, не помітив, як тремтить його 
рука, не завважив його непевності,— і наказав усім залишатися на сво
їх місцях, виконувати свій обов’язок так само ретельно, як і раніше, 
«бо нічого не сталося, таке моє найвище й остаточне рішення; засідан
ня скінчилося, за все відповідаю я!» Задля звичайної обережності ді
тей з портової фортеці наказано було перевезти вночі фургонами до без
людних районів країни, і він поклав край бурі протестів, зробивши 
урочисту офіційну заяву про те, що ніякої проблеми дітей не існує: 
«уряд не тримає під вартою дітей, більше того,— у в’язницях країни 
немає жодного в’язня; чутки про масові арешти — підла брехня зрад
ників, які сіють розбрат; двері нашої держави відчинені для всіх, хто 
хоче встановити істину,— приїздіть, дивіться!..» — і невдовзі прибула 
комісія Ліги Націй, обдивилася всю країну, зазираючи під кожний ка
мінчик, допитала всіх, кого тільки хотіла,— з такою скрупульозністю, 
що Бендісьйон Альварадо поцікавилася: «що воно за пройдисвіти, вбра
ні, як ті спірити?» — бо комісія шукала дві тисячі дітей і в неї — під 
ліжками, в кошиках для шитва, в банках із фарбами,— але врешті- 
решт офіційно засвідчила, шо всі в’язниці дійсно зачинені, в країні па
нує лад і спокій, немає ніяких доказів того, що тут порушувалися чи 
порушуються, внаслідок якихось протизаконних дій або ж навпаки — 
бездіяльності, права людини,— «спіть спокійно, генерале!» — і вони 
поїхали, а він помахав їм з вікна вишитою хустинкою, полегшено зіт
хнувши при думці, що покінчив з цим раз і назавжди: «бувайте, бовду
ри, попутного вам вітру й щасливого плавання, справі кінець!» — але 
генерал Родріго де Агіляр нагадав йому, що справі ще аж ніяк не кі
нець: «діти ж залишилися, мій генерале!» — і в ін  стукнув себе по 
лобі: «от дідько, я ж зовсім забувся! що ж його робити з дітьми?» 
Щоб не сушити собі довго голови — «потім щось придумаю краще!» — 
він наказав перевезти дітей із сельви, де їх ховали, в провінцію, де 
постійно йдуть дощі, «зате немає цього клятого вітру, який розносити
ме їхні голоси», де так мокро, що звірі гниють живцем, а слова обро
стають мохом — от вільгості, де восьминоги плавають поміж дерев; 
він наказав перевезти їх в андські печери, де завжди стоїть туман, щоб 
ніхто не дізнався, де вони; наказав переміщувати їх з похмурих гнилих 
листопадів у снекотні захмарні люті, щоб ніхто не взнав, у якому вони 
часі; він посилав їм хіну та вовняні ковдри, коли дізнався, що їх тру
сить лихоманка, бо вони простояли багато днів по шию в воді, ховаю
чись на рисових полях від аеропланів Червоного Хреста; він наказав 
забарвити в червоний колір сонячні промені та сяйво зірок, щоб вилі
кувати дітей від скарлатини; він наказав обпилювати їх з повітря
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інсектицидами, щоб їх не пожерла тля платанових гаїв; він засипав їх 
дощами з карамельок та снігами з морозива, літаки скидали для них 
на парашутах різдвяні іграшки, щоб діти були вдоволені, доки він знай
де якесь чудове рішення щодо їхньої дальшої долі; він думав про 
них, аж поки ця думка не вивітрилася благополучно з його поганої 
вже пам’яті, і він забув про них, і занурився в скорботну драговину 
нескінченних, одноманітних безсонних ночей; одного вечора, зачувши 
дев’ять металевих ударів, він познімав з карнизів президентського па
лацу курей, що примостилися там спати, відніс їх до курника, і ще не 
встиг перелічити всіх курей на сідалах, коли увійшла птахівниця-му- 
латка й почала збирати знесені за день яйця; на нього війнуло її гаря
чим юним палом, він почув, як зашелестіла білизна, і кинувся на жін
ку,— «обережніше, генерале,— прошепотіла вона, затремтівши, — по
б’єте яйця!..» — «хай собі б’ються до дідька!» — відказав він і одним 
махом повалив її додолу, знемагаючи від бажання втекти світ за очі 
з цього вівторка, запаскудженого зеленим послідом сонних курей, пос
лизнувся й стрімголов полетів у примарну безодню запаморочення,— 
крізь струмки поту й віддих сильної жінки, і брехливі обіцянки забут
тя; він падав, залишаючи за собою дзенькітливий слід летючої зірки, 
своєї золотої остроги, сморід надсадного сопіння нетерплячого коханця, 
своє собаче скавуління; завмираючи від щемливого жаху буття, він 
летів у прірву крізь безгучні перекоти грому й миттєві спалахи бли
скавиць смерті,— але на дні безодні його чекала та ж сама загидже
на долівка курятника, безсонна дрімота курей, стурбована мулатка у 
вимазаному жовтками платті, яка звелася, нарікаючи: «от бачите, ге
нерале, я ж вам казала, що яйця поб’ються!» — віщ насилу стримую
чи лють після ще одного кохання без кохання, пробурчав: «запам’я
тай, скільки їх там побилось, я вирахую з твоєї платні!»-^-і пішов; о 
десятій він зайшов до корівника та оглянув ясна своїм коровам; за
зирнувши у вікно барака, де жили його наложниці, побачив на підлозі 
породіллю, що корчилася з болю,— повитуха саме приймала дитину, 
це був хлопчик, навколо шиї в нього навинулася пуповина: «як ми 
назвемо його, мій генерале?» — «як самі хочете», — відказав він; об 
одинадцятій, як завжди, він перелічив вартових, перевірив замки, 
накрив ганчір’ям клітки з птахами і погасив світло; пробило два
надцять— країна була спокійна, світ спав, і він теж побрів у спальню 
крізь темінь та миготіння миттєвих світанків— спалахів маяка; він по
вісив лампу — на випадок нагальної втечі, заперся на три замки, три 
засуви і три защіпки, всівся на свій переносний стільчак і, по кра
пельці видушуючи з себе сечу, почав пестити свою безжалісну дитину, 
свою грижу, аж поки не зацитькав її і вона заснула в його руці, біль 
нарешті затих, — але за якусь мить повернувся знову, коли повів вітру 
з далекої селітрової пустелі заніс у вікно спальні відгомін пісні, яку 
співало безліч ніжних, лагідних голосів, пісні про лицаря, «що пішов 
на війну та в чужу сторону, ой леле, ми з походу того виглядали його 
на баскому коні, а його з чужини принесли у труні, ой леле!..» — 
хор був такий незчисленний і далекий, що можна було заснути, ска
завши собі, що це співають зірки, але він схопився, розлючений: «до
сить! к чорту! — зарепетував він,— або я, або вони!..» — і виявилося, 
що вони, бо ще до сходу сонця він наказав посадити дітей на баржу 
з цементом і випровадити — «хай собі співають!» — за межі територі
альних вод, де баржу було підірвано динамітом, отож діти навіть не 
встигли відчути болю, вони все ще співали; а коли до нього з’явилися
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ті троє офіцерів, які вчинили цей злочин, і допозіли: «ваш наказ вико
нано, мій генерале!» — він підвищив їх у званні відразу на два чини та 
нагородив медалями «За вірну службу», а потім наказав розстріляти 
їх, як звичайних злочинців, «бо є накази, які можна віддавати, але не 
можна виконувати, чорти б вас узяли! бідолашні діти!..» Такі суворі 
випробування зміцнили в ньому давню переконаність: найлютіший во
рог— довірливість — сидить у тобі самому, адже ті, кого він сам оз
броював та звеличував, щоб вони були опорою його режиму, рано чи 
пізно обпльовували руку, яка їх годувала; він знищував їх одним уда
ром, а на їхнє місце витягав на світ божий інших,— той, хто ще вчора 
був ніщо, одержував з його ласки найвище звання, він навмання тикав 
пальцем: «ти— капітан, ти — полковник, ти — генерал, решта всі — 
лейтенанти! якого вам ще дідька треба?»; він стежив, як вони товсті
шають у своїх мундирах, аж шви тріщать, а потім губив їх з очей, поки 
якась несподіванка, от як ця історія з двома тисячами незаконно затри
маних дітей, не допомагала йому виявити зраду — і не кого-небудь, а 
всього верховного командування збройних сил, «які здатні тільки моло
ком обпиватися, а як почнеться веремія, — тільки й уміють, що накла
сти в миску, з якої перед цим їли! а я ж усіх вас спородив, чорти б вас 
ухопили, сотворив зі свого ребра, дав вам і хліб, і шану!» — та все ж 
він не мав ані хвильки спокою, рятуючись від їхнього властолюбства, 
догоджаючи їхнім амбіціям, найнебезпечніших він тримав ближче до 
себе, щоб легше було слідкувати за ними, а не таких спритних відси
лав у прикордонні гарнізони; це через них він згодився на окупацію 
країни морськими піхотинцями, а не задля того, щоб боротися з жов
тою лихоманкою, як написав посол Томпсон в офіційному комюніке, і не 
для того, щоб вони захистили його від народного гніву, як запевняли 
політичні вигнанці: «я хотів, щоб наших військових навчили бути по
рядними людьми, то вони справді вивчилися — почали ходити в череви
ках, підтиратися папером та користуватися•презервативами, тільки й 
усього! зате мене грінго надоумили організувати паралельні служби, 
щоб розпалити суперництво між офіцерами, придумали для мене управ
ління національної безпеки, генеральне бюро розслідувань, державний 
департамент охорони громадського порядку і ще стільки різних штук, 
що я й сам ніяк не запам'ятаю, як вони називаються!»—то все були іден
тичні органи, які він тільки видавав за різні, щоб спокійніше жити се
ред вирування пристрастей, вселяючи офіцерам кожної з цих служб 
певність, що всі інші стежать за ними; він постачав казарми порохом, 
до якого був намішаний прибережний пісок; сьогодні говорив одне, а 
завтра — інше, заплутував усіх так, що ніхто не знав до пуття його 
справжніх намірів; та все ж вони повставали, і він вривався до казарм 
з піною на губах, репетуючи: «геть, боягузи, тут командую я!» — і офі
цери, які щойно влаштовували стрільби по його портретах, заклякали на 
місці, розгублені; «негайно роззброїти!» — кричав він, і стільки влад
ного гніву було в його голосі, що вони самі складали зброю; «геть уні
форму! це одяг для справжніх мужчин!» — і вони скидали мундири; ко
ли збунтувалася казарма Святого Ієроніма, він зайшов туди сам, без 
охорони, через головні ворота, ледве тягнучи свої величезні хворі ста
речі ноги, пройшов між двома шеренгами заколотників, які виструнчи
лися, віддгючи честь своєму головнокомандуючому, увійшов беззброй
ний до штабу, де засідало командування повсталих, і, не тямлячи се
бе з люті, владно гаркнув: «ану — всі пиками на підлогу, виродки!» — 
і дев’ятнадцять штабних офіцерів полягали ницьма на підлогу; їх во
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зили селищами побережжя, змушуючи їсти землю, щоб усі бачили, 
чого варт військовий без форми: «сучі діти!» — в гаморі збудженої ка
зарми йому чулися власні рішучі накази: розстріляти в спину всіх при
звідців бунту, а їхні трупи повісити за ноги просто неба, виставити на
показ, — хай усі дивляться, що буде з тим, хто посміє плюнути в бо
га, — «бандюги!»; та все ж колотнеча на цьому не припинялася, крива
ві чистки допомагали не надовго, і досить було найменшої його необач
ності, щоб знову опинитися в щупальцях цієї потвори, яку він, здава
лось, вивів до ноги,— і яка знову й знову плодилася під дахом його 
влади, в захистку вимушених привілеїв, з тих окрушин прав та до
вір’я, що ними він хоч-не-хоч мусив наділяти найвідважніших офіце
рів, адже не міг утриматися без них, — хоч і з ними теж важко було 
утриматися, він був приречений все життя дихати повітрям, від якого 
задихався, — «де ж у дідька справедливість?!» — і хіба ж можна було 
стерпіти «ці вічні напади наївності в мого вірного друга Родріго де 
Агіляра, який зайшов до мого кабінету, ну, просто вмираючи од ціка
вості, так йому кортіло взнати, що сталося з тими двома тисячами ді
тей, що про них увесь світ каже, нібито ми втопили їх у морі», — і він, 
не змигнувши оком, відказав: «не вірте підлій брехні зрадників, дру
же, діти ростуть собі з ласки божої, я чую щоночі, як вони співають 
десь там». — і, описавши рукою широке коло, вказав на якусь не- 
визначену точку всесвіту; він збив з пантелику самого посла Еванса, 
відповівши йому незворушно: «я не розумію, про яких дітей ви мене 
питаєте, якщо делегат вашої ж таки країни на засіданні Ліги Націй 
заявив публічно, що всі діти живі й здорові і ходять до школи? от на
пасть!» — але навіть він був безсилий запобігти лихові, коли його роз
будили серед ночі й доповіли: «мій генерале, збунтувалися два най
більших гарнізони, а також Графська казарма — за два квартали від 
президентського палану! очолює заворушення генерал Бонівенто Бар
боса, в нього півтори тисячі до зубів озброєних солдат; зброю їм поста
чали контрабандою консули, що підтримують опозицію; тут нічого 
пальця смоктати, мій генерале! тепер ми вже точно полетимо під три 
чорти!..» Раніше цей вибух вулкана розбудив би в ньому жадобу ризи
ку, а нині він краще, ніж будь-хто, знав тягар своїх літ: у ньому вже 
ледве стачало сили волі, щоб зносити внутрішні руйнування свого ор
ганізму; зимовими вечорами він не міг заснути, не втихомиривши пе
стощами й колисанками — «спи, моє дитя!» — ниючого болю грижі; в 
нього аж серце заходилося, коли він вичавлював із себе по краплині 
свою душу, наче крізь якийсь фільтр, геть позабиваний пліснявою за 
стільки самотніх годин, які він просиджував щоночі на стільчаку; його 
давно вже зраджувала пам’ять, і він не знав точно, хто що робить і хто 
чим дише, — такий був його талан у цій жалюгідній оселі, яку він за
любки поміняв би на іншу, якнайдалі звідси, в першому-ліпшому інді
анському селищі, де б він міг спокійно доживати свого віку, де ніхто б 
і не здогадувався, що це він був незмінним президентом вітчизни про
тягом стількох нескінченно довгих років, що й сам загубив їм лік; а 
проте генерал Родріго де Агіляр, коли прийшов до нього як посередник, 
щоб знайти якийсь прийнятний компроміс із заколотниками, побачив пе
ред собою не того недоумкуватого діда, який спав на аудієнціях, а го
тового до бою бізона, — й о г о  колишнього, і в ін  відрізав, не за
мислюючись; «я не піду зі свого посту, про це не може бути й мови!» — 
хоч мова йшла не про те, йти чи не йти: «всі проти нас, мій генерале, 
навіть церква!» — «ні, церква з тим, у кого влада!» — заперечив він;
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«генерали з верховного командування засідають уже дві доби, але так 
і не дійшли згоди!» — «дурниці, — сказав він, — ти сам побачиш, що 
вони вирішать, як тільки дізнаються, хто їм більше заплатить!» — «во
жаки цивільної опозиції врешті-решт скинули маску й підбурюють лю
дей, вже не криючись, просто на вулицях!» — «ага, тим краще, повісьте 
їх по одному на кожен ліхтар Військової площі, щоб усі знали, хто тут 
господар!» — «але це неможливо, мій генерале, з ними народ!» — 
«брехня, — відказав він, — народ зі мною, і мене звідси хіба що мерт
вого винесуть, ясно?!» — і він грюкнув кулаком по столу, як робив це 
завжди, приймаючи остаточне рішення, і пішов собі спати, а коли про
кинувся вранці, — час уже було доїти корів, — то побачив, що конфе
ренц-зал став схожий на якийсь смітник: виявляється, повстанці з 
Графської казарми закидали палац камінням і вогняними кулями, всі 
вікна в східній галереї були побиті, перелякана челядь усю ніч гасила 
вогонь: «ми цілісіньку ніч не спали, мій генерале, бігали то туди, то сю
ди з ковдрами та водою, бо вогонь займався скрізь, де й подумати не 
можна!» — але він не дуже дослухався: «я ж вам казав — не зважай
те!» — бурчав, ледве тягнучи свої здоровенні ноги мерця засипаними 
попелом коридорами, ступаючи по обгорілому лахміттю килимів та го
беленів,— «вони сказали, що це ще не все,— повідомили його,— вог
няні кулі, мовляв, — це тільки попередження, а далі буде справжній 
обстріл, мій генерале!» — але він, ні на кого не дивлячись, вийшов у 
сад, наслухаючи, як у вранішній млі з тихим шерехом розтуляються 
троянди та навперебій кукурікають півні, розбуджені вітром з моря; 
«то що ж нам діяти, мій генерале?..» — «я вам сказав — не зважайте! 
якого ще дідька!» — і він за звичкою пішов прослідкувати, як там дої
тимуть корів, отож трохи згодом повстанці з Графської казарми поба
чили біля своїх воріт запряжений мулами віз, — як і щоранку, їм при
везли шість бочок молока з президентської ферми; на козлах сидів той 
самий, що й завжди, візник, він гукнув їм: «генерал посилає вам моло
ко, хоч ви й плюєте на руку, яка вас годує!» — він прокричав це так 
простодушно, що генерал Бонівенто Барбоса дозволив своїм солдатам 
забрати молоко, — з умовою, що спочатку візник скуштує його сам, 
щоб знати, чи воно не отруєне; залізні ворота казарми відчинилися, й 
півтори тисячі заколотників побачили з внутрішніх балконів, як віз ви
їхав на середину брукованого двору й зупинився там, побачили орди
нарця, котрий виліз на козли з кухлем та ополоником у руках, щоб узя
ти молока на пробу, побачили, як він відкрив першу бочку, побачили, 
як його підхопила ефемерна хвиля сліпучого спалаху, — та й не поба
чили вже більше нічого навік-віків у вулканічному полум’ї похмурої 
жовтої будівлі, чиї руїни, між яких потім уже не виросло жодної квіт
ки, на якусь мить зависли в повітрі від страхітливого вибуху шести бо
чок динаміту. «Ну, от і все...» — зітхнув він у своєму палаці, здригнув
шись од вибухової хвилі, яка зруйнувала ще чотири будинки поблизу 
казарми й геть побила весільні сервізи в шафах усіх осель, аж до най- 
віддаленіших околиць міста; «ну, от і все...» — зітхнув він, коли фур
гони для сміття вивезли з двору портової фортеці трупи вісімнадцяти 
офіцерів, котрих розстріляли, вишикувавши у дві шеренги, щоб заоща
дити патрони; «ну, от і все...» — зітхнув він, коли генерал Родріго де 
Агіляр, виструнчившись, доповів йому, що в’язниці знову переповнені 
політичними в’язнями; «ну от і все...» — зітхнув він, зачувши урочисту 
музику, калатання радісних дзвонів, лускіт святкових петард, які спо
віщали, що настає нове сторіччя миру і спокою; «ну, от і все, чорти б
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його побрали, кінець веремії!» — сказав він, і такий був певний у цьо
му, так безтурботно нехтував особистою безпекою, що якось уранці, по
вертаючись з корівні, був зраджений своїм інстинктом і не встиг вчас
но помітити лжепрокаженого, який виріс із-за трояндових кущів, засту
пивши йому дорогу; занадто пізно розгледів в і н крізь жовтневу мря
ку, як блиснув револьвер, — тремтячий вказівний палець уже натискав 
на курок, коли в і н ,  випнувши груди й широко розпростерши руки, за
кричав: «сміливіше, боягузе, сміливіше!» — вражений тим, що його 
смерть прийшла зовсім не так, як було йому роковано, як він ясно ба
чив сам, на власні очі, у віщих водах; «стріляй, якщо ти мужчина!» — 
крикнув він, і нападник на якусь мить завагався, губи в нього пересох
ли, рішучість ослабла, — і тоді в і н щосили зацідив йому в вухо, збив 
з ніг і вже лежачого нещадно вдарив у зуби, наче довбешкою, і, немов 
з того світу, почув тупіт охорони, яка збігалася звідусіль на його крик, 
побачив сині спалахи п’яти блискавиць — то нападник п’ять разів під
ряд вистрілив собі в груди, щоб не потрапити живим до страшних рук 
катів з президентської охорони;- він переступив через скорчене в крива
вій калюжі тіло і, заглушуючи своїм громовим голосом гамір перепо
лоханого дому, наказав четвертувати труп, зробити з нього в’ялене м’я
со і виставити, — «щоб для інших була наука!» — засолену голову на 
Військовій площі, праву ногу на східному кордоні, в Санта-Марія-дель- 
Алтар, ліву — на крайньому заході, в селітровій пустелі, одну руку — 
на плоскогір’ї, другу — в сельві, а шматки тулуба підсмажити на сви
нячому салі й виставити по всіх усюдах на сонце, хай лежить аж поки 
самі кості не зостануться, щоб кожен у цьому триклятому борделі не
гритянському знав, що буде з тим, хто піднімає руку на свого батька; 
все ще зелений від люті, він пройшов повз трояндові кущі, які прези
дентська охорона очищала багнетами від прокажених: «ану, покажіть
ся, бандюги!»; піднявся сходами, розштовхуючи носаками паралітиків: 
«ану, кажіть, хто вас на світ привів, од кого ваші матері понесли, сучі 
ви сини!»; прогупотів коридорами, волаючи: «геть з дороги, коли йде 
володар, чорти б вас побрали!» — той крик на смерть перелякав уря
довців та нахабних лакуз, які тільки-но почали прославляти безсмерт
ного, а він біг далі, лишаючи за собою розжарену лавину — своє сопін
ня; наче прудка блискавка, промчав через конференц-зал, ускочив до 
своєї спальні, заперся на три замки, три засуви й гри защіпки і самими 
кінчиками пальців скинув з себе загиджені штани. Він не мав спокійної 
хвилини, вистежуючи свого потаємного ворога, того самого, хто дав ре
вольвер лжепрокаженому: нутром своїм чув, що ворог цей — десь по
руч, такий близький йому, що знає навіть тайники, де він ховає мед; 
це його очі підглядають у замкові щілини, а вуха стирчать зі стін 
завжди і всюди, — «як мої портрети!..» — про його всюдисущість на
гадувало свистіння січневих пасатів і млосний подих жасмину в душні 
ночі; цілими місяцями ворог переслідував його в кошмарах безсоння, 
моторошно човгаючи своїми примарними ногами, чигаючи на нього в 
найпотаємніших закапелках темного дому, — аж поки не матеріалізу
вався одного вечора за грою в доміно, і коли в і н побачив руку, яка 
неквапно поклала кісточку «дубль-п’ять», закінчивши гру, внутрішній 
голос підказав йому, що це і є рука зрадника: «а чорти б тебе взяли, 
оце ж бо вона!..» — подумав він і, збентежений, підвів голову, і в сяйві, 
яке лилося згори від лампи, побачив прекрасні очі свого вірного, щиро
го друга, генерала артилерії Родріго де Агіляра: «оце так-так!., мій 
кревний побратим, моя опора й підмога!., ні, цього не може бути!..» —
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болісно думав він. розгадуючи аж тепер усі ті підступи та брехні, що 
ними його обплутували роками, аби тільки приховати страшну прав
ду: його найдорожчий друг продався спритним політикам,— а він же 
сам, сподіваючись мати з того користь, повитягав їх усіх із найглухі- 
ших задвірків війни за федерацію, дав їм багатство й нечувані приві
леї, дозволив їм використовувати, як заманеться, себе самого, аж по
ки вони не піднеслися так, що старій аристократії, зметеній з дороги 
нездоланним вітром ліберального руху, навіть не снилося, — «якого 
ще дідька? а їм усе було мало, вони захотіли посісти місце божого об
ранця, вони захотіли стати мною, виродки!..» — і допомагала їм у цьо
му така розумна та навдивовижу обачна людина — той, хто користу
вався найбільшим й о г о  довір’ям і необмеженою владою, єдиний, від 
кого в і н брав папери на підпис: спочатку вислуховував, як звучатиме 
новий й о г о  указ чи закон, вказував, що треба виправити і, замість 
підпису, прикладав до паперів палець та ставив державну печатку 
перснем, що зберігався у сейфі, код якого знав тільки в і н один; «ось, 
маєте, друже, — примовляв він, повертаючи підписані таким чином па
пери,— тепер можете підтиратися ними»,— а вийшло так, що генерал 
Родріго де Агіляр зумів установити всередині й о г о  влади свою влас
ну систему влади, таку ж необмежену та прибуткову, — «але й цього 
йому було замало, отож він тишком-нишком почав готувати заколот 
у Графській казармі, а допомагав йому в цьому посол Нортон, його 
друзяка, з яким вони провідували голландських повій, його вчитель 
фехтування, котрий привіз для заколотників зброю в бочках з-під нор
везької тріски — контрабандою, скориставшись тим, що дипломати не 
платять мита, — а сам лестив мені за партією ‘ в доміно, та все за
певняв, що ніде немає, мовляв, такого дружнього, такого справедливого, 
взірцевого уряду, як мій; це вони вклали револьвер у руку лжепрокаже- 
ного — разом із п’ятдесятьма тисячами песо, розрізавши спочатку всі 
банкноти надвоє, ми відкопали ці половинки при обшуці в домі злочин
ця, а ті половинки, що їх бракувало, повинен був йому вручити після 
мого вбивства мій щирий друг,— ти чуєш, матусю, що діється на світі?., 
а коли в них із цим не вийшло, то вони поклали собі прибрати мене, 
не проливаючи крові: генерал Родріго де Агіляр заходився збирати 
свідчення, буцімто я ночами не сплю, а тиняюся темним палацом та 
розмовляю з вазами або портретами героїв і архієпископів; буцімто я 
ставлю термометри коровам та годую їх фенацетином, щоб збити тем
пературу; буцімто я звелів побудувати мавзолей для адмірала, якого й 
на світі нема, він, мовляв, мені в гарячці привидівся, — а я на влас
ні очі бачив три каравели, які кинули якір у морі просто перед моїм 
вікном; вони кажуть, що я розтринькав державну скарбницю, накупо
вуючи всіляких хитромудрих приладів, та ще й вимагав, щоб астрономи 
порушили лад у всій сонячній системі, аби лише потішити королеву 
краси, яка теж, мовляв, існувала тільки в моїй божевільній уяві; вони 
кажуть, що в один із нападів старечого недоумства я наказав поса
дити дві тисячі дітей на баржу з цементом і підірвати її в морі, ма
тусю!..» — «ви тільки подумайте, от сучі сини!..» — і на основі цих свід
чень генерал Родріго де Агіляр та всі офіцери штабу президентської 
охорони вирішили помістити й о г о  в притулок для знаменитих ста
рих, у дім над скелями, — це мало статися опівночі першого березня, 
під час традиційної щорічної вечірки на честь Святого ангела-оборон- 
ця, заступника всіх охоронців, —■ «себто за якихось три дні, мій гене
рале, уявіть собі!» — проте, незважаючи на неминучість лиха та на
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масштаби змови, він жодним порухом своїм не виказав, що знає щось- 
про заколот, а в призначений час, як і щороку, зустрічав гостей, офіце
рів своєї особистої охорони, посадив їх за банкетний стіл і запропону
вав їм випити аперитиву, поки не прибуде генерал Родріго де Агіляр, 
щоб підняти головний тост; він розмовляв з ними, сміявся разом з усі
ма, а офіцери раз у раз позирали на годинники, притуляли їх до вуха, 
підкручували, — була вже за п’ять дванадцята, га генерал Родріго де 
Агіляр і досі не прийшов; зробилося жарко, наче в корабельному каза
ні, в зачиненій наглухо залі пахло квітами — гладіолусами, тюльпана
ми, свіжими трояндами; хтось відчинив вікно, — «ми всі передихнули, 
поглянули на годинники; легенький бриз заніс у вікно ніжний запах 
святкової страви; всі ми спітніли, крім нього, всім нам було соромно 
дивитися в широко розплющені очі цієї старезної тварини, котра, бли
маючи, дивилася на нас із якогось свого простору, з іншої епохи» ,— 
«за ваше здоров’я!» — сказав він, підіймаючи фатальною, схожою на 
зів’ялий ірис, рукою свій келих, яким він цокався цілий вечір, так ні 
разу й не пригубивши; і ось у тиші останньої прірви почулися утробні 
звуки годинникових механізмів — било дванадцяту, а генерал Родріго де 
Агіляр не йшов; хтось спробував підвестися: «дозвольте?..» — але так 
і закам’янів на місці під й о г о  нищівним поглядом, і всі відчули, що 
нікому не вільно ні поворухнутися, ані дихнути, — не вільно жити без 
й о г о  на те дозволу: нарешті пробило дванадцять, і завіса піднялася, 
і з’явився славетний генерал Родріго де Агіляр на срібній таці: він ле
жав, простягнувшись на повен зріст, обкладений з усіх боків цвітною ка
пустою та лавровим листям, приправлений спеціями, підрум’янений в 
печі, обряджений в парадний мундир з п’ятьма золотими підвісками, з 
незліченними нашивками за хоробрість на порожньому рукаві, з чотир
надцятьма фунтами медалей на грудях та стеблиною петрушки в роті, 
отож, розрізавши, його можна було подавати до столу на дружній ве
чірці; гості закам’яніли від жаху: «не дихаючи, ми дивилися, як вишу
кано його розрізають та ділять на порції», — і коли перед кожним у 
тарілці лежала однакова порція міністра оборони, нафаршированого 
кедровими горішками та пахучими травами, в і н подав команду почи
нати: «смачного, сеньйори!»

(Закінчення в наступному номері).

З іспанської переклали 
Сергій БОРЩЕВСЬКИЙ та Світлана ЖОЛОБ
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ІСТОРИЧНА ФРЕСКА БЕРТОЛЬТА БРЕХТА
Важко та й, мабуть, неможливо назвати Брехтову п’єсу «Кар’єра Артуро Уї, яку 

можна було спинити» історичною драмою у традиційному значенні цього поняття. В 
ній ми не знайдемо ані відтворення конкретних історичних ситуацій (усі колізії в п’є
сі вигадані), ані справжніх історичних подій (уся дія драми зосереджена навколо 
тресту «Цвітна капуста», якого ніколи й ніде не існувало), ані реальних історичних 
осіб. Більше того, сам автор наголошував: «П ’єса не має на меті дати загального, ви
черпного аналізу історичного становища в тридцяті роки».

І все ж таки всі визначні постановники «Кар’єри Артуро Уї» незмінно акцентува
ли саме історизм Брехтової драми. Французький Національний театр осмислив п’єсу 
«як історичну фреску, що її надихнули події новітньої історії»; польський «Театр 
вспулчесни» відтворив «у гротеску атмосферу жаху», що заполонила Німеччину в три
дцяті роки; ленінградський Великий драматичний театр ім. Горького підкреслював, що 
«розказана в п’єсі «гангстерська історія» співвідноситься з подіями в Німеччині 1933—  
1938 років». Та й славнозвісний брехтівський «Берлінський ансамбль» осмислив п’єсу 
як «пристрасний політичний урок».

А в г і ї у і , досить згадати деякі із щоденникових записів Брехта, щоб переконатися 
у правомірності таких режисерських вирішень 10 березня 1941 року Брехт записує: 
«Мною знову заволоділа думка, що народилася свого часу в Нью-Йорку: написати 
п’єсу про гангстерів, яка нагадала б про деякі всім відомі події». 1 квітня 1941 року 
драматург уточнює цю ідею: «В «Уї» завдання ось у чому: історичні події повинні 
постійно просвічуватись, але, з іншого боку, гангстерське «покриття» (що є викрит
тям) повинне мати самостійний зміст, бо —  теоретично кажучи —  воно повинне вплива
ти й без будь-яких історичних натяків; надто тісний зв’язок обох ліній (гангстерської 
і нацистської), тобто форма, за якої гангстерська лінія стала б лише символічним ви
разом другої лінії, був би нестерпний...» Нарешті, в своїх примітках до п’єси 
Брехт недвозначно каже про те, що «Кар’єра Артуро Уї», написана 1941 року у Фін
ляндії, є спробою пояснити капіталістичному світові обставини піднесення Гітлера, в 
зв’язку з чим фашистського фюрера і вміщено у звичне для цього світу середовище».

Більше того, сама драма передбачає наявність у ній конкретної живої історії. Так, 
у написах, що подані Брехтом як неодмінні складники до кожної із сцен, міститься 
своєрідне історичне розшифрування того, що відбувається на кону. Внаслідок цього 
неминуче виникають прямі паралелі між трагедіями, розігруваними на сцені, й тими, 
що розігрувалися безпосередньо в нацистській Німеччині. До сцени 8-ї, наприклад, 
де йдеться про підпал гангстерами складу городини, Брехт пропонує напис: «У люто
му 1933 року спалахнув будинок рейхстагу. Гітлер звинуватив своїх противників у 
підпалі і дав сигнал до «ночі довгих ножів». До сцени 12-ї, де відбувається кривава 
розправа Артуро Уї із своїм помічником Ернесто Ромою, подано такий історичний ко
ментар: «В ніч на ЗО червня 1934 року Гітлер вчинив напад на свого друга й соратни
ка Ернста Рема, який чекав на нього в готелі, щоб разом виступити проти Гінденбур- 
га та Герінга», і т. д. Паралельність історичних осіб і виведених у п’єсі персонажів 
передбачена самим Брехтом: Артуро Уї —  Гітлер, Догсборо —  Гінденбург, Ернесто Ро
ма —  Ернст Рем, Джівола —  Геббельс, Гірі —  Герінг і т. д.

ч А проте парадокс «Кар’єри Артуро Уї», як і ряду інших антифашистських драм 
Брехта, полягає в тому, що при наочній, мало не фізично відчутній присутності істо
рії в титрах, які, за задумом драматурга, мають проектуватися на екран після кожної 
сцени, в тексті самої драми, в жодній з її сцен немає зображення конкретних історич
них подій, фактів, осіб в їх упізнаваних формах. У тексті наведено лише ті ключові 
моменти, що дають змогу провести паралелі з подіями, згадуваними в титрах. Але
ТІЛЬКИ Й ТОГО. 'ЧИ'

Вся річ, на наш погляд, у тому, що Брехтові уявлялося важливим створити не 
тільки філігранно довершену копію конкретного історичного явища, скільки від
творити узагальнений портрет, змалювати певний історико-соціальний тип, виявити в 
образній, часто художньо незвичайній формі закономірності появи такого явища, 
простежити його класове й соціальне коріння. Ось. чому Брехт відтворює не конкрет
ну, впізнавану історію, а змальовує алегоричу картину її. Саме в силу такої творчої 
установки дія в «Кар’єрі Артуро Уї» розгортається не в Німеччині, а в Чікаго; перед 
глядачем постають не фашистські молодчики, а гангстери; ось чому, нарешті, Брехт 
змальовує не конкретних фашистських горлорізів, а образи-типи їх: Уї, Рома, Гірі, 
Джівола та ін Проте алегорія у Брехта не позачасова, не позаісторична, вона міс
тить у собі повнокровну інформацію про певну подію-тип. (Згадаймо висловлювання

(Закінчення див. на стор. 174)
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БЕРТОЛЬТ
БРЕХТ

КАР’ЄРА АРТУРО УЇ,
яку можна було спинити
А Р А М А

ДІЙОВІ ОСОБИ

оповісник.
ФЛЕЙК )

КАРУЗЕР І ділки, верховоди
БАТЧЕР ( тресту «Цвітна капуста».
МАЛБЕР1 
КЛАРК }

Ш1ЙТ, власник пароплавства.
СТАРИЙ ДОГСБОРО.
МОЛОДИЙ ДОГСБОРО.
АРТУРО УІ, ватажок гангстерів. 
ЕРНЕСТО РОМА, його помічник.
ТЕД РЕГГ, репортер газети «Стар». 
ДОКДЕЙЗІ.
ЕМАНУЕЛЕ ГІРІ, гангстер.
БОУЛ, касир на службі у Шійта.
ГУДВІЛ
ГЕФЛЗ чиновники з міської управи.

О’КЕЙЗІ, слідчий від міської управи. 
АКТОР.
ДЖУЗЕППЕ ДЖІВОЛА, квітникар 
і гангстер.
ГУК, оптовий торговець городиною. 
ФІШ, підсудний.
АДВОКАТ.
СУДДЯ.
ЛІКАР.
ПРОКУРОР.

МОЛОДИЙ ЩНА, повірник Роми. 
НИЗЕНЬКИЙ ЧОЛОВІК.
ІГНАЦІЙ ДАЛФІТ.
БЕТТІ ДАЛФІТ, його дружина. 
ОХОРОНЦІ АРТУРО УЇ.
СЛУГИ ДОГСБОРО.
ГАЗЕТНІ РЕПОРТЕРИ.
ОЗБРОЄНІ ГАНГСТЕРИ. 
ТОРГОВЦІ З ЧІКАГО й  СІСЕРО. 
ЖІНКА.

П Р О Л О Г

Перед грубою полотняною завісою з'яв
ляється ОПОВІСНИК.

На завісі великі написи:
НОВЕ ПРО СКАНДАЛ З ПОЗИКОЮ НА 

ПРИЧАЛИ.
БОРОТЬБА ЧЕРЕЗ ЗАПОВІТ І ЗІЗНАН

НЯ ДОГСБОРО.
СЕНСАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС У СПРАВІ 

ПІДПАЛУ СКЛАДІВ. 
УБИВСТВО ГАНГСТЕРА ЕРНЕСТО 

РОМИ ЙОГО СПІЛЬНИКАМИ. 
ШАНТАЖ І ВБИВСТВО ІГНАЦІЯ 

ДАЛФІТА.
МІСТО СІСЕРО В РУКАХ ГАНГСТЕРІВ.

За завісою чути гучну бравурну музику.
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оповісник.
Шановна публіко! Дами й панове!..
(Гей там, ззаду, припиніть-но розмови!
А ви капелюшка зніміть —  ви, отам!..) 
Отож ми зараз покажемо вам 
На нашій сцені страшну і криваву 
Історичну гангстерську виставу!
Спочатку ви будете свідки скандалу 
Через позику на нові причали.
А далі —  Догсборо воля остання 
1а його передсмертне зізнання.
Криза підносить Артуро Уї!
Сенсаційний судовий процес паліїв! 
Убивство Далфіта —  спить правий суд! 
Розбрат між гангстерів —  Ромі капут!
А на закінчення —  справжня феєрія:
Під владою гангстерів місто Сісеро! 
Сьогодні ви можете тут лицезріти 
Славнозвісних героїв злочинного світу. 
Побачите мертвих і нині живих.
Колишніх і чинних, старих і нових. 
Побачите справді всіх до одного...
Ось, приміром, старого чесного Догсборо!

На просценіум виходить СТАРИН 
ДОГСБОРО.
Голова його біла, душа —  як ніч 
Вклоняйся, старий, та йди собі прічГ
Догсборо вклоняється і йде назад.
А теперь увійде в наше коло...
Ага, ось і він —
На просценіум виходить ДЖІВОЛА.

квітникар Джівола!
Язик без кісток, що не слово —  брехня. 
Такий вам і цапа продасть за коня!
У брехні, як то кажуть, короткі ноги.
Ось подивіться, які у нього!
Джівола, накульгуючи, йде назад.
Емануеле Гірі, блазень і кат!
Виходь-но і ти на наш парад!
На просценіум виходить ГІРІ й робить ві
тальний жест рукою.
Мерзенний убивця, порушник закону!
Геть з очей!
Розлючений Гірі йде геть.

І найголовніша персона! 
Бандит із бандитів, по вуха в крові, 
Всесвітньовідомий Аргуро Уї!
Він нам —  від бога покара жорстока 
За злочини, дурість і всякі пороки.
На просценіум виходить Уї і повільно 
простує вздовж рампи.
Тут Річарда Третього ігадає кожен 
І його криваву добу. Та одначе 
Стільки крові ще світ не бачив 
Від часів Червоної й Білої Рожі!
Шановна публіко, оскільки це факт, 
Дирекція наша розважила так:
Не боячись ні витрат, ні зусиль,

Показати на сцені високий стиль!
Та все, що побачите ви сьогодні,—
Щира правда, не вигадка новомодня,
Все достеменне і все реальне,
Ні слова не змінено тут спеціально.
Історія наша скрізь добре відома,
Кожен у світі з нею знайомий!

Музика гучнішає, до неї долучається тріс~ 
кіт автоматів.

Оповісник заклопотано йде зі сцени.

і .
Сіті.
З'являються п’ятеро ділків, верховоди тре• 
сту «Цвітна капуста».
ФЛЕЙК.
Лиха година! Гляньте на Чікаго —
Тепер він схожий на бабусю вбогу,
Що вранці йде по молоко і бачить 
Діру в кишені, а її монети 
Були, та загули!
КАРУЗЕР

Лиш тиждень тому
Тед Мун запрошував до себе на суботу 
Куріпок їсти. Та коли б насправді 
З’явились ми до нього, то застали б 
Хіба лише оцінника майна.
Збанкрутувати нині можна швидше, 
Аніж померти. Ще пливуть з-за моря 
З городиною валки кораблів 
Сюди до нас, а тут уже ні грошей,
Ні покупців.
БАТЧЕР.

Неначе серед дня 
Запала темна ніч!
МАЛБЕРІ.

Он Клайв і Роббер —
І ті вже в зашморгу!
КЛАРК.

А Вілери, в торгівлі 
Всім знані споконвіку,—  теж банкрути! 
ФЛЕЙК.
Та й Діка Хевлока v цілі вже нема! 
КАРУЗЕР.
А де ж. це Шійт?
ФЛЕЙК.

Не мав часу прийти:
Все бігає по банках.
КЛАРК.

Як? І Шійт?
П а у з а
Тож підсумуймо: нині в цьому місті 
Комерції —  амінь!
БАТЧЕР.

Ну-ну, панове!
Не хнюпте носа! Ми ж іще не мертві! 
МАЛБЕРІ.
Не мертві й не живі.
БАТЧЕР.
Навіщо песимізм?
Торгівля харчем —  діло завжди певне.
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Людей у нас мільйонів із чотири,
І їсти треба всім! Хай хоч яка там криза, 
Та як же без городини —  без нас? 
КАРУЗЕР.
А в роздрібній торгівлі як? 
МАЛБЕР1.

Погано.
Купують по півкачана капусти.
Та й то у борг!
КЛАРК.

Запаси погниють.
ФЛЕЙК.
Там за дверима жде один суб’єкт, 
Цікавий досить. Звуть його Уї...
КЛАРК.
Що? Гангстер?
ФЛЕЙК.

Саме так. Він чує нюхом, 
Де тхне мертвотою, і поспіша туди 
Робити бізнес. Помічник його,
Ернесто Рома, згоден всіх торговців 
Переконати, як їм небезпечно 
Цвітну капусту купувать не в нас. 
Береться він прибутки нам подвоїть: 
Мовляв, торговцям краще вже капусту, 
Ніж труни, купувать.

Усі невесело сміються.
КАРУЗЕР.

Яке нахабство!
МАЛ БЕРІ 
(голосно регоче).
Гармати Томпсона і бомби Мілза! Ось вам 
Нове в торгівлі! Врешті свіжа кров 
У капустянім ділі заклекоче!
Пішли чутки, що ми спимо погано,—
І вж̂  сам пан Уї до наших послуг.
А нам лишилось тільки вибирати 
Між ним і богадільнею. Що краще? 
КЛАРК.
В Уї напевне гарячіша юшка.
КАРУЗЕР.
Геть, геть його!
МАЛ БЕРІ.

Та тільки делікатно,
Бо хто зна, як ще буде нам.

Усі сміються
ФЛЕЙК 
(до Батчера).

А що там
У Догсборо Та позикою чути?
(Пояснює іншим.)
Ми міркували з Батчером, як нам 
Протриматись в ці чорні дні безгрішшя,
І винайшли чудовий спосіб, ось він: 
Оскільки ми податки платим справно,
Чом місту нас не витягти з біди 
І не надати всім нам допомоги,
Скажімо, на спорудження причалів,
Аби товару довіз був дешевший?
Старому Догсборо з його зв’язками 
Це сущий дріб’язок. То що ж він каже? 
БАТЧЕР.
Не хоче він в таке встрявати діло.

ФЛЕЙК.
Не хоче? Нами обраний —  і раптом 
Нам відмовляє в нашому проханні? 
КАРУЗЕР.
А скільки грошей я вгатив у нього! 
МАЛБЕРІ.
От чорт старий! Колись у Шійта він 
Служив буфетником. В політику не ліз,
А вже тоді їв тресту хліб. Яка

невдячність!
Ти чуєш, Флейку? Де ж порядні люди?
Не тільки грошей, а й порядності чортма! 
Тікають всі, мов пацюки із трюму,
Друг ворогом стає, слуга не слуха пана*
А наш старий усміхнений буфетник 
Байдужно відверта від пас обличчя.
Де ж ти, мораль, в страшну годину кризи?! 
КАРУЗЕР.
Від Догсборо такого не чекав я!
ФЛЕЙК.
Що ж каже він?
БАТЧЕР.

Що це негарно пахне.
ФЛЕЙК.
Негарно пахне? Будувать причали 
І тисячам людей роботу дати —
Це, бач, йому немарно!
БАТЧЕР.

Він не вірить,
Що ми збудуєм їх.
ФЛЕЙК.

Що-що? Яка ганьба!
БАТЧЕР.
Що не збудуєм?
ФЛЕЙК.

Ні, що він не вірить!
КЛАРК

То іншого знайдіть, хто позику таку 
Влаштує вам.
МАЛБЕРІ.

Авжеж!
БАТЧЕР.

Та є і інші,
От тільки Догсборо такого більш нема. 
Для нас він скарб.
КЛАРК.

БАТЧЕР.

А головне 
ФЛЕЙК.

Чому?

Тому, що чесний, 
про це всі знають.

Маячня!
БАТЧЕР.
Він має добру славу.
ФЛЕЙК.

Має, має!
Та нам потрібна позика —  не слава, 
А слава хай при ньому буде. 
БАТЧЕР.

Он як?
Ні, слава ця і нам потрібна, Флейку* 
Бо всяк повірить чесному, і гроші 
Позичить, не спитавши ні про що: 
Поруки зажадать од нього —  сором. 
А Догсборо якраз такий. Отож
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Його ім’я нам позику здобуде,
Бо вірять* всі йому. І навіть ті,
Що вже не вірують і в бога, вірять

в нього.
Меткий ділок, що сам без адвоката 
Ні кроку не ступне,—  і той останній цент 
Кладе на схов до Догсборо в кишеню,
В його фартух, що висигь за прилавком. 
Взірець порядності! Йому вісімдесят,
А він не має плямки на сумлінні!
Кажу ж бо вам, що Догсборо —  це скарб, 
Та ще як братися причали будувати,
Не кваплячись із будуванням тим.
ФЛЕЙК.
Авжеж, він —  скарб. Коли за щось він

стане,
То знай, що справа вигорить напевне. 
Але ж не хоче стати він за нас!
КЛАРК.
Вам місто, скаже він, не богадільня!
Або ж: для міста всяк, а місто —  лиш собі! 
КАРУЗЕР.
Не смішно це, а гидко!
МАЛБЕРІ.

Він думки
Міняє не частіше, ніж сорочку.
Для нього місто —  не ряди будинків,
Не люди, що живуть там у борні 
За гріш, за ласий шмат,— а наче книга, 
Святе письмо. І, як сказати правду,
Я Догсборо ніколи не любив.
КЛАРК.
Душею він не з нами. Він байдужий 
До наших справ, до нашої торгівлі!
Нехай на складах погниє капуста —
Він пальцем не кивне. Вже років

дев’ятнадцять
Він тільки грошики на вибори з нас тягне, 
Чи, може, й двадцять. І за весь цей час 
Капусту бачив він хіба що в супі,
А як її довозять —  і не чув!
БАТЧЕР.
Це так.'
КЛАРК.

То хай іде собі до біса!
БАТЧЕР.
Ні, не до біса хай іде —  до нас!
ФЛЕЙК.
Навіщо? Кларк нам ясно все сказав:
Твій Догсборо і знати нас не хоче. 
БАТЧЕР.
І пояснив чому.
КЛАРК.

Він —  темний стариган!
БАТЧЕР.
У тім-то й річ! Знання йому бракує,
Він зроду не бував у нашій шкурі.
Отож питається: як нам його навчити,
Щоб він це все відчув? Як маєм діять? 
Старого жаль, але він винен сам,
І я надумав, що зробити нам!
З ’являється напис, що нагадує про деякі 
події недалекого минулого:

1929—1932. СВІТОВА КРИЗА ОСОБЛИВО 
СИЛЬНО ВРАЗИЛА НІМЕЧЧИНУ. В
РОЗПАЛІ КРИЗИ ПРУССЬКІ ЛОМІЩИ- 
КИ-ЮНКЕРИ ДОМАГАЮТЬСЯ ПОЗИКИ 
ВІД ДЕРЖАВИ , АЛЕ ДОВГИЙ ЧАС 
МАРНО.

2.
Перед товарною біржею.
ФЛЕЙК і ШІЙТ розмовляють.
ШІЙТ.
Від Понтія побіг я до Пілата.
Той виїхав, а цей приймав купіль.
Тепер ми бачим тільки спини давніх

друзів!
Купує брат подерті шкарбани 
І брата зустріча в них на порозі,
Щоб грошей не просив! А давні

компаньйони
Бояться один одного аж так,
Що на ім’я звертатись перестали,
У всіх тепер кишені на замку!
ФЛЕЙК.
Як те, що раджу я?
ШІЙТ.

Продати пароплавство?
Не буде діла. За ті самі гроші 
Ви хочете наїстись і напитись 
Та ще й дістати дяку. Я сказав би,
Що думаю про вас, та краще змовчу. 
ФЛЕЙК.
А більш не дасть ніхто.
ШІЙТ.

Авжеж, я знаю,
Що навіть друзі нині не дадуть.
ФЛЕЙК.
Бо гроші дорогі.
ШІЙТ.

І найдорожчі
Для тих, кому потрібні. А про це 
Хто, як не друг, найкраще знає.
ФЛЕЙК.

Ось побачиш,
Не вдеожиш пароплавства ти.
ШІЙТ/

Та звісно.
А ще дружину маю, то напевне 
Не вдержу і її.
ФЛЕЙК.

Якщо ти продаси...
ШІЙТ.
То протягну ще рік... Цікаво б знати, 
Навіщо пароплавство вам?
ФЛЕЙК.

А може,
Наш трест хотів би помогти тобі.
Про це ти не подумав?
ШІЙТ.

Аж ніяк.
Мені, бач, і на думку не спадало,
Що ви прийшли не просто грабувати,
А ще й допомогти!
ФЛЕЙК.

Даремний гнів —
Біду твою навряд чи він полегшить.
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ШІЙТ.
Але ж і нё погіршить, любий Флейк!

Повз них неквапливо проходять троє: ва
тажок гангстерів АРТУРО Уї, його поміч
ник ЕРНЕСТО РОМА та ОХОРОНЕЦЬ. 
Поминаючи Флейка, Уї пильно дивиться 
на нього, ніби чекає, щоб той обізвався до 
них; Рома, вже відходячи, обертається і 

злісно зиркає на Флейка.
ШІЙТ.
Хто це?
ФЛЕЙК.

Уї, із гангстерів. То як 
Відносно продажу?
ШІЙТ.

До тебе наче 
Заговорити він хотів.
ФЛЕЙК
(силувано сміється).

Авжеж.
Вчепився він до нас і пропонує 
Торгівлю нашу зброєю підтримать.
Таких тепер чимало розвелось.
Вони —  як виразки на тілі міста,
Що роз’їдають все, немов проказа.
Ніхто не знає, звідки воно йде,
Та, певно, десь із темної клоаки.
Цей бандитизм, насильство і грабунок, 
Шантаж, убивства і постійний страх,
Це «руки вгору!» і «рятуйсь хто може!» —  
Все випалити б геть!
ШІЙТ
(гостро глянувши на нього).

■>' Але хутчій,
Бо й заразитись можна.
ФЛЕЙК.

Ну, то як
Відносно продажу?
ШІЙТ
(трохи відступає і пильно придивляється 
до нього).

Еге ж, подібність є 
До тих, що тут пройшли. Не дуже

очевидна,
її скоріше вгадуєш, ніж бачиш,
Як то, буває, бачиш у ставку 
Аж ген на дні слизькі зелені віти 
Й не знаєш, чи то віти, а чи змії.
То що ж воно таке?.. Не гнівайсь, Флейк, 
Але отак і ти мені подібний 
До того Роми. Як його побачив 
І подививсь на тебе, я збагнув,
Що цю подібність помічав раніше,
А.ле не розумів; і то не тільки в тебе.
Ану ще раз, скажи мені: «То як 
Відносно продажу?» І голос, мабуть,

схожий...
Або ще краще —  «Руки вгору!» Ти ж 
До цього і ведеш, хіба не правда?
(Піднімає руки вгору.)
Здаюся —  пароплавство забирай!
Мені ж натомість раз чи два ногою дай! 
Два —  більше, ніж один, це знає всяк.

ФЛЕЙК-
Ти з глузду з’їхав!
ШІЙТ.

О, якби ж то такі

3.

Задня кімната в ресторанчику Догсборо. 
ДОГСБОРО та ЙОГО СИН миють 
склянки.
Заходять БАТЧЕР і ФЛЕЙК.
ДОГСБОРО.
Даремно ви прийшли. Не буде діла!
Ця ваша вигадка негарно пахне. 
МОЛОДИЙ ДОГСБОРО.
Вам батько відмовляє.
БАТЧЕР.

Що ж, хай так!
Хіба спитать не можна? Ні —  то й ні. 
ДОДСБОРО.
Негарно пахне... Знаю ті «причали»!
Не згоден я.
МОЛОДИЙ ДОГСБОРО.

Не згоден він.
БАТЧЕР.

Гаразд.
Забудь про це.
ДОГСБОРО.

Я бачу, прикро вам.
Та місто наше —  це не богадільня,
Щоб кожному давати. А до того ж 
Торгівля ваша процвіта.
БАТЧЕР.

Бач, Флейку!
А ми боялись.
ДОГСБОРО.

Вам нема чого боятись.
Ви страх на себе наганяєте самі.
Ви чим торгуєте? Капустою! Вона ж бо 
Однаково що хліб і м’ясо. Те і те 
Потрібне людям, і городина так само. 
Якби подав я смаженину без цибулі 
Чи там печеню без тушкованих бобів,
То де були б мої клієнти! Часом бачиш,
Як люди лічать гроші, перше ніж 
Наважаться костюм купити. Та вже певно, 
Що десять центів жодному чікагцю 
Ніколи на капусту не забракне.
Тож вище голову, хлоп’ята, вам кажу! 
ФЛЕЙК.
Тебе, старий, послухаєш —  і зразу 
До бою рветься дух!
БАТЧЕР.

Кумедна річ —
А сам ти, Догрборо,, щоразу твердиш «ні», 
Коли заходить мова про капусту!..
Та ми, старий, прийшли до тебе в справі. 
Ні-ні, не в тій, про позику вже годі,
Отож не бійся. Справа наша інша 
І, сподіваємось, приємніша для тебе.
У червні, Догсборо, як ми підрахували, 
Минуло двадцять літ, відколи ти 
В одній із наших фірм покинув службу
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Буфетника —  і вдався у діяльність 
Для міста і загального добра.
Без тебе наше місто не сягнуло б 
Таких висот, та й трест наш, певне, теж. 
Приємно нам, що ти так віриш в нього, 
Отож гуртом ми вчора ухвалили 
Тобі з нагоди славної річниці,
На знак поваги нашої та шани 
Й прихильності сердечної до тебе,
Піднести щиро скромний наш дарунок —  
На двадцять тисяч доларів пакет.
Тут більшість акцій пароплавства Шійта,
І це лиш половина їх ціни.
(Кладе на стіл пакет акцій.)
ДОГСБОРО.
Нащо це, Батчере?
БАТЧЕР.

Скажу відверто:
Не так уже багато в нашім тресті 
Чутливих душ, проте коли ми вчора 
Почули чесну відповідь твою 
На наше нерозважливе прохання 
Про позику, і в одповіді тій 
Був весь наш Догсборо, порядний та

несхибний,
То в багатьох —  аж соромно признатись —  
Набігли сльози. «Та-ак,—  озвавсь один 
(Не бійся, Флейк, я не скажу, хто саме),—  
Оце то ми накоїли дурниць!»
Мовчали всі, а потім одностайно 
Погодились тебе обдарувати.
ДОГСБОРО.
Батчер і Флейк, який ваш замір?
БАТЧЕР.

Замір?
Ніякого. Це просто наш дарунок.
І втішно нам, старий, тобі його віддать! 
Ось ти стоїш тут, чесний громадянин,
Ти, гордість міста і його опора,
В своїй пивничці. Не склянки ти миєш —  
Ти душі наші миєш. А проте 
За інших не багатший. Жаль, та й годі! 
ДОГСБОРО.
Не знаю, що й сказати.
БАТЧЕР.

Та нічого.
Бери пакет. Тобі, людині чесній,
Він не завадить, правда ж? Бо не часто 
Нам золото до рук саме пливе!
До того ж маєш хлопця. Хоч ім'я 
Дорожче, кажуть, від рахунка в банку,
Та нащо й грішми гребувать? Бери! 
Гадаю, вже за ц е нас не осудиш! 
ДОГСБОРО.
Це ж пароплавство!..
ФЛЕЙК.

Онде воно, бачиш?
ДОГСБОРО
(од вікна).
Його я бачу двадцять літ!
ФЛЕЙК.

Ото ж бо!
ДОГСБОРО.
А як же Шійт?

ФЛЕЙК.
Іде в пивну торгівлю.

БАТЧЕР.
Ну, згода?
ДОГСБОРО.

Вас послухаєш —  то все 
Неначе і гаразд. Та пароплавства 
Задурно не дають.
ФЛЕЙК.

Воно-то так,
Ці тисячі і нам самим не зайві
Були б тепер, коли у нас не вийшло
Із позикою.
БАТЧЕР.

Просто ми не хочем 
Ці акції на роздріб продавати.
ДОГСБОРО.
Оце на правду схоже. Діло добре,
Аби тільки якихось особливих 
Умов не ставили.
ФЛЕЙК.

Умов ніяких.
ДОГСБОРО.
То двадцять тисяч, кажеш?
ФЛЕЙК.

Забагато?
ДОГСБОРО.
Та ні... Подумати —  те саме пароплавство, 
Де я служив буфетником нікчемним!..
Ну що ж, коли усе воно по честі...
Вам справді позики не треба вже?
ФЛЕЙК.

Ні-ні!
ДОГСБОРО.
Ну, добре, коли так. Ось бачиш, сину,
Це все тобі!.. А я ж гадав, що ви 
Образились. А тут такий сюрприз!..
Затям собі, мій сину: часом чесність 
Також чогось та варта. Ваша правда: 
Хлопчина мій, крім доброго ім’я,
Навряд чи щось від мене успадкує.
А скільки в світі лиха від нужди!
БАТЧЕР.
Візьми дарунок наш, і в нас із серця 
Тягар спаде, і більш уже не буде 
Гіркоти від безглуздого прохання,
Яким ми так розгнівали тебе!
Порадиш ти, як нам торгівлю нашу 
В ці чорні дні від краху вберегти 
В прямий і чесний спосіб,—  адже й ти 
В ній компаньйоном станеш від сьогодні. 
То як?
ДОГСБОРО
(тисне йому руку).

Гаразд, я згодний.
МОЛОДИЙ ДОГСБОРО.

Батько згодний.

З'являється напис:
З  МЕТОЮ СХИЛИТИ ПРЕЗИДЕНТА 
ГІНДЕНБУРГА ДО ЗАДОВОЛЕННЯ ЇХ
НІХ ВИМОГ ПОМІЩИКИ ДАРУЮТЬ 
ЙОМУ МАЄТОК.
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Букмекерська контора на 122-й вулиці. 
АРТУРО УІ та його помічник ЕРНЕСТ О 
РОМА в товаристві ОХОРОНЦІВ слуха- 
ють, по радіо повідомлення про кінні пере- 
гони. Поруч Роми — ДО К ДЕН ЗІ.
РОМА.
Послухай-но, Артуро, скинь ти з себе 
Цю чорну меланхолію, прочнись 
Від марних дум, бо вже в усьому місті 
Про це говорять.
УІ
(роздратовано).

Хто? Кому там я потрібен!
У цього міста пам’яті нема,
І слава тут така скороминуща!
Всього два місяці ми не здіймаєм шуму —  
І вже забуто двадцять колотнеч!
А ми —  як серед пустки.
РОМА.

Наші хлопці
Стають зухвалі, бо чортма вже грошей. 
Найгірше —  що неробство їх псує:
Вони ж тепер стріляхють лиш по картах. 
Мені несила в штаб іти, Артуро.
Ну просто жаль їх. Гляну в їхні очі —
І обіцянки в горлі застряють
Твій план щодо городинних крамничок
Такий чудовий був. Чого ж ми зволікаєм?
Уї.
Не час іще. Не можна. Ще зарано.
РОМА.
Зарано, кажеш? Трест тебе потурив,
То вже чотири місяці сидиш 
І плани укладаєш. Плани! Плани!
А діло де? Той трест тебе зломив.
А після сутички з поліцією в банку 
Ти й досі трусишся!
УІ.

Але ж вони стріляли!
РОМА.
В повітря! Та й на те не мали права.
Уї.
Ще б двох забракло свідків —  і сидів би 
Тепер я в буцегарні. А суддя!
Ні крихти співчуття!
РОМА.

У тих крамничках
Ніхто стрілять не буде —  це ж не банки. 
Послухашно, Артуро! Почнемо 
На Восьмій вулиці. Повибиваєм шиби, 
Капусту гасом обіллєм, а меблі 
На друзки порубаємо. Тоді 
На Сьомій вулиці ми вчинимо те саме.
А за два дні Емануеле Гірі 
Прийде до них із квіткою в петельці 
Й запропонує охорону. А за це —
Нам десятина з виторгу.
Уї.

Не згоден.
Бо спершу сам я потребую охорони 
Від суддів та поліції. Тоді лиш

4. Охоронятиму я інших, не раніше. 
(Похмуро.)
Поки не маю я судді в своїй кишені,
А він в своїй моїх грошей не має,
Я безпорадний. Кожен поліцай
Мене застрелить, як застука в банку.
РОМА.
Тоді лишився тільки план Джіволи.
Він нюхом чує будь-яке лайно,
І коли каже він, що трест «Цвітна капуста» 
Геть засмердівся, то, мабуть, це так. 
Були ж якісь пересуди, коли 
За клопотанням Догсборо управа 
Торговцям позику дала. Відтоді 
Весь час розмови точаться: чого ж, 
Мовляв, не зводяться ті славлені причали?- 
Але ж сказать і те: капустярів 
Підтримав Догсборо, а цей старий

святенник
В багно не ліз би... Он сюди іде
Тед Регг з газети «Стар». Про всі ці штуки
Ніхто не знає краще. Тед, здоров!
РЕГГ
(трохи напідпитку).
Вітаю, Рома! І тебе, Уї, вітаю!
Як справи в Капуї?
Уї.

РЕГГ.
Про що це він?

Ні слова!
Все зараз поясню. Було таке містечко,
Де в давнину колись велике військо 
З неробства й лінощів розпалось...
Уї.

Цур тобі!
РОМА 
(до Регга).
Ну, годі вже! Ти б розповів нам, Теде,
Про позику капуетярам.
РЕГГ.

Навіщо?
Чи й ви тепер капусту продаєте?
А, позики ви хочете! Звертайтесь 
До Догсборо, той зробить.
(Передражнює Догсборо.)

«Та невже ж
Дамо тепер загинути від спраги 
Такій здоровій галузі торгівлі?»
В міській управі всі сльозу пустили —  
Так зворушив він їх капустою тією.
Куди тобі, Артуро, з револьвером!

Присутні сміються.
РОМА.
Ти б не дражнив його, не в гуморі він

нині.
РЕГГ.
Воно й не диво. Адже ваш Джівола 
Переметнувся до Каноне.
ДОКДЕЙЗІ 
(дуже п'яна).

Брехні!
Джузеппе не чіпай!
РЕГГ.

То ти, красуне,
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Ще й досі полюбовниця Кривого? 
(відрекомендовує її)
Четверта полюбовниця при третім 
Поплічнику згасаючої зірки,
(показує на Уї)

Далеко вже не першої в ряду!
О доленько сумна!
ДОКДЕЙЗЇ.

Заткнись, паскудо!

РЕГГ.
Про гангстера нащадки й не згадають. 
Юрба зрадлива —  їй нових героїв 
Давай щоразу. А герой вчорашній 
У безвість кане, і його ім’я 
Запишуть лиш в архівах поліційних.
«Чи ж я не ранив, люди, вас давніше?» 
«Вже рани ті загоїлись. А шрами 
Живуть лиш доти, доки і людина,
Що носить їх».—  «Виходить, в цьому світі, 
Де вже ніхто добра не помічає,
Безвісні й злочини?» —  «Атож!» —

«Мерзенний світ!»

Уї
(гримає).
Заткніть йому горлянку!
РЕГГ
(побліднувши).

Ну, Уї!
Чемніше з пресою!

Присутні стривожено підводяться. 

РОМА
(випроваджує Регга).

Іди додому, Теде!
Ти все сказав. Іди собі.
РЕГГ
(задкує, дуже перетканий).

Бувайте!

Приміщення швидко порожніє.
РОМА 
(до Уї).
Дражливий ти, Артуро.
Уї

Ці поганці
Мене за гній вважають.
РОМА

Лиш тому
Що ти давно мовчиш.
Уї
(похмуро).

А де це Гірі?
Касира мав привести він із тресту.
РОМА.
Він обіцяв прийти о третій.
У ї .

Ну, а що
Там плещуть про Джіволу і Капоне? 
РОМА.
Пусте. Капоне був у нього в справі:
В "його крамниці купував вінки.
Уї.
Вінки? Для кого це?

РОМА.
Та, певно ж, не для нас.

Уї.
А я не певен.
РОМА.

Щось ти кислий нині.
Кому до нас там діло.
Уї.

Так, нікому!
До гною в них і то поваги більше. 
Джівола зрадить нас при першій же

невдачі.
Та дай лиш час —  я відплачу йому!
РОМА.
А ось і Гірі!
Входить ЕМАНУЕЛЕ ГІРІ, з ним БОУЛ — 

ниций, занепалий суб’єкт.
ГІРІ.

Це той самий, шефе.
РОМА 
(до Боула).
Службовець Шійта в тресті? 
БОУЛ.

Був
Службовцем, шефе. На минулім тижні 
Той пес мене...
ГІРІ.

Ненавидить він трест.
БОУЛ.
Той Догсборо...
Уї
(швидко).

А Догсборо до чого? 
Які у тебе з Догсборо діла?
ГІРІ.
От тим-то я його й привів!
БОУЛ.

Старий собака
Мене попер...
РОМА.

Із пароплавства Шійта?..
БОУЛ.
Із власного свого. Він там господар 
Від вересня.
РОМА.

Як?!
ГІРІ.

Пароплавство Шійта 
Тепер належить Догсборо. Ось Боул 
Був очевидець того, як сам Батчер 
Пакет контрольний Догсборо вручив 
Від тресту капустяного.
Уї.

То й що?
БОУЛ.
А те, що це ганьба...
ГІРІ.

Не розумієш, шефе?
БОУЛ.
...Що Догсборо в управі вимагав,
Щоб позику дали «Капусті»...
ГІРІ.

...А таємно
Вже був їх компаньйоном!

146 БЕРТОЛЬТ БРЕХТ. Кар'єра Артуро Уї, яку можна було спинити.



Уї
(починає розуміти).

Це ж хабар!
Ну й Догсборо! І він в лайно вкачався! 
БОУЛ.
Ту позику призначили «Капусті»,
Але пустили через пароплавство,
І я за Догсборо папери підписав,
А не за Шійта, як усі гадали.
ГІРІ.
Сам Догсборо! Оце то новина!
Стара іржава вивіска облудна:
Такий уже він непідкупно чесний!
Такий непромокальний патріарх!
БОУЛ.
Мене потурив за дрібну підробку,
А сам... Собака!
РОМА.

Тихо, Боуле, тихо!
Не тільки в тебе закипає кров,
Коли таке доводиться почути.
Ну то. Уї?
Уї
(киває на Боула).

Він присягне?
ГІРІ.

Авжеж.
Уї
(прибирає величного вигляду).
Пильнуйте, хлопці, добре! Чую діло!
За мною, Рома!
(Швидко виходить, за ним — Ернесто Рома 
і охоронці.)
ГІРІ
(ляскає Боула по плечу).

Боул, мені здається, 
Що ти таку машину в хід пустив... 
БОУЛ.

А як
Щодо платні?
ГІРІ.

Не бійся! Шефа знає всяк!
3 іявляється напис:
ВОСЕНИ 1932 РОКУ ПАРТІЯ ТА ВІЙСЬ- 
КОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ГІТЛЕРА ОПИ
НЯЮТЬСЯ ПІД ЗАГРОЗОЮ ФІНАНСО
ВОГО КРАХУ, А ОТЖЕ, І НЕГАЙНОГО 
РОЗПУСКУ ГІТЛЕР ВІДЧАЙДУШНО 
НАМАГАЄТЬСЯ ВЗЯТИ ВЛАДУ В СВОЇ 
РУКИ, АЛЕ ЙОМУ ДОВГО НЕ ВДАЄТЬ
СЯ ДОБИТИСЯ ЗУСТРІЧІ З  ГІН ДЕН- 
БУРГОМ.

5.
Заміський будинок Догсборо. 
ДОГСБОРО та ЙОГО СИН.

ДОГСБОРО.
Було б мені не брать цього будинку. 
Що акції прийняв я у дарунок —
То ще не гріх.
МОЛОДИЙ ДОГСБОРО.

Авжеж не гріх.
ДОГСБОРО.

І те,

Що добивався позики,—  бо знаю 
На власній шкурі, як удатне діло 
Від скрути може швидко занепасти,—
Теж невеликий гріх. А що таємно в трест 
Вступив і, позики добившися для нього, 
Для тресту, а по суті сам для себе,
Узяв будинок цей —  ото вже зле. 
МОЛОДИЙ ДОГСБОРО.
Так, батьку.
ДОГСБОРО.

Схибив я, ой схибив,
І кожен може дорікнуть мені.
Даремно взяв я цей будинок!
МОЛОДИЙ ДОГСБОРО.

Ваша правда.
ДОГСБОРО.
Попалися ми в пастку, сину мій. 
МОЛОДИЙ ДОГСБОРО.
Так, батьку.
ДОГСБОРО.

Проклятущий той пакет 
Був наче дармова закуска з солонини,
ІЦо нею в шинку пияків частують:
Нехай, мовляв, жеруть —  вона ж дешева, 
Зате як добре п’ється після неї!
П а у з а .

В управі запит зроблено, чому 
І досі не будуються причали.
А позику ж розтринькали уже:
Всі брали —  Кларк і Батчер, Флейк,

Карузер,
Та й сам я, грішний, брав. Але ж і досі 
Не придбано ані мішка цементу!
Ще добре, я нікому не казав,—
Так Шійт просив,—  про гендель

з пароплавством. 
Заходить СЛУГА.

СЛУГА.
Пан Батчер просить вас до телефону. 
ДОГСБОРО.
Ти, сину, підійди.
Молодий Догсборо і слуга виходять. Чути 

далекі дзвони.
Чого там хоче Батчер?.. 

(Дивлячись у вікна.)
Сподобались мені тополі ці стрункі,
І тихе озеро, мов щире срібло,
І те, що тут ніколи не смердить 
Застояним прокислим пивом. І ялини 
Тут гарні, особливо їх верхівки.
Немов припорошілі. А кора 
В них схожа на телячу шкіру, що її 
Колись вживали, зціджуючи пиво.
Та все ж найбільш мене привабили тополі. 
Атож, тополі... Нині в нас неділя —
Он дзвони мирно б’ють... Якби ж то в світі 
Було хоч трохи менше зла!.. Той Батчер —  
Чого йому потрібно у неділю?..
Ой-ой, даремно взяв я...

Повертається МОЛОДИЙ ДОГСБОРО.
МОЛОДИЙ ДОГСБОРО.

Батчер каже:
В міській управі вчора ухвалили

БЕРТОЛЬТ БРЕХТ. Кар’єра Артуро Уї, яку можна було спинити. 147



Оглянути спорудження причалів
Для тресту вашого... Що з вами, батьку?!
ДОГСБОРО.
Де камфора?
МОЛОДИЙ ДОГСБОРО.

Ось, ось!
ДОГСБОРО.

Чого ж він хоче? 
МОЛОДИЙ ДОГСБОРО.
Приїхати.
ДОГСБОРО.

Сюди? Я не прийму його.
Мені недобре з серцем...
(підводиться, велично)

Я до цього
Брудного діла зовсім непричетний.
Всі знають: цілих шість десятків років 
Завжди прямим і чесним був мій шлях! 
МОЛОДИЙ ДОГСБОРО.
Так, батьку. Легше вам?

Заходить СЛУГА.
СЛУГА.

Внизу чекає. 
ДОГСБОРО.

Гангстер!
СЛУГА.

Якийсь там пан Уї

Так, я бачив
Його портрет в газеті. Каже він,
Прислав його пан Кларк із тресту. 
ДОГСБОРО.

Що?!
Геть вижени! Хто? Кларк прислав? Жени! 
Ще гангстера мені на голову! Ось я їм...

Заходять АРТУРО Уї та ЕРНЕСТ О РОМ А.
Уї.
Пан Догсборо.. 
ДОГСБОРО.

Геть звідси!
РОМА.

Тихше, тихше! 
Навіщо поспіх? Нині в нас неділя. 
ДОГСБОРО.
Кажу вам: геть!
МОЛОДИЙ ДОГСБОРО.

Вам батько каже: геть!
РОМА.
Хай каже сто разів —  нам* те не вадить. 
Уї
(незворушно).
Пан Догсборо...
ДОГСБОРО

Де слуги? Сину, клич
Поліцію!
РОМА.

Не раджу, хлопче. Там 
На варті наші люди. Що, як раптом 
Вони тебе не зрозуміють?
ДОГСБОРО.

Он як. Примус.
РОМА.
О ні, не примус, друже,—  просто тиск. 
П а у з а .

Уї.
Пан Догсборо, ми з вами незнайомі,
Та, може, й чули ви про мене щось лихе. 
Пан Догсборо, ви бачите людину,
Не визнану ніким. Мене паплюжать 
І обмовляють заздрісники підлі.
Минуло чотирнадцять літ, відколи 
Я, син злиденних нетрів, безробітним 
Почав свій шлях, і можу вам сказати,
Що в місті цьому дечого досяг.
Я мав тоді лиш сім відважних хлопців.
Хоч бідні всі були, зате рішучі 
І ладні видерти щоденний м’яса шмат 
Із будь-якого божого теляти.
Тепер нас тридцять, і ще більше буде. 
Чого ж од вас він хоче, цей Уї?
А не багато. Тільки лиш визнання!
Аби мене не мали за злодюгу,
Пройдисвіта і шукача пригод.
(П рокаиїлюеться.)
Принаймні щоб поліція це знала,
Яку я завжди шанував. Отож прийшов я 
До вас просити (хоч не звик просити!), 
Щоб ви слівце замовили за мене 
В поліції.
ДОГСБОРО
(здивовано).

Щоб поручився я за вас?
Уї.
Еге ж, як буде треба. Як не вийде 
З торговцями городиною згоди. 
ДОГСБОРО.
Та що за діло вам до тих торговців?
Уї.
А зараз поясню. Я, бачте, хочу 
їх взять під охорону. Щоб на них 
Ніхто не нападав. Як треба, вдамся 
Й до сили я.
ДОГСБОРО.

Та, як імені відомо, 
їм досі не загрожував ніхто.
Уї.
Можливо, досі —  ні. Та я дивлюся далі 
Й запитую: а доки? В цьому місті 
Поліція лінива і продажна.
Отож чи довго мирному торговцю 
Свою городину спокійно продавать?
А може, завтра вранці вже наскочать 
Грабіжника —  і геть обчистять касу.
Та ще й усе потрощать у крамниці!
Невже ж він не захоче ще сьогодні 
За охорону трохи заплатити?
ДОГСБОРО.
Гадаю, ні.
Уї.

Тоді він сам не знає 
Своєї користі. хМожливе і таке.
Дрібний торговець —  працьовитий, чесний, 
Але обхмежений і недалекоглядний.
Ним керувати треба. Він не тямить,
Що всім добром завдячує він тресту.
Я, пане Догсборо, беру на себе й це,
Бо тресту теж потрібна охорона.
Геть платників несправних! Хто не платить, 
Хай закрива крамничку! Смерть слабким!
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Такий закон природи. Слово честі, 
Я трестові потрібен.
ДОГСБОРО.

А мені
До того тресту що? Мабуть, свій план

химерний
Ви, голубе, принесли не туди.

Скажу й про це. Та головне: потрібен 
У тресті вашому міцний кулак. Отож 
Даю вам тридцять хлопців під начало! 
ДОГСБОРО.
Не знаю, може, трест і справді хоче 
Гарматами машинки замінити.
Та я —  не трест.
Уї.

Дійдемо і до цього.
Ви запитаєте: нащо ж ті тридцять 
Озброєних людей гулятимуть по тресту?
Чи вас вони самих не постріляють?
Ось відповідь моя вам: зверху той.
Хто платить, в кого гроші,—  а це ж ви! 
То як же можу я на вас напасти?
Коли б я навіть і хотів цього,
То надто вас шаную, слово честі!
Що я тепер? І скільки однодумців 
У мене? Адже їх стає все менше.
Сьогодні —  двадцять, й добре, коли так!.. 
Ви врятувать мене повинні, бо загину. 
Людський обов’язок —  мене оборонить 
Від ворогів і —  ніде правди діти —
Від однодумців теж. Бо все, за що боровся 
Я чотирнадцять років, кинуто на карту!
Я вас про це благаю як людину! 
ДОГСБОРО.
То слухайте: вчиню я як людина 
Й гукну поліцію.
Уї.

Поліцію?
ДОГСБОРО.

Еге ж.
Поліцію.
Уї.

Не хочете ви, отже,
По-людському мені допомогти?
(Горлає.)
Ну що ж! Тоді вже не прошу я,
А вимагаю! Хто ви є? Злочинець!
І я вас викрию! Я знаю все про вас!
З причалами ви вскочили в халепу! 
Скандалу не минуть! І пароплавство 
Тепер не Шійтове, а ваше! Стережіться!
Не змушуйте мене до крайнощів! Он скоро 
Почнеться перевірка!
ДОГСБОРО 
(дуже блідий).

Не почнеться!
Я маю друзів...
Уї.

Ви їх мали вчора! 
Сьогодні їх нема, а завтра будуть 
Самі лиш вороги. І врятувати 
Вас можу тільки я, Уї! 
ДОГСБОРО.

Ні, перевірки

Не буде. Не наважаться в управі 
Мене зганьбити. В мене біла голова...
Уї.
Хоч голова у вас і справді біла,
Все решта —  чорне. Догсборо, мій друже! 
(Намагається взяти його за руку.) 
Благаю, схаменіться! І дозвольте 
Вас врятувати! Скажете лиш слово —
І знищу кожного, хто пальцем вас

зачепить.
О Догсборо! Допоможіть мені! Хоч раз! 
А ні —  то я не зможу нашим хлопцям 
На очі показатись!
(Плаче.)
ДОГСБОРО.

Ні! Нізащо!
Вже краще я помру, аніж із вами 
Злигаюся!
Уї.

О, це моя погибель!
Вже сорок літ мені, і досі я ніщо! 
Допоможіть!
ДОГСБОРО.

Нізащо!
Уї.

То затямте:
Я вас зітру на порох!
ДОГСБОРО.

А тим часом
Щоб ви не сміли більш іти до мене 
З оцим своїм городинним розбоєм! 
Уї
(зверхньо).
Пан Догсборо, мені лиш сорок років, 
А вам вісімдесят, отож напевне 
Я вас переживу й таки пролізу 
В городинну торгів 'ТЮ.
ДОГСБОРО

Ні! Нізащо!
Уї.
Ходімо, Рома.
Холодно вклоняється і виходить разом 

Ромою.
з

ДОГСБОРО.
Боже! Ну і пика!

Оце то пика! Ой, таки даремно 
Узяв я цей будинок. Та невже 
Вони посміють перевірку влаштувати? 
Тоді —  кінець! Ні, ні, цього не буде!..

Заходить СЛУГА.
СЛУГА
До вас там Гефлз і Гудзіл із управи.

Заходять ГЕФЛЗ і ГУДВІЛ. 
ГУДВІЛ.
Добридень, Догсборо!
ДОГСБОРО.

Добридень, Гефлз і Гудвіл!
Які новини?
ГУДВІЛ.

Та, на жаль, недобрі.
Кого це ми зустріли на порозі?
То часом не Уї?
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ДОГСБОРО 
(силувано сміється).

Еге ж, то він.
Персона не сказати щоб приємна. 
ГУДВІЛ.
Ні, аж ніяк! Так от, недобрим вітром 
Принесло нас. Про позику ідеться,
Що трест її одержав на причали. 
ДОГСБОРО 
(незворушно).
А що з тією позикою?
ГЕФЛЗ.

Вчора
В управі названо її —  ти вже пробач —- 
Брудним гешефтом.
ДОГСБОРО.

Он як?
ГУДВІЛ.

Не турбуйся!
Ми більшістю цей вислів відхилили. 
Ще добре, що до бійки не дійшло! 
ГЕФЛЗ.
«Всі справи Догсборо нечисті!» —  там

гукали.
«А як святе письмо? То, може, і воно 
Нечисте?» —  ось який ми висунули доказ 
За тебе, Догсборо! Всі наші друзі 
Негайно зажадали перевірки 
І недругів одразу ж похитнули 
Своєю вірою. І ті вже відступились,
Та наші, щоби зняти з тебе й тінь 
Підозри, все гукали заповзято:
«Ні, Догсборо —  це не саме ім’я!
Це —  символ віри!» —  і кінець кінцем 
Добились перевірки.
ДОГСБОРО.

Перевірки...
ГУДВІЛ.
її доручено О’Кейзі. Люди з тресту 
Сказали, що передано ті гроші 
До пароплавства Шійта, і воно 
Вже мало укладать контракти.
ДОГСБОРО.

Пароплавство...
ГУДВІЛ.
Було б найкраще, щоб ти сам послав 
Якусь надійну, помірковану людину.
Що має добру славу, —  і нехай 
Вона розплута цей клубок.
ДОГСБОРО.

Та певне...
ГЕФЛЗ.
Ну, от і все, мій друже. А тепер 
Нам покажи свої нові хороми,
Щоб мали що розповідать.
ДОГСБОРО.

Гаразд, ходімо.
ГУДВІЛ.
Ще й дзвони чути! Справді рай земний!
ГЕФЛЗ
(сміється).
Причалів тут нема!
ДОГСБОРО.

Надумав! Є такий!
Повільно виходять.

З'являється напис:
У СІЧНІ 1933 РОКУ ПРЕЗИДЕНТ ГІН- 
ДЕНБУРГ КІЛЬКА РАЗІВ ВІДХИЛЯВ  
КАНДИДАТУРУ ГІТЛЕРА НА ПОСТ
р е й х с к а н ц л е р а , в о д н о ч а с  в і н  б о -
ЯВСЯ РОЗСЛІДУВАННЯ СКАНДАЛЬ
НОЇ СПРАВИ З ТАК ЗВАНОЮ «СХІД
НОЮ ДОПОМОГОЮ». КРІМ ТОГО, ПРЕ
ЗИДЕНТ УЗЯВ ДЕРЖАВНІ ГРОШІ НА 
ПОДАРОВАНИЙ ЙОМУ МАЄТОК «НОЙ- 
ДЕК» І ВИТРАТИВ ЇХ НЕ ЗА ПРИЗНА
ЧЕННЯМ.

6.
Міська управа.

БАТЧЕР, ФЛЕЙК, МАЛ БЕРІ, КАРУЗЕР. 
Навпроти них — ДОГСБОРО, блідий мов 
крейда.
О’КЕЙЗІ, ГЕФЛЗ І ГУДВІЛ.
РЕПОРТЕРИ.
БАТЧЕР
(тихо).
Щось довго він не йде.
МАЛБЕРІ.

Прийти він має з ІІІійтом. 
А може, й не домовились. Напевне,
Всю ніч сварилися. Сказать повинен Шійт, 
Що пароплавство ще йому належить. 
КАРУЗЕР.

Певно,
Не дуже Шійтові приємно зізнаватись,
Що тільки він шахрай.
ФЛЕЙК.

Навряд чи він прийде.
КЛАРК.
Прийде, бо мусить.
ФЛЕЙК.

А чого б то він 
Сам на п’ять років сів?
КЛАРК.

За грубі гроші.
Бо Мейбел Шійт розкошувати звикла,
А він її ще любить. Він прийде.
Та й до в’язниці певно, що не сяде:
Старий цю справу якось залаштує.
Чути вигуки хлопчаків — продавців газет. 
Заходить РЕПОРТЕР з газетою в руках.
ГЕФЛЗ.
В готелі вранці знайдено труп Шійта.
В кишені був квиток до Сан-Франціско. 
БАТЧЕР.
Як —  труп?!
О’КЕЙЗІ 
(читає газету).

Убивство.
МАЛБЕРІ.

О-о-о!
ФЛЕЙК
(тихо).

Він не прийшов.
ГЕФЛЗ.
Тобі погано, Догсборо?
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ДОГСБОРО 
(через силу).

Минулось...
О’КЕЙЗІ.
Смерть Шійта...
КЛАРК.

Несподівана ця смерть —  
Завада безсумнівна перевірці.
(УКЕИЗІ.
Ще б пак! Та досить часто у житті 
І несподіване сподіваним виходить,
Бо й несподіванок чекає часом дехто.
А я тепер —  ні в сих, ні в тих.

Та сподіваюсь,
Що ви мене до Шійта не пошлете 
Із розпитами марними, бо Шійт 
Віднині мовчазний, як свідчить преса. 
МАЛБЕРІ.
Як розуміти вас? Ви ж позику оту 
Давали пароплавству, чи не правда? 
О’КЕЙЗІ.
Воно-то так, але чиєму пароплавству?
ФЛЕЙК
(тихо).
Непросте запитання. Він щось знає.
КЛАРК •
(так само тихо).
Та що ж би то?
О’КЕЙЗІ.

Ну, Догсборо, ти як?
Повітря досить?
(До інших.)

Вів я ось до чого:
Тепер валити вже на Шійта можна 
Не тільки землю, а й усе багно.
Гадаю я...
КЛАРК.

Було б, О’Кейзі, краще.
Якби ви не гадали так багато,
Бо є проти наклепництза закон!
МАЛБЕРІ-, •
До чого, справді, думати-гадати?
Я чув, що Догсборо комусь довірив 
Усе це з'ясувать. Тож почекаймо!
О’КЕЙЗІ.
Той хтось усе не йде. Та як прийде,
То, може, розповість нам і про інших. 
ФЛЕЙК.
Він розповість лиш те, що є, не більш. 
О’КЕЙЗІ.
То це людина чесна? Непогано.
Шійт уночі помер, і все те з’ясувати 
Неважко ще.
(До Догсборо.)

Я щиро сподіваюсь,
Що твій обранець виявиться гідним.
КЛАРК
(різко).
Та вже який не є! А ось і він!

Заходять ЛРТУРО Уї та ЕРНЕСТО РОМА 
в супроводі ОХОРОНЦІВ.

И.
Вітаю, Кларк! Вітаю, Догсборо! Привіт!

КЛАРК. 
Привіт, Уї! 
Уї.

То що тут хочуть знати?
О’КЕЙЗІ 
(до Догсборо).
Оце він?
КЛАРК.

Так. А що, хіба негожий?
ГУДВІЛ.
Ні, Догсборо!.. Невже?
О’КЕЙЗІ
(до репортерів, що зчинили шум).

Гей, тихше!
ОДИН З РЕПОРТЕРІВ.

Це ж Уї!
Сміх. О’Кейзі наводить порядок. Потім ди

виться на охоронців.
О’КЕЙЗІ.
Це що за люди? 
Уї.

О’КЕЙЗІ
Друзі.

(до Роми).
А хто в и?

Уї.
Мій помічник, Ернесто Рома. 
ГЕФЛЗ.

Ні, стривайте!
Це, Догсборо, серйозно?

Догсборо мовчить.
О’КЕЙЗІ.

Пан Уї,
З мовчання пана Догсборо нам ясно, 
Що саме ви його довірена особа.
То де контракти, ви нам розкажіть. 
Уї.
Які контракти?
КЛАРК
(тим часом, як О’Кейзі дивиться на Гуд

віла).
Ті, що пароплавство 

Укласти мало на спорудження причалів.
Уї.
Не знаю я про те.
О’КЕЙЗІ.

Не знаєте? Як дивно!
КЛАРК.
Ви хочете сказати, їх нема?
О’КЕЙЗІ
(швидко).
Ви з Шійтом говорили?
Уї
(крутить головою).

Ні.
КЛАРК.

Не говорили
Ви з ШійтОхМ?
Уї
(зухвало).

Ні, а хто вам скаже̂
Що я з ним говорив, той підло збреше!

БЕРТОЛЬТ БРЕХТ. Кар’єра Артуро Уї, яку можна було спинити. . г 151



О’КЕИЗІ.
Як я гадав, вам Догсборо довірив 
У справі розібратись.
УІ.

. Я зробив це.
О’КЕЙЗІ.
І певних висновків дійшли?
Уї.

Авжеж.
Нелегко там було до правди докопатись, 
Та й правда ця сумна. Пан Догсборо хотів, 
Щоб з’ясував я в інтересах міста,
Куди поділись гроші —  ті, що їх 
З нас зібрано по центу на податки 
І віддано одному пароплавству 
Як позику. Дізнався з жахом я,
Що гроші ті розтрачено,—  це перше. 
Питання друге: хто розтратив їх?
Як встановив я, винен у розтраті,
На превеликий жаль...
О’КЕЙЗІ.

Уї.
Ну, хто? Кажіть же!

Шійт!
О’КЕЙЗІ.
А, Шійт? Той самий безсловесний Шійт,
З яким ви навіть не поговорили?
Уї.
Чого ви зирите? Кажу вам —  винен Шійт! 
КЛАРК.
Шійт мертвий. Ти не чув про це?
Уї.

Ах, он як?
Ні, я не чув. Цю ніч провів я у Сісеро,
І Рома там зі мною був.
П а у з а .
РОМА.

От дивина!
Щоб саме нині —  випадок такий! 
Повірить важко...
Уї.

Це не випадок, панове! 
Бо самогубство Шійта —  очевидний 
І безперечний наслідок його 
Тяжкого злочину!
О’КЕЙЗІ.

Ні, це не самогубство.
Уї.
А шо ж іще? Звичайно, я і Рома 
Були в Сісеро і того не знаєм,
Та зрозуміло всім: покійний Шійт,
Що прикидався чесним комерсантом,
Був гангстер!
О’КЕЙЗІ.

Так... Я бачу, слів лихих 
Не вистачить сьогодні вам для Шійта. 
Ну, Догсборо, а ти що скажеш? 
ДОГСБОРО.

Я?..
БАТЧЕР
(різко).
А Догсборо до чого?
О’КЕЙЗІ.

Ось до чого:
Наскільки зрозумів я, пан Уї,—
А зрозумів я вас, гадаю, добре,—

Ту позику дістало пароплавство 
Й розтратило її. Отож, одне питання 
Лишається тепер: чиє ж то пароплавство? 
Я чув, казали —  пароплавство Шійта.
Але ж не в назві суть. Цікаво знати нам, 
Кому воно належало насправді!
Чи Шійтові? Він міг би нам сказати,
Але навік замовк, відколи пан Уї 
В Сісеро ніч провів. Цілком можливо,
Що там на час розтрати інший власник був. 
Як, Догсборо, гадаєш?
ДОГСБОРО

Я?..
О’КЕЙЗІ.

Так, ти.
Чи не сидів ти сам у тій конторі, 
Коли контракти там... не укладались? 
ГУДВІЛ.
О’Кейзі!.
ГЕФЛЗ
(до О’Кейзі).

Догсборо?! Та що ти! 
ДОГСБОРО.

Я... та я...
О’КЕЙЗІ.
А отоді, коли в міській управі
Ти нам розписував, як скрутно тресту,
І закликав їм позику надати,—
Чи ти не власним досвідом діливсь? 
БАТЧЕР.
Замовкніть! Бачите —  людині млосно! 
КАРУЗЕР.
В таких літах!
ФЛЕЙК.

Ця біла голова!
Невже не ясно вам, що він безвинний?! 
РОМА.
Ану, де докази?!
О’КЕЙЗІ.

Вам докази потрібні?.. 
Уї.
Спокійно, друзі! Закликаю до порядку! 
ГЕФЛЗ
(голосно).
Скажи ж їм, Догсборо, що-небудь! 
ОДИН З ОХОРОНЦІВ 
(раптом гримає).

Звелів мовчати шеф!
Враз западає тиша.

Цить!

Уї.
Дозвольте вам сказати, 

Як гірко бачити ганебну цю картину: 
Старого чоловіка тут паплюжать,
А друзі всі його —  ні пари з уст!
Пан Догсборо, я вірю вам! Погляньте:
Чи схожий він на винного? Чи так 
Пройдисвіти й злочинці виглядають?
Чи біле стало чорним тут, а чорне —  білим? 
Чи не занадто вже далеко ви зайшли?!
КЛАРК.
Такій уславленій порядністю людині 
Закинуть підкуп!
О’КЕЙЗІ.

Навіть і шахрайство!
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Про пароплавство Шійта ми тут чули 
Поганого чимало, тож скажу вам,
ІДо вже до позики належало воно 
Не Шійтові, а Догсборо!
МАЛБЕРІ.

Брехня!
ГЕФЛЗ.
Я ладен головою поручитись 
За Догсборо! Спитайте всіх у місті —
Чи скаже хто погане вам про нього!
ОДИН З РЕПОРТЕРІВ 

(до другого, який щойно зайшов).
Тут Догсборо під слідством.
ДРУГИЙ РЕПОРТЕР.

Як! То чом би
Не Авраам Лінкольн?
МАЛБЕРІ І ФЛЕЙК.

Де свідки? Свідків!
О’КЕЙЗІ.
А, свідків вам? Гей, Сміте, подивіться,
Чи там наш свідок! Бачив я ного 
Перед дверима.

Один з його людей підходить до дверей і 
робить знак рукою. Всі дивляться на двері. 
Коротка пауза. Потім чути постріли, галас. 
Загальне занепокоєння. Репортери кида

ються до дверей.

РЕПОРТЕРИ.
Не біля будинку! —  

Стріляли з автомата.—  Обережно! —  
Як свідка звуть, О’Кейзі?
О’КЕЙЗІ

(ідучи до дверей). 

(Гукає за двері.)
Боул.

Сюди!
ВЕРХОВОДИ ТРЕСТУ «ЦВІТНА КАПУ-
СТА».
Що там? —  Когось застрелили на сходах!—  
Хай йому чорт! Що діється!..
БАТЧЕР
(до Уї).

УГ!
Знов неподобство? Ми порвемо з 
Коли там щось...
Уї

О ’КЕЙЗІ.
Он як?

вами,

Несіть його сюди!
ПОЛІСМЕНИ вносять мертве тіло.

Це Боул. Панове, осьде він, мій свідок,
Але боюсь, уже його не допитаєш.
(Швидко виходить.)

Полісмени кладуть труп Боула в кутку.

ДОГСБОРО 
(до Гефлза).
Я хочу вийти звідси. Поможи,
Прошу тебе.

Гефлз мовчки проходить повз нього і зни
кає за дверима.

УГ
(підходить до Догсборо і простягає йому 

Руку).
Вітаю, Догсборо! Прекрасної 

Хай так чи так усім все буде ясно!
З'являється напис:
КОЛИ РЕЙХСКАНЦЛЕР ГЕНЕРАЛ 
ШЛЕЙХЕР ПРИСТРАШИВ ПРЕЗИДЕН
ТА ВИКРИТТЯМ ФІНАНСОВИХ ЗЛ О В
ЖИВАНЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ «СХІДНОЮ 
ДОПОМОГОЮ», ТА ФАКТІВ ЙОГО УХИ
ЛЯННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ, ГІН- 
ДЕНБУРГ ЗО СІЧНЯ 1933 РОКУ ПЕРЕ
ДАВ ВЛАДУ ГІТЛЕРУ. СЛІДСТВО БУ
ЛО ПРИПИНЕНО.

7.
Готель «Мамонт».
АРТУРО УІ в своєму номері.
ДВА ОХОРОНЦІ підводять до нього об
шарпаного АКТОРА. На задньому плані — 
ДЖІВОЛА.
ПЕРШИЙ ОХОРОНЕЦЬ.
Це актор, шефе. Зброї у нього немає. 
ДРУГИЙ ОХОРОНЕЦЬ.
Та й грошей чортма, щоб купити пістоле
та. А налигався він надурняка: напоїли пи
яки в пивничці за те, що декламував Ы .  

Але актор з нього начебто годящий. Кла
сичний, чи як там.
Уї.
То слухайте: мені натякнули, що моя вимо
ва залишає бажати кращого. А воно ж та
ки треба часом десь висловитись, особливо 
що стосується політики. От я й хочу бра
ти уроки декламації. А також і поводжен
ня взагалі.
АКТОР.
Слухаюсь
УГ
Дзеркало сюди!
Один з охоронців витягає на середину ве

лике трюмо.
Спочатку —  хода. Як там у вас ходять у 
театрі чи в опері?
АКТОР.
Розумію. Ви маєте на увазі високий стиль. 
Юлій Цезар, Гамлет, Ромео, шекспірїв- 
ський театр. Пане Уї, ви натрапили саме на 
кого треба. Десять хвилин —  і старий Ме
тені навчить вас ходити ло-класичному. Пе
ред вами, панове, жертва трагічного ви
падку. Я погорів на Шекспірі. Це такий ан
глійський поет. Коли б не Шекспір, я, мож-. 
ливо, грав би сьогодні на Б'родвеї. Траге
дія людської вдачі. «Мегоні, не треба гра
ти Шекспіра, коли граєте Ібсена! Подивіть
ся на календар, добродію! У нас нині ти
сяча дев’ятсот дванадцятий рік!» —  «Доб
родію,—  кажу я,—  мистецтво не зважає на 
календар, а я творю мистецтво». Отак во
но!
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ДЖІВОЛА.
Здається мені, шефе, ти не на того натра
пив. Надто він старомодний.
Уї.
Побачимо. Ану пройдіться, як ходять у то
го вашого Шекспіра.

Актор проходить коло по сцені. 
Добре!
ДЖІВОЛА.
Але ж не будеш ти отак виступати перед 
торговцями городиною! Це неприродно!
Уї.
Що значить неприродно? А де ти бачив 
нині щось природне? Коли я йду, то хочу, 
щоб усі знали, що я таки йду. (Наслідує хо
ду Актора.)
АКТОР.
Голову назад.
Уї відкидає голову назад.
Ногу ставте так, щоб спершу торкатися 
підлоги носком.
Уї ставить ногу як сказано.
Добре. Чудово. У вас природжений хист. 
От тільки з руками негаразд. Мов дерев’я
ні. Ану стривайте. Мабуть, найкраще скла
сти їх перед соромітним місцем.
Уї, не спиняючись, складає руки нижче 

живота.
Непогано. Просто і воднораз велично. Тіль
ки голову, голову назад! Отак. Ну що ж, 
пане Уї, по-моєму, з ходою, як на ваші 
потреби, все гаразд. Чого ще бажаєте на
вчитися?
Уї.
Стояти перед людьми.
ДЖІВОЛА.
Постав позад себе двох дужих хлопців —  
і стоятимеш, як бог.
Уї.
Дурниці. Коли я стою, то хочу, щоб люди 
дивилися не на тих двох хлопців за моєю 
спиною, а на мене самого. Поправляйте ме
не! (Стає в позу, схрестивши руки на гру
дях.)
АКТОР.
Можна й так. Але надто буденно. Пане Уї, 
ви ж не хочете бути схожим на перукаря. 
Схрестіть руки отак. (Складає руки на гру
дях так, що обидві кисті видно назовні, 
вони охоплюють передпліччя.) Дріб’язкова 
зміна, а різниця величезна. Спробуйте пе
ред дзеркалом, пане Уї.
Уї

. (схрестивши перед дзеркалом руки по-но
вому)

Чудово!
ДЖІВОЛА.

Та до чого все воно? Невже 
Для тих панів із тресту?
Уї.

Звісно, ні.
Це для простого люду. Ось скажи-но:

Для кого так велично та поважно 
Той Кларк із тресту виступає? Для таких, 
Як сам він? Ні! Для тих задосить буде 
Його рахунка в банку; так же само,
Як і до мене дужі охоронці 
У певних колах викличуть повагу.
А Кларк, хитрюга, грає на простолюд. 
Отак і я.
ДЖІВОЛА.

А чи не скажуть часом:
«Це в нього не природжене»? Я певен, 
Знайдуться і такі.
Уї.

Та що мечі до них!
Байдуже, що там скажуть професори 
Чи ще якісь розумники. Мені 
Єдине важить: як людина проста 
Сприйми свого володаря —  і край! 
ДЖІВОЛА.
Пощо тобі володаря вдавати?
А чи не ліпше бути «щирим хлопцем». 
Таким собі простацьким добряком?
Уї.
Старого Догсборо я маю на цю роль. 
ДЖІВОЛА.
Здається, слава Догсборо пригасла.
І хоч його записують ще в «кредит»,
Проте на люди цю старовину 
Показують уже не так охоче,
Неначе в ній якийсь з’явився гандж.
Отак, буває, біблію фамільну 
Ховають десь у темний закапелок,
Коли, гортаючи пожовклі сторінки 
У колі друзів, раптом в ній знаходять 
Роздушену блощицю. Ну, а втім,
«Цвітній капусті» Догсборо ще здасться. 
Уї.
Кому хто здасться, вирішу я сам. 
ДЖІВОЛА.
Ну звісно, шефе! Я ж не проти нього.
Він ще згодиться нам. Он і в управі 
Його тримають, щоб скандалу не було.
Уї
(до Актора). Тепер —  сидіти.
АКТОР.
Сидіти... Сидіти, пане Уї, —  це чи не най
важче. Є люди, що вміють ходити, є люди, 
що вміють стояти, але де є такі, що вміли б 
сидіти? Візьміть стільця із спинкою, пане 
Уї. А тепер сядьте, не прихиляючись до 
спинки. Руки на стегна обабіч живота, лікті 
вбоки від тулуба... Чи довго ви можете так 
просидіти, пане Уї?
Уї.
Скільки завгодно.
АКТОР.
Тоді все гаразд, пане Уї.
ДЖІВОЛА.
А мабуть, непогано буде, шефе,
Якщо маєтність Догсборо спадкову 
Ти Гірі віддаси. Його всі люблять,
Він простолюдний навіть і без люду, 
Веселуна вдає й регоче так,
Що падає зі стелі штукатурка.
Регоче, коли треба і не треба:
Хоч би тоді, коли ти виступаєш
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Як син злиденних нетрів, і тоді,
Коли згадаєш тих сім хлопців... ,
УІ.

Він регоче?
ДЖІВОЛА.
Аж падає зі стелі штукатурка!
Та не кажи йому нічого, бо він знов 
До мене вчепиться. Ти краще відучив би 
Його збирати капелюхи.
Уї.

Капелюхи?
ДЖІВОЛА.
Так, капелюхи тих людей, що їх
Він сам застрелив. Він їх потім носить
Відкрито. Це ж ганьба!
Уї.

Кому що до вподоби. 
Коли і є в моїх помічників 
Якісь химери, я дивлюсь на них крізь

пальці.
(До Актора.)
Тепер —  до мови! Декламуйте щось! 
АКТОР.
Шекспіра. Не інакше. Цезар. Античний ге
рой. (Витягає з кишені книжку.) Як ви ди
витесь на промову Антонія? Над труною 
Цезаря. Проти Брута, ватажка підступних 
убивць. Зразок промови перед народом, 
один з найвідоміших. Я грав Антонія в зе
ніті слави, у тисяча дев’ятсот восьмому ро
ці. Це саме те, що вам треба, пане Уї. 
(Стає в позу й рядок по рядку декламує 

промову Антонія.)
Брати і друзі римляни! Увага!..
Уї проказує за ним із книжки, Актор по
правляє його, проте загалом мова Уї зали
шається уривчастою і грубою, як перше.
Загинув Цезар. Я прийшов сюди 
Не славити його, а поховати.
Зло, вчинене людьми, переживає їх,
А добрі їх діла лягають в домовину.
Отак і з Цезарем. Сказав шляхетний Брут, 
Що Цезар був тиран. А коли так,
Це гріх тяжкий, але й тяжка покара 
Спіткала Цезаря...
Уї
(далі декламує сам).

...Я тут зі згоди Брута 
(А Брут —  людина вельми доброчесна,
Та й всі вони тут доброчесні люди)
Над тілом Цезаря промовлю слово.
Він був мій друг, друг вірний і правдивий. 
Та каже Брут, що Цезар був тиран,—
А Брут —  людина вельми доброчесна. 
Привів до Риму Цезар безліч бранців, 
їх викупом збагачував скарбницю.
То чи не цим тиранство він чинив? 
Траплялось часом, коли бідні люди 
На долю нарікали,—  Цезар плакав.
Тиран нездатен плакати? Можливо!
Та каже Брут, що Цезар був тиран,—
А Брут —  людина вельми доброчесна.
Усі ви бачили: на свято Луперкалій 
Я тричі Цезарю пропонував корону —

Він тричі відхилив. Чи це тиранство?
Та каже Брут, що Цезар був тиран,—
А Брут —  людина справді доброчесна.
Я Брутові не хочу суперечить —
Кажу лиш те, що сам я добре знаю.
Ви Цезаря любили —  й недаремно!
То чом же ви не плачете за ним?
Поки звучать останні рядки, завіса поволі 

спадає.

З*являється напис:
ЗА ДЕЯКИМИ ВІДОМОСТЯМИ, ГІТЛЕР 
БРАВ УРОКИ ДЕКЛАМАЦІЇ ТА ДОБ
РИХ МАНЕР У ПРОВІНЦІЙНОГО АК
ТОРА БАЗІЛЯ.

8.

Контора тресту «Цвітна капуста».
УІ, РОМА, ДЖ ІВОЛА, ОХОРОНЦІ.
Гурт дрібних ТОРГОВЦІВ ГОРОДИНОЮ  
слухає промову Уї. На підвищенні поруч з 
Уї сидить хворий СТАРИЙ ДОГСБОРО. На 
задньому плані — КЛАРК .
Уї
(горлає).
Убивства! Кров! Шантаж! Насильство

і сваволя!
На вулицях щоденна стрілянина!
Шановних громадян, що йдуть собі

за ділом,
Перед управою вбивають серед дня!
Та ще й при очевидцях! Ну, а що ж 
На це шановна влада? А нічого!
Бо ті добродії часу не мають:
Вони погрузли в темних своїх справах 
І тільки чесних городян чорнять! 
ДЖІВОЛА.
Всі слухайте!
Уї.

Безладдя скрізь панує!
Коли вже кожен робить, що він хоче, 
Керуючись лиш власним себелюбством.
Всі проти всіх! —  оце і є безладдя!
Коли, скажімо, я в своїй крамничці 
Городину спокійно продаю,
Або везу собі машиною капусту,
Або ж я знаю що...—  і раптом хтось 
Настроєний далеко не так мирно, 
Вдирається до мене: «Руки вгору!»
Або мені вганяє кулі в шини,—
Тут миру не чекай! Та знаючи про те,
Що люди не ягнята, сам я мушу 
Подбати, щоб напасники зухвалі 
Не потрощили все в моїй крамничці 
І щоб мені не довелося раз у раз 
Здіймати вгору руки, я хотів би 
Знайти їм кращий вжиток —  ну, скажімо, 
Лічити огірки або я знаю що...
Така людська натура. Добровільно 
Вам жоден пістолета не покине,
Бо так, мовляв, у нього кращий вигляд,
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А надто як котрийсь там балакун 
його в міській управі вихваляє.
Як не стріляєш ти —  стріляють інші!
Така вже логіка! Питаєте, що ж діять?
То слухайте! По-перше, не годиться 
Так жити, як жили ви дотепер:
Куняти у крамниці біля каси,
Чекаючи, що все так-сяк минеться,
Без гурту, спілки, кожен сам собі,
Без дужої руки, яка б вас боронила,
Щоб не напав на вас ніколи жоден

гангстер,—
Ні, не годиться так! Отож передусім 
Об’єднання потрібне. Далі —  жертви.
«Що? —  чую я.—  Ми жертвувать повинні? 
Третину з виторгу за охорону? Ні!
Не треба охорони нам. А краще 
Нехай при нас лишаться наші гроші!
От на безплатну охорону —  згода!»
Е, друзі, ні, усе не так-то просто. 
Безплатна тільки смерть. А за все інше 
Платити треба. І за охорону теж.
Так само як за мир, за спокій, за безпеку. 
Таке життя. Було і буде так.
І через те ми всі —  я й мої люди,
Оці, що тут, і ті, що за дверима,—
Вас беремо під захист.
Джівола і Рома схвально плескають в до

лоні.
А щоб ви

Побачили, що це серйозне діло,
Ось представник оптової торгівлі ■—
Відомий добре вам усім пан Кларк.

Рома виводить наперед Кларка. 
Кілька торговців плескають у долоні.

ДЖІВОЛА.
Я, пане Кларк, від імені присутніх 
Вітаю вас! Ваш трест «Цвітна капуста» 
Підтримав план Уї, і це лиш честь вам

робить.
Ми щиро вдячні тресту, пане Кларк! 
КЛАРК.
Панове! Знайте —  трест «Цвітна капуста»
З тривогою давно спостерігає.
Як важко вам городину збувати.
Все дорого, ви кажете. Чому ж?
Тому, що ваш водій, вантажник,

пакувальник,
Підбурюваний темним елементом,
Все більше править з вас. А пан Уї 
Давно вже хоче край цьому покласти. 
ПЕРШИЙ ТОРГОВЕЦЬ.
Але ж, якщо робітникам платити менше, 
Хто купуватиме?
Уї.

Законне запитання,
І я вам відповім. Сьогодні робітник 
Ще в цьому світі хоч-не-хоч потрібен,
Бодай як покупець. І я завжди казав,
Що чесна праця не ганьбить людини,
А навпаки, підносить і так далі.
Отож вона потрібна. Робітник,
Коли він сам один, цілком мені

приємний.

А от коли збивається до гурту 
І лізе в справи ті, що їх не тямить:
Як там прибутки витискають тощо,—
Тут я кажу: ні, голубе, стривай!
Ти робітник —  то маєш працювати.
А не працюєш ти, страйкуєш,-— отже,
Ти вже не робітник, а небезпечний 
Підбурювач, і я цього не стерплю!
Кларк схвально плескає в долоні.
А щоб ви бачили, що все у нас по честі,.
І пройнялись довірою до нас,
Ми запросили ще одну людину:
Це той, хто всім нам править за взірець 
Моральності й неперевершеної цноти,—
Пан Догсборо!

Торговці плескають трохи гучніше.
Я, Догсборо, в цю мить 

Так сильно, як ніколи, відчуваю 
До вас глибоку і безмежну вдячність.
Нас небо поєднало. Я молодший,
Злиденних нетрів Бронксу скромний син. 
Мені ви сгали другом, як не батьком,
І я цього повік вам не забуду!
(Хапає мляво звислу руку Догсборо і тру

сить її.)
ДЖІВОЛА.
(неголосно).
Яка велична сцена! Батько й син!
Г1РІ
(виступає наперед).
Ви чули, люди, шеф говорить щиро!
Я бачу, дехто хоче щось спитати.
Не бійтеся! Питайте! Ми не звірі 
І тих, хто нам не ворог, не жерем.
Скажу як є: я не люблю базікал,
Ненавиджу огудників нікчемних,
Які в усьому бачать лиш погане —
То се не так, то те,—  нехай їм чорт!
Зате здорову і розумну думку,
Як діло нам робити, щоб доконче 
Його зробить, ми вислухати раді.
Тож викладайте!

Торговці мовчать.
ДЖІВОЛА.

Все кажіть відверто!
Мене ви знаєте —  я продаю вінки!
ОДИН З ОХОРОНЦІВ.
Джіволі слава!
ДЖІВОЛА.

То який ваш вибір?
На цінна охорона? Чи убивства,
Шантаж, насильство, кров?

Життя чи смерть?
ПЕРШИЙ ТОРГОВЕЦЬ.
Сказати мушу, що останнім часом 
В моїй крамниці все було спокійно. 
ДРУГИЙ ТОРГОВЕЦЬ.
Та і в моїй.
ТРЕТІЙ ТОРГОВЕЦЬ.

І в мене, слава богу.
ДЖІВОЛА.
Ну й дивина!
ДРУГИЙ ТОРГОВЕЦЬ.

Щоправда, чули ми,
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Було в пивній торгівлі нещодавно 
Таке, як пан Уї оце казав.
Там били кухлі, виливали пиво 
У тих, хто не платив за охорону.
Але в городинній торгівлі мир і спокій. 
РОМА.
А вбивство Шійта? А трагічна смерть 
Касира Боула? Це такий-от спокій? 
ДРУГИЙ ТОРГОВЕЦЬ.
Ну, пане Рома, та невже все те 
Через цвітну капусту?
РОМА.

Ні, стривайте!..
Відходить до Уї, що після своєї великої 
промови сидить знеможений і до всього 
байдужий. Сказавши кілька слів Уї, Рома 
жестом підкликає Гірі; Джівола також при- 
єднується до їхнього перешіптування. По
тім Гірі робить знак одному з охоронців і 

швидко виходить оазом з ним.
ДЖІВОЛА.
Панове! Серед нас присутня дама.
Вона бажання має висловити тут 
Свою подяку панові Уї.
Відходить назад і виводить на середину 
розмальовану, крикливо вдягнену особу — 
ДОКДЕЙЗІ; вона веде за руку МЛЛЕНЬ- 
КУ ДІВЧИНКУ. Всі троє підходять до Уї, 

що встає їм назустріч.
Прошу вас, люба пані! Сміливіше!
(До торговців.)
Це —  пані Боул, невтішна удовиця 
Касира Боула. В тресті представляв 
Він пароплавство Шійта. Але вчора,
Йдучи в управу за нагальним ділом. 
Убитий був злочинцем невідомим.
Вам слово, пані Боуа!
ДОКДЕЙЗІ.
Пане Уї, дозвольте мені в моєму глибокому 
горі, що спіткало мене з нагоди підлого 
вбивства мого нещасного чоловіка, який, 
виконуючи свій громадянський обов’язок, 
ішов до міської управи, висловити вам мою 
глибоку і щиру подяку. Ця подяка —  за ті 
квіти, що їх ви надіслали мені та моїй бід
ній донечці віком шести років, яка лишила
ся надалі без батька. (До всіх присутніх). 
Панове, я всього-на-всього нещасна вдова і 
хочу тільки сказати, що коли б не пан Уї, 
то валялася б я тепер десь серед вулиці, і 
я ладна заприсягтися в цьому хоч зараз. 
Пане Уї, моя бідна донечка віком п’яти ро
ків і я сама —  ми вам цього ніколи не за
будемо.
Уї подає їй руку і бере дитину за підбо

ріддя.
ДЖІВОЛА.
Браво!
Між присутніми навскоси проходить ГІРІ в 
капелюсі Боула; за ним кілька ГАНГСТЕ
РІВ тягнуть великі бідони з гасом. Проди
раючись крізь гурт, вони простують до ви

ходу.

Уї.
Я щиро співчуваю, пані Боул.
А тих собак скажених знищити б... 
ДЖ ІВОЛА
(до торговців, що вже рушають до дверей).

Стривайте!
Ще збори не закрито. Ось вам зараз 
Наш друг Джеймс Грінвул заспіває пісню 
На спомин Боула бідного. А потім 
Пожертви зберемо вдові нещасній.
У нього баритон.
Один з охоронців виступає наперед і за
водить солоденьку пісню, в якій раз у раз 
повторюються слова «рідний дім». Тим ча
сом гангстери сидять, поглинуті музикою: 
хто підпер голову руками, хто заплющив 
очі й відхилився назад і т. ін. Скупі оплес
ки після закінчення пісні уриває виття си
рен поліційних і пожежних машин. У вели
кому вікні на задньому плані з'являються 

червоні відсвіти
РОМА.
Пожежа біля порту!
ГОЛОС.

Де?
ОДИН З ОХОРОНЦІВ 
(з'являється в дверях).

Чи є тут
Торговець Гук?
ДРУГИЙ ТОРГОВЕЦЬ.

Це я! А що таке?
ОХОРОНЕЦЬ.
Ваш склад горить!
Гук стрімголов вибігає. За ним поривають
ся ще кілька торговців. Інші біжать до’ 

вікна.
РОМА.

Ану ні з місця!
Усім лишатись тут!
(До охоронця.)

Підпал?
ОХОРОНЕЦЬ.

Авжеж.
Ми там знайшли бідони з гасом, шефе. 
ТРЕТІЙ ТОРГОВЕЦЬ.
Бідони т у т  проносили.
РОМА
(люто).

Що?! Хто там
На нас киває?
ОДИН З ОХОРОНЦІВ
(тицяє торговця пістолетом під бік).

Що проносили? Кажи!
Бідони?
ІНШІ ОХОРОНЦІ.
(до інших торговців).

Т и їх бачив? —  Ти?
ТОРГОВЦІ.

Я —  ні.—  І я не бачив.
РОМА.
Я так і думав!
ДЖ ІВОЛА
(швидко).

Ось вам і наука!
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Той самий Гук, який тут запевняв,
Що у торгівлі вашій все спокійно,
Тепер сам бачить: склад його горить, 
Підпалений рукою лиходія!
Чи ви не втямили і досі? Чи посліпли? 
Єднайтеся хутчій! Поборем зло!
Уї
(горлає).
Тепер підпал! Далеко ж це зайшло!
Та, бачу я, усі вже зрозуміли:
Єднатись треба! У єднанні —  сила!

З ’являється напис:
У  ЛЮТОМУ 1933 РОКУ СПАЛАХНУВ БУ
ДИНОК РЕЙХСТАГУ. ГІТЛЕР ЗВИНУ
ВАТИВ СВОЇХ ПРОТИВНИКІВ У ПІД
ПАЛІ І ДАВ СИГНАЛ ДО  <гНОЧІ ДОВ
ГИХ н ож ів » .

9.
Процес у справі підпалу складів. 
РЕПОРТЕРИ. СУДДЯ. ПРОКУРОР. 
АДВОКАТ.
МОЛОДИЙ ДОГСБОРО. ГІРІ.
ДЖІВОЛА.
ДОКДЕЙЗІ. ОХОРОНЦІ. ЛІКАР. 

ТОРГОВЦІ ГОРОДИНОЮ. ПІДСУДНИЙ 
ФІШ.
Перед місцем для свідків стоїть Емануеле 
Гірі й показує пальцем на підсудного Фіша, 

що сидить у цілковитій апатії.
ГІРІ

{кричить).
Ось лиходій, чия рука мерзенна 
Підпал вчинила! Я його застукав 
З бідоном гасу у руках! Ану, негідник, 
Устань, коли про тебе мова! Ну!..
Фіша підводять на ноги. Він стоїть, хи

таючись.
СУДДЯ.
Підсудний, візьміть себе в руки. Ви стоїте 
перед судом. Вас звинувачують у підпалі. 
Подумайте, чого це може вам коштувати. 
ФІШ

{  бурмоче).
Гирли-гирли, гирли-гирли...
СУДДЯ.
Де ви взяли бідони з гасом?
ФІШ
Г ирли-гирли-гирли...

З а  знаком судді надміру елегантний лікар 
з  похмурим обличчям нахиляється над Фі

шем, а тоді переморгується з Гірі.
ЛІКАР.
Прикидається.
АДВОКАТ.
Захист вимагає залучити іншого лікаря. 
СУДДЯ.
(з усмішкою).
Відхилено.

АДВОКАТ.
Пане Гірі, яким чином ви опинилися на 
місці пригоди саме тоді, коли в складі па
на Гука виникла пожежа, що знищила 
двадцять дві будівлі?
ГІРІ.
А я там прогулювався після обіду.
Декотрі охоронці сміються. Гірі й собі 

сміється.
АДВОКАТ.
Чи відомо вам, пане Гірі, що підсудний 
Фіш —  безробітний і що він за день до по
жежі прийшов пішки у Чікаго, де раніше 
ніколи не був?
ГІРІ.
Що? Коли?
АДВОКАТ.
Який номер вашої машини? Тридцять —  
тридцять?
ГІРІ.
Саме так.
АДВОКАТ.
Чи не стояла ця машина за чотири години 
до пожежі перед рестораном Догсборо на 
Вісімдесят сьомій вулиці, коли звідти ви- 
тягли в непритомному стані підсудного Фі
ша?
ГІРІ.
А звідки мені знаги? Я на цілий день виїз
див до Сісеро й зустрів там п’ятдесятьох 
двох чоловік, які можуть присягнути, що 
бачили мене.

Охоронці сміються.
АДВОКАТ.
Хіба не ви щойно казали, що прогулюва
лись після обіду в Чікаго, в районі порту? 
ГІРІ.
А ви щось маєте проти того, що я обідаю в 
Сісеро, а перетравлюю в Чікаго?
Гучний регіт, до якого приєднується і 

суддя.
З а т е м н е н н я .

Орган грає жалобний марш Шопена в тан
цювальному ритмі.

Коли сцена освітлюється знов, на місці для 
свідків сидить торговець Гук.

АДВОКАТ.
Пане Гук, чи мали ви коли-небудь якісь 
суперечки з підсудним? Чи бачили ви його 
коли-небудь взагалі?
ГУК.
Ніколи в житті.
АДВОКАТ.
А пана Гірі бачили?
ГУК?
Так, я бачив його в конторі тресту «Цвітна 
капуста» того дня, коли сталася пожежа в 
моєму складі.
АДВОКАТ.
Перед пожежею?
ГУК.
Перед самою пожежею. Він пройшов там
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з чотирма супутниками, що несли бідони 
з гасом.
Занепокоєння на лаві преси й серед охо

ронців.
СУДДЯ.
Закликаю пресу до порядку!
АДВОКАТ.
Пане Гук, з якою територією межує ваш 
склад?
ГУК.
З пароплавством покійного Шійта. Із скла
ду є прохід на територію пароплавства. 
АДВОКАТ.
Чи відомо вам, пане Гук, що пан Гірі меш
кав у будинку пароплавства покійного Шій
та і, отже, мав доступ на територію паро
плавства?
ГУК.
Так. Як доглядач пакгаузів.

Сильне занепокоєння на лаві преси. Охо
ронці грізно насуплюються і подаються в 
бік Гука, адвоката й репортерів. Молодий 
Догсборо підбігає до судді й каже щось 

йому на вухо.

СУДДЯ.
Закликаю до порядку! Судове засідання 
відкладається у зв’язку з нездужанням під
судного.

Затемнення.
Орган знову грає жалобний марш Шопена 

в танцювальному ритмі.
Коли сцена освітлюється знов, на місці для 
свідків сидить Гук, зовсім знеможений на 
вигляд. Поруч з ним — милиця; голова й 

очі Гука забинтовані.

ПРОКУРОР.
Ви погано бачите, Гук?
ГУК
(через силу).
Так.
ПРОКУРОР.
Чи можете ви твердити, що здатні побачи
ти і впізнати ту чи ту людину?
ГУК.
Ні.
ПРОКУРОР.
Чи впізнаєте ви, наприклад, оцього пана? 
(Показує на Гірі.)
ГУК.
Ні.
ПРОКУРОР.
І не можете сказати, що колись його ба
чили?
ГУК.
Ні.
ПРОКУРОР.
А тепер одне дуже важливе запитання, 
Гук. Поміркуйте добре, перш ніж відпові
сти. Запитання таке: чи межує ваш склад 
з територією пароплавства покійного Шій
та?

ГУК
(після паузи).
Н-н і.
ПРОКУРОР.
Запитань більш не маю.

Затемнення.
Орган грає далі.

Коли сцена освітлюється знов, на місці для  
свідків сидить Докдейзі.

ДОКДЕЙЗІ 
(завченим тоном).
Підсудного впізнаю дуже добре з винува
того виразу його обличчя та за зростом, що 
дорівнює одному метру сімдесяти сантимет
рам. Я точно чула від своєї невістки, що 
його бачили перед міською управою того 
дня, коли мій чоловік був застрелений при 
вході до тієї ж таки управи. Під рукою 
він тримав автоматичний пістолет системи 
Вебстера і вигляд мав дуже підозрілий.

З а т е м н е н н я .
Орган грає далі.

Коли сцена освітлюється знов, на місці для 
свідків сидить Джузеппе Джівола. Непода

лік стоїть охоронець Грінвул.
ПРОКУРОР.
Тут твердили, ніби перед самим підпалом 
кілька чоловік винесли з контори тресту 
«Цвітна капуста» бідони з гасом. Що вам- 
про це відомо?
ДЖІВОЛА.
Мова може йти тільки про Грінвула. 
ПРОКУРОР.
Пан Грінвул— ваш службовець, пане Джі- 
всла?
ДЖІВОЛА.
Т ак
ПРОКУРОР.
Пане Джівола, яка ваша професія? 
ДЖІВОЛА.
Квітникар.
ПРОКУРОР.
У цьому ділі вживають дуже багато гасу?
ДЖ ІВОЛА
(серйозно).
Ні, тільки проти попелиці.
ПРОКУРОР.
Що робив пан Грінвул у конторі тресту 
«Цвітна капуста»?
ДЖІВОЛА.
Співав пісню.
ПРОКУРОР.
То він не міг водночас носити бідони з га
сом до складу Гука?
ДЖІВОЛА.
Аж ніяк. У нього не така вдача, щоб вчи* 
няти підпали. Він —  баритон.
ПРОКУРОР.
Я прошу суд дозволити свідкові Грінвулу 
заспівати ту гарну пісню, яку він співав у 
конторі тресту «Цвітна капуста», коли спа
лахнула пожежа.
СУДДЯ.
Суд не визнає цього за потрібне.
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ДЖІВОЛА.
Я протестую! (Підводиться.)
Нечуване цькування безневинних!
Цих благородних, чистих юнаків,
Які хіба що трохи постріляють,
За лиходіїв мають тут. Ганьба!

Сміх. З а т е м н е н н я .
Орган грає далі.

Коли сцена освітлюється знов, з усього 
видно, що члени суду зовсім знесилені.

СУДДЯ.
У пресі з’явилися натяки, нібито суд зазнає 
тиску з боку зацікавлених кіл. Суд має за
явити, що ніякого тиску ні з якого боку він 
не зазнає і цілком вільний у своїх діях. 
Гадаю, цієї заяви буде досить.
ПРОКУРОР.
Ваша честь! Зважаючи на те, що підсудний 
уперто симулює стан несвідомості, обвину
вачення не вважає за можливе допитувати 
його далі. Ми порушуємо клопотання... 
АДВОКАТ.
Ваша честь! Підсудний приходить до тями! 

Занепокоєння в залі.
ФІШ
(неначе прочнувшись).
Гирли... вод-ди... гирли... вод-ди.
АДВОКАТ.
Води! Ваша честь, я прошу дозволу допи
тати підсудного Фіша!

Ще дужче занепокоєння. 
ПРОКУРОР.
Я протестую! Немає ніяких підстав вважа
ти, що Фіш при здоровому розумі. Усе це 
викрути захисту, гонитва за сенсацією, гра 
на публіку!
ФІШ.
Води-ди... (Підтримуваний адвокатом, під
водиться.)
АДВОКАТ.
Ви можете відповідати. Фіш?
ФІШ.
Гирли... так-к..
АДВОКАТ.
Фіш, скажіть суду: чи це ви підпалили 
склад городини в районі порту двадцять 
восьмого числа минулого місяця? Так чи 
ні?
ФІШ.
Н-ні.. ні.
АДВОКАТ.
Фіш, коли ви прибули в Чікаго?
ФІШ.
Вод-ди...
АДВОКАТ.
Дайте води!
Занепокоєння. Молодий Догсборо підхо

дить до судді і щось йому каже.
ГІРІ
( встає розпростує плечі й горлає).
Хитрощі! Брехня, Брехня!

АДВОКАТ
(до Фіша). Ви бачили раніше цю людину? 
(Показує на Гірі.)
ФІШ.
Так... Води...
АДВОКАТ.
Де? Чи не в ресторані Догсборо в районі 
порту?
ФІШ
(тихо). Так.
Сильне занепокоєння. Охоронці вихоплю
ють пістолети і грізно подаються вперед. 
Підбігає лікар із склянкою і, перше ніж 
адвокат встигає забрати її в нього, вливає 

рідину із склянки в рот Фішеві.
АДВОКАТ.
Я протестую! Я вимагаю дослідження ріди
ни, що залишилася в склянці!
СУДДЯ.
(перезирнувшись з прокурором).
Вимогу відхилено.
ДОКДЕЙЗІ
(верещить, показуючи на Фіша). Убивця! 
АДВОКАТ.
Ваша честь!
Тут голос правди, що його не заглушити 
Й землею, хочуть заглушить папером, 
Думки вам накидають, ваша честь, 
Гадаючи, що суд не має честі 
І справедливості, гукають: «Руки вгору!» 
Вже скільки днів волає наше місто, 
Боронячись од виродків кривавих!
Вже скільки бачило воно страхіть!
Невже ж йому судилося до всього 
Побачити загибель правосуддя?
Та не саму загибель, а й ганьбу —
Перед насильством відступ! Ваша честь!
Не допустіть до цього!
ПРОКУРОР.

Протестую!
ГІРІ.
Собака ти! Проклятий пес! Брехун!
Ти сам злочинець! Тільки вийди звідси —  
Всі тельбухи я випущу тобі!
АДВОКАТ.
його все місто знає ..
ГІРІ
(аж заходячись з люті). Цить, кажу! 
(Побачивши, що суддя хоче спинити його.) 
І ти мовчи, як жити не набридло! 
(Задихається з люті, і це дає змогу суд
ді заговорити.)
СУДДЯ-
Закликаю до порядку! Представника захи
сту за неповагу до суду буде притягнуто 
до відповідальності. Суд цілком поділяє 
обурення пана Гірі. (До адвоката.) Про
вадьте далі допит.
АДВОКАТ.
Фіш! Чи давали вам у ресторані Догсборо 
щось пити? Фіш! Фіш!
ФІШ
(безсило зронивши голову). Гирли-гирли...
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АДВОКАТ.
Фіш! Фіш! Фіш!
ГІРІ
(горлає).
Г^кай, гукай! Збуди його тепер!
Побачимо, чий буде в місті верх!

Велике занепокоєння. З а т е м н е н н я .  
Орган так само грає жалобний марш Шо

пена в танцювальному ритмі.
Коли сцена освітлюється востаннє, Суддя 
стоїть і глухим голосом зачитує вирок. Під

судний Фіш блідий, мов крейда.
СУДДЯ.
Чарлзе Фіш, за вчинений підпал вас при
суджено до п’ятнадцяти років ув’язнення.

З ’являється напис:
ПІСЛЯ ВЕЛИКОГО ПРОЦЕСУ В СПРА
ВІ ПІДПАЛУ РЕЙХСТАГУ ІМПЕРСЬ
КИЙ СУД У ЛЕЙПЦІГУ ПРИСУДИВ ДО 
СТРАТИ ЯКОГОСЬ БЕЗРОБІТНОГО, РО
ЗУМОВО НЕПОВНОЦІННУ ЛЮДИНУ. 
СПРАВЖНІ ПАЛІЇ УНИКЛИ КАРИ.

ю .
Заміський будинок Догсборо. Досвітня пора. 
ДОГСБОРО пише заповіт і передсмертне 
зізнання.
ДОГСБОРО.
Отак я, Догсборо, скрізь чесністю відомий, 
Проживши гідно всі свої вісімдесят, 
Скорився врешті тій кривавій зграї,
До злодіянь її брудних пристав.
0 світе! Чув я: друзі мої давні
Не вірять, що я знав .про це, а коли б знав, 
Мовляв, такого не було б. Та я все знаю. 
Я знаю, хто вчинив підпал на складі,
Хто бідолагу Фіша одурманив.
Я знаю: Рома був у ІІІійта того дня,
Коли сконав наш Шійт з квитком в кишені. 
Я знаю, хто тоді застрелив Боула 
Перед управою,—  його застрелив Гірі 
За те, що забагато знав той Боул 
Про Догсборо. І Гука він убив —
Я бачив сам його у капелюсі Гука.
Я знаю і про п’ять убивств Джіволи,
Про них скажу окремо. .Знаю й про Уї:
Що він все знав —  од смерті Шійта

й Боула
До вбивств Джіволи та причин пожежі.
Я знав усе це й допустив до цього,
Ваш Догсборо̂  і чесний і несхибний. 
Причини дві тому: багатства хіть
1 страх ганьби. Тепер мене судіть.

п .
Готель «Мамонт». Номер Уї.
УІ лежить у глибокому кріслі, втупивши очі 
перед себе. ДЖІВОЛА щось пише. ДВА 
ОХОРОНЦІ, вискаляючись, зазирають йому 
через плече.

ДЖІВОЛА.
«Я, Догсборо, свій заклад залишаю 
Сумлінному і доброму Джіволі.
Хороброму, хоч запальному Гірі 
Відписую будинок свій, а Ромі 
Заповідаю сина. Я прошу 
Призначити суддею Гірі, дати Ромі 
Поліцію під владу, а Джіволі 
Про бідних піклування доручити.
Що ж до Уї, то я вам щиро раджу 
Зробить його наступником моїм.
Він гідний цього місця —  так вам каже 
Ваш чесний Догсборо!..»

Ну, мабуть, досить! 
Тепер хай віддає кінці. Не заповіт,
А просто чудо! Хай старий кона в надії: 
Йому все буде —  похорон пристойний, 
Надгробок гарний з поминальним словом. 
Адже віддавна чорне вороння 
Собі прибрало всю ту добру славу,
Що залишилася від білої ворони,
Яку не знати де й коли хтось бачив.
І Догсборо —  якраз така ворона,
Отож нехай їм править за взірець.
До речі, шефе, Гірі щось занадто 
Там коло нього в’ється. Як на мене,
Добра не буде з того.
Уї
(схоплюється).

Що там з Гірі?
ДЖІВОЛА.
Кажу, він коло Догсборо щось в’ється.
Уї.
Не вірю я йому!
Входить ГІРІ в новому капелюсі — це ка- 

пелюх Гука.
ДЖІВОЛА.

Я також... Любий Гірі. 
Чи скоро вже старого вхопить грець?
ГІРІ.
Він’лікаря не підпускає.
ДЖІВОЛА.

Он як?
Того, що так чудово вилікував Фіша? 
ГІРІ.
А іншого вже сам я не пущу,
Щоб наш старий, бува, не розбазікавсь* 
ДЖІВОЛА.
А може, і йому туркоче хтось на вухо 
Щось зайве?
ГІРІ.

’ Цебто як?
(До Джіволи.)

Ти знову, бісів тхір.
Тут насмердів чогось?
ДЖІВОЛА
(заклопотано).

Мій любий Гірі,
Ось заповіт, читай.
ГІРІ
(вихоплює у нього папір).

Що? Рому —  шефом
Поліції? Здуріли?
ДЖІВОЛА.

Він так хоче.
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Я теж був проти, але ж знаєш, Гірі,
Що Ромі краше не перечить... -
Входить РОМ А в супроводі ОХОРОНЦІВ.

Здрастуй, Рома!
Ось заповіт, читай!
РОМА
(вихоплює папір з рук Гірі).

Ану! То Гірі —
Суддя? А де той справжній лист старого? 
ГІРІ.
Він держить при собі і хоче передать.
Вже п'ять разів синка його ловив я.
РОМА
(простягає руку).
Ану давай!
ГІРІ.

Що? Та немає в мене!
РОМА.
Ні, в тебе вій, собако!

Розлючені стоять один проти одного.
Знаю намір твій.

Там є про Шійта —  це стосується мене. 
ГІРІ.
Про Боула —  теж, а це мене обходить. 
РОМА.
Авжеж. Та ви дурисвіти, а я мужчина. 
Тебе я, Гірі, знаю, і тебе, Джівола, теж!
Я навіть і кульгавості твоїй не вірю!
Чого ви завжди тут? Замислили ви щось! 
Вони щось туркали про мене тут, Артуро? 
Далеко не заходьте, ви! Помічу —
То вас обох на фарш перероблю!
ГІРІ.
Ану не гримай! Ми не горлорізи!
РОМА
(до своїх охоронців).
Це він про вас! Отак тепер у штабі 
Вас називають! Ви в них горлорізи! 
Вони з панками в тресті засідають, 
(показує на Гірі)
Вбираються в шовкові сорочки,
А вам брудна робота.
(До Уї.)

Й ти все терпиш!
Уї.
Щ о я терплю?
ДЖІВОЛА.

А те, що обстріляли 
Вони фургон Карузера із тресту!
Уї.
Фургон Карузера ви справді обстріляли? 
РОМА.
Та вийшло так, що двоє наших хлопців 
Пальнули трохи з власного почину.
Вони ще молоді й не розуміють,
Чому ми трощим лиш дрібні крамнички,
А ті бундючні магазини —  ні.
Та й сам я не збагну цього, Артуро! 
ДЖІВОЛА.
У тресті всі лютують.
ГІРІ.

Кларк сказав,

Що він такого більше не потерпить.
І Догсборо поскаржився.
УІ
(невдоволено).

Ернесто,
Не можна ж так!
ГІРІ.

Ти приструнчи їх, шефе!
Ці хлопці вже на голову сідають! 
ДЖІВОЛА.
А трест лютує.
РОМА
(вихопивши пістолет, до них двох).

Гей, ви! Руки вгору!
(До їхніх охоронців.)
Ви теж! І щоб мені ніяких штук!
Всі до стіни!
Джівола, його охоронці й Гірі піднімають 

руки і повільно задкують до стіни.
Уї
(байдужно).

Ну в чому річ, Ернесто? 
Навіщо отаке? Чого завівся ти?
Ну, стрельнули разочок по фургону,
Ми це владнаєм сяк чи так. А загалом 
Усе іде чудово, як по маслу.
З пожежею гаразд! Торговці платять 
Свою третину. Не мине і тижня —  
Поставим на коліна всю округу!
Ніхто нас не зачепить. А тим часом 
Замислив я собі й надалі план,
Куди солідніший.
ДЖІВОЛА
(швидко).

Ану, цікаво знати!
ГІРІ.
Начхать мені на плани! Хочу я 
Вже руки опустить!
РОМА.

Ні-ні, Артуро!
Хай так стоять!
ДЖІВОЛА.

Ото картина буде,
Як зайде Кларк і нас отак побачить!
УІ.
Сховай свій пістолет, Ернесто!
РОМА.

Ні!
Прочнись, Артуро! Та невже не бачиш.
Яку вони ведуть з тобою гру?
Весь час тебе штовхають до тих Кларків 
Та Догсборо. «А що, як зайде Кларк 
І нас отак побачить?» Ну, а гроші 
Із пароплавства де? Хоч щось нам

перепало?
Пуляють бідні хлопці по крамницях,
Бідони з гасом носять і зітхають:
«Забув про нас Артуро, геть забув,
А ми ж для нього славу здобували!
Тепер він з себе пана удає!»
Прочнись, Артуро!
ГІРІ.

І скажи нам прямо,
На чому ти стоїш!
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Уї
(підхоплюється).

То ви аж он як?
З ножем до горла? Ні, не вийде! Зась!
Зі мною так не поговориш, дзуськи! 
Погрожувать надумали? Дивіться,
Щоб вам не довелося шкодувати!
Я добрий чоловік, але погроз не зношу!
Як ти мені не віриш —  забирайся!
Тобі нічого тут не світить! Мій закон: 
Виконуй свій обов’язок сумлінно,
А що заслужиш —  те дістанеш потім, 
Коли послужиш! І од вас я вимагаю 
Лиш тільки віри, віри й ще раз віри!
Бо вам її бракує! А без віри —
Немає діла! Як спромігся я 
Звершити так багато? Бо я вірив!
Я фанатично вірив в нашу справу!
Так, тільки з вірою —  не з чимось іншим 
Я наступ розпочав супроти міста 
І підкорив його! Я Догсборо здолав 
Самою вірою і переміг в управі,
Єдину зброю маючи в руках —
Мою несхибну віру!
РОМА.

Так. І пісюлет.
Уї.
Ні, ні. І інші мають пістолети,
А віри непохитної не мають.
Яка проводирям потрібна. Тож і ви 
Повинні вірити! Так, вірити безмежно,
Що я добра вам хочу і що знаю,
У чому полягає де добро,
І що вкажу я вам шляхи до перемоги.
Хай тільки Догсборо помре —  я враз 
Усіх розставлю по місцях. І будьте певні —  
Задовольню вас всіх!
ДЖІВОЛА
(приклавши руку до грудей).

Автуро!..
РОМА.

Р-розійдись!
Гіріу Джівола і охоронці Джіволи, не 

опускаючи рук, повільно виходять.
Г1РІ
(ідучи; до Роми).
Прегарний капелюх...
ДЖІВОЛА
(ідучи).

Мій любий Рома...
РОМА

Геть!
І не забудь про сміх свій, блазню Гші.
А ти, злодюго,—  про свою кульгавість, 
Яку ти теж напевне десь украв!
Коли вони виходять, Уї знов опускається 

в крісло й застигає.
Уї
(до Роми).
Залиш мене!
РОМА.

Артуро, та коли б 
Не мав я в тебе отакої віри,.

Як щойно ти казав, я б не посмів 
Своїм підлеглим в очі подивитись.
Нам треба діяти! Не гаючись! Той Гірі 
Підлоту замишляє!
Уї.

Ні, Ернесто!
Плекаю я новий великий задум.
Забудь про Гірі! Ти мій давній друг 
І вірний помічник, то з ким, як не з тобою, 
Мені обговорити задум свій!
РОМА
(сяючи з утіхи).
Я слухаю! А те, що мав сказати ■
Про Гірі, хай підожде.
(Сідає поруч Уї.)
Його охоронці чекають у кутку.
Уї.

Ми в Чікаго
Тепер господарі. Але цього замало.
РОМА.
Замало?
Уї.

Всі міста торгівлю мають.
РОМА.
Авжеж. Та тільки як туди пролізти?
Уї.
Крізь двері. Крізь кватирку. Крізь вікно. 
Добром і злом. На поклик і без нього. 
Годиться все: погрози і благання, 
Насильство лагідне й брутальна сила, —  ї 
Так само, як і тут.
РОМА.

Не скрізь усе так само. 
Уї.
Задумав я зробити першу спробу 
У місті невеликому. Побачим,
Як буде там. Не вірю, що не так.
РОМА.
В якому ж місті зробимо цю спробу?
Уї.
В Сісеоо.
РОМА.

Але ж там той клятий Далфіт 
З газеткою своєю для торговців.
У ній мене взивають щосуботи 
Убивцею.
Уї.

Це треба припинити.
РОМА.
Та можна. Є в писаки вороги.
Він багатьом допік. Мені, приміром. 
Гадаю, лайку ту спинить не важко.
Уї.
Не зволікай, бо трест уже веде 
Переговори з ними, щоб в Сісеро 
Свою капусту мирно продавать.
РОМА.
А хто ж веде переговори?
Уї.

Кларк.
Але є труднощі, і саме в нас причина. 
РОМА.
Ах, он як... Кларк... Не вірю я йому,
Не вірю ні на гріш.
Уї.

В Сісеро кажуть,
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Що ми за трестом ходимо, як тіні.
Вони капусти хочуть, а не нас 
Ми на торговців страх нагонимо, й не

тільки
На них самих. Там Далфіта дружина 
Віддавна вже довозом верховодить.
Вона ввійшла б і в трест «Цвітна капуста», 
Коли б там нас сьогодні не було.
РОМА.
Виходить, план захоплення Сісеро 
Не ти придумав, а «Цвітна капуста»?
Тепер я все збагнув! Усе як є!
Там гру свою ведуть!
Уї.

Де «там»?
РОМА.

У тресті!
В будинку Догсборо! І той-от заповіт 
Для тресту зроблено. Вони завоювати 
Сісеро хочуть. Ти їм заважаєш.
То як тебе усунути з дороги?
Ти їм потрібен був для темних справ —  
Тоді вони тебе терпіли. А що ж далі?
«Ну, Догсборо. пиши!» Хоч рюмсає старий, 
Проте писати мусить. Коло ліжка 
Стоять капустярі, тоді листа беруть 
І зі слізьми читають репортерам:
Отак, мовляв, і так, розкаявся старий
І закликає місто якнайшвидше
Геть вивести чуму, яку він насадив, —
Так, він це визнає, —  а після того 
До чесної торгівлі повернутись.
Ось їхній план, Артуро. В змові всі:
І Гірі твій, що Догсборо дозволив 
Писати заповіт, —  злигався він із Кларком. 
З тим самим, що веде переговори 
І труднощі там має через нас,
Бо на заваді стали ми йому до грошей;
І твій Джівола теж —  він нюхом чує

падло;
І Догсборо, отой старий святенник,
Який нашкрябав зрадницьку цидулу,
Де змішує тебе з лайном, —  його 
Прибрать найперше треба, бо інакше 
Пропав, Артуро, й ти і весі твій план!
Уї.
То ти гадаєш, змова це? А й справді, 
Помітив я: мені в Сісеро ані руш! 
РОМА.
Артуро, доручи мені це діло!
Я все владнаю, ось побачиш. Слухай: 
Сьогодні ж з хлопцями я їду до старого, 
Беру його, —  мовляв, везу в лікарню, —  
І прямо в мавзолей! Ото й по всьому.
Уї.
Але ж там Гірі.
РОМА.

Гірі? Що ж, він мож* 
Там і зостатися.

РОМА.
До нього я заїду,

Вертаючись назад. Куплю вінок розкішний 
Для Догсборо. Та вже й для блазня Гірі.
І заплачу готівкою.
(Показує на свій пістолет.)
Уї.

Ернесто, задум злий 
Тих Догсборо, і Далфітів, і Кларків 
Мене усунути від діла у Сісеро, 
Затаврувавши підло як злочинця,
Зірвати треба! Довіряю це тобі.
РОМА.
Я все зроблю. Прошу лиш про одне:
Щоб ти прийшов до нас і на дорогу 
Напутнє слово хлопцям проказав 
І пояснив доладно їм всю справу,
Бо я промовець кепський.
Уї.
(тисне йому руку).

Що ж, я згоден.
РОМА.
Я так і знав, Артуро! Тільки так 
І має бути. Знов тепер нас двоє,
Як за минулих днів. Ми знов з тобою!
(До своїх охоронців.)
Артуро з нами! Що я вам казав? 
Уї. *
Прийду.
РОМА.

Опівночі.
Уї.

РОМА.
В гараж.

Чудово!
Ми знов до бою станем! Так я й знав!
Швидко виходить разом із своїми охо

ронцями.
Уї походжає туди-сюди, готуючи промову, 
що її має виголосити перед людьми Роми.
Уї.
Соратники! Дізнався з сумом я
Про зрадницький, лихий і підлий замір!
Як з’ясувалося, мої колишні друзі,
Яким я щиро та безмежно довіряв,
Не так давно з жадоби й честолюбства 
Злигались між собою і зайшли 
В таємну змову з капустяним трестом... 
Н і,. не годиться так!.. Зайшли у змову...
А з ким?.. Ага, зайшли з поліцією

в змову!
Щоб виказати вас і навіть, як я чув, 
Мене підступно вбити! Мій терпець 
Урвавсь! Тож я наказую: сьогодні 
Вночі під проводом Ернесто Роми,
Якому я довірив ..

Заходять КЛАРК , ГІРІ й БЕТТі ДАЛФІТ. 
ГІРІ

Дивляться один на одного.
Це буде чистка. 

Уї.
А як з Джіволою?

(помітивши, як злякався Уї).
Та це ж ми!

КЛАРК.
Уї, це пані Далфіт із Сісеро!
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Трест просить вас поговорити з нею 
І злагоди дійти.
Уї
(похмуро).

Сідайте, прошу.
КЛАРК.
В переговорах про злиття, що їх 
Чікагський трест провадив із Сісеро,
Як вам відомо, заперечення були 
Відносно того, що ви теж є членом тресту. 
Кінець кінцем нам пощастило спростувати 
Ті заперечення, і нині пані Далфіт 
Приїхала...
ПАНІ ДАЛФІТ.

Усе це з’ясувать.
До того ж доручив мені пан Далфіт,
Мій чоловік, переказати вам, Уї,
Що всі ті виступи в його газеті 
Були не проти вас.
Уї.

А проти кого ж?
КЛАРК.
Уї, збагніть: оте фальшиве самовбивство 
В Сісеро шуму наробило —  й недарма.
Бо хоч який був Шійт, а все ж він

судновласник,
Не хтось там просто, що пішов без сліду, 
Не згаданий ніким. А ще Карузер 
Поскаржився, що на його фургон 
Вчинили напад. До обох випадків 
Причетні ваші люди.
ПАНІ ДАЛФІТ.
У Сісеро
І діти знають: трестівська капуста 
Заллята кров’ю.
Уї.

Це низька брехня!
ПАНІ ДАЛФІТ.
Та ні, ідеться не про вас самого! 
Відтоді, як пан Кларк все з’ясував, 
Ми тільки проти Роми!
КЛАРК 
( швидко).

Не спішіть, Уї!
ГІРІ
В Сісеро...
Уї.

Я не хочу цього чути!
За кого нас там мають? Годі! Край! 
Ернесто Рома —  мій соратник. Не дозволю 
Мені наказувать, яких людей повинен 
До себе наближати я! Ганьби 
Не потерплю такої!
ГІРІ.

Шефе!..
ПАНІ ДАЛФІТ.

А пан Далфіт
Проти таких, як Рома, не припинить 
До краю боротьби.
КЛАРК
(холодно).

І справедливо.
У цьому трест його підтримує цілком. 
Уї, отямтесь! Дружба і торгівля —
Дві різні речі. То який ваш вибір?

Уї
(так само холодно).
Ні, пане Кларк, я вам усе сказав. 
КЛАРК.
Даруйте, пані Далфіт, що наш захід 
Був марний...
(Виходячи, до Уї.)

Пошкодуєте, Уї.
Уї та Гірі, лишившись самі, не дивляться 

один на одного.
ГІРГ
Так, після нападу на той фургон 
Почнеться колотнеча!
Уї.

Не боюся!
ГІРІ.
Гаразд, не бійся! Тільки знай, що цим 
Себе ти необачно протиставиш 
І тресту, й Догсборо, і пресі,

й всьому місту?
Послухай, шефе, я тобі пораду дам...
Уї.
Не потребую. Що робити, знаю сам.

З ’являється напис:
б л и з ь к а  с м е р т ь  с т а р о г о  г і н д е н -
БУРГА ВИКЛИКАЛА В ТАБОРІ НА

ЦИСТІВ ЗАПЕКЛУ БОРОТЬБУ. 
ВПЛИВОВІ КОЛА НАПОЛЯГАЛИ НА 
УСУНЕННІ ЕРНСТА РЕМА. ОТ-ОТ МА
ЛО ВІДБУТИСЯ ЗАГАРБАННЯ АВСТРІЇ.

12.
Гараж. Ніч. Чути шум дощу.
ЕРНЕСТО РОМА і молодий ІННА.
На задньому плані — озброєні ГАНГСТЕ
РИ.
ІННА.
Уже по першій.
РОМА.

Так, затримується він.
ІННА.
А може, ше вагається?
РОМА.

Можливо.
Артуро до людей своїх прихильний,
Він сам радніш помре, ніж їх уб’є.
А надто пацюків Джіволу й Гірі 
Чогось шкодує. От і зволікає,
І бореться з собою. Так тривати 
Іще годину може й дві. Та він прийде. 
Його я знаю, Інно...
П а у з а .

Що ж до Гірі,
То тільки коли труп його побачу,
Мені полегшає, мов довго я терпів 
І врешті помочився. Та вже скоро!..
ІННА.
Мене дратують ночі дощові.
РОМА.
А я люблю їх. Ночі —  найтемніші, 
Автомобілі —  щоб були найшвидші,
А друзі —  найрішучіші.
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ШНА. ГАНГСТЕР.
Давно

Тя з ним знайомий?
РОМА.

Вісімнадцять років.
ШНА.
Давно вже...
ОДИН З ГАНГСТЕРІВ 
(виступає наперед).

Треба б випити.
РОМА.

Не можна.
Цю ніч тверезі будьте.

Охоронці вводять НИЗЕНЬКОГО ЧОЛО
ВІКА.

НИЗЕНЬКИЙ 
( відсапуючись).

Небезпека!
За рогом стали два броньовики!
Поліція!
РОМА.

Спустити жалюзі!
Воно нас не стосується, одначе 
Не вадить обережність!
Сталеві жалюзі повільно закривають в’їзд 

до гаражу.
Вихід вільний?

ІННА
(киває головою).
От дивна річ тютюн. Здається, той, хто

курить,
Цілком спокійний. Та й собі закуриш —
І наче теж стаєш спокійний.
РОМА
(сміється).

ІННА
Дай-нр руку!

(простягає руку). 
Тремтить... Погано. 
РОМА.

Ет, то все пусте!
Хай буйвіл не тремтить —  він нечутливий, 
Його нічим не розворушиш. А рука —
Як стрілка компаса, що теж тремтить,

а потім
Спиняється й показує на полюс.

.Так і твоя рука —  вона шукає,
Де полюс. От і все.
ГОЛОС
(знадвору).

Поліція! Машини
На вулиці!
РОМА
(різко ).

Спинились?
ГОЛОС.

їдуть далі!
ОДИН З ГАНГСТЕРІВ 
(заходить).
Там дв* машини. Погасили фари. 
Спинилися за рогом і стояти! 
РОМА.
То пасгка на Уї! Джівола й Гірі 
Його там порішать, якщо заскочать! 
Ходім йому назусгріч!

Певна смерть!
РОМА.
Як смерть —  то й смерть, нічого

не поробиш.
Ми вісімнадцять років дружимо.
ІННА
(дзвінко ).

Готові всі?
Увага!

ГАНГСТЕР.
Готові!

ІННА.
Піднімай!

Жалюзі повільно піднімаються. 
Стрімко заходять У/ та ДЖІВОЛА в суп

роводі охоронців.
РОМА.
Артуро!
ІННА
(тихо).

І Джівола!
РОМА.

Що там сталось?
Ми так за тебе потерпали тут, Артуро! 
(Голосно сміється.)
А чорт! Усе гаразд!
Уї
( хрипко ).

А чом би й не гаразд?
ІННА.
Ми думали, щось сталося. Ну, шефе, 
Потисни руку другові своєму!
Він щойно нас в огонь за тебе кликав. 
Хіба не правду я кажу, Ернесто?
Уї підходить до Роми й подає йому ру
ку. Рома, сміючись, бере її. В цю мить, 
коли він не може вихопити пістолета, 
Джівола блискавично стріляє від стегна. 

Рома падає.
Уї.
В куток усіх!

Люди Роми стоять приголомшені. їх, на 
чолі з Інною. заганяють у куток. Джі
вола нахиляється над Ромою, що лежить 

на підлозі.
ДЖІВОЛА.

Ще дихає. 
Уї.

Добий!
(До тих, що стоять біля стіни.)
Ми викрили злочинну вашу змову 
І ваші плани щодо Догсборо зірвали. 
Застукано вас тут в останню мить,
І опиратись марко! Я навчу вас,
Як проти мене підступи чинити!
Кубло гадюче!
ДЖІВОЛА.

Ач, усі при зброї! 
(Дивиться на Рому.)
Цей знову оживає, от невдаха!
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У Догсборо я буду цілу ніч. 
(Швидко виходить.)
ІННА
(біля стіни).
Мерзенні пацюки! Дворушники!
ДЖІВОЛА
(збуджено).

Вогонь!

Уї.

Тих, що стоять біля стіни, скошує авто
матна черга.

РОМА ( приходить до тями).
Джівола! Сто чортів!
(Важко повертається; обличчя його біле, 

як крейда.)
Що тут було?

ДЖІВОЛА.
Нічого.

Судили купку зрадників. 
РОМА.

Собака!
Ти шо з моїми хлопцями зробив?!

Джівола не відповідає.
А де Артуро? Вбили! Так я й знав! 
(Шукає очима труп Уї.)
Де він?
ДЖІВОЛА.

Пішов собі.
РОМА
(тим часом, як його тягнуть до стіни).

Собаки ви! Собаки!
ДЖІВОЛА 
( холодно).
На ногу я кривий? А ти кривий на ум! 
Катай же на той світ, спочинь від дум!

З'являється напис:
В НІЧ НА ЗО ЧЕРВНЯ 1934 РОКУ ГІТ- 
ЛЕР ВЧИНИВ НАПАД НА СВОГО ДРУ
ГА И СОРАТНИКА ЕРНСТА РЕМА, 
Я КИИ ЧЕКАВ НА НЬОГО В ГОТЕЛІ, 
ЩОБ РАЗОМ ВИСТУПИТИ ПРОТИ ГІН- 
ДЕНБУРГА ТА ГЕРІНГА.

із.
Квітникарська крамниця Джіволи. 
Заходять ІГНАЦІЙ ДАЛФІТ — чоловік, 
на зріст не більший за хлопчика, — та 
БЕТТІ ДАЛФІТ.
ДАЛФІТ.
Іду, а сам не хочу.
БЕТТІ.

Та чого ж? 
Немає Роми вже.
ДАЛФІТ.

Убитий.
БЕТТІ.

Так чи так,
Але нема його. А Кларк мені казав, 
Що той Уї також тепер пом’якшав: 
Облишив свій брутальний тон і хоче

Йти на замирення. Як далі наяадати. 
Прокинуться в нім знов лихі інстинкти, 
І ти, Ігнацій, можеш стати сам 
їх жертвою. Отож мовчи-но краще.
То будеш цілий.
ДАЛФІТ.

Ой. не певен я,
Що це поможе.
БЕТТІ.

Та вони ж не звірі,
Збоку з'являється ГІРІ в капелюсі Роми
ГІРІ.
Добридень! Ви вже тут? І шеф прийшов 
Він буде радий. А мені, на жаль,
Вже треба бігти, щоб ніхто не бачив:
Я капелюх поцупив у Джіволи!
(Сміється так. що зі стелі падає штука

турка, і, махаючи рукою, виходиіь.)
ДАЛФІТ
Страшний їх рик, та сміх іще страшніший! 
БЕТТІ.
Мовчи, Ігнацій! Т у т  мовчи!
ДАЛФІТ
(гірко).

І тут,
І скрізь мовчати треба.
БЕТТІ.

Що ж подієш!
Відомо вже в Сісеро, що Уї 
По смерті Догсборо на себе перебрав 
Всю владу у Чікаго. А найгірше: 
Торговці наші теж неначе схильні 
До тресту їхнього.
ДАЛФІТ.

В моїй друкарні
Вже два верстати розтрощили. Чую. жінко, 
Нас ще багато лиха жде.
Заходять ДЖІВОЛА та Уї, простягши ру

ки назустріч гостям.
БЕТТІ.

Привіт,
Уї.
Ласкаво прошу, Далфіт!
ДАЛФІТ.

Пан Уї,
Вагався я, чи йти мені...
Уї.

Уї!

Та що ви!
Хоробрим людям всі ми завжди раді! 
ДЖІВОЛА.
Як і прекрасним дамам!
ДАЛФІТ.

Пан Уї,
Вважав за свій обов’язок я досі 
Боротись проти вас...
Уї.

Це непорозуміння!
Коли б ми з вами познайомились раніш, 
До цього б не дійшло!' Бо; я вважаю,
Що там, де можна все залагодить добром, 
Залагоджувать треба саме так.
ДАЛФ ІТ/

Насильство...
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УГ
...І я ненавиджу так само, як і ви.
Де розум є, насильство ні до чого. 
ДАЛФІТ.
Моя мета...
Уї.

...Достоту як моя:
Обидва прагнемо ми розквіту торгівлі, 
Щоб міг безбоязно дрібний торговець, 
Якого нині часом кривдить доля,
Городину в крамниці продавати 
І мати повсякчас надійний захист. 
ДАЛФІТ 
(твердо).
А головне —  вирішувати вільно,
Чи потребує захисту.
Уї.

Авжеж..
Він має вільно вибирати. Неодмінно. 
Коли він вільно вибере собі 
Захисника і покладе на нього 
Усю відповідальність —  запанує 
Довір’я у городинній торгівлі,
Таке потрібне їй! Я завжди так казав. 
ДАЛФІТ.
Я дуже радий чути це від вас.
Застерігаю наперед: Сісеро 
Насильства не потєоп»іт ь ї 
Уї.

Певна річ!
Ніхто його не терпить без потреби. 
ДАЛФІТ.
Скажу відверто вам: якщо злиття 
З чікагським трестом викличе в Сісеро 
Таку ж криваву колотнечу, як у вас,
Я вам повік цього не подарую!
П а у з  а.
Уї.
Відвертість за відвертість, пане Далфіт! 
Можливо, у минулому й траплялось 
Щось іноді, що не цілком сумісне 
З високою мораллю. В боротьбі 
Буває всяке. Та між друзів щирих 
Таке неприпустиме. Пане Далфіт,
Єдиного я хочу: щоб тепер
Ви вірили мені й мене за друга мали,
Що вас в біді ніколи не покине."
А зокрема —  щоб у своїй газеті 
Не друкували всіх отих страхіть,
Що можуть тільки розпалити ворожнечу. 
Гадаю, це не забагато.
ДАЛФІТ.

Пан Уї,
Про те, чого нема, хмовчать не важко.
Уї.
Отож гаразд. Коли ж чи там, чи там 
І трапиться якась дрібна пригода,
Бо люди ж то не ангели,—  коли,
Скажімо, хтось в повітря постріляє, —  
його, я сподіваюсь, не назвуть 
Злочинцем, як раніше. Не ручуся.
Що той чи той із наших водіїв 
Не вилається часом. Всі ж ми люди. 
Можливо і таке, що десь якийсь торговець 
Комусь за посяуги поставить кухоль пива,—

Приміром, за довезений товар,—  
То щоб нікого знов не прозивали 
Безчесним здирником.
БЕТТІ.

Ні, пан Уї,
Мій чоловік —  людина благородна. 
ДЖІВОЛА.
Відома річ. Ну, а тепер, коли 
Ми тихо-мирно все обговорили 
І з’ясували все, я залюбки 
Вам покажу квітник свій...
Уї.

Прошу, Далфіт.
Ідуть оглядати квітникарську крамницю 
Джіволи. Уї веде Бетті, Джівола — Дал- 
фіта. Надалі вони по черзі то зникають 
за нагромадженням квітів, то знову з’яв

ляються.
З ’являються Джівола та Далфіт.

ДЖІВОЛА.
Оце японські маємо дубочки.
ДАЛФІТ.
Як гарно зеленіють над ставочком! 
ДЖІВОЛА.
Там рибки золоті пустують, наче діти. 
ДАЛФІТ.
Я чув, лихі людці не полюбляють квітів.

Зникають.
З ’являються Бетті та Уї.

БЕТТІ.
Хто справді дужий —  слабшого не гне. 
Уї.
Без примусу ніхто і пальцем не кивне. 
БЕТТІ.
І доказ може всіх переконать.
Уї.
Але не тих, хто мусить щось віддать. 
БЕТТІ.
Тож пістолет, насильство, грубий тиск?
Уї.
В політиці я, пані, реаліст.

Зникають.
З ’являються Джівола та Далфіт. 

ДАЛФІТ.
Ні злості, ані чвар квітки не знають. 
ДЖІВОЛА.
От через те я їх і полюбляю.
ДАЛФІТ.
Цвітуть собі від рана і до темна.
ДЖІВОЛА
(лукаво).
Газет не мають —  то й життя приємне. 

Зникають.
З ’являються Бетті та Уї.

БЕТТІ.
Я чула, ви спартанець, пан Уї.
Уї.
Горілка і тютюн —  то недруги мої. 
БЕТТІ.
Чи ви не приналежні до святих?
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УІ.
Що ж, я не визнаю сласних утіх.

Зникають.
3 іявляються Джівола та Далфіт. 

ДАЛФІТ.
Як хороше тут жити серед квітів! 
ДЖІВОЛА.
Було б незле, якби ще й багатіти.

Зникають.
3 уявляються Бетті та Уї.

БЕТТІ.
Скажіть мені, ви з церквою в ладах? 
Уї.
Я християнин. Цього досить?

А як щодо засад письма святого?
Уї.
Вони у повсякденні ні до чого!
БЕТТІ.
Дозвольте зачепити іншу тему:
Чи вас цікавлять класові проблеми?
Уї.
Всі знають уподобання мої:
Приваблюють мене багатії.

Зникають.
3 уявляються Джівола та Далфіт. 

ДАЛФІТ.
І все-таки вони немов печальні.
ДЖІВОЛА.
Ще б пак! Адже це квіти поховальні! 
ДАЛФІТ.
О, я забув, що квіти —  це ваш фах. 
ДЖІВОЛА.
Авжеж. Я заробляю на мерцях.
ДАЛФІТ.
Та сподіваюся, не в спілці ви із смертю? 
ДЖІВОЛА.
Хіба лиш проти тих, що надто вперті. 
ДАЛФІТ.
До слави не приводить груба сила. 
ДЖІВОЛА.
Лиш до мети. Та ми про квіти говорили. 
ДАЛФІТ.
Так-так...
ДЖІВОЛА.

Як зблідли ви!
ДАЛФІТ.

Щось віддих стух.
ДЖІВОЛА.
Мій друже, шкодить вам квітчаний дух. 

Зникають.
3 уявляються Бетті та Уї.

БЕТТІ.
Порозумілись ви, приємно це мені.
Уї.
Як трапилась нагода, чом би й ні... 
БЕТТІ.
А дружба, що обпалена громами...
Уї
(кладе руку їй на плече).

Мені до серця тямовиті дами.

З'являються Джівола і Далфіт — облич
чя його бліде, як крейда. Він бачить руку 

Уї на плечі своєї дружини. 
ДАЛФІТ.
Ходімо, Бет.
Уї
(простягаючи руку, ступає до нього). 

Вітаю, пане Далфіт,
Із вашим рішенням. Воно вам робить

честь
І приведе до розквіту Сісеро,
Бо наше з вами приязне єднання —
Це добрий знак, в тім сумніву нема.
ДЖ ІВОЛА
(дає Бетті квіти).
Краса —  красі!
БЕТТІ.

Ти подивись, Ігнацій!.. 
Бувайте, пан Уї.

Далфіт і Бетті виходять. 
ДЖІВОЛА.

Ну, все іде на лад!
Нарешті вже!
Уї.

Мені не до душі цей гад!

3 уявляється напис:
У 1934 РОЦІ АВСТРІЙСЬКИЙ КАНЦ
ЛЕР ЕНГЕЛЬБЕРТ ДОЛЬФУС ПІД ТИС
КОМ ГІТЛЕРА БУВ ЗМУШЕНИЙ ЗА 
БОРОНИТИ АВСТРІЙСЬКІЙ ПРЕСІ ВИ
СТУПАТИ ПРОТИ НАЦИСТСЬКОЇ НІ
МЕЧЧИНИ.

14.
Погребальний подзвін.
За труною, яку несуть до мавзолею міста 
Сісеро, ідуть БЕТТІ ДАЛФІТ у жалобі, 
КЛАРК, Уї, ГІРІ та ДЖІВОЛА — останні 
троє з великими вінками в руках. Віддав
ши вінки, вони залишаються перед мав
золеєм. Звідти чути голос священика.
І ОЛОС.
Заснувши вічним сном, Ігнацій Далфіт 
Спочине тут. Скінчилося життя 
Багате на труди —  не на достатки;
Труди не задля власного добра 
Того, хто нас покинув,—  задля інших. 
Розчинять перед ним небесну браму,
І ангел-охэронець покладе 
Десницю на плече його сурдута,
Геть витерте від ноші, й прорече:
«Він чесно ніс свій нелегкий тягар!»
Під час дебатів у міській управі 
Не раз ще западе коротка тиша: 
Чекатимуть, що заговорить він,
Ігнацій Далфіт, бо його промови
Так звикли чути там. Здається, з ним
Умерло і саме сумління міста.
О, як невчасно він од нас пішов,
Цей чоловік, що навіть у пітьмі 
Пряму дорогу бачив і напам’ять 
Усі закони знав! Малий на зріст,
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Але великий духом, він зробив 
Свою газету істини амвоном,
1 гучно й ясно голос його ли::ув 
Далеко поза межі цих країв.
Мир прахові твоєму, Далфіте! Амінь. 
ДЖІВОЛА.
Він має такт! Ні слова про причину! 
ПРІ
(він у капелюсі Далфіта).
Не такт він має, а сімох дітей!
З мавзолею виходять К ПАРК і МАЛБЕРІ.
КЛАРК.
Ви, кляті пси, чатуєте при склепі,
Щоб істина не вийшла?
ДЖІВОЛА.

Любий Кларк,
Поїло такі слова? У цьому місці 
Побожним буть годиться. Та й наш шеф 
Не в гуморі сьогодні.
МАЛБЕРІ.

Ви —  убивці!
А Далфіт слова не порушив —  він мовчав! 
ДЖІВОЛА.
Та нам мовчання нині вже замало.
Нам треба, щоб підтримували нас,
І не мовчанням, ні,—  а словом! Словом!
І то гучним!
МАЛБЕРІ.

А що він міг сказать,
Крім того, що убивці ви?!
ДЖІВОЛА.

Отож він
І мав цей світ покинути. Бо Далфіт 
Був порою, з якої піт точивсь,
Смердючий піт наляканих торговців. 
Смерділо надто!
ГІРІ.

А цвітна капуста?
Ви ж хочете Тї в Сісеро продавати? 
МАЛБЕРІ.
Але ж не цим шляхом!
ГІРІ.

Яким же ще?
Хто тих тельців жере, що їх ми забиваєм? 
Оце-то так! Вам м’яса дай та дай,
А вхопить кухар ніж —  то ви кричати!
Та ви нас на руках носить повинні!
Ідіть собі!
МАЛБЕРІ.

Ой, Кларк, в недобрий день 
Цю зграю ти привів до нас!
КЛАРК.

Та де вже!
Обидва похмуро йдуть геть. ,
ГІРІ.
Та ну їх к бісу, шефе, цих паскуд! 
їм похорон - -  нам свято!
ДЖІВОЛА.

Цить! Он Бетті!

З мавзолею виходить БЕТТІ ДАЛФІТ, її 
підтримує жінка. Уї ступає назустріч. Чути 

звуки органа.

Я щиро співчуваю, пані Далфіт!..
Бетті мовчки проходить повз нього. 

ГІРІ
(горлає).
Стій! Чуєш?!
Уї.

Я сказав —  я щиро співчуваю! 
Вже Далфіта нема,—  земля йому пером,—  
Але залишилась цвітна капуста.
Можливо, зір вам ще туманять сльози,
І ви не бачите навколо, а проте 
Ви й в горі не повинні забувать,
Що досі ще підступні лиходії 
Із засідок обстрілюють фургони,
Що досі ллє безжа тісна рука 
Ядучий гас на овочі добірні.
Та ми до ваших послуг, ми готові 
Вас захистити. Ваше слово?
БЕТТІ
(зводить очі до неба).

Боже!
Ще труп не охолов!
Уї.

Сумую й я
За чоловіком вашим, що його
Рука злочинця вбила так безжально.
Він був мій друг.
БЕТТІ.

Атож, його убила 
Рука, яку він щиро потискав.
О ц я !
Уї.

І знову наклепи, і знову 
Цькування та поширення чуток,
І шельмування намірів найкращих 
З сусідами у мирі й дружбі жить,
І небажання зрозуміть мене,
І вперте недовір’я за довіру,
І називання щирості зухвальством,
І відкидання дружньої руки,
Яку простяг я!
БЕТТІ.

Простягли на згубу!
Уї.
0 ні! З палкою, щирою приязню!
БЕТТІ.
З такою самою як до ягняти вовк!
Уї.
Ви чули? Осо вам відповідь на дружбу! 
Так само як і Далфіт: він вважав 
Мої сердечні поривання розрахунком
1 слабкістю —  мою великодушність!
На всі мої схвильовані слова
Що я почув? Лиш крижане мовчання 
Замість сподіваного палко співчуття!
Як сподівавсь я на свої настійні 
І мало не принижені прохання —
Зайти зі мною в дружбу чи хоч би 
По-людському сяк-так порозумітись —  
Почути тепле слово! Все намарне!
Щоразу наражавсь я на похмуру 
І неприховану зневагу. Навіть те 
Обіцяне нам знехотя мовчання 
Порушують при першій же нагоді!

Уї.
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Ось де воно, скажіть мені, тепер? 
По всіх усюдах знову розпускають 
Хтозна-які страхіття! Стережіться! 
Далеко не заходьте, бо й моє 
Терпіння не безмежне!
БЕТИ.

Слів бракує...
Уї.
Завжди бракує їх зачерствілим серцям. 
БЕТТІ.
То ці промови ваші йдуть від серця?
Уї.
Кажу, що почуваю. 
БЕТТІ.

Та невже
Так можна почувати? Втім, я вірю! 
Вбиваєте ви справді щиросердо!
Душею ви злочинні, як ото 
Бувають люди добрими душею,
І віруєте в зраду замість правди!
Ви незрадливі тільки щодо зради,
Стійкі до благородних поривань,
Ви щирі у брехні і віддані в облуді, 
Натхненні в бузувірстві, запальні,
Як кров побачите! Насильство? О, воно —  
Для вас саме життя! Вас будь-яка підлота 
Зворушує до сліз, а всяке добре діло 
Виповнює ненавистю і злом!
Уї.
У мене є свій принцип, пані Далфіт: 
Противника вислухувати мовчки,
Хоч він мене й паплюжить. Знаю я,
Мене такі, як ви, не полюбляють.
Шокує їх походження моє:
Адже я син злиденних нетрів Бронксу!
«Та він же,—  кажуть,—  навіть і не знає, 
Яку виделку взяти до десерту,
Куди ж його в комерцію пускать!
Як буде мова про нові тарифи 
Чи ще якісь фінансові проблеми,
То він, гляди, ухопиться за ніж!
Ні, не годиться. Він нам не потрібен».
І те, що я, як справжній чоловік,
Все навпростець кажу, як очі бачать, 
Мені також завжди в провину ставлять. 
Тож упередження оце розвіять 
Я можу тільки ділом. Пані Далфіт,
Ви теж причетні до торгівлі, як і я,
І це між нами міст.
БЕТТІ.

Не міст між нами,
А прірва! Це оте криваве вбивство!
Уї.
З свого гіркого досвіду я знаю,
Що з вами розмовляти можна тільки 
По-діловому. Я —  впливовий бізнесмен,
Ви —  у городинній торгівлі господиня. 
Отож запитую: що вирішили ви?
Життя йде далі, поминаючи знегоди. 
БЕТТІ.
Життя йде далі, так, тому я хочу,
Аж поки житиму, казати людям,
Яка на них насунула чума!
Клянуся перед мертвим, я свій голос 
Зненавиджу, якщо колись він скаже:

«Добридень», «Хочу їсти»,—  а 
І знову: «Покінчіть з Уї!»
ГІРІ

не знову

( з погрозою).
Не репетуйте! 

Уї.
Ми стоїмо серед могил. Для почуттів 
Іще не час. Я говорю про діло,
А мертвих слід забути.
БЕТТІ.

Далфіт, Далфіт! 
Тепер я знаю, що тебе нема!
Уї.
Авжеж, нема. І час це зрозуміти.
Ніхто тепер в Сісеро і не писне 
Проти насильства, шантажу і зла.
Ви ще й самі не знаєте, яка це 
Велика втрата. Ви тепер самотня 
В безжальнім світі, де панує дужий, 
А хто слабкий —  приречений. Єдина 
Надія вам лишилася —  це я!
БЕТТІ.
І ви це кажете вдові людини,
Яку самі ж і вбили?! О потворо!

Так, знала я: ви з’явитесь, як завжди,
На місце злочину, що ви вчинили,
І в ньому звинуватите когось.
«Не я, то хтось!», «Нічого я не знаю!» 
«Мене покривдили!» —  волає кривдник. 
«Убивство! —  грима вбивця.—

Помстимось!»
Уї.
Не відступлюсь я! Вам потрібен захист! 
БЕТТІ
( кволо).
Не вийде!
Уї.

Вийде! Так чи так.
БЕТТІ.

О боже!
Від захисту рятуй нас!
Уї.

Що ж мені
Відповісте ви? Дружба?
(Простягає руку.)
БЕТТІ.

Ні! Ні! Ні!
(Охоплена жахом, біжить геть.)

З'являється напис:
ЗАГАРБАННЮ АВСТРІЇ ПЕРЕДУВАЛО 
ВБИВСТВО КАНЦЛЕРА ЕНГЕЛЬБЕРТА 
ДОЛЬФУСА. НАЦИСТИ НЕВТОМНО 
ВЕРБУЮТЬ В АВСТРІЇ ПРИХИЛЬНИ
КІВ.

15.
Спальня Уї в готелі «Мамонт».
Уї, переслідуваний кошмарами, кидається 
в ліжку.
На стільцях — ОХОРОНЦІ з пістолетами 
на колінах.
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Уї.
(крізь сон).
Геть, привиди криваві! Згляньтесь! Геть!
Стіна позад нього стає прозора. З'являєть

ся ДУХ ЕРНЕСТО РОМИ з4 простреленим 
чолом.

РОМА.
І все даремно. Все, що чиниш ти:
Різня, убивства, злочини, погрози,—
Все ні до чого. Зрозумій, Артуро,
Не буде цвіту, бо гниле коріння,
А зрада —  добриво погане. Бий, бреши, 
Винищуй Далфітів і зраджуй Кларків,
Та не чіпай своїх! Снуй павутиння змов 
По всьому світу, але змовників не нищ! 
Топчи під ноги все, та власних ніг, 
Гляди, не відтопчи собі, нещасний!
Бреши усім в обличчя —  лиш оте 
Обличчя в дзеркалі не здумай оббрехати! 
Зі мною вбив ти і себе, Артуро!
Я вірний був тобі, коли ти був нішо, 
Коли тебе хіба в пивничках знали.
Тепер мене на світі вже нема,
А ти став свій поміж панів великих.
Тебе піднесла зрада, та вона ж 
І скине геть тебе! Так само, як мене,
Свого помічника і друга, всіх ти зрадиш. 
Але затям, Артуро: і тебе 
Так само зрадять всі! Сира земля 
Сховала лиш мене, а зраду —  ні!
Вона над кладовищем маячить,
І видно всім її, а надто гробокопам.
Та день прийде, коли повстануть всі,
Кого убив ти, і коли повстануть 
Усі, кого ти ще уб’єш, Артуро,
І рушить грізно та кривава рать 
З ненавистю на тебе. ї тоді 
Волатимеш про допомогу ти. То знай: 
Отак волав і я, та все намарне.
Благай же, обіцяй, погрожуй, плач, кляни! 
Пощади не дадуть. Так само, як мені.
Уї
(схоплюється з ліжка).
Стріляйте ж! Он туди! Мерзотники!

Поснули?!
Охоронці стріляють у те місце на стіні, 

куди показує Уї.
РОМА
(зникаючи).
Стріляйте! Вже мене не візьмуть кулі!

іб .

Сіті. Збори чікагських торговців городи
ною. Усі вони білі, як крейда.

ПЕРШИЙ ТОРГОВЕЦЬ.
Убивства! Кров! Шантаж! Насильство

і сваволя!
ДРУГИЙ ТОРГОВЕЦЬ.
Не кращі й ми: мовчок, покора, страх! 
ТРЕТІЙ ТОРГОВЕЦЬ.
Який там страх! Коли до мене в січні

З’явились перші двоє: «Руки вгору!» —
То я їх зміряв з голови до ніг 
Холодним поглядом, тоді кажу спокійно: 
«Панове, я скоряюсь лише силі»,—
Щоб знали: я не хочу й бачить їх,
Не те що схвалювати їхні вчинки!
А мій суворий погляд промовляв:
«Ось каса, забирайте, та коли б 
Не ваша зброя...»
ЧЕТВЕРТИЙ ТОРГОВЕЦЬ.

Достеменно так!
Оце ж і я сказав своїй дружині:
«Я ні до чого тут —  і край!»
ПЕРШИЙ ТОРГОВЕЦЬ 
(різко).

Хіба ж це страх?
Тверезий розрахунок! Зціпиш зуби 
І нелюдам тим гроші віддали,
Аби лише дали усім нам спокій 
І не стріляли більше. Тільки де ж там! 
Убивства! Кров! Шантаж! Насильство

I PDQDATICFl

ДРУГИЙ ТОРГОВЕЦЬ.
То тільки з нами так. Ми безхребетні! 
П’ЯТИЙ ТОРГОВЕЦЬ.
Точніш —  беззбройні! Але ж я не гангстер. 
Я продаю капусту.
ТРЕТІЙ ТОРГОВЕЦЬ.

Сподіваюсь,
Той пес натрапить врешті на таких.
Що і йому покажуть зуби. Ось нехай 
Іше десь спообує свої паскудні штуки! 
ЧЕТВЕРТИЙ ТОРГОВЕЦЬ.
Хоч би в Сісеро! Там ..
Входять ТОРГОВЦІ ГОРОДИНОЮ ІЗ СІ

СЕРО. Всі вони також білі, як крейда.
ТОРГОВЦІ ІЗ СІСЕРО.

Привіт, чікагці!
ТОРГОВЦІ ІЗ ЧІКАГО.
Привіт і вам, колеги із Сісеро!
А ви чого сюди?
ТОРГОВЦІ ІЗ СІСЕРО.

Нас викликали.
ТОРГОВЦІ ІЗ ЧІКАГО.

Хто?
ТОРГОВЦІ ІЗ СІСЕРО.
Та в і н, а хто ж би ще...
ПЕРШИЙ ІЗ ЧІКАГО.

Як може він
Вас викликати, щось наказувати вам, 
Розпоряджатися в Сісеро?
ПЕРШИЙ ІЗ СІСЕРО.

Пістолетом!
ДРУГИЙ ІЗ СІСЕРО.
Скорилися ми силі.
ПЕРШИЙ ІЗ ЧІКАГО.

Клятий страх!
Чи ви вже не мужчини? Чи в Сісеро 
Немає суду?
ПЕРШИЙ ІЗ СІСЕРО.

Ні.
ТРЕТІЙ ІЗ СІСЕРО.

Вже більш нема.
ТРЕТІЙ ІЗ ЧІКАГО.
Гей, люди! Вам потрібно боронитись!
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Спинити цю чуму! Невже весь край 
Зараза проклятуща заполонить?
ПЕРШИЙ ІЗ ЧІКАГО.
Спочатку місто, потім два, а там...
Боріться ж ви в ім’я цілого краю! 
ДРУГИЙ ІЗ СІСЕРО.
Чого це м и боротися повинні?
Ми ні до чого тут!
ЧЕТВЕРТИЙ ІЗ ЧІКАГО.

А ми, бач, сподівались: 
Дасть бог, і станеться таке, що тому псові 
Покаже зуби хтось...
Під звуки фанфар з'являються АРТУРО 
Уї і БЕТТІ ДАЛФІТ у жалобі; за ними — 
КЛАРК., ГІР/, ДЖІВОЛА і ОХОРОНЦІ. 
Уї виступає між ними наперед. Охоронці 

спиняються на задньому плані.
ГІРІ.

Привіт, панове! 
Всі із Сісеро тут? 
ПЕРШИЙ ІЗ СІСЕРО.

Усі.

ПЕРШИЙ ІЗ ЧІКАГО. 
Також усі.

із Чікаго?

ГІРІ
(до Уї).

Усі зібрались, шефе.
ДЖІВОЛА.
Ласкаво просим! Трест «Цвітна капуста» 
Вітає вас, торговці!
(До Кларка.)

Прошу, пане Кларк!
КЛАРК.
Я маю сповістить вам новину.
Після тривалих і, скажу між нами,
Не дуже злагідних переговорів 
Городинна торгівля Бетті Далфіт 
До тресту приєдналась. Тож тепер 
У вас єдиний буде постачальник —
«Цвітна капуста». Вигода для вас 
Тут очевидна: гарантовані поставки,
Нові розцінки, вже затверджені. Вони, 
Щоправда, трохи вищі... Пані Далфіт, 
Дозвольте руку вам, новому члену тресту, 
Потиснути.

Кларк і Бетті Далфіт потискають руки 
одне одному.

ДЖІВОЛА.
Тепер послухайте Уї.

УІ
(підходить до мікрофона).
Торговці із Чікаго і Сісеро!
Співгромадяни! Друзі! Рік тому 
Покійний Догсборо, відомий вам усім 
Своєю чесністю, благав мене уклінно 
Під захист взяти всю городинну торгівлю 
У нашім місті. Зворушив він мене 
Своїм проханням, але не був я певен.
Що зможу виправдати приязне довір’я. 
Вже Догсборо між нас нема. Та заповіт 
Його відомий всім. Він називає

Мене своїм наступником і сином 
І дякує мені за все, що я зробив,
Відколи згодивсь на його прохання!
Тепер в Чікаго торгувать безпечно 
Капустою, цибулею і всім,
Що там іще. А завдяки чому?
Скажу відверто: тільки завдяки 
Моїм рішучим діям. А недавно 
Звернувсь до мене і Ігнацій Далфіт 
Так само із проханням взять під захист 
Городинну торгівлю у Сісеро.
І знову відмовлятись я не став,
Лиш висунув одну свою умову:
Цього бажати мають всі торговці!
Хай рішення ухвалять, а тоді 
Мене покличуть. А своїм підлеглим 
Я наказав: «Не тиснуть на Сісеро! 
їх вибір має бути добровільний!»
Мені не треба хмурого «гаразд»
Чи неохочого і змушеного «згода» —
Мені потрібне одностайне «так!»,
Гучне, і радісне, і щиросерде.
Я хочу лиш цього, ну, а як я вже хочу,
То справді хочу, і питаю знов 
Я вас, торговці, тих, що мене знають 
І, сподіваюся, цінують по заслузі:
«То хто за мене?» Ну, а хто не за,
Той, безперечно, проти, і нехай 
Він сам на себе потім нарікає.
Тепер робіть свій вибір!
ДЖІВОЛА.

Та спочатку
Вам кілька слів промовить пані Далфіт, 
Вдова людини, всім вам дорогої.
БЕТТІ.
Панове! Відтепер, коли ваш друг,
Мій любий чоловік Ігнацій Далфіт 
Пішов од нас...
ДЖІВОЛА.

Земля йому пером!
БЕТТІ.
І боронить вас більше неспроможний,
Я раджу всім вам панові Уї 
Довіритись, як я сама зробила 
В годину цю тяжку, його спізнавши

ближче.
ДЖІВОЛА.
Тож голосуймо!
ГІРІ.

Ті, що за Уї,
Всі —  руки вгору!
Декілька торговців швидко піднімають 

руки.
ОДИН ІЗ СІСЕРО.

Чи не можна вийти?
ДЖІВОЛА.
Робити вільний кожен що завгодно.

Торговець із Сісеро нерішуче виходить. За 
ним — два охоронці.

Лунає постріл.
ГІРІ.
За вами черга! То який ваш вільний

вибір?
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Усі торговці піднімають руки вгору — ко
жен обидві.

ДЖІВОЛА.
Ось, шефе, і по виборах. Торговці 
Всі як один, з Чікаго і з Сісеро,
Тобі складають дяку за твій захист.
Уї.
Я з гордістю приймаю вашу дяку. 
П’ятнадцять літ тому, коли я, син 
Злиденних нетрів Бронксу, безробітний,
На поклик долі шлях свій розпочав 
Тут, у Чікаго, маючи лиш сім 
Товаришів надійних, я бажав 
Принести мир городинній торгівлі.
Тоді було нас обмаль, хто, як я,
Таємно, але палко миру прагнув.
Тепер багато нас. І той жаданий мир 
В чікагському городинному ділі -—
Уже не мрія, а сузора дійсність.
Щоб зберегти його й надалі, я звелів 
Сюди приставити нові гармати,
Броньовики, гвинтівки, пістолети,
Ну, і, звичайно, гумові кийки, —
Бо захисту сьогодні потребують 
Вже не лише Сісеро і Чікаго,
А ще багато міст: Мілвокі, Вашінгтон, 
Детройт, Тол ідо, Пітсбург, Балтімора! 
Там теж капустою торгують

Флінт, Бостон,
Літл-Рок і Філадельфія, Сент-Луїс! 
Колумбус, Чарлстон, Міннеаполіс,

Нью-Йорк!
Всі віддадуть нам голоси свої!
Усіх під захист забере Уї!

Гримлять барабани і фанфари.
Під час промови Уї з'являється напис:
11 БЕРЕЗНЯ 1938 РОКУ ГІТЛЕРІВСЬКЕ
в ій с ь к о  в с т у п и л о  в  Ав с т р ію .
В УМОВАХ НАЦИСТСЬКОГО ТЕРОРУ 
984а ВИБОРЦІВ ВІДДАЛИ ГОЛОСИ
ЗА ГІТЛЕРА.

Сісеро.
Із пробитого кулями автофургона виби
рається закривавлена ЖІНКА і, хитаю
чись, виступає наперед.
ЖІНКА.
Рятуйте, люди! Не тікайте! Будьте свідки! 
Мій чоловік в фургоні збитий! Поможіть! 
Рука моя прострелена... Й фургон... 
Подайте хтось бинта!.. Вони вбивають нас, 
Неначе мух над кухлем пива!.. Боже!.. 
Допоможіть же, люди!.. Повтікали...
Мій чоловік... Убивці!.. Та я знаю,
Хто вбив його! Це діло рук Уї!
(З  люттю.)
Недолюдок! Мерзота із мерзоти!
Лайно найпослідуще! Ні, ві  ̂ гірший 
За будь-яке лайно! За вошу гірший!
А ми все терпимо! І гинемо, як мухи!
О люди, це Уї, Уї!..

Поблизу лунає автоматна черга, і вона 
падає.

За що? Чому?
Невже ніхто не спинить цю чуму?!

17.

Е П І Л О Г
А ви дивіться і навчайтесь бачить,
Не словом відповідь давать, а ділом. 
Ярмо народи скинули, одначе 
Колись воно півсвіту пригнітило.
Радіти рано: ще живе нутро собаче,
Яке усю ту нечисть породило.

З  німецької переклав 
Володимир МИТРОФАНОВ

(Початок див. на стор. 138).
Брехта про взаємопов’язаність у п’єсі двох ліній: гангстерської і нацистської. Ганг
стеризм у політиці —  одна з прикметних рис нацизму.) В силу цього ж алегорія Брех- 
тової п’єси може й повинна бути конкретизована. І така конкретизація виявляється 
не тільки в наявності написів —  історичних довідок та коментарів до кожної сцени, —  
але й в своєрідному використанні автором художніх засобів. Так брехтівські гангсте
ри й торговці городиною говорять віршами. «Примушуючи гангстерів і торговців горо
диною говорити ямбом,—  признавався Брехт,—  я досягаю переважно пародійного 
ефекту, бо тільки за цих умов світло рампи висвітлює неадекватність їх переможного 
звеличення».

Сам Брехт визначав свою драму як п’єсу-параболу, що «написана з наміром зруй
нувати звичайне небезпечно шанобливе ставлення до великих убивць». І далеко не ви
падково вона завершується безпосереднім зверненням до глядача:

Радіти рано: ще живе нутро собаче.
Яке усю ту нечисть породило.

У цьому —  справжній і справді великий гуманістичний пафос п’єси Бертольта 
Брехта, в цьому її неминуще ідейно-естетичне значення.

Рівне.
Олександр ЧИРКОВ
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від м іфа до дійсно сті

НОТАТКИ
ПРО ШВЕЙЦАРСЬКУ ЛІТЕРАТУРУ 7 0 -х  РОКІВ

Протягом усієї першої половини XX ст. 
швейцарська література чотирма мовами —  
німецькою, французькою, італійською та 
ретороманською —  сумлінно відтворювала 
міф про «винятковість» гельветських умов 
життя, про «особливий шлях» Швейцарії, 
що нібито гарантує класовий мир і без
хмарне існування. Цей міф, що народився в 
епоху домонополістичного капіталізму, за 
часів найвищого піднесення сил буржуазної 
демократії виявився досить життєздатним, 
і передусім тому, що Швейцарія довгий час 
значно відставала від інших західноєвро
пейських країн за рівнем концентрації капі
талу й виробництва. Ілюзія, нібито їй по
щастило-уникнути згубного впливу імперіа
лістичних суперечностей, поглиблювалася 
тим, що ця країна не брала безпосередньої 
участі у світових війнах. Соціальні й полі
тичні бурі, що потрясли Європу, здавалось, 
обминули її.

Зрозуміло, що стабільність дрібнобур
жуазного укладу була оманлива. Ознаки 
кризи з’являлися й тут, і найспостережливі- 
ші митці —  Роберт Вальзер, Якоб Бюрер, 
Шарль-Фердінанд Рамю —  відчули й по- 
своєму відобразили кризові явища. Але не 
вони визначали літературний розвиток, 
який ішов під знаком простої імітації реа
лістичних традицій Г. Келлера та К. Ф. 
Майєра, в річищі так званої «регіональ
ної» літератури, що наполегливо малювала 
картини міщанської ідилії й патріархаль
ної добропорядності.

Ситуація почала змінюватися в другій 
половині сторіччя. Два покоління письмен
ників на чолі з М. Фрішем і Ф. Дюррен
маттом наполегливо й методично розхиту
вали підвалини застарілого міфа, який дав
но втратив реальний зв’язок із життям. Та 
їхні зусилля на-ражались на відчутний опір 
консервативних сил, що намагалися зберег
ти клімат «духовного захисту вітчизни». 
Розстановка сил різко змінилася на початку 
70-х років, коли до літератури прийшло 
третє повоєнне покоління. В статтях крити
ків та літературознавців, у висловлюваннях 
самих письменників почали з’являтися сло
ва «зміна тенденцій», «злам», «демонтаж 
міфа», «деміфологізація дійсності». Змін 
зазнала переважно німецькомовна швейцар

ська література, через те йтиметься насам
перед про неї.

Відчуття зламу добре віддав письменник 
традиційного складу Курт Гуггенгайм. Ге
рой його роману «Званий і незваний», літе
ратор Карл Дінгард, говорить своєму ви
давцеві у відповідь на зауваження, що часи 
«швейцарського роману» безповоротно ми
нули: «Боюся, що це так, хоч я ж іще жи
вий і залишаюся в строю».

Дінгард —  образ, наділений автобіогра
фічними рисами. Збіднілий комерсант, сол
дат, письменник, він прагне знайти своє 
місце в повоєнній Швейцарії. Домінанта 
його внутрішнього стану —  невпевненість; 
він серцем сприймає суперечки про нові 
часи, кризу «швейцарського роману», пе
редчуваючи загибель старої, доброї Швей
царії. Навіть історія видається йому нескін
ченним поминальним списком: зі смертю 
друзів, що поділяли його погляди, зникає 
й «субстанція» традиційної швейцарської 
культури. Дінгард скаржиться на труднощі 
творчості: «Бальзакові було легше. Келле- 
рові також. Навіть Сінклерові Льюїсу. 
Вони ще могли осягти життя, суспіль
ство, країну». Герой не розуміє сучасності. 
Світ, який зовсім недавно здавався таким 
сталим, руйнується на очах. Коли в Цю
ріху спалахують студентські заворушення, 
Дінгард звинувачує своїх молодших колег 
у навмисному розпалюванні пристрастей. 
«Вони хочуть зробити Швейцарію трішки 
цікавішою. Розчинити її в полі високої на
пруги. Довести до загибелі».

Тривога Дінгарда-Гуггенгайма зрозуміла: 
образ Швейцарії, зафіксований у гельвет- 
ській літературі ЗО— 50-х років, одійшов у 
минуле. «Званий і незваний» —  явище, 
якоюсь мірою вже реліктове. Традиції ви
тонченої регіон альності, що їх культивува
ли А. Вельті, К- Я- Буркгардт, Р. Фезі, 
М. Інглін, К. Гуггенгайм, відкинуті рі
шуче більшістю молодих письменників. 
Повоєнні покоління літераторів сформува
лись у нових умовах. Те, на чому будував
ся традиційний «швейцарський роман»,—  
національна історія, успадковані міфи й ле
генди, непорушна віра в стійкість життєво
го укладу та високу посередницьку місію 
Швейцарії,—  здається їм чимось неприрод

ЖИТТЯ І с л о в о . 175



ним, фальшивим, не гідним захоплення 
Швейцарія, за якою сумує Дінгард, асо
ціюється в них з офіційною ідеологією чи, 
в найкращому разі, з солодкою ідилією, 
що не має під собою грунту. їх зовсім не 
цікавить швейцарська форма державності 
й суспільний устрій країни —  усе це по
збавлене майбуття.

«Без сумніву,—  каже бернський письмен
ник Вальтер Фогт,—  Швейцарія справді 
була колись великою ідеєю, проектом кра
їни, народ якої мав жити вільно й мирно. 
Сьогодні все змінилося. Місце сміливих за
думів зайняла ляклива консервативність. 
Ми надміру охоче й зачасто озираємося на 
своє велике минуле, ми надто прикуті до 
власності. Я вважаю, що швейцарці дуже 
лякливі. Це страх власників, які можуть 
утратити все, а набути мало. Охоплена 
переляком країна може задихнутися в ле
щатах мультинаціональних концернів, бан
ків і страхових товариств, у лещатах над
міру бездоганного апарату управління. Для 
людини тут обмаль місця, ще менше для 
духовного життя...»

В. Фогт за освітою лікар-психіатр, він 
добре знає, що хронічний депресивний 
стан —  не фантом, не породження хворої 
психіки, а реальність. (За даними соціоло
гічних опитів, більшість швейцарців чогось 
боїться: економічної кризи, радикальних
елементів усередині країни, арабів, китай
ців і т. д.) В книжці оповідань «Боже
вільний та його лікар» (1974) Фогт обирає 
предметом дослідження неясне відчуття 
провини, що засіло в підсвідомості «щас
ливого швейцарця», зосереджує увагу десь 
на межі здоров’я й хвороби, сфері неврозів 
та настирливих ідей.

Про страхи, тривоги, знівечені долі й не
розв’язані проблеми, які криються за при
стойним фасадом, пише й Урс Відмер. Він 
знає, що «капіталізм у Швейцарії замаско
ваний краще, ніж в інших країнах», хоча 
своїм єством так само жорстокий і нелю
дяний. У його «Швейцарських історіях» 
(1975) характерні риси співвітчизників по
дано в жартівливо-іронічному, гротесково
му світлі, але ці веселощі іноді чергуються 
з дуже серйозними роздумами й влучними 
зауваженнями. Наприклад, про те, що в 
Швейцарії «бояться всі, але одні при цьо
му цілий день дзвонять по телефону, про
дають і купують, розмовляють і «діють». Ін
ші сидять і лише думають про те, що мо
же трапитися».

* * *

У 70-х рр. не послаблюється прагнення 
письменників до алегоричного відтворення 
складних соціальних явищ, так чи сяк пов’я
заних з одчуженням особи від суспільства. 
Після «Штіллера» Макса Фріша швейцар
ська література створила глибоко трагічні 
образи людей, які болісно відчувають свою 
відторгненість од світу, гостро пережива
ючи дегуманізацію суспільного життя, роз

пад міжлюдських зв’язків і, що найважли
віше, процес розкладу особистості, пере
твореної в набір стандартних ознак і ха
рактеристик, зручних для суспільства.

Людина, що бореться за право бути 
людиною й відрізнятись од інших; людина, 
яка цурається «маски» й «ролі», що їх 
накидає їй суспільство; людина, яка втра
чає власне обличчя й неповторність, без
сила перед регламентованим -застоєм та без
духовністю повсякденного життя,—  такий 
реальний зміст більшості «парабол» і притч 
сучасної німецькомовної літератури Швей
царії.

Проблема знеосібленої людини, що ввій
шла в літературу на початку 50-х років, і 
досі не втратила актуальності. Про це свід
чать нові твори, в яких передчуття кризи 
втілено в образи грізні й трагічні водно
раз.

Юрг Федершпіль, відомий у Швейцарії 
прозаїк, видав збірку оповідань «Повер
нення Паратуги» (1973). Паратуга—  це 
химера, характерний для світогляду автора 
алегоричний образ, що втілює в собі страх 
незримої катастрофи. Паратуга всюдисуща 
й незбагненна, існує десь по той бік раціо
нального, приходить несподівано й зникає 
безслідно, як фантом із фільму жахів; це 
постійне нагадування про невикорінене й 
неминуче зло: про нього можна на мить 
забути, але годі позбутися його.

Сюжети оповідань за участю Паратуги 
не підлягають законам звичайної логіки: 
реальні причинно-наслідкові зв’язки в них 
спотворено й розірвано. Паратуга з’являє
ться там, де назріває катастрофа, й ви
живає в ній тільки вона сама. Цей загад
ковий і страшний образ задуманий автором 
як утілення анонімної загрози, позасвідо
мого страху, що супроводжує життя коле
ної людини. Недарма Паратуга заявляє: 
«Я тільки тоді можу заснути, коли траге
дію —  хай навіть і таку, що не відбуде
ться,—  подумки доведу до найгіршого 
кінця».

Плутаються логічні зв’язки й у повісті 
Йорга Штайнера «Сніг, що переходить у 
дощ» (1973). У спокійну течію оповіді не
відомо звідки вхоплюються сторонні епізо
ди й сцени: хтось велосипедним ланцюгом 
забиває до смерті людину, з води витяга
ють кимось задушену дівчину. Книжка 
засмоктує читача, мов нестерпне кошмарне 
сновидіння; в ній та сама, що й у Ю. Фе- 
дершпіля, атмосфера гнітючого неусвідом- 
леного страху, та сама деформація звичної 
картини світу й навіть своя химера в люд
ській подобі: якийсь Ройбель, що його про
тягом усієї оповіді марно намагається 
вистежити сам оповідач. Ройбель і Пара
туга чимось схожі, але не ідентичні: у Фе- 
дершпіля монстр шукає оповідача й щоразу 
знаходить його, в Штайнера Ройбель —  не
вловний і наче безтілесний. Федершпіль
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тільки жахається, Штайнер же хоче, та не 
може збагнути причину навислої .загрози.

Дюрренматтовим прийомом доведення 
«до найгіршого кінця» користується й 
Франц Голер у збірці «Околиця Остермун- 
дігена». Якась нечиста сила втручається в 
розвиток подій, забарвлює авторський гу
мор у похмурі тони. В оповіданні, яке дало 
назву збірці, розкрито механізм зароджен
ня суспільного психозу. Щось примушує 
мешканців міста, дикторів радіо й телеба
чення, громадських діячів до речі й не до 
речі вживати вираз: «Тут околиця Остер- 
мундігена». Ця цілком позбавлена змісту 
фраза стає чимось на зразок політичного 
гасла й поступово заполоняє голови добро
порядних обивателів. Сатирична спрямова
ність оповідання очевидна, та й саме оте 
недоладне речення поціляє в пихатий про
вінціалізм швейцарської культури й політи
ки, проте алегорія набуває, безперечно, 
ширшого змісту: буржуазна обивательська 
свідомість постає тут небезпечною тупою 
силою, якою можна довільно маніпулювати 
за допомогою засобів масової інформації.

Доведеним до краю прийомом, коли на 
певному рівні зв’язки між уподібненням і 
дійсністю витоншуються й рвуться, корис
тується в книжці «Анатомічні історії» цю
ріхський письменник Герберт Майєр. Його 
цікавить невідповідність «тіла й душі», 
прогресуючий розрив між споживацьким іс
нуванням і духовними запитами людини. 
Майєр перебільшує значення окремих орга
нів людського тіла, змушує їх грати про
відну роль у житті індивіда. Така гіпер
трофія (перше оповідання в книжці —  про 
колінну чашечку, інші —  про волосся, пуп, 
черепну коробку тощо) ніби символізує гі
пертрофію матеріальності. Неймовірний, 
жахливий кінець багатьох «анатомічних 
історій» автор пояснює ідеологічною заск
нілістю, духовною апатією людей. В опо
віданні «Тринадцятий нерв», наприклад, 
ідеться про відкриття в людському мозко
ві особливого нерва, що реагує на всілякі 
гасла. За автором, цей нерв є причиною 
звуження розумових горизонтів особистос
ті; його оперативне видалення надає лю
дині свободи, здатності до розкутої творчої 
праці. На відміну від Ф. Голера, антибур
жуазна спрямованість якого хоч і не вира
жена чітко, проте легко вгадується за кон
кретними соціальними реаліями, Г. Майєр 
виступає не проти якоїсь певної ідеології, а 
проти ідеології взагалі.

А що ж сказати про самого Фрідріха 
Дюрренматта, з легкої руки якого набуло 
поширення так зване «доведення до най
гіршого кінця»? Послідовне загострення не
гативного ставлення до світу, нібито недо
сконалого за своїм єством, світу, що стрім
ко йде до катастрофи, призвів бернського 
«пророка згасання» до затяжної творчої 
кризи, що особливо виразно виявилася піс
ля скандального провалу його останньої

комедії «Співучасник» (1973). Використову
ючи набір стандартних прийомів детективу,. 
Дюрренматт хотів показати в  своїй коме
дії жорстокість «суспільства вбивць». Але 
сценічна модель суспільства вийшла в ньо
го невиразна й надто формалізована. П ’єсу 
розділено на п’ять актів, кожен присвяче
ний розкриттю одного персонажа: безробіт
ного біолога Дока, що відкрив спосіб пов
ністю розчиняти трупи в особливій рідині, 
його коханої Анн та сина Вілла, гангстера 
Босса й поліційного комісара Копа, які ко
ристуються відкриттям ученого.

В хитромудрих інтригах, задуманих і 
здійснених убивствах безслідно вивітрює
ться ідея автора про відповідальність уче
ного перед людством. У підземній лабора
торії зникають Анн, Вілл, Босс, Коп. Жи
вим лишається тільки «співучасник» Док. 
Але якою ціною й в ім’я чого? Ціною 
зради сина й коханої жінки, в ім’я поря
тунку власного життя. Безпринципність, 
шкурництво Дюрренматт заносить до ка
талогу типових ознак сучасного західного 
інтелігента: «Певною мірою ми завжди
готові взяти участь у чомусь, до чого зов
сім не прагнемо... Під «співучасником» я 
розумію всіх нас».

Прогресивна критика пояснює невдачу 
останнього експерименту Дюрренматта не 
лише творчими прорахунками, але й вада
ми світоглядного характеру: нещадний па
радоксаліст пропонує модель суспільства, 
в якому немає місця для здорових, істо
рично прогресивних сил, що активно проти
стоять внутрішньому розпадові. Переважив 
у нього мотив тотальної катастрофічності 
світу.

Саме тут ми підійшли до вразливого міс
ця алегорії як способу відтворення життє
вих суперечностей: у практиці швейцар
ських митців вона нерідко обертається дво
значністю. Часом неможливо зрозуміти, 
проти чого й в ім’я чого випущено критич
ний заряд. Відмовляючись визначити влас
не місце в сучасному світі, обрати чітку 
лінію, швейцарці воліють дотримувати 
традиційний нейтралітет й стояти «над су
тичкою», над «фронтами й ідеологіями». А 
парабола вимагає від автора чіткої світо
глядної позиції, ідейної цілеспрямованос
ті —  як у Бертольта Брехта, наприклад. 
Позбавлена історичної перспективи, вона 
тяжіє до абсурдної методології, руйнує ві
ру в надійність розуму й причинних зв’яз
ків, у доцільність і потребу зміни світу й 
людини.

Чи не через те письменники старшого й 
середнього повоєнних поколінь —  поколінь 
скептиків, що надто часто говорили натя
ками й алегоріями, так і не зуміли до кін
ця зруйнувати гельветського міфа?

* * *
А втім, далеко не всі ці письменники вда

валися до алегорії. Макс Фріш перед
усім, а за ним В. М. Діггельман та інші
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письменники шукали підходів до проблеми 
зсередини, через приватне життя людини. 
Вони будували моделі людського «я», ви
пробовували різні варіанти, розповідали 
«історії». Особливо наполегливо працював 
у цьому напрямі Діггельман. Протягом 
двадцятирічного творчого шляху він мав 
значні досягнення («Допит Гаррі Вінда»,—  
«Всесвіт» № 3 1976 р. —  «Весела прогулян
ка»). Його останній роман «А вишня все- 
таки росте» (1975)— твір, певною мірою, 
етапний,—  засвідчив, що письменникові на
бридло жити в своїх «історіях», мов у ка
рантині, й що він прагне позбутись почут
тя тотального відчуження, розквитатися з 
минулим *—  в ім’я майбутнього.

Страждаючи від самотності й душевного 
холоду, сценарист Гуго Маттіас Берчінгер 
програє численні варіації на тему власного 
життя і зрештою доходить істини, що в сві
ті, де все підпорядковано законам купівлі- 
продажу, важко бути самим собою. Гуго 
довго жив наче на нічийній землі, доки не 
усвідомив, що є на світі люди, які люблять 
його не за багатство і творчі успіхи, а про
сто так —  як людину.

В романі з’являються нові мотиви, пе
редусім іронічне ставлення до минулого, до 
власних розповідей, але це часом обертає
ться проти самого автора. Деякі розділи 
роману нагадують історію хвороб, замкне
ну в інтимній сфері, в них утрачено зв’язок 
із широким соціальним контекстом, через 
це твір місцями занадто суб’єктивний. Про
те є всі підстави вважати, що не лише 
Гуго Маттіас Берчінгер поквитався з ми
нулим заради кращого майбутнього; це 
зробив і сам Вальтер Маттіас Діггельман, 
який тепер знову може приступити до мас
штабної соціальної тематики.

Всередині 70-х років укотре виступив 
першопрохідцем незвіданих шляхів Макс 
Фріш. У повісті «Монток» (1975) він, на 
відміну від В. М. Діггельмана, не фанта
зує, а намагається розповісти без вигадок 
про своє власне життя. Оповідач виступає 
то від першої, то від третьої особи, однак 
«Монток» —  не інтимний щоденник чи ме
муари: це —  повість, літературний твір, у 
якому мистецька правда важливіша від до
кумента. Міра самовикриття письменника 
Фріша, доза пікантних подробиць з його 
життя,—  усе це ретельно виважено на те
резах доцільності. Перед нами, по суті, 
ще одна «історія», яку міг би приміряти, 
мов костюм, герой роману «Назву себе Ган- 
тенбайн», розділ із заголовком «Назву 
себе Макс Фріш...»

З юнацькою безпосередністю змальовує 
автор уїк-енд на березі Атлантики за сто 
десять миль од Нью-Йорка, нічний готель, 
знайомство з молодою американкою Лінн 
і все не впереміш з роздумами про життя 
літньої людини на ім’я Макс Фріш.

Свій потяг до майже незнайомої жінки 
він пояснює незадоволенням самим собою,

страхом перед старістю, перед можливим 
занепадом розумових та фізичних сил: 
«Світ утікає в майбутнє без мене, звідси 
зосередженість на власному «я», що бачить, 
як рвуться його зв'язки з прийдешнім. За
лишається шалена спрага сьогоденного —  з 
жінкою». Його лякає думка, що він досі 
нічого не розповів про себе, а своїм пером 
служив певній суспільній думці, спотворю
ючи себе до невпізнання...

Здавалося б, що спільного між душевною 
й творчою кризою сценариста («А вишня 
все-таки росте») і пізньою любовною при
годою письменника Макса Фріша? Одначе, 
характеризуючи сьогоднішню ситуацію в лі
тературі німецької Швейцарії, я не випад
ково поставив ці твори поряд. Вони ме
жують на якомусь глибинному рівні,—  
адже в них обох ідеться про найінтимніше, 
про «ідентичність» у делікатній сфері люд
ських взаємин. В обох творах протистав
ляються оповідні перспективи від першої й 
третьої особи, в обох творах є надзвичай
но схожі думки: «Життя нецікаве, я набу
ваю досвіду, тільки коли пишу» (Фріш); 
«Вигадуючи історії, я доходжу істини» 
(Діггельман). В обох письменників процес 
творення досліджується з погляду ваги до
свіду й критерію істинності, обидва ніби 
самовикриваються, виказують деталі влас
ної біографії, які раніше приховували або 
маскували: «Себе самого я ніколи не опи
сував, себе я лише зраджував» (Фріш), 
«Мої історії спрямовані проти мене» (Діг
гельман).

І все-таки, якщо лишити осторонь глиби
ну й віртуозність Фріша, то основна від
мінність у суспільних позиціях цих пись
менників окреслюється,—  в усякому разі 
тепер,—  досить чітко: в романі Діггельмана 
замкнене коло «історій» розірвано, минуле 
подолано в ім’я нових завдань; у повісті 
Фріша неподолане минуле скидає з п’єде
сталу усталений образ письменника, він 
приходить до останньої історії замкненого 
кола —  своєї власної, приходить до дослід
ження «континентів власної душі».

Сенс «мудрості земної» в повісті «Мон
ток» можна було б спрощено висловити 
так: якщо вже в антагоністичному світі 
неможливо прожити без «ролі» чи «маски», 
то свою залежність треба звести до гри 
й утішатись нею. Як сказав поет: життя 
серйозне, але мистецтво веселе.

У цій грі «на краю прірви» врешті збли
жуються життєві й творчі позиції парадок
саліста Дюрренматта й аналітика Фріша. 
Герої першого (Ілл з «Візиту дами», Ме- 
біус із «Фізиків» та ін.) всією своєю пове
дінкою підкреслюють безглуздість й ущерб
ність світу. Герой Фріша —  це людина в 
дорозі, вічному пошуку, людина, яка нічого 
остаточно не вирішує, вперто протистоячи 
всім життєвим можливостям. Тут вони ан
типоди «міфологічного» тлумачення дійснос
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ті. Розпач, внутрішня невпевненість не 
лишають місця для будь-якого 'щасливого 
«міфа», в тім числі й швейцарського.

* * *
Одним із перших, хто рушив з піднятим 

забороло.м на гельветський міф, був той- 
таки неспокійний, всюдисущий Макс Фріш. 
У книжці «Вільгельм Телль для школи» 
(1971) він зрівняв з землею красиву пат
ріотичну легенду про мужнього лучника, 
зобразивши його боязким і підступним 
обивателем, що вбив із засади добродуш
ного габсбургського намісника. Фріш де
монтував легенду про Телля, позбавив об
раз героїчного ореолу й тим самим вибив 
з рук консерваторів та реакціонерів за
смальцьований аргумент про славетні доб
рочинності старошвейцарців. Табу було по
рушено, й услід за Фрішем письменники 
молодшого покоління —  покоління аналіти
ків —  узяли під перехресний вогонь й інші 
козирні карти правих сил. У поезії «Слу
хай, Теллю» Клемане Меттлер не руйнує 
легенду, а переосмислює її, прагне зробити 
героя своїм союзником:

Сходь знову вниз, 
якщо хочеш бути з нами.
Слухай, Теллю, 
старанно розглянься, 
не стріляй у юнака 
з транспарантом над головою,—  
у свого сина.

Поети Курт Марті й Петер Ленерт, пер
ший протестантський священик, другий —  
шкільний учитель, ліві літератори, що тяжі
ють до авангардизму, йдуть далі, зачіпаю
чи інші атрибути гельветського міфа: пат
ріотизм, «пряму» демократію, стародідів
ський державний устрій, нейтралітет, внут
рішню й зовнішню політику. В поемі 
«Хайль —  Веція» К. Марті, обігруючи слово 
«Гельвеція», не обминає й націоналістських, 
фашизоїдних настроїв у дрібнобуржуазно
му середовищі. П. Ленерт у поемі «Про
щальне слово захисничка батьківщини» 
гостро висміює «ха-ха-характерні особли
вості» Швейцарії, гельветські «святощі». В 
його інтерпретації навіть примітивні форми 
«конкретної поезії» наповнюються реальним 
критичним змістом: 

ма-ма-маммон 
ца-па-патріотизм 
а-а-альтанка в саду 
де-де-державний гімн 
ду-ду-духовий оркестр 
ку-ку-куль.тура.

Лави прозаїків поповнилися новими іме
нами. Особливо багато говорять і пишуть 
нині про Ернста Гальтера, Герольда Шпе- 
та, Вальтера Кауера, Вольфганга Шмідлі. 
Відмовившись од алегорично-безадресних 
узагальнень та віртуозної реєстрації важ- 
ковловлюваних симптомів суспільної дис
гармонії, ці письменники заговорили мовою

конкретних образів та картин, використову
ючи локальні прикмети, спираючись на 
власний життєвий досвід. Властива «регіо
нальним» письменникам позиція настирливо
го оспівування свого кантона поступилася 
місцем критичному дослідженню життя на 
тлі сучасного історичного розвитку.

В очах молодих письменників Швейцарія 
остаточно втратила ореол винятковості. Те, 
що вчора подавалося як позитивне, сьо
годні викривається як вада. Традиційна 
«пряма» демократія виявилась показною, 
бутафорською, усталеність побуту оберну
лася заскнілістю, нейтралітет —  політичним 
консерватизмом, байдужістю до того, що 
робиться за межами Швейцарії.

Молоді прозаїки не бояться узагальнюва
ти й роблять це на підставі аналізу дій
сності. Ми бачимо це в романах В. Шмідлі 
(«Місця знахідок»), Г. Шпета («Уншлехт»), 
В. Кауера («Страхітний сон»), Е. Гальтера 
(«Урвіль, Акціонерне товариство»). Топо
графія Урвіля —  підкреслено швейцарська, 
саме слово означає «стародавнє селище». 
Це символ швейцарського села взагалі. 
Власне,'села в цьому розумінні слова вже 
немає, воно давно перетворилося на філію 
величезного акціонерного товариства, що 
охопило щупальцями всю країну.

Мешканці Урвіля видались би малоціка
вими обивателями, якби автор глянув на 
них збоку. Але він їх «просвічує» зсереди
ни, перевтілюється в своїх персонажів, 
сприймаючи дійсність їхніми органами чут
тя, поділяючи їхні надії й страхи. Коли 
йдеться про місцевих політиканів на чолі 
з головою общини, мова автора стає особ
ливо гострою й злою. Горезвісна «пряма» 
демократія насправді виявляється ілюзією: 
всіма справами села верховодить купка 
багатіїв, які буквально тероризують об
щину.

Дія роману Гальтера відбувається про
тягом однієї доби. Накресливши загальну 
панораму Урвіля, побаченого ніби з висоти 
пташиного лету, оповідач, який страждає 
на безсоння, «заглядає» разом із читачем 
у яскраво освітлене вікно будинку п’яниці 
Боллі. А в комірчині на горищі під покро
вом ночі коїться огидний злочин: дочка 
Боллі —  Брігге —  народжує мертву дитину, 
батьком якої є сам Боллі.

Те, що має розслідувати поліція, читаче
ві відомо наперед. Мотиви злочину розкри
ваються в процесі дії, вони —  безпосередній 
наслідок виродження звичаїв у сучасному 
Урвілі, результат жорстокості, що панує за 
«скляним лісом» тваринних інстинктів, зві
рячого індивідуалізму. Від патріархального 
села з його претензіями на високу мораль
ність не лишилося й сліду.

* * *
Подих змін відчувається і в пожвавле

ному зацікавленні робітничою темою. Ра
ніше література, зайнята пошуками єдності
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«обличчя» та «маски», думки та дії, обми
нала робітничий клас. Молоді ж прозаїки, 
що вийшли з пролетарського середовища, 
сміливо беруться за розробку нової темати
ки, відтворення образу швейцарського ро
бітника. Масштабністю задуму й май
стерністю виконання виділяється роман 
Вальтера Кауера «Страхітний сон». Твор
че кредо письменника-комуніста —  історич
на правда, викриття легенди про згасання 
класової боротьби, про соціальний мир і за
гальну рівність.

У центрі роману —  образ Жоржа, молод
шого сина слюсаря Георга Кнехта, що за
гинув 1937 року в Іспанії, воюючи на боці 
республіканців. Кнехт (німецькою мо
вою —  «наймит», «слуга») —  збірний образ, 
у якому узагальнена нелегка доля робітни
чого класу Швейцарії, його поразки й пе
ремоги. Кнехт проходить через усі спокуси 
ліберального «раю», іноді піддається їм, 
але робітничий гарт, класова солідарність 
перемагають, він залишається борцем, хоч 
і бореться самотужки.

Кнехтові протистоїть так само збірний 
образ майора Гінріксена —  промисловця, 
зв’язаного з заокеанськими монополіями, 
реакційного політика, що прикривається 
ліберальною фразою. В Іспанії та під час 
другої світової війни він співробітничав з 
фашистами, насаджував нацистську ідеоло
гію, але потім зумів безкарно замести слі
ди, розбагатів, проникнув у «вищі» суспільні 
сфери сучасної Швейцарії. Проходячи не
легкі життєві університети, Кнехт повсюди 
стикається із зловісним образом Гінріксена. 
Страхітливий сон —  інакше не назвеш ту 
атмосферу брехні, лицемірства й насилля, 
в якій живе й бореться правдошукач 
Кнехт, успадкувавши від батька неподолан
не прагнення доскіпуватися суті явищ. Але 
це і є справжня гельветська дійсність, по
бачена очима передового робітника.

Письменники робітничої теми —  В. Кау- 
ер, С. Блаттер, В. Шмідлі —  розвивають 
традиції прогресивної швейцарської літера
тури 20— 30-х років. Критично аналізуючи 
споживацьке суспільство, вони відкривають 
нового героя й нову дійсність, усвідомлю
ють необхідність боротьби, за матеріальну 
й духовну незалежність від капіталу, від
чувають власну силу й впевненість у тому, 
що застиглу дійсність можна й треба змі
нити. * # *

Література німецькою мовою —  найпоміт
ніша й найзначніша частина швейцарського 
письменства не. тільки через те, що репре
зентує понад 70 процентів населення конфе
дерації, а передусім тому, що німецькомов- 
ні письменники йдуть в авангарді літерату
ри, чутливо вловлюючи симптоми суспіль
ного розвитку, настійно шукають нові при
йоми та засоби мистецького освоєння світу. 
Нині вони, безумовно, випереджають своїх 
колег, які пишуть французькою, італійською

та ретороманською мовами. Та було б по
милкою вважати літературний процес 
Швейцарії чимось єдиним, що розвивається 
в одному напрямі, своєрідним кросом зі 
спільними для всіх стартом і фінішем, у 
якому веде перед численніша й сильніша 
команда німецької Швейцарії. Один цюріх
ський критик дотепно порівняв швейцарські 
літератури з сіамськими близнюками: вони 
зрослися спинами, й кожен, за винятком 
ретороманця, дивиться в бік спорідненої за 
мовою країни —  з нею в нього спільне ко
ріння, там його поживне середовище. Що 
відбувається поряд, чим живе сусід —  його 
майже не обходить. Письменники Цюріха* 
Берна, Базеля погано уявляють собі літе
ратурну ситуацію в Женеві чи Лозанні, не 
кажучи вже про Тессін чи Граубюнден. І 
навпаки. Більше того, роз’єднані навіть 
письменники одного мовного регіону.

А ретороманська література? її доля не
розривно пов’язана з долею ретороманської 
мови —  реліктової, але ще живої, хоч вона 
зараз перебуває в смертельній небезпеці. 
Вплив масової інформації призводить до 
розчинення місцевої культури в іншомовній 
стихії, а необхідність спілкуватися приму
шує ретороманців, особливо молодих, ми
моволі «вростати» в чужорідне середовище, 
найчастіше німецькомовне. Хвилі технічно
го прогресу докотилися й до ретійських 
долин, і годі протистояти їхньому натиско
ві, незважаючи на те, що ретороманці ма
ють свої газети й журнали, своїх письмен
ників, серед яких виділяються поет Андрі 
Пер, драматург Тіста Мурк, прозаїки Тоні 
Гальтер і Кла Бірт.

У ретороманської мови й літератури на
че немає відвертих ворогів. Уряд Швейца
рії рік у рік збільшує дотації ретійським 
общинам, де склалася місцева інтелігенція 
й помітних успіхів у всіх жанрах досяг
ла література. І все-таки стародавня 
культура, як свідчать фахівці, агонізує. 
Нещадними ворогами ретороманців є капі
талістичний спосіб господарювання, гонит
ва за наживою, індивідуалізм, стандарти  ̂
зовані моделі життя, які витісняють націо
нальні звичаї й уявлення. Недарма постій
ним лейтмотивом творів сучасних ретій
ських письменників (їх усього близько со
рока) є думка про неминучу загибель рето
романського народу під тиском «технічної 
цивілізації».

Доля ретороманської мови й літерату
ри —  ще одне підтвердження ленінської 
думки про те, що проблема національних 
меншостей у буржуазних країнах практич
но нерозв’язна. Отже, і в цьому плані 
гучні заяви про Швейцарію як «особливий 
випадок» обертаються на наших очах у без
підставний міф.

Володимир СЕДЕЛЬНИК

Орєхово-Зуєво.
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ЗВЕРНЕННЯ ДО СУЧАСНОСТІ

Н. Ю. Ж л у к т е н к о. Бунт внутри традиции. 
Киев, «Вища школа», 1977.

Творчість Джона Уейна, одного з про
відних прозаїків сучасної Англії, добре 
відома в нашій країні. Проте спеціаль
ного монографічного дослідження про 
досить складний творчий шлях Уейна 
до останнього часу ще не було, і його 
книжки розглядалися здебільшого у 
зв’язку з творчістю Кінгслі Еміса, Джо
на Брейна, Джона Осборна та інших 
колишніх «сердитих молодих людей».

Книжка Н. Жлуктенко є, на наш пог
ляд, цікавим дослідженням хоча б тому, 
що автор відмовляється від традиційно
го підходу до романів цього письменни
ка, аналізує основні чинники, що обу
мовлюють особливості його творчості.

Літературний твір, як і кожен об’єкт 
пізнання, слід аналізувати з погляду йо
го історії, функції, структури. Саме 
такий багатоаспектний аналіз і подано 
в монографії Н. Ю. Жлуктенко: еволю
ція Джона Уейна тут досліджується на 
широкому тлі повоєнної англійської лі
тератури і в зв’язку з актуальними про
блемами сучасного роману.

Автор об’єктивно оцінює соціальне 
значення творчості «сердитих молодих 
людей», які в своїх найкращих романах,
, незважаючи на певну пасивність і повер
ховість соціального протесту, викрива
ють конкретні хиби «держави благо
денства». Тому, як справедливо зазначає 
Н. Жлуктенко, «їхній сміх по-справж
ньому соціальний» (стор. 49), а найкра
щі зразки їхньої творчості належать до 
вагомих явищ повоєнного літературного 
процесу.
, Спираючись на численні праці зару
біжних критиків і радянських дослідни
ків, автор разом з тим вперше розгля
дає вплив «сердитих» на сучасну англій
ську літературу, вплив, що вилився 
передовсім в успадкування тематики. 
Хотілося б, одначе, щоб це цікаве спо
стереження було більш конкретизоване 
на сторінках монографії. Розкриття кон
кретних типологічних та інших зв’язків 
між творчістю Джона Уейна й таких су

часних англійських прозаїків, як Сьюзен 
Хілл, Маргарет Дреббл та ін., дало б 
новий матеріал для вивчення особливос
тей сучасного англійського роману.

Як відзначає дослідниця, схильність 
«сердитих» до коміко-сатиричної інтер
претації дійсності визначила жанрову 
своєрідність як першого роману Уейна 
«Поспішай донизу», так і його наступ
них творів.

Звертаючись до психологічного жанру, 
Джон Уейн наголошує на ідеї відчужен
ня людини в буржуазному суспільстві. 
В найкращих романах цього письменни
ка поглиблення психологізму ніколи не 
відбувається за рахунок звуження шка
ли морально-етичних проблем, особисте 
інтерпретується в них не лише як пси
хологічний, але й як соціальний факт.

Автор досить чітко характеризує обу
мовленість формальних аспектів твору 
його ідейною концепцією. В цьому пла
ні особливо цікаво досліджується струк
тура образів Уейна.

Проводячи паралель між образами 
Гор-Еркварта в «Щасливчику Джимі» 
К. Еміса, Брейсуейта в «Поспішай до
низу» та Версінгеса в «Живи в сього
денні» Уейна, Н. Жлуктенко справедли
во підкреслює умовність і безособовість 
цих персонажів, які несуть, однак, вели
ке функціональне навантаження —  сим
волізують всемогутню владу грошового 
мішка.

В монографії подана чітка періодиза
ція творчості Уейна. Об’єктом аналізу 
є не тільки його романи, а й есеїстика 
та поезія, що їх досі літературознавці, 
по суті, не розглядали.

Наявність великого фактичного мате
ріалу в поєднанні з глибокими теоретич
ними спостереженнями та висновками 
обумовлюють і непересічну практичну 
цінність монографії.

Наталя ОЛЬШАНСЬКА

Одеса.
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МАЛА ПРОЗА» ПРО ВЕЛИКЕ ЖИТТЯ

Сучасна болгарська новела. Упорядник В. З а- 
х а р ж е в с ь к а .  Київ, «Радянський письменник», 
1977.

До рецензованої збіркй ввійшли тво
ри двадцяти письменників —  представ
ників різних поколінь.

Тематика збірки «Сучасна болгарсь
ка новела» дуже різноманітна. В ній 
новели, що відтворюють героїку анти
фашистської боротьби, в яких звучить 
тема революційної естафети, зв’язку ча
сів, спадкоємності поколінь борців. У  
цьому відношенні характерним є твір 
Ліліани Михайлової «Зустріч». Худож
ній час новели поєднує дві історичні 
доби: партизанське минуле героїв тво
ру і життя соціалістичної Болгарії. 
Йдеться про те, як за дев’ятнадцять 
років після перемоги зустрілися колиш
ні бійці одного партизанського загону. 
За допомогою виразних деталей пись
менниця показує, що її героям прита
манна невгасима вірність фронтовому 
братерству, яке народилося в боротьбі 
проти фашизму. Важливу роль відіграє 
в новелі образ партизанської пісні, 
який служить особливим засобом харак
теристики героїв і водночас невідділь
ний від руху сюжету.

Новела Еміла Манова «Гілка мигда
лю» є зразком лірично-філософської 
прози, насиченої глибоким драматизмом. 
Вона дає багато матеріалу для розду
мів, показує, яке величезне навантажен
ня несе в новелі кожен образ, кожна 
деталь. Письменник створює надзвичай
но напружену ситуацію. Молодого під
пільника зачаровує краса приморського 
міста, до якого він приїхав, барви пів
денної весни. Особливо вражає його 
квітучий мигдаль. Він обережно відлом
лює темно-зелену гілочку, густо всіяну 
цвітом. І це стає початком трагедії. 
Юнака заарештовують, а потім розст
рілюють. Ввечері по тій вулиці, де 
лежала викинута підпільником гілочка 
мигдалю, ідуть закохані юнак і дівчи
на: «Дівчина взяла гілочку і наблизила 
її до обличчя...

—  Дивись, —  майже прошепотіла 
вона, немов боячись, що пелюстки роз
летяться, —  Дивись, квіти мерехтять, 
мов зірочки. Гілочка зірок... А  знаєш, 
кажуть, квіти мигдалю приносять щастя.

І закохані понесли з собою гілку 
мигдалю».

У  цій новелі, романтично піднесеній, 
глибоко поетичній, звучить утверджен
ня нового ідеалу прекрасного: «...краса 
завжди людяна... І в революції також 
є краса. Яких людей вона народжує! 
Гордих, добрих, сильних, світлих лю
дей!» Герой оповідання сповнений віри 
в перемогу сил добра й світла над 
страшним, потворним власницьким сві
том.

Незламність борців-комуністів оспі
вує Добрі Жотев у новелі. «Рана». З 
високо піднятою головою йде на смерть 
комуніст Іван Христов. «Я  дивився йому 
вслід, —  говорить оповідач,—  і бачив у 
ньому вже не просто Івана Христова, а 
символ незламного життя, яке незмінно 
перемагає смерть».

Чільне місце в збірці посідають тво
ри про сучасну Болгарію. Людина й 
суспільство, науково-технічна револю
ція й особистість, духовний світ будів
ника нового життя —  ось ті проблеми, 
які хвилюють митців братньої країни. 
Георгій Караславов, добре відомий ук
раїнському читачеві як автор великих 
соціальних полотен, у рецензованій 
збірці представлений новелою «Буди
нок з колонами». Все село’ весь сільсь
кий кооператив будує новий будинок 
для колишнього бідняка Ленка. Опису
ючи це, письменник показує, як у жит
ті болгарського села перемагають колек
тивістські, соціалістичні норми співжит
тя. Новий будинок Ленка, міцний і гар
ний,—  це своєрідний образ-узагальнен- 
ня, символ нового життя.

За останні роки болгарська літерату
ра, зокрема новелістика, збагатилася 
творами, в яких відбито характерні ри
си сучасника. Генчо Стоєв у цікавій но
велі «Його назвали Гербіцидом» ство
рив образ керівника нового типу, лю
дини діяльної, активної, рішучої. В йо
го характері поєднуються діловитість і 
романтична окриленість, вміння вника
ти в найменші подробиці тієї чи іншої 
справи й бурхливий політ фантазії, пра
гнення випередити час.
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Новелістів хвилюють проблеми, по
роджені науково-технічною революцією. 
Андрій Гуляшки в новелі «Випадок із 
Ставревим» розповів про драму керів
ника великого хімічного комбінату. Ди
ректор Ставрі Ставрев усе своє життя 
присвятив індустріальному будівництву, 
забувши про те, що людям, крім імате- 
ріального благополуччя, потрібне чисте 
повітря, яскраве сонце, небо, не зать
марене димом. У творі наголошується 
на відповідальності людини за оточую
че її природне середовище.

Сучасна болгарська література гостро 
ставить питання про всебічно розвинену 
людину, про глибоке сприйняття цією 
людиною краси й поезії природи. В цьо
му відношенні характерні ліричні мініа- 
тюри-шедеври Еміліана Станева «Смерть 
птаха» і «Лісова казка». Це —  своєрід
ні поезії в прозі. Людина в них за допо
могою спілкування з природою пізнає 
смисл буття, збагачується духовно.

Тема взаємин людини й природи зву
чить і в новелі Йордана Радичкова «Га
рячий полудень» —  одному з найкра
щих творів збірки. Сталося нещастя з 
маленьким хлопчиком: його ручку за
тисли скріпи мосту. І ось люди, зайня
ті невідкладними справами, кидають 
усе і поспішають на допохмогу дитині. 
Це і селяни, і пасажири цілого поїзда, 
і пожежники, і солдати полку, який 
проводив тактичні навчання і мав фор
сувати річку...

Наприкінці слід підкреслити, що 
книжка дає виразне уявлення про су
часний стан болгарської новелістики, 
про основні тенденції її розвитку, про 
стильові пошуки болгарських майстрів 
хмалої прози. Новели підібрані вдало, 
продумано, із смаком. Вступна стаття 
упорядника вводить нас у світ ідей і 
образів болгарської новели наших днів.

М а р к  Г О Л Ь Б Е Р Г
Дрогобич.

Л ІТ Е Р А Т У Р А  Н А Р О Д Н О - В И З В О Л Ь Н О Ї  Б О Р О Т Ь Б И

Milos J. Bandis, Cvet і steg: knjizevnost narodnooslo- 
bodilacke borne, Nezavisno izdanje, Beograd.

Література югославських народів 
у 1941 —  1945 рр. була продовженням 
найкращих традицій «соціальної літера
тури» письменників-демократів, літера
тури, яка ще перед війною витіснила 
в Югославії модерністські течії. В тяж
ких умовах антифашистської боротьби 
народилися нові високоідейні й різно
манітні за змістом та формою твори, 
але вони тривалий час лишалися фак
тично поза увагою критики. Книжка од
ного з провідних критиків Югославії 
Милоша Бандича «Квіт і прапор: літе
ратура народно-визвольної боротьби» є 
першим синтетичним ДОСЛІДЖЄННЯхМ у 
цій галузі. Називаючи творчість аналі
зованої доби самостійним літературно- 
історичним явищем з власного структу
рою та походженням, автор досліджує 
це явище в широких ідейно-політичних, 
художніх, суспільшіх і психологічних 
аспектах. Особливою властивістю цієї 
розвідки є її публіцистичний, високоемо- 
ційний стиль, який найбільше відпозідає 
аналізові літератури, народженої в 
бурхливу історичну добу. Ця література 
«не тільки відкинула давній вислів, 
що коли говорять гархмати, музи мов
чать. а й сама виступала волелюбною,

хороброю музою з кулеметом в руках, 
часом досить незграбною, зате свідомою 
свого покликання, натхненною Мінервою 
в касці; ця література народно-визвольної 
боротьби стверджувала перемогу ідей 
прогресивних письменників довоєнного 
лівого фронту», —  пише автор.

З перших днів війни прогресивні 
письменники опинилися в чільних ла
вах борців, одгукнувшись на вірш-зак- 
лик словенського поета Отона Жупан- 
чича «Поете, чи пам’ятаєш ти свій обо
в’язок?» Прозаїк Чедомир Миндерович 
в одному з перших номерів «Посавсько- 
го партизана» (28. VIII. 1941 р.) зак
ликав літераторів до загальної мобілі
зації: «Поки триває боротьба, треба пе
рейти до поезії зброї: сьогодні добре 
змащена гвинтівка важить більше, ніж 
красива метафора, а влучна стаття пот- 
рібніша від гарної новели».

На думку М. Бандича, першоелемен
том літератури народно-визвольної бо
ротьби стають нотатки, навіть якщо во
ни не мають чисто літературного поход
ження. Політичні гасла, заклики до бо
ротьби, листівки та інші тексти, що на
роджувались у поході чи перед боєм, 
відзначаються фрагментарністю, стие-
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лістю й глибоким драматизмом. Найяск
равіший приклад цього становлять пе
редсмертні заповіти робітників та учнів 
Крагуєваца, зроблені 21 жовтня 1941 
року, коли фашисти розстріляли 7000 
дорослих і підлітків, тобто кожного шос
того мешканця цього міста. Цей жахли
вий злочин приголомшив усю країну, 
про нього написано чимало високоху
дожніх творів, та найбільш хвилюючи
ми з-поміж них були небагатослівні ряд
ки, нашкрябані на клаптиках паперу в 
темних бараках: «Передайте товаришам, 
хай борються до перемоги. Я вмираю, 
але їм заповідаю вбивати фашистських 
гадів. Хай живе КПЮ!» «...Даруйте, як
що когось у житті скривдив чи образив. 
Пишу за 5 хвилин до розстрілу», «Цве- 
то, прощай, бережи дітей...», «Діти, по
метіться за батька...», «Дорогі мамо й 
тату шлю вам привіт востаннє —  Лю- 
биша». Ці слова, що перегукуються зі 
словами щоденника, який вела в обло
женому Ленінграді Таня Савичева, з на
писами на стінах Брестської фортеці, 
були пам’ятниками епохи, провісниками 
перемоги над фашизмом.

Окупанти та четницько-усташські 
зрадники заарештували в Белграді 
близько трьохсот діячів культури та на
уковців, а в Загребі розстріляли пись- 
менників-комуністів Божидара Аджію, 
Отокара Кершовані, Огнена Прицю, 
Аугуста Цесарця, але культурне життя 
не припинилось. До партизанських за
гонів уливалося щораз більше творчої 
інтелігенції, організовувались агітбрига
ди, бібліотеки, проводилися конкурси на 
кількість прочитаних книжок. Найпопу- 
лярнішою книжкою, за загальним виз
нанням, був роман «Як гартувалася 
сталь» М. Островського. В партизансь
ких загонах розпочинали діяльність ни
ні відомі композитори С. Бомбарделі, 
О. Данон, Н. Герцегоня, які створювали 
героїчні симфонії, ораторії. В драматич
них та музичних гуртках ставилися дра
ми Б. Нушича, К. Чапека, М. Горького, 
виконувались твори П. Чайковського, 
М. Мусоргського, А. Дворжака, Ф. Шо
пена. Реалізм та висока ідейність були 
притаманні полотнам художників Джар- 
дже Андреєвича-Куна, Ісмета Муєзино- 
вича, Войо Димитриєвича, примітивіста 
Франьо Мраза. Культурно-політичну ро
боту серед партизанів і населення вели 
письменники Радован Зотович —  член 
політвідділу IV чорногорської бригади і 
Першої пролетарської дивізії, комісара
ми були Бранко Чопич, Еріх Кош, Че- 
домир Миндерович. Військово-політичну 
функцію виконували Оскар Давичо, Ан
тонів Ісакович, Юре Каштелян, Яра 
Рибникар, Міра Алекович.

До мистецької творчості залучаються 
широкі кола борців. Нового розквіту на

бувала народна традиція, розквітав пар
тизанський фольклор.

На війні загинуло майже вісімдесят 
югославських письменників. Про їхній 
подвиг виразно сказав 1948 року Іво 
Андрич: «Ворог добре оцінив роль і 
значення літератури, коли накинувсь на 
найпрогресивніших письменників, але 
він помилився, думаючи, що, вбиваючи 
їх, уб’є літературу. Ворог вважав, що 
викреслив їх назавжди з книги життя, 
а з ними й ідею, за яку вони боролись. 
Але марно. Як каже македонське при
слів’я. «Коли впаде герой —  не падає 
прапор».

'творчість багатьох загиблих письмен
ників ще й досі мало вивчена, й книжка 
М. Бандича вперше повідомляє про де
кого з них. Одні тільки-но розпочинали 
тоді свою літературну діяльність, інші 
саме тоді досягли найвищого розквіту. 
Серед них Бранко Баїч (1911 — 1942), 
поет і прозаїк, значний представник во- 
єводинської прогресивної молоді, твори 
якого не дійшли до нас. Мілоє Чиплич 
(1912— 1941) —  його земляк, котрий, 
за свідченням очевидців, написав «дві 
валізки» творів, які безслідно пропали, 
залишився тільки роман «В'язниці». 
Владимир Коларов (нар. 1914, страче
ний 1941 р.) —  автор поетичних збірок 
«Світанок» та «Про маленьку робітни
цю і велику фабрику». Павле Біхалі 
(1898— 1941) —  критик і публіцист, 
засновник видавництва «Нове поколін
ня», був у перших лавах довоєнного ко
муністичного руху серед письменників. 
Воїслав Вучкович (1910— 1942), ком
позитор і музичний критик-марксист, 
один з найвизначніших діячів культур
но-політичного життя Белграда напере
додні війни. Веселин Маслеша (1906—  
1943), видатний марксистський критик і 
публіцист, пропав безвісти в боях на 
Сутесці. Милош Савкович (1899—  
1943), літературний історик, популяри
затор радянської літератури, який пи
сав гострі памфлети проти четницьких 
зрадників; важко поранений у бою, пот
рапив четникам до рук і був по-звірячо
му вбитий. Джордже Иованович (1909 
— 1943) ще перед війною приєднався 
до комуністичного руху, відійшовши від 
сюрреалістів; видатний теоретик прогре
сивної літератури, письменник і публі
цист, він загинув на посту комісара 
Космайського партизанського загону... 
Цей список можна продовжити.

Якщо декотрі молоді письменники, 
бійці народно-визвольного руху, скажі
мо, Добриця Чосич, Міша Сёлимович, 
Радоня Вешович, робили в літературі 
перші кроки, то творчість інших у той 
час досягає апофеозу. Яскравий прик
лад становить легендарна постать Івана 
Горана Ковачича, поетичний талант яко-
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го розкрився в антифашистській бороть
бі. Його поема «Яма» вважається взірцем 
епічної творчості. Автор поезій «Пар
тизанка», «Комуністичній партії», «Вог
няний потяг» довго виношував та опра
цьовував свій задум. Уперше поему по
чули 10 лютого 1943 року поранені 
Першої пролетарської дивізії від одного 
з друзів Ковачича, який свого часу пе
реписав її з оригіналу (сам оригінал 
загубився назавжди, коли автора убили 
четники). Твір Горана Ковачича, якого 
не без підстав порівнюють з Лоркою, 
багато воїнів знали напам’ять, його чи
тали в рукописах, а смерть поета стала 
легендою, прикладом самопожертви в 
ім'я незалежності. Перекладена майже 
всіма європейськими мовами, ілюстрова
на Пабло Пікассо, поема, в якій оспіва
но свободу, «як народ незламну, висо
ку, як сонце», стала шедевром сучасної 
югославської літератури.

Одним з найцікавіших поетів і про
заїків воєнної доби був Владимир Назо- 
ра (1876— 1949). Класик хорватської 
літератури, який випробував себе в ба
гатьох жанрах, надрукувавши перед вій
ною понад сорок книжок, він вів у Заг
ребі тихе й непримітне життя пенсіоне
ра. Ізольований від світу у власній «ве
жі із слонової кістки», Назора жив ос
торонь літературних баталій часу, оспі
вував захмарені простори, природу, іс
торію слов’ян. Та ось настали чорні ро
ки окупації, і в боротьбі з фашизмом 
він переродився, сприйнявши цю бороть
бу як свій громадянський обов’язок.

Майже сімдесятирічний письменник на
прикінці 1942 року приєднався до пар
тизанів, відкинув авангардистські ху
дожні засоби й звернувся до народної 
епіки; його збірки «Пісні партизанки» 
та «Легенда про товариша Тіто» є яск
равим утіленням принципів реалізму та 
народності в літературі. Багатий за 
змістом та формою щоденник В. Назо
ра «З партизанами» визнано найкращим 
у югославській літературі прикладом 
цього жанру.

Класиком літератури цієї доби спра
ведливо вважається і Йован Попович 
(1905— 1952). Його поетична збірка 
«Ластівка в кулеметному гнізді» 
(1943 р.) та повоєнні книжки «Вірші» 
й «Справжні легенди» звеличують образ 
воїна-антифашиста.

Широко відома поема Скендера Ку~ 
леновича «Стоянка, мати Кнежополька» 
писалася в боях на Козарі, а вперше 
була прочитана автором у серпні 1942 
року на огляді партизанських загонів 
одразу після боїв.

У  книжці найбільше уваги приділено 
сербській літературі, на грунті якої уза
гальнюється весь літературний процес 
доби. Дослідження М. Бандича, безу
мовно, значно розширює наші уяв
лення про літературу, що «свідомо від
мовилася від багатьох ілюзій, від ін
дивідуалізму, хворобливих, млявих, 
сльозавих сентиментів, щоб.., віддатися 
суворій дійсності, дії та боротьбі».

Євген ПАЩ ЕНКО

Г Р А , Щ О  З А К ІН Ч У Є Т Ь С Я  П О Р А З К О Ю

Joseph Leydenbach, Jeu d'Echecs, La Renaissance 
du livre, Bruxelles, 1976.

Гамлет, звертаючись до Гораціо, ви
голошує такі слова: «В  землі та в небі 
більше тайн, Гораціо, ніж вашій вчено
сті хоч би приснилось». Я цитую ці два 
рядки, бо вони, на мою думку, найкраще 
відбивають один із аспектів творчості 
люксембурзького письменника Жозефа 
Лейденбаха. Його перу належать три 
романи —  «Прагнення Шана Башлена», 
«Пікколо», «Гра в шахи» —  та кілька 
п’єс. У  всіх своїх творах він простежує 
людську долю, дошукується сенсу жит
тя.

У  люксембурзькій франкомовній анто
логії (1960) є есе Жозефа Лейденбаха

з приводу запуску першого супутника 
Землі —  події, яка його глибоко врази
ла: письменник вірить у прогрес і в 
чисто технічному винаході бачить «нема
теріальну любов, якою сповнена людина, 
ця вічна рабиня матерії». Він вірить у 
прогрес людини, «цієї тваринки, яка ко
лись злізла з дерева й скинула з себе 
волохату шкіру. Вона скинула її, спо
руджуючи храм, у мармурі якого від
свічувало лише сонячне сяйво. Не було 
б супутника, якби не було Акрополя. Це 
речі одного розряду. Народжені однією 
силою —  матерією, яка рухається, яку 
один і той самий порив штовхає на
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штурм недосяжного. Одна й та сама пру
жина. Безперечно, завтра буде зроблено 
новий крок уперед. Але плем’я поетів 
ніколи не зникне».

Головні герої Жозефа Лейденбаха 
постійно шукають свій шлях у житті, їх 
надихає та сукупність краси, яку, скажі
мо, юний Жан Башлен знаходить у 
музиці: «Линула мелодія, чиста, світла, 
небесно-синя, майже божественна. Звуки 
її нагадували тисячоіскристі краплини 
дощу в квітковому гаю під яскравим 
сонцем, веселку, тихий шелест тополі 
під легеньким вітерцем». Юний піаніст 
живе «лоскотанням барв, мелодій і па
хощів...»

У новому романі «Гра в шахи» Жо
зеф Лейденбах знов замислюється над 
сенсом життя. Один із персонажів твору 
лікар Сюро запевняє, що «життя —  віч
на гра в шахи... гра в шахи з противни
ками видимими й невидимими». Він роз
повідає одному журналістові історію про 
свого друга ІІ’єра Ботра, «історію зви
чайнісіньку, яка трапляється щодня, яка 
триває довгі, іноді вельми довгі роки і 
яка закінчується поразкою».

ГГєр Ботра —  власник заводу, яким 
керує зі знанням справи. Має чарівну 
дружину, доньку, сина й багато грошей. 
Але він нічого іншого, крім своєї діяль
ності, не знає в житті, весь час віддає 
заводові. Підприємству, п’ятдесятиріччя 
якого відзначається помпезно, обіцяють 
ще блискучіше майбутнє. Але його гос
подар почуває себе перевтомленим, звер
тається до лікаря, і той знаходить у 
нього тяжку хворобу. Він радить про
мисловцеві покинути на кілька місяців 
роботу, пройти курс лікування, відпочи
ти. Спершу Ботра не усвідомлює сер
йозності своєї недуги. Досі він не жив 
по-справжньому, і лише хвороба приму
шує його забути про завод. Чи тепер 
нарешті він навчиться «жити»? В лікар
ні' він захоплюється чарівною медсест- 
рою-мартінікійкою, цікавиться долею 
інших хворих. На півдні, куди він при
їздить пізніше, Ботра раптом відкриває 
для себе те, чого після юнацьких років 
вже не помічав: красу природи, цікавих 
людей, які живуть поруч, смак їжі й 
напоїв. У  будинку кузена, де він зупи
нився, є багата бібліотека. Є тут розва
жальні й класичні твори, нариси з фі
лософії, кузен вивчає також досліджен
ня з сучасної психології та парапсихоло
гії, і ось Ботра, гортаючи ці книжки, 
починає замислюватися й розміркову
вати.

Промисловець, математик і торговець 
раптом переймається бажанням пізнати 
те, від чого він раніше свідомо відмов
лявся. Він купує в Провансі будинок, 
умебльовує його, потайки кохається з 
подругою своєї дружини, сповнюється

палкіших почуттів до дітей. Ного син —  
мрійник, вродливий, але слабодухий 
юнак —  легко піддається впливам, він 
здружується з «ліваком», а потім, роз
чарувавшись, стає наркоманом. Дочка —  
енергійна, гарненька й розумна дівчина
—  вступає в «Рух за рівноправність жі
нок», але швидко помічає, що в групі, 
активісткою якої вона є, більше бала
кають про боротьбу, ніж борються. Бот
ра, тепер уже люблячий батько, везе 
доньку до Америки й Італії, а сина —  
до Бельгії. З дружиною збирається 
здійснити своєрідну кругосвітню подо
рож. Вони відвідують Єгипет, Іран, Та
їланд, Китай, милуються красою Японії, 
захоплюються її індустріальною могут
ністю, але в Сполучених Штатах стан 
здоров’я Ботра погіршується, й амери
канський лікар рекомендує йому негай
но повернутися до Франції.

Ця хвора людина виношує план до
корінної перебудови свого підприємства, 
і після бесіди з лікарем Мішелем Сюро 
виявляє нарешті інтерес до життя своїх 
робітників. Ботра знає, що він прирече
ний, за місяці, впродовж яких триває 
його недуга, він утрачає всі ілюзії. 
Якось, почувши в кав’ярні пісні своєї 
юності, він заново переживає свою моло
дість, усе своє життя, однак всі його 
найкращі надії зруйновані. Невже він 
сам собі скалічив життя? Невдовзі Бот
ра помре, і так швидко, що останні 
страждання не встигнуть завдати йому 
болю. Він ще з радістю довідається, що 
його син більше не вживає наркотиків, 
а донька збирається вийти заміж за мо
лодого фізика, науковими дослідження
ми якого цікавився Ботра. Промисло
вець помирає в «теплому колі своєї ро
дини», обриваються його найкращі 
плани й найкращі думки, що їх знахо
дять рідні після його смерті: він вів що
денник. У  цьому щоденнику Ботра заз
начив, що людина у вісімнадцять років
—  поет, істота «космічна». Потім вона 
стає «земною», спускається з небес і 
«робить гроші». Пізніше вона знов злі
тає ввись, її думки ширшають. Пізніше, 
але, мабуть, занадто пізно...

В романі, написаному загалом жваво, 
найбільше враження справляють описи 
провансальських краєвидів і роздуми 
автора. В поетичних описах романіст ви
являє високу майстерність. П ’єр Ботра 
в своєму щоденнику зазначив, що люди
на у вісімнадцять років —  поет, і він 
пожалкував, що вона з часом утрачає 
поетичний талант. На щастя, Жозеф 
Лейденбах його не втратив.

Розмарі КІ Ф Ф Е Р
Люксембург.

(Переклад з французької. Рецен
зія написана для журналу «Все
світ» ).
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Автопортрет.

Норвезький художник Едвард Мунк 
(1863— 1944) належить до тих митців, 
які, не задовольняючись видимою суттю 
речей, прагнули виявити в людському 
серці найпотаємніше. На відміну від ін
ших художників, чий талант, за словами 
Гонкурів, «не спонукає виходити дум
кою за межі того, про що вони пишуть», 
Мунк не зображує героя носієм уже 
усталеного комплексу ідей і почуттів, а 
робить глядача свідком їх зародження, 
становлення, трансформації.

Величезне місце в творчості Мунка 
посідає тема кохання. Він інтерпретує 
її по-своєму —  як болісне почуття, що 
несе в собі багато радості, та ще біль
ше— страждання. Ось гравюра, названа 
«Пробудження жінки»: дівчина, майже 
дівчинка, з негарним обличчям, з фігу
рою, позбавленою грації, навіть підкрес
лено незграбною, дивиться на глядача чи, 
швидше, вглиб себе запитливим, повним 
здивування поглядом. її напружене ті
ло немовби палає, контрастуючи з без
формною чорною тінню, що займає три 
чверті аркуша й ніби відсуває дівчину 
в куток. Вираз її очей важко вловити. 
Вони схрещуються з поглядом глядача, 
але не так, як «проймають» очі в кла
сичних портретах, що ніби стежать за 
вами; вони дивляться сторожко-урочисто. 
Існують три варіанти цього сюжету. Щ о б  
зрозуміти задум художника, варто їх 
порівняти. Перші два (літографія і кар
тина, виконана олією) з’явилися у

ЛАБІРИНТИ
ЛЮДСЬКОЇ

душ і

(ГРАВЮРИ ЕДВАРДА МУНКА З МУЗЕЇВ 
НДР —  У МОСКВІ)

1894 р., останній —  1902 р. Мунк од
разу знайшов найвиразніші деталі: позу, 
тінь і очі; але, прагнучи до максималь
ної експресивності, все загострив. Якщо 
спочатку тінь відігравала чисто декора
тивну роль, то пізніше вона насунулася 
й розрослася на всю стіну. Погляд дів
чини з простодушно-спокійного став три
вожним. Цікаво, що за кілька років до 
того, як Мунк розпочав роботу над гра
вюрою, відомий бельгійський художник 
Фелісьєн Ропс зробив ілюстрацію до од
нієї з новел Барбе д’Оревільї, на якій 
відтворена жіноча фігура майже в тому 
самому ракурсі. Гравюра Ропса, однак, 
точно відповідає літературному образу, 
тоді як у Мунка тема набуває загально
людського звучання.

Так само всеосяжні й інші твори ху
дожника на цю тему. Передчуттю ко
хання присвячені гравюри «Дівчина бі
ля вікна», «Літня ніч (Голос)», «Дівчата 
на мосту». Бурхливу пристрасть сла
вить Мунк у гравюрі «Цілунок», причо
му з двох варіантів (1895 і 1902) в ос
танньому образ підноситься до грандіоз
ності монумента, до символу, що під
креслюється монолітністю силуету, ніби 
вирізьбленого в скелі. Символічна й 
гравюра «Закохані у хвилях», тут не
має жодної зайвої деталі, кожна лінія 
підпорядкована задуму.

Звертався Мунк і до мотиву нерозу
міння, ворожнечі між чоловіком і жін
кою, шукаючи при цьому нові аспекти,
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хїові образотворчі засоби. В гравюрі 
«Ревнощі» психологічну напруженість, 
окрім сповненого туги й безнадії погля
ду чоловіка, нагнітає контраст чорного 
кольору (одяг, волосся, дерево) з бі
лим (обличчя зрадженого і блискуче ті
ло жінки). Цій темі присвячені й гравю
ри «Гарпія», «Сфінкс». Особливість їх 
усіх полягає в тому, що риси обличчя 
персонажів ледве накреслені й увагу зо
середжено на дії. Художник вдається до 
такого прийому, щоб підкреслити універ
сальність зображуваного. Мунк ніко
ли не обмежується «лобовим» розв’язан
ням конфлікту, він шукає зовні спокій
ні, але насичені внутрішнім драматиз
мом сюжети. В гравюрах «Двоє», «Та
ємниця», «Киця», «Попіл» відсутні 
деталі, що миттєво нагнітали б напругу 
й відразу выявляли задум художника. 
Глядач має змогу домислити, заверши
ти образ.

Важке дитинство, слабке здоров’я, 
хвороби й передчасна смерть рідних ве
ликою мірою визначили світовідчування 
Мунка. Разом з батьком, бідняцьким лі
карем, він часто відвідував домівки, де 
оселилося горе, і враження дитинства 
проніс крізь усе життя. Згодом вони на
дихнули його на створення гравюр «Хво
ра дівчина», «Боротьба зі смертю», 
«Жалібний марш»... У цих творах Мунк- 
графік досягає дивовижної виразності. 
Так, у літографії «Кімната вмираючого» 
художник віддає подію водночас очима 
смертника й тих, хто його оточує. Для 
цього, окрім традиційних контрасних 
плям, він створює на другому плані хви
лясті горизонтальні лінії, крізь які неяс
но прозирають два обличчя. Решту пер
сонажів, зображених у різних ракурсах, 
подано навмисне нечітко, але вони вира
жають цілу гамму почуттів.
Хоч яке велике значення Мунк нада

вав згаданим темам, він, однак, не зами

Ібсен в кав’ярні «Гранд-отель» у Христіанії (1902 р )

кався в їхньому колі. Його творчий 
діапазон був досить широкий —  про це 
свідчать жанрові сцени «Корабельна 
верф», «Робітники, що прокидають сніг», 
«Землекопи», «Потсдамська площа», 
«Танцюлька», «Дівчата, що купаються». 
В цих роботах митець також не фіксує 
безсторонньо того, що зображує, не об
межується звичайним відбиттям бачено
го. Кожен його твір позначений особис
тим переживанням і звернений до по
чуттів глядача. Скажімо, гравюра «Ста
ренька на лаві» викликає в пам’яті вір
ші Бодлера, присвячені самотнім, бід
ним жінкам-страдницям. Загалом Мун
ку притаманна глибока людяність, спів
чуття до нещасних, гнів проти ситого са
мовдоволення. Притаманний йому і по
тяг до гротеску, що виявився у відомій 
гравюрі «Страх». Митець змалював гру
пу людей, що мовчазно втупились у гля
дача. Назву «Страх» можна тлумачити 
подвійно. Це страх автора перед тор
жеством міщанства і водночас страх 
персонажів перед невідомим дивом, що 
збурило застій їхнього життя. Гравюра 
«Крик» виражає жах самотності, люд
ської роз’єднаності. Цей сюжет дуже 
хвилював Мунка. Окрім гравюри, відо
ма і його картина, виконана олією; ко
лір, безперечно, надає більшої вираз
ності зображенню, але чорно-біле рішен
ня має свої переваги: товсті контури, ви
гинаючись у різних напрямах, немовби 
створюють тенета, що їх неспроможна 
розірвати людина, яка біжить по мосту: 
вони вже самою своєю строкатістю впли
вають на глядача, хвилюють зір, викли
кають бентежний настрій.

Мунк був чудовим портретистом І 
тут він демонструє проникливу спосте
режливість.

Портрети дітей —  чи не найоптиміс- 
тичніша сторінка творчості норвезького 
художника. Він відтворює всі нюанси



Ревнощі (1896 р.)

Закохані у  хвилях (1896 р.)
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Дівчина з довгим волоссям (1903 р.)

внутрішнього світу маленької людини, 
світу, ще не затьмареного важкими ви
пробуваннями. Мунк не просто фіксує 
жвавість і безпосередність дитини —  
він уміє знаходити риси, в яких прози
рає особистість, індивідуальність.

Широко відомі портрети письменни
ків Малларме, Стріндберга, Ібсена. 
Зв’язок художника з видатними літера
торами його доби зрозумілий, адже він 
був не тільки всебічно освіченою люди
ною, не тільки знав напам’ять цілі анто
логії класичної й сучасної поезії (з 
прозаїків він любив Достоєвського, Гам- 
суна, Ібсена, Золя) і був знайомий з фі
лософськими працями, що хвилювали 
його покоління,—  Мунк і сам писав. В 
історію норвезької літератури ввійшли 
його вірші в прозі й драматична поема.

Мунк лишив велику кількість авто
портретів, створених в різні роки. В 
кожному з них він вирішує певні тех
нічні й психологічні завдання. Серед 
найцікавіших —  «Автопортрет з сига
ретою», виконаний в 1908— 1909 роках. 
Митець і тут, як завжди, надає перева
гу найвиразнішим деталям, він і тут, 
як завжди, гранично експресивний. Емо
ційної гостроти надає творові овальна 
композиція; кільця диму перетворюють
ся на вихор, у центрі якого —  втомле
не, майже змучене обличчя художника.

Стефан Малларме (1896 р.)

Свою майстерність рисувальника 
Мунк демонструє і в пейзажах, і в ма
люнках звірів. Слід зауважити, що 
цикл, присвячений тваринам, —  це не 
просто етюди художяика-анімаліста. У 
Мунка є притча «Альфа і Омега», яку 
він сам проілюстрував. Двадцять дві лі
тографії утворюють цікавий графічний 
цикл, сповнений глибоко філософського 
звучання.

Майстерність митця формувалася під 
помітним впливом французького мистец
тва. Завдяки Тео ван Гогу норвезький 
художник познайомився з творами 
близького йому за духом Вінсента; під
дався митець і певному впливу Гогена 
і Лотрека (у Мунка був альбом Лотре- 
кових гравюр, близьких йому за кон
цепцією).

У  свою чергу, творчість Мунка впли
нула на багатьох художників двадцято
го століття. Спадщина його велика. В 
своєму заповіті Мунк відписав місту Ос
ло 1008 картин, 15391 гравюру і 4443 
малюнки. І хоча на виставці в Музеї 
образотворчого мистецтва експонувала
ся лише невелика частина його творів —  
гравюри з музеїв НДР, —  вони дають 
уявлення про основні етапи творчості 
видатного художника.

Іван КАРАБУТЕНКО
Москва.
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Б о р и с
М О З О Л Е В С Ь К И Й

До інтерпретації 
пекторалі 
із Товстої 

Могили

СИНТЕЗ СКІФО АНТИЧНОЇ ДУМКИ
Могутня скіфська цивілізація, що проіснувала з VII ст. до н. е. по III ст. 

н. е., найвищого рівня досягла'в IV ст. до н. е., коли досить автономні скіфські 
племена були об'єднані в єдину державу зусиллями легендарного царя Атея. 
Це об’єднання, безперечно, було зумовлене соціально-економічним розвитком 
скіфського суспільства, неабияку роль у якому відігравало спілкування з ан
тичними містами Північного Причорномор’я, а через них — з античною цивілі
зацією в широкому розумінні.

На береги Чорного моря скіфи прийшли із своїм оригінальним мистец
твом, так званим скіфським звіриним стилем. Проте пожвавлення торговельних, 
економічних та політичних зв’язків із південними сусідами поступово призво
дить до того, що більш передове еллінське виробництво починає витісняти влас
но скіфське, особливо в галузі продукування предметів розкоші для збагатілої 
скіфської верхівки. Природно, при цьому докорінних змін зазнають основні ху
дожні образи та й сам стиль мистецтва скіфської людності. Видатний дослідник 
історії та культури скіфів М. І. Ростовцев писав, що з IV ст. до н. е. «степи 
нашого півдня набувають зовсім іншого вигляду ніж той, що його так майстерно 
окреслив перед нами Геродот» !. Справді, з кінця V ст. до н. е. Скіфію бук
вально наводнює продукція античних майстрів, яка за своєю формою і змістом 
була явно розрахована на збут у скіфських степах. За своїм історико-культур- 
ним значенням особливе місце серед них посідають вироби із високохудожніми 
зображеннями скіфів, виконаними в яскравій реалістичній манері. Такими ви
творами буди келихи з Куль-Оби та Воронезького кургану, амфора з Чортом- 1
1 М. И. Р о с т о в ц е в .  Воронежский серебряный сосуд .— Материалы по археологии России, вьгп 
34. Пг., 1914, стор. 79.
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лика та гребінь із Солохи. 1969 р. до них приєдналася чаша із Гайманової Мо
гили, а слідом за нею — золота пектораль, виявлена 1971 р. в Товстій Могилі, 
на околиці м. Орджонікідзе на Дніпропетровщині К

Ще 1913 р., по відкриттях у Солосі й Воронезькому кургані, М. I. Ростов
цев закликав до детального аналізу перелічених виробів з метою з’ясування 
художніх особливостей їх філіації, місця й часу виготовлення тощо. Проте та
кого аналізу, на жаль, і досі не здійснено. Тим важче було нам приступати 
до вивчення пекторалі — чи не найскладнішого і найвидатнішого із названих 
шедеврів. Зрозуміло, в цій статті ми не ставимо собі за мету всебічно дослі
дити пектораль, а тим паче — провести ретельний порівняльний аналіз усіх 
виявлених досі витворів. Ми спробуємо лише окреслити основні особливості 
нашого шедевру і визначити його місце в історії розвитку скіфської культури.

Коротко нагадаємо конструкцію й художні особливості нагрудника. Вага 
його 1150 г, діаметр 30,6 см. Джутоподібні трубки каркаса поділяють усе його 
поле на три місяцеподібні яруси. Нижній і верхній із них заповнено скульп
турними композиціями, середній — рослинним орнаментом, закріпленим на 
плоскій платівці.

В центрі нижнього ярусу — три сцени змагання коня з двома грифонами, 
що напали на нього, найтрагічнішу з цих сцен поміщено посередині. Далі за 
ними — поєдинок дикого кабана (праворуч) та оленя (ліворуч) з леопардом і 
левом, за якими з обох боків зображено погоню собаки за зайцем. Мов проме
нем світла, художник вихопив з темряви цей страшний %віт терзання: набли
жаючись до кінців, він зменшується в масштабі й затихає, і перед зайцями, мов 
одвічні символи музикальної тиші степу, сидять уже звернуті один до одного 
коники-стрибунці, самець і самиця. Завершуючи композицію ідейно і стилістич
но, вони правлять і за природний перехід до середнього поясу зображень — 
святкового буяння природи. Моделювання фігур тварин і хизкаків на нижньому 
ярусі відзначається пластичною вільністю ліпки, поміркованою узагальненістю 
рухів і форм, завдяки чому кращі сцени композиції набувають могутнього мо-

1 Б. М. М о з о л е в с ь к и й .  Товста Могила — видатна пам’ятка Скіфії. — Археологія. 5. К., 1972. 
«crop. 72—82; й о г о  ж. Курган Толстая Могила близ г. Орджоникидзе на Украине. — Советская ар
хеология, 1972, №  3, стор. 268—308.
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нументального звучання, не втрачаючи при цьому безпосередньості й життє
вості.

Серед царства рослин на золотій платівці середнього ярусу вирізняються 
п’ять скульптурок птахів. Зображені в найневимушеніших позах, вони ство
рюють настрій вранішньої тиші, просякнутої першим сонячним промінням. 
Становлячи з нижнім поясом єдину картину, середній ярус є й чудовою рит
мічною перебивкою між поданими крупним планом зображеннями нижнього та 
верхнього поясів і пов’язує весь твір у розгорнуту симфонічну поему.

Сфокусований він на середній сцені верхнього ярусу, поміщеній в самому 
центрі витвору, де двоє роздягнутих до пояса чоловіків шиють хутряне вбран
ня. Для врівноваження композиції і заповнення вільного простору над убран
ням повішено горит (футляр) з луком і стрілами; другий такий самий горит 
лежить біля ноги правої постаті. Окуття торитів містять мікроскопічні зобра
ження боротьби людини з чудовиськом.

Лівий скіф стоїть навколішки, спина його на третину повернута до гля
дача. Лівою рукою він тягне до себе вбрання, у правій тримає непомітну для 
глядача голку. Кучеряве волосся майстра відкинуте назад і перев’язане широ
кою стрічкою-діадемою, як у царя на кульобському келиху.

Правий майстер сидить на підігнутій лівій нозі і, тягнучи рукав убрання 
лівою рукою, у правій, як і його напарник, тримає довгу голку чи шило. Вка
зівний палець правиці відчепірений, і погляд майстра звернутий на колегу, ні
би він щось йому показує. Волосся і борода чоловіка оформлені крупними ло
конами, обличчя має дещо видовжені пропорції.

Ліворуч і праворуч від цієї сцени стоять кобили і корови з приплодом, за 
ними поміщено фігури двох юних скіфів, зайнятих доїнням овець. Юнак у пра
вій частині композиції сидить, підігнувши під себе ноги, позаду вівці і зосе
реджено доїть її в посудину місцевого виготовлення. Це обличчя простого 
кочівника чи воїна, підрізане спереду волосся лежить на його голові рівними 
пасмами. Юнак ліворуч однією рукою тримає амфору, другою збирається за
ткнути її жмутком трави, — саме таким чином стародавні єгиптяни запобігали 
скисанню молока. На губах юнака сяє легка усмішка, волосся його, як і во
лосся скіфа праворуч із центральної сцени, трактоване крупними локонами. 
Щойно подоєна вівця стоїть праворуч від дояра.

Б О Р И С  М О З О Л Е В С Ь Ш Ш . С и н т е з  с к іф о -а н т и ч н о ї д у м к и .
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За вівцями з обох боків композиції — кози з козенятами. Одна з кіз зби
рається лягти, друга зводиться. Кінчається композиція зображенням птахів, 
що летять врізнобіч, створюючи враження цілковитої викінченості задуму і 
разом з тирл — нескінченності простору.

Знаменно, що всі тварини верхнього ярусу — виключно самиці. Для по
дальшого нашого викладу необхідно відзначити навіть таку деталь: статеві ор
гани кобили ліворуч не передані в литві, і художник грубо доробив їх, бо, оче
видно, був переконаний, що без цього його задум втратив би секс.

Образи верхнього ярусу виконано на найвищому рівні пластичності. До
сконалість пропорцій, виключна краса і природність рухів роблять кожну фі
гуру шедевром античної скульптури. Пластична мова образів проста і лаконіч
на. Легца .гра світлотіні на золотій поверхні, підкреслюючи пластику об’ємів, 
оживляє фігури, робить їх чуттєво сприйнятними.

Відтворення реальних скіфів-кочовиків у верхньому ярусі пекторалі ста
новить одну з найбільших її загадок: чому на парадній царській прикрасі зо
бражено такі приземлені побутові сцени? Деякі вчені, зокрема В. А. Іллінська, 
ладні вбачати в них виступ на захист скіфської патріархальності, яку ідеологи 
царя Атея буцімто протиставляли згубному впливу на суспільство охоплених 
потягом до збагачення соціальних верхів. Але таке раціоналістичне пояснення 
не знаходить серйозного підтвердження в загальних тенденціях розвитку ні 
скіфського, ні античного мистецтва.

Тим часом добре відомо, яку величезну роль у щоденному житті старо
давньої людини відігравала релігія. Містичні уявлення про навколишній світ 
супроводжували кожен її крок від народження до смерті. Отже, правильна 
оцінка будь-якого явища в житті стародавнього суспільства можлива тількщ з 
урахуванням психології тогочасної людини. Нехтування ж цією вимогою неми
нуче .призводить до осучаснення історичного процесу.

В свідомості стародавніх людей поодиноке явище не мало ніякого соціаль
ного значення і не було варте втілення в художніх образах. Як пише В. М. То* 
поров, міфопоетичний світогляд наших предків виходив із глобального детермі
нізму і, зокрема, пов’язаності, тотожності макрокосму і мікрокосму, природи і 
людини. «Людина взагалі — це один з останніх елементів космологічної схе
ми. Людський колектив, за міфопоетичним світоглядом, створює більш складне 
поєднання таких елементів з космологічною доцільністю. Звичайно,1 існує жит-г 
тя, повне «низьких», буденних клопотів, але воно не входить в систему вищих 
цінностей... Важливе, реальне лише те, що є сакральним, а сакральне лише те, 
що є частиною космосу, виходить з нього, стосується його» 1. У світлі цих мір-

1 В. Т о ft о р о в. «Світове дерево»: універсальний образ міфойоетичної свідомості. — «Всесвіт»* 
1977, № 6, стор. 189.
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кувань людський вчинок має вагу лише остільки, оскільки в ньому повторюють
ся діяння, здійснені первісно божеством або культурним героєм К

Про культову семантику багатьох речей із курганів скіфської знаті писав 
свого часу М. І. Ростовцев. «Немає ніякого сумніву, — зазначав він, — що 
більшість коштовних посудин із гробниць цього типу мають не побутове, а 
культове призначення і характер». Підсумок своїм спостереженням з цього 
приводу він формулює так: «Характерно, що цей тип посуду перебуває у без
посередньому зв’язку з великою жіночою богинею скіфської релігії, тією, що 
її пізніше у Фанагорії і на Боспорі називали Афродітою Уранією. Безперечно, 
ця богиня є однією з іпостасей великої земної і водної богині, цариці звірів і 
риб, зокрема покровительки коней і, ймовірно, кінних рицарів, внаслідок чого 
на релігійних зображеннях скіфів вона є богинею, що дарує владу цареві і 
прилучає до себе за допомогою ритона (рога для вина. — Б. М.) скіфську знать. 
Цілком відповідає цьому й оздоблення присвяченого їй посуду. Тут маємо на
самперед сцени військового побуту. На ритонах — бій, на арибалах — сцени 
ідилічного настрою: це скіфи або перед боєм, або після бою... Наша богиня 
отримує і посудини, прикрашені сценами боротьби звірів... Звичайно, всі ці 
мотиви перетворені генієм греків у дусі їх витонченого мистецтва, але сам на
бір зображень типовий для нашого півдня... Відзначу, що й славнозвісні жан
рові сцени з кіньми на чортомлицькій срібній амфорі навряд чи вибрані випад
ково. Перед нами, звичайно, жанр, але ж а н р  н а  р е л і г і й н і й  о с н о в і  
(підкреслення наше. — Б. М.), сприйнятий замовниками не так, як його трак
тували майстри. Не випадково, що наша ваза — шедевр грецької техніки і ми
стецтва — потрапила до гробниці. Маючи цінність мистецького твору, вона ра
зом з тим була й інструментом культу. А що такі інструменти культу клалися 
до гробниці, — у вищій мірі показово для характеристики поглядів стародав
ніх скіфів на потойбічне життя» 1 2.

З часів Ростовцева ні в кого не викликав заперечення той факт/ що зоо
морфні зображення на згаданих витворах мають символічне значення. Що ж 
до сюжетів «із життя скіфів», то більшість дослідників вважає їх звичайними

1 Див.: А. Я. Г у р е в и ч .  Время как проблема истории культуры.— Вопросы философии, 1968, № 3, 
стор. 107.
2 М. И. Р о с т о в ц е в .  Воронежский серебряный сосуд, стор. 83—84;
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жанровими сценами, в кращому разі — ілюстраціями до скіфського епосу, 
трактування яких внаслідок- обмеженості джерел неможливе.

Зовсім інший підхід до зазначених сюжетів визначився в працях деяких 
радянських археологів у поточному десятилітті. Насамперед серед них слід 
назвати праці Д. С. Раєвськогс, пов’язані, зокрема, з трактуванням сюжетів із 
воронезької, кульобської і гайманової чаш 1. Дослідник вважає, що на них від
творено переказ Геродота про розподіл влади у Скіфії між синами Таргітая- 
Геракла, а сам переказ ставить у загальну систему космогонічних поглядів скіф
ського суспільства. Д. С. Раєвський пише про закономірність появи таких зо
бражень у зв’язку з необхідністю обгрунтування права на царську владу вна
слідок загального зміцнення скіфської державності за часів Атея. Цією самою 
причиною Б. М. Граков пояснював і появу в IV ст. до н. е. цілого ряду антро
поморфних зображень божеств і героїв, насамперед прабатьків скіфів — зміє- 
ногої богині і Таргітая-Геракла 2.

Д. С. Раєвський запропонував і тлумачення фриза чортомлицької амфори 
як зображення на честь родоначальника скіфів Фагімасада3. Слідом за ним 
Д. А. Мачинський зробив спробу трактування композиції амфори як взаємо
пов’язаної системи образів, присвяченої культу Фагімасада4. Широку інтер
претацію загальної композиції амфори нещодавно запропонувала О. Ю. Кузь- 
міна 5. Вона вважає, що композиція відбиває космогонічні уявлення індоіран
ської людності, до якої належали скіфи: в трьох поясах витвору втілено кон
цепцію трьох сфер світобудови. У світлі даних індоіранської міфології пояс, 
на якому зображено терзання грифонами оленя, символізує день весняного рів
нодення, циклічну зміну явищ природи, відродження її через знищення. Разом 
з тим рослинний пояс амфори, тотожній середньому ярусу пекторалі, відтво
рює, на її думку, дерево життя, яке в усіх народів стародавнього світу було 
символом богині-матері, плодючості і вічного життя. Такий тематичний зв’язок

1 Д С. Р а е в с к и й .  Скифский мифологический сюжет в искусстве и идеологии царства Атея. — 
Советская археология. 1970, № 3, стор. 90—100: й о г о  ж. Очерки идеологии скифо-сакских племен. 
М., 1977. Остання праця, на жаль, з ’явилася вже після того, як ми підготували свою статтю до 
Друку, внаслідок чого ми не змогли використати тут висловлених у ній надзвичайно плідних думок
2 Б. Н. Г р а к о в .  Скифский Геракл. — Краткие сообщения Института истории материальной куль
туры, вып. XXXIV М , 1950 стор 7—18
3 Д. С. Р а е в с к и й .  Скифо-авестийские мифологические параллели и некоторые сюжеты скифского 
искусства.— В кн.: Искусство и археология Ирана. М , 1971, стор. 275
* Д. А. М а ч и  н с  к и й .  О смысле изображений на некоторых произведениях греко-скифской тор- 
ревтики и о значении их для понимания истории скифов IV—III  вв. до н. э. — Краткие тезисы 
докладов к научной конференции «Античные города Северного Причерноморья и варварский мир». 
Л., 1973, стор. 25.
s Е. Е. К уз ь м и н а. О семантике изображений на чертомлыцкой вазе. — Советская археология, 
1976, № 3, стор 68—75.

Культова сцена на табличці із Подунав’я.
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верхнього і нижнього поясів дає дослідниці підстави вбачати в антропоморфно
му фризі амфори не звичайну побутову картинку, а вилов коней з метою ри
туального їх жертвоприношення в день солярного Нового року, який В ІНДО- 
іранців припадав на день весняного рівнодення і був водночас днем коронації 
царя — земного втілення бога. Таким чином, на думку О. Ю. Кузьміної, всі 
три фризи твору присвячені зображенню царя як обранця богів і наділеного 
безсмертям носія плодючості. Відповідно до концепції індоіранців про три 
сфери світобудови, верхній фриз, із сценами терзання, можна пов’язувати з ас
трально-космічною сферою, середній — з атмосферою, світом людей і тва
рин, і нижній, рослинний — із сферою надр землі. Такий висновок в загаль
них рисах послідовно згоджується з космологічною схемою скіфів, розробленою 
Д. С. Раєвським. Разом з тим тотожність тричленного поділу композиції ам
фори і пекторалі не залишає сумнівів, що і остання відбиває ті самі космого
нічні погляди скіфів.

Лише виходячи із цих засад, можна трактувати й антропоморфний ящус 
пекторалі. Ключем до його розуміння, безперечно, є центральна сцена композиції 
з «кравцями», підкреслено вміщена в самому центрі твору. В. М. Топоров від
значає, що в сакралізованому світі існували строгі правила розміщення частин 
цього світу у просторі і часі: «Для міфолоетичного погляду характерне визнання 
негомогенності (неоднорідності) простору та часу. Найбільшу цінність (максимум 
сакральності) має та точка в просторі і часі, де і коли відбувся уявний акт 
творіння, тобто центр світу, місце, де проходить «вісь світу» (що найкоротщим 
шляхом з’єднує землю та людину з «Небом» і «Творцем»)...»1

На підставі зачісок і одягу можна зробити висновок, що в цілому «кравці» 
представляють той самий етнографічний тип, що й зображені обабіч від них 
юнаки. Але образи останніх трактовано в приземлено-побутовому плані, тоді як 
постаті «кравців» сповнені величі й почуття власної гідності, — вони явно на
лежать до іншого соціального стану. їх соціальну зверхність підкреслює й спо
рядження зброєю, якої позбавлені юнаки.

Найточніша іконографічна аналогія нашому сюжету представлена на золотій 
чаші кінця II тисячоліття до н. е. із Хасанлу (Іран)* 2. Сюжет її складається із 
окремих сцен, пов’язаних між собою, імовірно, внутрішнім змістом. Серед сцен, 
поміщених в нижньому ярусі композиції, привертає увагу зображення двох звер
нутих один до одного чоловіків, які, сидячи навпочіпки, тримають за руки і 
голову третього. На головах у всіх трьох персонажів, як і на чолі лівої фігури 
пекторалі, — широкі пов'язки; обидві руки головних із них і ліва середнього 
перев’язані стрічками. Все у цій сцені — і пози, і жести, і ракурс основних 
фігур — майже до дрібниць збігається із зображенням скіфів на пекторалі. Від
різняється тільки об’єкт, на який направлено їх дію: на пекторалі—це вбрання, 
на чаші — людина. Такий точний збіг деталей аж ніяк не можна пояснити ви
падковістю — поза сумнівом, він випливає з єдності змісту обох сцен.

Г. І. Курочкін вдало пояснює більшість сюжетів композиції чаші як сцени 
міфа про Анахіту, знаходячи їм точні відповідності в Авесті. Труднощі в нього

! В Т о п о р о в .  «Світово дерево»... стор. 190.
2 Див.: Г. И. К у і) о ч к и н. К интерпретации некоторых изображений железного века с территории 
Северного Ирана — Советская археология, 1974, № 2, стор. 34—47, рис. 1.
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викликає лише зміст наведеної вище сцени — однозначного пояснення їй він 
не знаходить.'

У зв’язку з цим нашу увагу привернули культові сцени, зображені на 
кам’яних і свинцевих табличках із Подунав’я, що датуються II—III ст. н. е. У 
вітчизняній літературі до них уперше звернувся М. І. Ростовцев На його дум
ку, таблички були талісманами римських легіонерів Данії і Паннонії, серед яких 
набув поширення культ Мітри ще до офіційного визнання його в Римі 221 р., 
де він був поєднаний з культом великої жіночої богині.

Зображення на табличках розміщено в три-чотири яруси. На верхніх 
зображено самих богів у вигляді двох вершників і жіночої фігури між ними 
(парний Мітра і велика богиня), іноді доповнених образом Геліоса, на нижніх 
різноманітні сцени із містичного культу божеств, представлених вище, елементи 
цих сцен та атрибути культу.

Серед них привертає увагу композиція, центральна сцена якої з а  с в о є ю  
схемою повторює сюжети із чаші Хасанлу та пекторалі. Двоє чоловіків на ній 
обома руками розтягують баранячу шкуру, за якою на плоскому камені навколіш
ках стоїть ще один персонаж. Загальні контури шкури збігаються із обрисами 
хутряного вбрання пекторалі. Ліворуч від каменя в землю вкопана амфора. За 
спиною лівого чоловіка, піднісши до рота руку, стоїть жінка. За нею розміщено 
зображення птаха і козла, за правою фігурою — лева і вівці.

За свідченням М. І. Ростовцева, подібні композиції трапляються і на інших 
рельєфах. Дослідник обгрунтовано доводить, що пов’язані вони з містеріями 
Мітри. У фігурі на камені він вбачає жерця, якого інші жерці закривають або 
збираються відкрити після посвячення. Фігура з правицею біля рота символізує 
містичний сакральний характер сцени.

Запропоноване М. І. Ростовцевим трактування змісту композиції в принципі 
заперечень не викликає. Проте, виходячи із новітніх досліджень закономірностей 
міфопоетичної творчості, ілюстраціями до якої, безперечно, є наведені сцени, 
можна зауважити, що М/ І. Ростовцев трактує їх зміст дещо звужено. Адже для 
свідомості людини періоду міфопоетичної творчості набували сенсу лише ті 
події, які були освячені традицією, зафіксовані в міфах і регулярно повторювали
ся в ритуалі, що імітував початок встановлення існуючого порядку 1 2. Отже, мож
на стверджувати, що на розглянутому рельєфі відтворено не просто одну із 
рядових сцен посвячення, а концептуальний акт першотворення, головним героєм 
якого на міфологічному рівні виступав культурний герой або божество, а на 
рівні соціально-політичному — його заступник в новому часі, «цар в архаїчній 
ролі первосвященика, першого жерця» 3,— єдина фігура, наділена космологіч
ними функціями.

Слід також зауважити стосовно беззастережного віднесення М. І. Ростовце
вим аналізованої сцени до культу Мітри. Трохи нижче після такого визначення 
він сам писав: «Наведений вище аналіз зображень на наших табличках свідчить, 
як яскраво виділяються два існуючих релігійних уявлення — одне, що характе
ризує релігію Мітри, наскільки ми її знаємо, друге — релігію великої жіночої 
богині Ірану, Сірії і Малої Азії. Обидва напрямки, судячи за зображеннями, ідуть 
паралельно, не зливаючись один з одним, але адепти вчення, що створило наші 
таблички, були адептами того й іншого напрямів обох культів» 4. Зрештою, 
культ Мітри у Римі, як ми вже відзначали, був безпосередньо поєднаний з 
культом великої богині.

Ми не ставили собі за завдання дати конкретне витлумачення змісту поду- 
найської таблички, проте її міфічно-космологічний характер підтверджується 
досить значним поширенням близьких до неї сюжетів в індоіранському світі. Для 
прикладу наведемо зображення на фракійському казані із Гіпдестгіра 5. Централь
не місце у відтвореній тут сцені посідає збільшена голова божества, нижче 
якої розтягнуто запону у вигляді сорочки. Обриси її абсолютно тотожні конту
рам подунайської запони і вбрання із пекторалі. На плечах центрального персо
нажа, заплітаючи його волосся в косиці, стоять дві невеличкі постаті. На дода
ток до цього на лівому плечі божества поміщено фігурку вершника, образ якого 
в сценах різних культових актів відтворено як на подунайських табличках, що 
їх розглядає М. І. Ростовцев, так і на багатьох витворах із Північного Причор
номор’я. Як бачимо, наведена сцена багатьма деталями перегукується не лише із

1 М. И Р о с т о в ц е в .  Представление о монархической власти в Скифии и на Боспоре.— Извес
тия императорской археологической комиссии, вып. 49 СПб., 1913, стор. 37—63, табл. VI—VII.
2 А. Я. Г у р е в и ч .  Время как проблема истории культуры, стор. 107.
3 В. Т о п о р о в .  «Світове дерево»... стор. 190.
4 М. И. Р о с т о в ц е в .  Представление о монархической власти.., стор. 54.
Б Див.: F. Scnlette. Kelten zwischen Alesia und Pergam on. Leipzig—Jena—Berlin. 1976.
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аналізованими сюжетами чаші із Хасанлу та подунайської таблички, але й з 
широким колом культових зображень взагалі. Незаперечно, що такий самий 
зміст мають і близькі за іконографією сцени з території Ірану, що датуються 
VIII—V ст. до н. є.1.

Таким чином, все сказане переконує в тому, що на табличці із Подунав'я 
відтворено певний культовий акт, в якому відбилися міфологічно-космологічні 
уявлення про творення світу. Спираючись на незмінність культових обрядів про
тягом століть і враховуючи відмічену вище іконографічну схожість сюжетів ча
ші із Хасанлу та пекторалі з подунайським рельєфом, гадаємо, що можна говори
ти про цілковиту їх співставність. Що ж до відмінностей між ними, то, на 
нашу думку, їх слід пояснювати насамперед тим, що вони відтворюють різні за 
послідовністю моменти близьких за своєю суттю культових актів: коли на таблич
ці передано процес здійснення ритуалу, то на чаші із Хасанлу — момент його 
завершення, а на пекторалі — лише підготовку до нього — пошиття ритуально
го одягу.

Якщо взяти до уваги, що в усякому культовому акті так чи інакше відбива
ється зміст першодії, тобто події, з якої починається світ, то особливості цієї 
події цілком можна пояснити на підставі містичних ритуалів, пов’язаних з тими 
чи іншими божествами. З цього приводу хочеться відзначити, що для багатьох 
деталей згаданих композицій існують відповідники в елевсінських містеріях, 
відомих значно краще, ніж містичні процедури народів Передньої Азії. Прин
ципова можливість такого пояснення добре доведена відомим у науці фактом 
паралельності образів божеств родючості, а відтак і подібності пов’язаних з їх 
культами містерій у різних народів стародавнього світу. «По суті, — пише 
Дж. Фрезер, — міф про Деметру і Персефону тотожний сірійському міфу про 
Афродіту (Астарту) й Адоніса, так само як і фрігійському міфу про Кібелу і 
Атіса та міфу про Ізіду й Озіріса» 1 2. Неодноразово підкреслював спільність між 
великою богинею передньоазіатських народів та Афродітою Уранією і М. І. Рос
товцев.

Перше місце серед цих деталей посідають жрецькі пов’язки. В. А. Іллінська 
ладна вбачати в начільній стрічці лівого скіфа з пекторалі звичайну пов’язку на 
волосся, яку носили ремісники 3 4. Проте численний матеріал з цього питання свід
чить про далеко не буденну роль наведеного елемента. Так, В. В. Латишев пише, 
що для керівництва елевсінськими торжествами із роду Евмолпідів обирався 
ієрофант, — звичайно поважна літня людина, — якому належало носити спе
ціальний культовий одяг і начільну пов’язку (отрофійон). Такий самий одяг 
і отрофійон носив і факелоносець — друга після ієрофанта особа при відправ
ленні свята3. Начільні пов’язки під час містерій мали носити й жерці та жриці 
Деметри. З пов’язками на головах вони відтворені на розпису посудини із сце
ною посвячення в елевєінські таїнства. На іншій посудині в сцені поклоніння 
колоссю ліворуч стоїть юнак, який передає згорнуту в кільце стрічку іншому, 
що сидить. За головою в останнього висить така сама розгорнута стрічка 5.

Показово, що серед теракот Великої Близниці (Тамань), які, на думку 
А. А. Передольської, ілюструють елевсінські містерії, цілий ряд постатей також 
мають на головах пов’язки 6. Теракоти Великої Близниці — усипальниці сім’ї, 
причетної до культу Деметри, — для нас особливо важливі тим, що саме тут 
і тільки тут виявлено єдину пряму аналогію пекторалі з Товстої Могили — 
тотожної конструкції золотий нагрудник із зооморфними зображеннями.

Павсаній (VIII, 15, 1—3), описуючи свята на честь Деметри елевсінської в 
м. Фінеї (Аркадія), відзначає, що в так званому петромі (кам’яному ящику) ра
зом з «інструкцією» про порядок здійснення містерій та маскою Деметри Кідарії 
зберігалася також спеціальна священна пов’язка. Надівши її на голову під час 
великих містерій, жрець вражав скіпетром підземних демонів.

Широкі вовняні пов’язки відігравали важливу роль і в різних обрядах, 
пов’язаних з культом родючості взагалі, а також правили за символ прилучення 
до божества. Жерці, які прислужували богині Матері-землі на ім’я Деа-Діа, 
здійснювали свої обряди з широкою білою пов’язкою на лобі. Дуже часто з 
такими самими пов’язками зображаються й самі божества родючості — Кібела, 
Артеміда, Діоніс. Широкою начільною стрічкою із товстої, імовірно, вовняної 
тканини прикрашена скульптурна голова Діоніса із Лейдена — за шириною і
1 R. Ghirshman. Iran. Protoiranier, Meder, Achameniden. Miinchen, 1964, стор. 91, 376 та ін.
2 Дж. Ф р э з е р .  Золотая ветвь, вып. 3. Л., 1928, стор. 108.
3 В. А. І л л і н с ь к а .  Зображення ремісників на античних виробах з Північного Причорномор’я. — 
Археологія, 20. К-, 1976, стор. 32.
4 В. В. Л а т ы ш е в .  Очерк греческих древностей, ч. И. СПб, 1899, стор. 214.
5 Д ж . Ф р э з е р .  Вказ. праця, стор. 112, 114.
6 А. А. П е р е д о л ь с к а я .  Терракоты из кургана Большая Близница и гомеровский гимн Деметре. 
— Труды Государственного Эрмитажа, VII. Л., 1962, стор. 46—92.
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характером складок ця пов’язка абсолютно тотожна скіфській, зображеній на 
пекторалі К Навряд чи є потреба у додаткових доказах на користь того, що пе
ред нами, безперечно, культова річ, а не пов’язка для волосся — подібні по
в’язки, як правило, робилися з тонкого сирцевого ремінця. Наявність таких са
мих стрічок на головах персонажів чаші із Хасанлу, по-перше, вказує на спорід
неність обох досліджуваних сюжетів, по-друге, недвозначно засвідчує їх культо
вий зміст.

В. В. Латишев також пише, що під час елевсінських священнодійств жерці, 
на відзнаку від непосвячених, носили на головах миртові вінки, а на правій руці 
і н^лівій нозі — пов’язки 1 2. Без сумніву, такий самий зміст мають і пов’язки 
на руках всіх трьох персонажів на чаші із Хасанлу. Про те, що тут зображено 
саме завершення акту посвячення, сцену, яка тематично йде за сценою таблич
ки із Подунав’я, свідчить наявність на голові «міста» пов’язки чи вінка, про який 
згадує В. В. Латишев. У зв’язку з цим можна твердити, що жерці не просто 
тримають міста за голову, як пише Г. І. Курочкін, а одягають на неї вінок, 
завершуючи цим всю процедуру посвячення. Інакше пояснити простягнення рук 
бокових фігур до голови середньої просто неможливо.

Відсутність третього персонажа на пекторалі наводить на думку, що зобра
жена тут сцена передує сцені з таблички. Двоє вельможних скіфів лише готу
ють вбрання до майбутнього свята. Про те, що це вбрання мало бути переважно 
із баранячої шкури, свідчать як сцени обдирання баранів на наведених М. І. Рос- 
товцевим табличках, так і згадки про застосування саме баранячих шкур при 
здійсненні еллінських містерій. Так, у гомерівському гімні Деметрі згадується 
про зібрання під час містерій осіб, що мають посвящатися — вони мовчки сидять 
на лавах, вкритих овчиною. За Порфирієм, жерці очищали Піфагора на острові 
Кріті під час містерій Зевса «громовим каменем», при цьому він мав лежати 
вранці біля моря, а вночі біля річки, вкритий шкурою чорного барана. У цьому 
самому вбранні він провів «тричі дев’ять» днів в Ідейській печері, а потім 
здійснив жертвоприношення Зевсу 3.

Лише культовим характером сцени на пекторалі можна пояснити і оголеність 
основних її персонажів. О. Н. Шварц, В. К. Мальмберг, Н. О. Онайко переконли
во довели, що остання була зовсім не характерною для естетики речей із північно- 
причорноморських пам’яток. Навіть там, де в грецьких оригіналах постаті були 
оголені, античні художники драпірували їх, переробляючи сюжети для скіфів 4. 
Тим часом М. І. Ростовцев відзначає, що голизна була обов’язковою в релігії міс
терій 5. Характерно, що серед місцевих скіфських виробів оголені фігури трап
ляються виключно на речах культового характеру (кам’яні стели, бронзові на- 
вершшя з Олександрополя тощо).

Необхідною процедурою всіх культових свят, пов’язаних з актами першо
творення, було причастя тими чи іншими стравами і напоями: як доводить
Дж. Фрезер, із первісних релігій воно перейшло і в християнство. Існування по
дібних пережитків первісних релігій у мусульманстві добре простежено Г. П. Снє- 
сарєвим6. і

Надзвичайно велике місце сценам причастя або підготовки до нього відве
дено на досліджуваних культових табличках із Подунав’я. Належністю до інстру
ментів причастя пояснює М. І. Ростовцев і наявність амфори на розглянутому 
вище рельєфі із сценою посвячення. Дотримуючись послідовності, треба визнати, 
що юнаки верхнього ярусу пекторалі також зайняті заготівлею страв та напоїв до 
майбутнього свята, що пов’язує в одне ціле здавалось би розрізнені групи ком
позиції. Саме цим можна пояснити і «простолюдність» юнаків на відміну від 
царственних образів центральної сцени, — безперечно, представників вищої 
знаті, яким на майбутньому святі мали бути відведені перші ролі.

Що це мало бути за свято? Дж. Фрезер з цього приводу пише: «Пора ро
ку, на яку припадає свято якогось божества, сама по собі дає вказівку від
носно природи цього свята» 7. Підкреслене зображення на верхньому ярусі пек
торалі череди самок з приплодом незаперечно свідчить про те, що це мало 
бути весняне свято пробудження природи і вшанування плодючості землі, яке 
в індоіранців святкувалося в день весняного рівнодення, що одночасно було
1 W. II. Roscher. Ausfuhrliches Lexicon der griechischen und romischen Mythologie, Leipzig, 1884— 
1886, стор. 1128.
5 В. В. Л а т ы ш е в .  Вказ. праця, стор. 221.
3 В. В. Л а т ы ш е в. Там же, стор. 230.
* II. А. О н а й к о .  А.НТИЧНЫЙ импорт в Приднепровье и Побужье в IV—II вв. до н е. М . 1970,
стор. 27—28.
‘ М. И. Р о с т о в ц е в .  Представление о монархической власти .,,. стор. 50
6 Г. П. С н е с а р е в. Реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма М., 1969, 
стор. 211.
7 Дж. Фрэзер.. Вказ. праця, стор. 10.
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і днем символічного обрання на престол царя, котрий втілював у собі віднов
люючі сили землі. Саме недвозначність символічного змісту композиції і зму
сила художника доробляти певні деталі в зображенні кобили ліворуч. Цей са
мий зміст підкреслюється і сценами, зображеними на торитах: міф про бороть
бу легендарного прародича з чудовиськом повторюється в переказах всіх індо
іранських народів і має стійкий культовий зміст. У  Східному Ірані в день со
лярного нового року влаштовувалася навіть священна вистава —  боротьба героя 
Траетаони, якого зображав сам цар, з драконом. Перемога царя над чудовись
ком символізувала обрання його на царство К  Вмотивованість кожної деталі на 
лектора лі дає підстави гадати, що художник помістив символічні сцени на 
торитах з цілком певною метою —  інакше він міг би обрати і менш складний 
для виконання сюжет.

Отже, можна стверджувати, що верхній ярус пекторалі являє собою ціль
ну композицію, присвячену зображенню підготовки до новорічного свята —  дня 
весняного рівнодення. Надзвичайно точно такому трактуванню відповідає і сим
воліка композиції пекторалі в цілому. Як пише В. П. Топоров, «культове свято 
своєю побудовою відтворює ту граничну ситуацію, коли сили Космосу занепали, 
а сили Хаосу набрали снаги й могутності; відбувається фатальний поєдинок «з 
самого початку», при першому створінні світу; він закінчується перемогою сил 
космосу та побудовою нового (але за зразком давнього) світу. Святковий риту
ал імітує ці стадії творення. Він починається з дій, протилежних тим, які вва
жаються нормою для даного колективу, з заперечення існуючого статусу... і 
закінчується відновленням організованого цілого шляхом диференціювання 
елементів Космосу і Хаосу за допомогою системи протиставлень» 1 2. Саме така 
система протиставлень і відбита в трьох ярусах пекторалі, що іще раз під
тверджує правильність висловленої О. Ю. Кузьміною думки про зв’язок ком
позиції чортомлицької амфори, а відтак і пекторалі, з уявленнями про три 
сфери світобудови, в яких втілювалися космогонічні погляди скіфської люд
ності.

Відзначена система протиставлень, крім суто космогонічного змісту, без
перечно, повинна була мати і зміст етичний, зафіксований у багатьох первісних 
релігіях. Зокрема, торкаючись процесу елевсінських містерій, В. В. Латишев 
пише, що після певного кола процедур особи, які посвячувалися в таїнства, 
«входили в храм, де в глибокому мороці ночі здійснювали переходи із однієї 
частини святилища в іншу; час від часу розливалося яскраве світло, воно ося
вало фігури грізних чудовиськ, лунали моторошні звуки, що вкрай приголом
шували посвячуваних. Страшні картини й звуки втілювали в собі страждання, 
що чекали за гробом на грішників. На людей вразливих вони справляли таке 
гнітюче враження, що дехто з них навіть втрачав свідомість. Нарешті, жах
ливі сцени змінювалися світлими, заспокоюючими... Все це світло і сяюча роз
кіш так вражали посвячуваних, що вони уявляли собі вічну радість і вічне бла
женство, які чекали' на тому світі на людей доброчесних і посвячених в таїн
ства» 3. Неважко помітити, що система християнського пекла і раю також ся
гає своїми коренями космогонічних уявлень різних стародавніх спільностей.

Отже, зображення на пекторалі спочатку жахливих сцен терзання, які різ
ко змінюються світлим рослинним поясом, синтезування цих антитез сюжетом 
верхнього ярусу, де зображено "підготовку до ритуального свята, яке імі
тувало акт першотворення, маючи конкретний космогонічний зміст, доповню
валися продуманим етичним підтекстом, вираженим, як побачимо далі, класич
ними естетичними засобами античності. Всі ці три плани композиції (космого
нічний, етичний, естетичний), накладаючись один на одний, зливаючись між со
бою і посилюючи один одного, підносять пектораль до твору могутнього сим
фонічного звучання і глибинного філософського змісту. Безперечно, такий 
витвір міг належати лише генієві, що осягнув усі здобутки античної цивілізації. 
Але прикраса була призначена для збуту в середовищі скіфів, і ось тут з усією 
наглядністю ілюструється думка М. І. Ростовцева про те, що замовниками 
вона могла сприйматися не зовсім так, як була трактована майстром, —  для 
них, можна гадати, на перший план виступав саме космогонічний зміст витвору.

На жаль, важко уявити конкретний зміст майбутнього ритуалу, до якого 
готуються персонажі верхнього ярусу. Це могло бути і імітування народження 
першогероя, і його вступ до символічного шлюбу з богинею плодючості, що був 
необхідний для забезпечення родючості землі і разом з тим символізував со
бою приєднання царя до вищого світу. Безперечним можна вважати лише зв’я-
1 J. Widengren. The Sacral Kingship of Iian — Studies in the History of Religions. Leiden, 1959.
2 B. Т о п о р о в .  «Світове дерево». , стор. 190.
8 В. В. Л а т ы ш е в .  Вказ. праця, стор. 217.
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зок цього свята із вшануванням царя, як обранця богів і наділеного безсмертям 
носія плодючості і, зображенню якого і присвячена вся триєдина композиція пе- 
кторалі.

З певною долею вірогідності можна припустити, що відзначений ритуал 
мав здійснюватися під час свята, пов’язаного з вшануванням скіфами священних 

.золотих дарів, які, за легендою, упали їм з неба (Геродот, IV, 7). М. І. Арта
монов свого часу інтерпретував його, як весняне землеробське свято, в день 
якого починався щорічний переділ скіфами общинної землі1 2. Тим часом дбякі 
деталі, передані Геродотом, дають підстави вбачати в ньому всі риси не соціаль
но-економічного, а насамперед культового свята оновлення природи, пов’язано
го з божеством плодючості. Так, Геродот повідомляє: скіфи вважали, що той, 
хто засне на цьому святі над священними дарами, вже не проживе й року; то
му співвітчизники наділяли його такою ділянкою землі, яку він зможе об’їхати 
за день на коні. М. І. Артамонов залишив без пояснення винятковість цієї лю
дини і причину її привілейованості. В. М. Граков, який звернув увагу
на цю обставину, дійшов висновку, що в наведеному уривку йдеться про 
ритуальний сон царя-жерця, який у багатьох народів уособлював в собі успіш
ність господарчої діяльності того чи іншого колективу3. Таке пояснення нам 
уявляється єдино можливим. На нашу думку, інформатор Геродота мав, на 
увазі не передбачення природної смерті людини, яка випадково заснула над 
священним золотом, а визначення терміну ритуального вбивства (найімовірніше, 
лише символічного) верховного царя-жерця або його заступника у зв’язку з 
його дійсним чи уявним старінням, свідченням якого і була підвищена сонли
вість. Ілюструванню тотальності подібних ритуальних вбивств саме жерців, по
в’язаних з культами плодючості, на думку П. Ф. Преображенського, присвячені 
кращі сторінки праці Дж. Фрезера4. Схожу точку зору на аналізований уривок 
з Геродота нещодавно висловив А. М. Хазанов5. Отже, зв’язок ритуалу вша
нування священних дарів із весняним святом оновлення природи можна вважа
ти цілком доведеним. Широку інтерпретацію відміченого ритуалу запропонував 
в останній праці Д. С. Раєвський 6. На його думку, сон над священними дарами 
символізував собою священний шлюб царя не з богинею плодючості, а з бо
жеством вогню. Проте і він не заперечує зв’язку цього ритуалу із весняним 
святом оновлення природи, яке знаменувало початок нового сонячного циклу 
і було головним святом року, наділеним максимумом сакрально.сті.

Філософське значення композиції лектора лі не можна до кінця збагнути, не 
простеживши коренів естетичних засад цього геніального витвору.

На сьогодні добре доведено, що образи північнопричорноморської торевти
ки IV ст. до н. е. виникли і розвивалися не просто під впливом античного ми
стецтва, а в безпосередній залежності в ід  х р а м о в о ї  с к у л ь п т у р и  ста
родавніх греків, в якій беруть початок не лише загальний дух, але й конкретні 
принципи постановки окремих фігур7. Підтрикутні композиції таких витворів, 
як солоський гребінь і пектораль, наштовхнули нас на думку про те, що п р и н 
ц и п и  ї х  п о б у д о в и  також не могли виникнути самостійно, а розвивалися 
як наслідування побудові скульптурних композицій ф р о н т о н і в  античних 
храмів. Наші розвідки в цьому напрямку перевершили всі сподівання.

Характерною особливістю фронтонів періоду ранньої класики є незмінне 
поміщення в центрі композиції збільшеної фігури повернутого у фас божества, 
її колосальний зріст у порівнянні з іншими фігурами фронтону не руйнував 
художньої цілісності композиції лише внаслідок божественності образу, тим 
більше, що з погляду стародавнього грека боги були значно вищими від лю
дей. Класичним прикладом композицій подібного типу вважаються фронтони 
храмів Афіни на о. Егіні (490 р. до н. е.) та Зевса в Олімпії (456 р. до н. е.).

Вперше цей усталений принцип заповнення центру фронтонної композиції

1 Е .Е . К у з ь м и н а .  Вказ. праця, стор. 74.
2 М. И. А р т а м о н о в .  О землевладении и земледельническом празднике у скифов. — Ученые 
записки Ленинградского государственного университета, № 95. Серия исторических наук, вып. 15. Л., 
1947, стор. 3— 20.
3 Б. Н. Г р а к о в .  Скифы. М., 1971, стор. 45.
4 Д ж . Ф р э з е р .  Вказ. праця, вип. 1, стор. 15.
5 А. М. Х а з а н о в .  Социальная история скифов. М., 1975, стор. 125.
6 Д. С. Р а е в с к и й .  Очерки идеологии.., стор. 108— 118.
7 В. К. М а л ь м б е р г. Памятники греческого и греко-варварского искусства, найденные в кур
гане Карагодеуашх — Материалы по археологии России, № 13. СПб., 1894, стор. 189— 191; А. П. 
М а н ц е в и ч .  К вопросу о торревтике в скифскую эпоху.— Вестник древней истории, 1949, № 2, 
стор. 196; ї ї  ж. Гребень и фиала из кургана Солоха. — Советская археология, X III. М., 1951.
стор. 223; Н. А. О н а й к о. Вказ. праця, стор. 35.
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було порушено на фронтонах Парфенона (438— 342 рр. до н. е.), де фігуру 
центрального божества замінено двома образами. На східному фронтоні зобра
жено сцену народження Афіни з голови Зевса, на західному —  суперництво 
Афіни з Посейдоном за владу над Аттікою. В обох випадках фігури централь
них божеств поміщено обабіч від центру, так що він залишається майже віль
ним. Для заповнення простору на західному фронтоні використано оливкове 
дерево Афіни; на східному —  під самим коньком —  поміщено невелику фігур
ку Ніки в леті, яка збирається надіти вінок на голову Афіни. Як відзначає 
Б. Р. Віппер, новаторство фронтонів Парфенона (тут ми опускаємо дискусію 
з приводу їх авторства) полягає в сміливому руйнуванні тектонічного центру 
композиції: « І  в тому і в іншому випадках перед нами чисто живописна ідея, 
котра могла виникнути лише у фантазії скульптора, що звик мислити не 
стільки пластичними об’ємами і контурами, скільки контрастами світла і тіні, 
живописною грою кольорових плям» 1 .  При цьому фігури центральних богів, як 
і раніше, виконані ще у збільшеному масштабі, але внаслідок ритмічного на
ростання драматизму композиції від країв до центру фронтону це збільшення 
сприймається вже не як абстрактний засіб чи символ фронтонів попереднього 
періоду, а як природний наслідок всієї духовної і пластичної ідеї сюжету.

Наступний і заключний крок у заповненні центру фронтонної композиції 
пов’язаний вже з періодом пізньої класики. Найбільш виразно він проявився 
у фронтонах храму Асклепія в Епідаврі (375 р. до н. е.), авторство яких на
лежить Тимофію. Краще з них зберігся західний, що передає сцену Амазоно- 
махії. Відмова від зображення божеств і завдання відтворити бій простих 
смертних спонукали автора до того, що для заповнення центру фронтону він 
змушений був обрати кінну фігуру1 2. Звичайно, це було кроком назад в есте
тичному розумінні порівняно з фронтонами Парфенона: «Вже одна та обстави
на, що в центрі фронтону поміщено статую в такому скороминущому, стрімко
му русі, направленому повз глядача, без будь-якої противаги, вказує на те, що 
скульптори IV ст. до н. е. вже не володіють тектонікою класичного стилю V 
століття, що відчуття фронтонної композиції вже загублено» 3.

Не треба напружувати фантазію, щоб зрозуміти, що підтрикутна компози
ція солоського гребеня цілком наслідує щойно наведену групу з вершником в 
центрі. Що ж до композиції верхнього ярусу пекторалі, то не можна не помі
тити її цілковиту залежність від фронтонів Парфенона, і в першу чергу —  від 
східного. Незважаючи на різницю в тематиці, для обох пам’яток однаково ха
рактерні спокійний тон, невимушена врівноваженість мас, багатство і повно
звучність пластичного вирішення. Ця подібність простежується аж до збіль
шення центральних фігур і заповнення центру живописною деталлю: парфено- 
нівській Ніці на пекторалі дуже точно відповідає підвішений посередині го
рит, вміщення якого у цьому місці аж ніяк не вмотивовано змістом. Це саме 
стосується і масштабу збільшення центральних фігур. Як і на східному фрон
тоні Парфенона, воно виглядає не абстрактним прийомом, а наслідком всієї 
концепції композиції, хоч і в тому і в іншому випадках формально диктувало
ся вимогами форми. Самостійність мислення автора пекторалі найбільш вираз
но проявилася у пластичному вирішенні країв композиції: воно було досягну
то за рахунок добору видів тварин, природні розміри яких зменшуються у від
центровому напрямі, хоч сам порядок їх розміщення в композиції точно відпо
відав значенню, яке вони мали у господарстві скіфів! Зменшення мас до кінців 
ярусу компенсував художник збільшенням енергії руху кінцевих фігур, що та
кож цілком відповідало кращим традиціям високої класики.

Багато спільного можна відзначити у тембрі звучання нижнього ярусу пек
торалі і західного фронтону Парфенона. На відміну від спокійної розповіді по
передніх композицій, вираженої чисто пластичними засобами, для обох останніх 
характерний емоційний, піднесений тон, сповнений напруження і драматизму. 
Природно, що для розкриття основного задуму художники в обох випадках зму
шені були вдатися до чисто живописних прийомів, урізноманітнюючи варіанти 
рухів, збільшуючи їх амплітуду і загальну динаміку.

Це саме стосується і характеру протиставлення естетичного змісту компо
зицій на обох пам’ятках. На фронтонах Парфенона у цьому протиставленні, за 
словами Ю. Д. Колпинського, знайшла свій вияв етична антитеза розумної гар
монії і стихійного афекту, характерна для цілого ряду творів мистецтва високої

1 Б. Р. В и п п е  р. Искусство Древней Греции. М., 1971, стор. 209—211.
2 В. К. М а л ь м б е р г. По поводу новых реконструкций трех античных храмов. СП б., 1900, стор. 15.
3 Б. Р. В и п п е р .  Вказ. праця, стор. 235.
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класики. «Бурхливі рухи і напруження фігур західного фронтону складають із 
головним, східним, взаємодоповнюючий контраст, що втілює загальну ідею тор
жества розуму, волі і кінцевої гармонії» 1 .

Більш точного вислову для характеристики естетичного змісту композиції 
пекторалі важко знайти. І весь її дух, і відзначений вище збіг деталей незапе
речно свідчать, що пектораль було виготовлено під безпосереднім впливом фі
лософських ідей і стилістичних особливостей Парфенона самобутнім митцем, 
який, користуючись зовсім відмінним матеріалом і маючи зовсім відмінні твор
чі завдання, зміг піднятися до найвищих ідей античного мистецтва, втілених у 
найкращих витворах періоду високої класики. Стилістична залежність пекторалі 
від скульптури Парфенона безпомилково вказує, що час її виготовлення при
падає на початок IV ст. до н. е. —  на бурхливі часи піднесення економіки і 
культури Скіфії, яке, імовірно, і стало передумовою об’єднавчої політики царя 
Атея.

Більшість вчених схиляється зараз до думки, що подібні до пекторалі речі 
створювалися греками в північнопричорноморських античних центрах, насам
перед на Боспорі, на замовлення скіфської знаті. Разом з тим уже неоднора
зово висувалося припущення про можливість участі у виготовленні окремих 
категорій речей в античних майстернях та на місцях і вихідців із варварського 
середовища, які пройшли школу грецького мистецтва й виробництва. Проте, 
як правило, їм відводяться вироби, позначені печаттю примітивізму і недоско
налості. Втілене у композиції пекторалі знання художником не лише щонай
менших подробиць життя і побуту, але й ідеологічних підвалин скіфського су
спільства, більш того —  закоханість його в деталі, в самий внутрішній світ своїх 
героїв —  дасть можливість поставити це питання у зовсім іншій площині. Для 
розв’язання його потрібен глибокий науковий аналіз всієї сукупності митець
ких витворів Скіфії V —  III ст. до н. е. Проте коли навіть було б доведено, що по
дібні до пекторалі витвори належали рукам виключно греків, ця обставина ні
якою мірою не зможе принизити естетичних смаків і філософської висоти сте
повиків, здатних спочатку замовити, а потім і належно поцінувати такі шедев
ри людського генія. Витвори ці зустрічаються виключно в Скіфії —  і ніде біль
ше в античному' світі, у величезній його ойкумені. В цьому —  ще одне незапе
речне свідчення того факту, що пектораль і речі, близькі до неї, могли з’яви
тися лише в результаті глибинного синтезу філософських уявлень та естетич
них уподобань і греків, і степовиків; у цьому розумінні вони з повним правом 
можуть називатися- витворами скіфо-античного генія.

1 Ю. Д. К о л п и н с к и й .  Искусство Эгейского мира и Древней Греции. М., 1970, стор. 54.
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ЛЕОПОЛЬД
ЛЕНАРД

I

УКРАЇНСЬКА
ЛІТЕРАТУРА

Останнім часом у республіканській 
пресі з’явилася низка статей і розвідок 
М. Кравцова, Г. Вервеса, В. Гримича, 
Н. Томащука, Е. Панчука та ін., в яких 
порушуються важливі питання українсь
ко-словенських літературних зв’язків. 
Майже в усіх цих дослідженнях фігурує 
ім’я словенського критика й перекладача 
Леопольда Ленарда, літературна діяль
ність якого тісно пов’язана з українсь
кою літературою, особливо з перекладоїм 
і популяризацією в Словенії творів Оль
ги Кобилянської.

На жаль, діяльність Л. Ленарда в га 
лузі словенсько-українських літератур 
них зв’язків досі не стала предметом ши
рокого дослідження, опертого на доку
ментальні джерела. В цих нотатках ми 
робимо спробу докладніше висвітлити 
діяльність словенського популяризатора 
української літератури кінця XIX —  по
чатку XX ст.

Хто ж такий Леопольд Ленард і ЯКІ 
його заслуги перед українською літера
турою? Яка його роль у словенсько-ук
раїнських літературних взаєминах? Від
повідаючи на ці питання, користуємось 
біографічними матеріалами про Л. Ле
нарда, надісланими нам з Любляни 1964 
року його дружиною Радмірою Ленард, 
яка також виявляла інтерес, до українсь
кої літератури, володіла українською мо
вою.

Л. Ленард народився 1879 р. у 
Свідному (Польща). Навчався на бого
словському факультеті Інсбрукського уні
верситету і філософському факультеті 
Ягеллонського університету. Проте ос
новним його покликанням стало не бого
слов’я, а література. З 1902 р. Л. Ленард 
почав працювати в редакції газети «Сло
венець», згодом виступав як публіцист і 
перекладач на сторінках газет і журналів 
«Дом ін свет», «М ір» та інших. З 1921 р. 
він жив у Белграді, займався переважно 
журналістикою, заснував товариство 
«Польський клуб», встановив наукові 
контакти з польськими славістичними ко
лами в Кракові.

Водночас Л. Ленард підтримував кон
такти із славістами Чехословаччини. ре
гулярно виступав із статтями з питань 
культурного життя Югославії в чехо
словацьких виданнях, зокрема в газеті 
«Прагер Прессе» (німецькою мовою). 
Виявляв широке зацікавлення історією й 
культурою лужицьких сербів —  1931 р. 
видав у Белграді книжку про сербо
лужицьку поезію. У  своїй публіцистич
ній, літературній і науковій діяльності 
Л. Ленард дотримувався прогресивних 
поглядів, пропагував ідеї єдності і 
дружби слов’янських народів. В 1941 р. 
Ленарда заарештувало гестапо, друзям 
ледве вдалося вирвати його з лап фа
шистів. Помер Леопольд Ленард 1962 р.,

ФАКТИ О  ПОДІЇ © ЯВИЩА

У вересні 1977 року спов
нилося тридцять років про
гресивному канадському 
журналу «Юкрейніан Каней- 
діан» (Торонто). Ювілейний 
номер містить передову 
працівника редакції «Ю к
рейніан Канейдіан» Михай
ла Сейго «Міркування з 
приводу тридцятиріччя», а 
також статтю національного 
секретаря Товариства об’єд
наних українських канадців 
Василя Герасима «Справді 
народний журнал». Ювілеє
ві присвячений і нарис Пет

ра Кравчука «Юкрейніан 
Канейдіан» та Україна». В 
цьому ж номері опубліко
вані матеріали, що знайом
лять канадців з нинішнім 
днем Радянської України: 
«Співробітництво двох уні
верситетів» (про наукові та 
культурні зв’язки Саскаче- 
ванського та Чернівецького 
університетів); репортаж 
«Сорочинський ярмарок 
сьогодні», стаття Олександ
ра Ющенка «Книжки —  не
оціненний скарб» —  про 
Державний музей книги і

книгодрукування УРСР. Д ру
кується оповідання для д і
тей 'Віктора Близнеця, пові
домлення, інформації.

У п’ятому номері журналу 
«Латинская Америка» (Моск
ва, 1977 р.), що виходить 
російською та іспанською 
мовами, вміщено статтю 
Маргарити Жердинівської 
«Літературні зв’язки Украї
ни і Латинської Америки».
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залишивши по собі добру пам’ять борця 
за братерство слов’янських народів.

Українською і російською література
ми Леодольд Ленард зацікавився на по
чатку 900-х років. Його захоплення 
класиками російської літератури увінча
лося перекладом і виданням (1908 р.) 
творів М. Лєрмонтова. Він виявляв та
кож великий інтерес до фольклору, зви
чаїв і побуту українського народу, до 
творчості І. Котляревського, Т. Шевчен
ка, І. Франка, О. Кобилянської. У  стат
ті «За три моря» («Літературна Украї
на», 21 листопада 1969 р.) проф. Г. Вер- 
вес, високо оцінивши статтю Л. Ленарда 
про І. Котляревського (журнал «Дом ін 
свет», 1904), навіть рядки з неї, які крас
номовно свідчать про глибоке розуміння 
словенським критиком істотних рис твор
чості автора «Енеїди». Переказавши 
зміст перших трьох частин цієї славет
ної поеми, Л. Ленард зауважує: «В  пат
ріотичну струну він де-не-де вдаряє в 
четвертій частині, а в п’ятій і шостій 
знову повертається до соціального поля 
і картає за провини різних вельмож, па
нів і козаків, які гноблять і зневажають 
простий люд. Незважаючи на те, що вся 
поема перейнята веселим і жартівливим 
тоном, вона глибоко змістовна і переслі
дує виховну мету. Котляревський став 
на бік пригніченого народу, за нього він 
заступається і його боронить, а всім йо
го гнобителям відверто й нещадно пере
раховує їхні вади. І тим самим Котля
ревський заклав фундамент літератури, 
яка поставила своїм завданням вирі
шення соціального питання і яка рішуче 
викриває пороки сучасного суспільства 
—  народне горе і жорстокість пануючих 
класів».

У  1911 р. оповіданням І. Франка 
«Добрий заробок» (газета «М ір») Л. Ле- 
нард започаткував перекладання прози 
Франка у Словенії.

Основна ж лінія зв’язків Л. Ленарда 
з українською літературою проходила 
через його зацікавлення творчістю Оль
ги Кобилянської. В її листах ми знахо
димо кілька важливих згадок про цьо
го словенського літератора. 13 квітня 
1903 р. О. Кобилянська сповіщає бол
гарського письменника Петко Тодорова: 
«...Переложив славіст Lenard (він сло
венець) також кілька моїх новел на сло
венське і написав в їх часопис «Dom in 
svet» статтю про мої письма...» У  ін
шому листі, датованому також квіт
нем 1903 р., українська письменниця пи
ше О. Маковеєві, що надсилає журнал 
«Дом ін свет», просячи його викласти

ПОДІЇ •  ЯВИЩА ш ш ш ш м

8 ній йдеться, зокрема, про 
роботу, яку ведуть видав
ництво «Дніпро», журнал 
«Всесвіт», газета «Літера
турна Україна», пропагуючи 
літератури Латинської Аме
рики.

Угорське видавництво «Єв
ропа» (Будапешт) в серії 
«Egtajak (Сторони світу) 
1975» випустило антологію 
під назвою «Оповідання

п’яти континентів». Серед 
авторів, які представляють 
радянську літературу, —  
українські письменники 
Юрій Щербак (оповідання 
«Приміщення для електрон
них розваг», переклав Пал 
Мішлеї) та Володимир 
Дрозд («Як я народився», 
переклала Анна Бойтар).

«Найкраща Баттерфляй у 
світі» —  під такою назвою

словацький журнал «Ж івот» 
опублікував нарис про со
лістку Київського театру 
опери і балету ім. Т. Г. Шев
ченка народну артистку 
УРСР Гізелу Циполу. Як 
відомо, Гізела Ципола була 
учасницею Днів Києва у 
Братіславі. Громадськість 
словацької столиці високо 
оцінила талант, виконавську 
майстерність співачки. «Зал 
братіславської опери пере
повнений. Звучить остання 
арія Чіо-Чіо-Сан, звучить 
чудове сопрано солістки
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зміст надрукованої в ньому статті Ле- 
нарда про її творчість. Зрештою, третя 
згадка Кобилянської про Ленарда вик
ликана їхнім знайомством, яке відбулося 
у вересні 1903 р. в Чернівцях. «Був... 
словінець (славіст) Ленард, —  сповіщає 
Кобилянська свого приятеля Осипа Мако- 
вея. —  Дуже великий патріот і цікава 
фігура. Подумайте! Укінчений теолог, 
doctor, відтак пішов на слов’янську філо
логію і сподівається кафедри. Говорить 
по-руськи (тобто по-українськи.—  Ф. П.), 
по-польськи, трохи по-роеійськи. Опові
дав багато інтересного. Але дуже коміч
ний у поведению. Зачинає завсігди зразу 
божим голосом говорити, а відтак забу
вається і говорить із запалом. Хоче «Зем
лю» на словенське переводити».

Ці згадки спонукали нас до пошуків 
нових документів, які б розширили й по
глибили наше уявлення про літературні 
взаємини О. Кобилянської і Л. Ленарда. 
З’ясувалося, що у відділі рукописів Ін
ститут літератури ім. Т. Г. Шевченка АН  
УРСР зберігається недатований лист 
Л. Ленарда, з якого, власне, й розпоча
лися літературні взаємини між ним і 
Кобилянською. В іншому листі (дату
ємо його початком 1903 р.), що збе
рігається в літературно-меморіальному 
музеї письменниці в Чернівцях, Л. Ле
нард писав: «Високоповажана пані! Про
шу ласкаво вибачити мені настирливість, 
що я так безцеремонно звертаюсь до 
Вас з приводу однієї або, власне кажу
чи, кількох справ. Перш за все хотів би 
я Вас, високоповажана пані, принагідно 
просити дозволити мені перекласти одну 
або декілька ваших новел словенською 
мовою і надрукувати їх у найпопуляр- 
ніших журналах та книжкових видав
ництвах. З цією метою хотів би я Вас, 
шановна пані, просити, чи Ви не могли б 
вказати мені або порадити, яким чином 
міг би я придбати комплект ваших тво

рів? Мені здається, що українська книж
кова торгівля оповита дивною таємни
цею. Я звертався з проханням до това
риства ім. Шевченка, писав багато разів, 
мусив вислати наперед гроші, поки на
решті не отримав деякі Ваші книжечки, 
вислані рекомендованим листом, обліпле
ним численними марками. Де друкува
лися інші твори, де і як можна б їх от
римати —  щодо цього я зовсім безпо
радний! Зрештою прошу Вас вибачити, 
що я, слов’янин, пишу до слов’янки ні
мецькою мовою, але мій український 
стиль надто відрізнявся б від вашого 
стилю, високоповажана пані; іншою сло
в’янською мовою я не володію, та й чи 
вона була б вам приємною. Прошу лас* 
каво відповісти і залишаюсь з глибокою 
повагою найвідданіший Вам Леоп(ольд) 
Ленард, славіст. Моя адреса: Універси
тет, Інсбрук» (переклад з німецької.—  
Ф. IL).

Дальші пошуки привели до універси
тетської бібліотеки в Любляні, директор 
якої —  доктор Мірко Рупел —  подав ві
домості про останні роки життя Л. Ле
нарда, адресу його дружини Радміри, а 
також надіслав фотокопію статті «Оль
га Кобилянська», надрукованої 1903 
року в словенському журналі «Дом ін 
свет», до останнього часу не відомої 
дослідникам творчості української пись
менниці. Ця стаття свідчить про глибоке 
розуміння словенським критиком творчо
сті О. Кобилянської. Вона й сьогодні 
зберігає своє історико-літературне зна
чення, тому наводимо її скорочено:

«Ольга Кобилянська (...) —  жінка- 
самоук, яка, проте, стоїть в першому ря
ду творців нової української літератури, 
У  важких умовах, без належної шкіль
ної освіти, вона завдяки сильній волі, 
рішучості, наполегливості й надзвичай
ній обдарованості досягла почесного ста-

ФАКТИ О  ПОДІЇ О  ЯВИЩА

київської опери Гізели А ль- 
бертівни Циполи. Оплески 
довго не вщухають. Співач
ку буквально засипають кві
тами. З вистави виносимо 
надзвичайне враження. А д 
же в; цей вечір ми почули 
відому арію у виконанні 
актриси, яку на міжнарод
ному конкурсі в Токіо було 
визнано найкращою Баттер
фляй у світі. Таке відбуває
ться не кожного дня. Це 
для нас було справжнім 
святом...» У редакції журна
лу «Жівот» відбулася зуст

річ з Гізелою Ц и подою, під 
час якої від колективу ре
дакції їй було вручено 
«Приз Симпатії» —  вазу ро
боти місцевих народних 
майстрів.

«Слоненя, яке любило тан
цювати» —  казка дитячого 
письменника Юрія Ярмиша 
вийшла минулого року у 
видавництві «Д ніпро » двома 
книжечками: «ЕІ elefanfflo

bailarin» (переклав на іспан
ську мову Рафаель Естре- 
ла) та «Der kleine elefanb 
(переклала на німецьку мо~ 
ву Евелін Різванова). Ху* 
дожне оформлення Ірини 
Мішиної.

Журнал «Література на свє- 
цє» (Варшава, квітень 
1977 р.) надрукував добір
ку віршів Івана Драча. Ав
тор перекладів і статті «В
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новшца, здобула неабиякі знання, зо
крема в галузі сучасних літератур. Ко- 
билянська вчилась самотужки, що 
проявляється в її характері і творах, 
але здорова натура і тверезий розум 
письменниці не дали їй збитися на одно
бічність. З-поміж сучасних письменників 
їй найбільше подобається Толстой, з 
якого вона часто бере епіграфи для сво
їх творів, проте крайнощів його уни
кає...

Постійним об’єктом її оповіді висту
пає «жіноча душа», з усіма притаманни
ми їй властивостями і виявами; кмітли
ва письменниця аналізує її, розкриває і 
проникає в найпотаємніші й недоступні 
її закутки. Хоча об’єкт Кобилянської 
завжди один і той же, вона вміє підхо
дити до нього з різних боків і бачити в 
ньому завжди стільки нових рис, ста
вити його в такі різноманітні умови, ото
чувати його такою розкішною природою, 
що перед нами проходять, ніби в пано
рамі, все нові, самобутні картини. Однак 
вона описує не звичайних, буденних жі
нок які покірно й терпляче переносять 
свою долю та йдуть слідами, що їх ви
значають повсякденні умови. Кобилян- 
ська вдихає у своїх героїнь власну ду
шу, власні почуття і погляди. Вони на
гадують гайдуків-жінок, які на балкан- 
ських горах збирали своїх юнаків на бо
ротьбу «за чесний хрест і волю золоту», 
її героїні —  наджінки (свого роду гай
дуки), але одночасно добрі, благородні, 
чесні. Вони вперто борються із своєю 
жіночою долею і в більшості випадків 
падають, скорені нею. їхня сильна, над- 
жіноча вдача розкривається переважно 
в стражданнях.

Новели Кобилянської —  це соціальні 
студії про жіноче питання. Але пись
менниця не вдається до викладу та 
ілюстрацій, вона лише малює жіночу ду
шу, її властивості й порухи, ті почуття,

муки й боротьбу із лихою долею, яку ЇЙ 
нав’язав сучасний культурний вік своїм 
жорстоким розвитком.

Подружнє життя для неї святиня, але 
жінка не повинна бути невільницею 
шлюбу, так, ніби вона існує на світі тіль
ки для того, щоб запрягти себе в його 
ярмо. Ні люди, ні умови не мають пра
ва змушувати її проти своєї волі і ба
жання виходити заміж. Тому жінці тре
ба дати змогу і засоби, щоб вона могла 
здобути освіту й розпоряджатися своєю 
долею. В сучасному суспільстві єдиною 
долею жінки є шлюб. Іншого майбутньо
го в неї нема і не може бути. Єдине, що 
турбує її, це те, щоб мати такого чоло
віка, при якому була б забезпечена вона 
сама і ще, можливо, дещо перепало її 
рідні. Такою, на думку Кобилянської, є 
доля жінки, проти такої принизливої 
долі борються її героїні і гинуть або пе
ремагають в цій важкій боротьбі.

Щодо аналізу і проникнення в жіночу 
душу, розкриття її почуттів, властивос
тей і порухів, то Кобилянська —  пер
шорядна художниця. Вона малює харак
тери живими барвами, точними штриха
ми: письменниця не розповідає про них, 
а показує їх у вируванні, кипінні, бо
ротьбі. І тлом для цих картин є могутні 
Карпати, суворі й величні, а навкруг 
піниться завжди чудова природа, буйно 
проростають незліченні різнобарвні кві
ти, звучать голоси і зливаються у вічно- 
дзвенячу, завжди нову гармонію, і сонце 
з неба ллє на цю бурхливо чудову карти
ну, центром якої є бунтівне, страждаю
че жіноче серце, своє чарівне проміння. 
І все це під пером письменниці злива
ється в прекрасні картини, гарні, мис
тецькі —  в панораму життя.

Оповідання, сюжет яких взятий з 
життя простого народу, для нас, словен
ців, цікаві також тому, що в них випук
ло показано життя і думки спорідненого

ФАКТИ О  ПОДІЇ О  ЯВИЩА

чарівній «словобуцегарні» 
Івана Драча» Флоріан Не
уважний, пише: «Поезія
Драча вражає органічним, 
гармонійним і природним 
зрощенням народного ук
раїнського коріння з еле
ментами сучасної св іуово ї  
культури. На ранньому ета
пі своєї творчості —  оспіву
вач сонця, пізніше —  ви
разник високих ідей Шев
ченківської традиції, повних 
драматизму і громадянської 
напруги, Драч і сьогодні є 
поетом загальнолюдського

значення^ творчість якого 
збагатила не тільки вітчиз
няну, а й європейську пое
зію».

За сорок гастрольних днів, 
які провів у Японії Держав
ний академічний театр опе
ри та балету імені Т. Г. 
Шевченка, українські артис
ти виступили в 16 містах: 
Токіо, Осаці, Саппоро, Йоко
гамі, Ніігато, Вакаямі та ін.

Глядачі (всього на концер
тах і виставах побувало бли
зько 70 тисяч чоловік) зу
стрічали наших митців три
валими оплесками. Заслу
жений колектив за останні 
роки виступав також перед 
глядачами Болгарії, Польщі, 
Угорщини, Румунії, Фран
ції, СШ А, Канади, Шрі Лан
ки, Швейцарії.

У  другому національному 
фестивалі «Піонери Фран-
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з нами духом і мовою українського на
роду.

Оповідання Кобилянської писані не 
для дітей і юнаків, які щойно пересту
пили поріг життя; дорослі читачі, якщо 
спокійно і вдумливо їх прочитають, ма
тимуть від них більше пожитку і користі, 
ніж від багатьох тих творів, які нам те
пер пропонують під фірмою «красного 
письменства». Українське життя, чудово 
описана природа, сильні, здорові харак
тери і їхня тонка психологія надають її 
оповіданням неперевершеної вартості».

Так могла писати про О. Кобилянську 
людина, яка всім серцем відчувала її 
творчість, гаряче любила український 
народ, його мову і літературу. Правда, 
автор статті говорить переважно про 
«жіночі» твори письменниці, хоча вже 
тоді О. Кобилянська була відома йому 
як автор «Землі» і цілої низки соціаль
них оповідань. Л. Ленард високо цінував 
письменницю і за її соціальні твори з 
життя буковинського села. Найкраще 
свідчення цьому—  переклад повісті 
«Земля», який, на жаль, не був повніс
тю опублікований через заборону журна
лу «Піщалка», в якому він друкувався 
протягом 1905— 1906 років. Про те, що 
Л. Ленард не тільки мав намір повністю 
перекласти «Землю», але й здійснив це, 
стало відомо порівняно недавно, з бібліо
графії, укладеної колишнім директором 
словенської бібліотеки в Любляні, літе- 
ратурознавцем-славістом Франце Добро
вольцем.

Одразу ж після опублікування назва
ної статті Л. Ленард надіслав примірник 
журналу О. Кобилянській, а водночас 
повідомив, що він переклав її новели 
«Impromtu phantasie», «Він і вона», «Бит
ва», «Час», які повинні були, за слова
ми перекладача, незабаром вийти з дру
ку. Водночас Л. Ленард просив допомог
ти йому дістати повість «Царівна». Як

видно з цього листа, О. Кобилянська 
відповіла йому і на попередній, зокрема 
вказала на публікацію своїх новел у 
журналі «Киевская старина».

В іншому листі, датованому 17 лип
ня 1903 р., Л. Ленард висловлював ба
жання зустрітися з О. Кобилянською в 
Чернівцях, під час своєї подорожі по Га
личині й Буковині, виявляв готовність 
допомогти письменниці «відчути красу 
нашої країни і нашого моря». Ймовірно, 
що ці питання обговорювалися також 
під час особистої зустрічі в Чернівцях, а 
разом з тим і можливість поїздки О. Ко
билянської до Словенії (до речі, в Югос
лавії, в місті Маріборі, письменниця по
бувала 1925 р., у брата Степана Коби- 
лянського).

Перекладів новел, здійснених Л. Ле- 
нардом, про які згадує О. Кобилянська 
у своїх листах, виявити не вдалося. Оче
видно, вони не вийшли друком. Зате по
щастило розшукати два відгуки на ок
ремі видання творів письменниці: пер
ший —  на видання оповідань О. Коби
лянської німецькою мовою (збірка 
«Kleinrussische Novellen», 1901) —  поба
чив світ того ж 1901 року. А  1906 р., 
після неповної публікації повісті «Зем
ля», преса схвально оцінила і цей твір.

Стаття Л. Ленарда про Ольгу Коби
лянську, переклад одного з кращих її 
творів— повісті «Земля»— звернули ува
гу в Словенії на українську пиеьменни- 
цю-демократку. Недарма перекладач 
Т. Шевченка Йосип Абрам у передмові 
до «Кобзаря» теплим словом згадав і про 
«відому словенцям О. Кобилянську».

Про зв’язки Леопольда Ленарда з ук
раїнською літературою ми знаємо ще не 
все. Не розшукані деякі його переклади, 
листи до нього діячів української літера
тури, зокрема відповіді О. Кобилянської: 
Дещо вже безповоротно втрачено: 
в листі за 5 січня 1964 р. Радміра Ле-

ФАКТИ О ПОДІЇ 9  ЯВИЩА

ції» брали участь дитячі 
колективи Болгарії, Польщі, 
Угорщини, Алжіру, Італії. 
Радянську піонерію пред
ставляли учасники ансамб
лю пісні і танцю Київського 
Палацу піонерів імені 
М. Островського.

В 1976 р. місто-герой О де
са тепло приймало гостей з 
Фінляндії —  самодіяльний

хор «Мости дружби». Мину
лого року в місті-побратимі 
О улу (Ф інляндія) побували 
учасники хору Української 
народної пісні Одеського 
культурно-освітнього учили
ща. Хор виступав також у 
містах Ювяскюля і Тампере.

У  Чехословаччині (Прага, 
1977) у видавництві «М лада 
фронта» вийшов другим ви

данням роман Юрія Щер
бака «Бар’єр несумісності» 
в перекладі В. Абжолтов- 
ської.

Тиждень тривали в Києві 
гастролі Румунської дер
жавної опери з міста 
Клужа (вересень, 1977 р.). 
Гості показали три опери: 
«Л іс орлів» Жарди, «Дівчи-
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нард пише: «На жаль, не маю того, що 
Ви просите, бо за часів німецького бом
бардування наше помешкання дуже по
терпіло і наша бібліотека також...»

Але й те, що на сьогодні відомо нам 
про Леопольда Ленарда як про перекла
дача й популяризатора в Словенії твор
чості І. Котляревського, І. Франка, 
О. Кобилянської, заслуговує на глибоку

вдячність. Саме тому ім'я його зафіксо
вано в «Українському радянському ен
циклопедичному словникові» —  як ім'я 
борця за дружбу і братерство слов’янсь
ких народів, щирого шанувальника укра
їнського художнього слова.

Ф е д ір  П О Г Р Е Б Е Н Н И К

ВИДАНО В СРСР
А Н Г Л О М О В Н О М У  Ч И Т А Ч Е В І  
П Р О  В Е Л И К И Й  Ж О В Т Е Н Ь

Великий Жовтень. The Great October. Вірші поетів Радян
ської України, присвячені Великому Жовтню. Переклала 
на англійську мову Гледіс Еванс. Київ, «Дніпро», 1977.

В ювілейному 1977 році видавництво 
«Дніпро» випустило збірку громадянсь
кої лірики поетів Радянської України з 
паралельними англійськими переклада
ми: «Великий . Жовтень. The Great
Oktober». Книжка містить двадцять 
шість поезій, кожен автор репрезентова
ний лише одним віршем.

Мета збірки —  дати англомовному чи
тачеві уявлення про шістдесятирічний 
розвиток української радянської поезії, 
а також збагатити його знаннями про 
країну Великого Жовтня.

Деякі з віршів, як «На майдані» 
П. Тичини, написані по живих слідах ре
волюційних подій; в інших творах 
(«Пісні бійця» М. Бажана, «Ночь на 
25-е» М. Ушакова, «Комсомолець» 
В. Сосюри, «В  південних полинних...»

П. Усенка та ін.) грізні події Жовтневої 
революції, романтика громадянської вій
ни описані з певної часової дистанції. 
Ряд поезій присвячень подіям Великої 
Вітчизняної війни («Уходил я на фронт 
с друзьями» М. Рибалка, «Партквиток» 
Л. Первомайського та ін.). Вірші «Ле
нін» О. Підсухи, «Щастя» І. Муратова 
та інші гідно представляють українську 
поетичну ленініану. Ленінська ідея друж
би народів знайшла своє високопоетичне 
емоційне втілення в поезіях М. Рильсь
кого {«Радянська Україна»), Д. Луцен- 
ка («Росія»), П. Воронька («Від Моск
ви до Карпат»), М. Нагнибіди («Багатст
во»), Т, Масенка («Пісня дружби»). Кос
мічна епоха оспівана в віршах І. Ряд- 
ченка («Современнику») та Л. Више- 
славського («Осенние небеса»). Твори 
«Комуністи, вперед!» А. Малишка,

Ф А К Т И  ©  П О Д ІЇ  0 Я В И Щ А

на із Заходу» Пуччіні, «Лю - 
чія ді Ламмермур» Доніцет- 
ті. Перед початком гастрс- 
лів відбулася прес-конфе
ренція за участю митців 
Клузького і Київського те
атрів. Директор театру, за
служений артист республі
ки, композитор Тудор Жар- 
да розповів історію театру, 
заснованого в 1919 році. За 
постановку опери Мейтуса 
«Молода гвардія» Клузький 
театр відзначено Держав
ною премією СРР.

Влітку минулого року в 
Одесі експонувалися твори 
італійського художника Ат- 
тіліо Манджіні. На міжна
родних виставках Манджі
ні демонструє свої роботи 
в одній групі з Джакомо 
Манцу і Джорджіо Моран- 
ді, творчості яких притаман
ні оригінальність художньо
го мислення, потяг до по
літичного мистецтва, до на
родних джерел.

Майже сто робіт було 
представлено на виставці 
сучасного французького 
плаката, що демонструва
лася в червні минулого ро
ку в Харківському худож
ньому музеї (твори П. Пі- 
кассо, Е. Мунка, групи ху
дожників Гранюс, С. Мунк, 
Фолона тощо). Експозиція 
складала частину виставки 
сучасного французького
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«Відповідальність» П. Осадчука, «Небо 
моїх надій» І. Драча, «Істина» Б. Олій
ника, «Революцію стверджують люди» 
В. Коротича присвячені роздумам про 
XX сторіччя, про велич радянської лю
дини. Перегук поколінь, поетичне 
ствердження революційного духу епохи—  
тема віршів П. Перебийноса «Моя ре
ліквія» та В. Бровченка «Знамен^».

Розмаїття тематики поєднується з різ
номанітністю мовно-поетичних засобів 
виразу: це і лексичне багатство з чис
ленними влучними неологізмами та ряс
нотою синонімів, і ритміко-інтонаційна 
складна звукова гама, і місткі словесні 
образи (метафори, порівняння тощо). У  
віршах відчувається, що нова доба ви
магає пошуків нового словесного мате
ріалу, нових образотворчих засобів, які 
вносили б у твір струмінь свіжості, по
силювали б його емоційну та пізнаваль
ну вартість.

Дуже складне завдання стояло перед 
Гледіс Еванс, якій потрібно було зроби
ти ці твори доступними для англомовно
го читача —  покласти їх на англійські 
мовні струни.

На допомогу Г. Еванс —  без сумніву 
талановитій перекладачці —  прийшов її 
перекладацький досвід: як працівник га
зети «News from Ukraine» вона постійно 
мала справу з художнім перекладом; 
крім цього, в її перекладацькому дороб
кові —  45 англійських відтворень вір
шів Лесі Українки, що друкувалися 
1971 року на сторінках радянської ан
гломовної періодики («Soviet Literature», 
«Ukraine») і вийшли в Києві окремим 
виданням 1975 року. Критика схвально 
зустріла ці переклади. Нова збірка під
тверджує слушність і раніше висловлю
ваної думки щодо Г. Еванс як кваліфі
кованого майстра-перекладача. Відчуття 
мови, художній смак, натхненна праця

на найвищому творчому регістрі, чудо
вий дар перевтілення, глибоке проник
нення в дух оригіналу —  ось що власти
ве їй як перекладачеві. її роботи сміли
ві, а сміливий переклад, як правило, 
кращий, ніж переклад «обережний».

В унісон оригіналові, щодо ідейно-об
разної структури твору та його поетич
ної техніки, звучить переклад вірша 
IT. Тичини «На майдані». Точно переда
но в ньому мовну енергію рядків, що 
зображують розмах народної револю
ції:

«Закипіло, зашуміло —  
тільки прапори цвітуть...»

“All’s clamour and bustle and rattle, 
banners sweep out bright and gay...”

Дуже вдало, з погляду звукопису, ін
струментування, передано кінцівку цього 
шедевра П. Тичини:

«На майдані пил спадає,
Замовкає річ...
Вечір.
Ніч».
“The dust settles down on the square, 
silence, hushed and tight...
Twilight.
Night”.

Правдиво передано сувору, урочисту 
патетику вірша М. Бажана «Пісня бій
ця». Скромними й мужніми людьми, до 
кінця відданими своєму обов’язкові, по
бачать крилатих вершників революції 
англомовні читачі:

«І ми двічі вмерти змогли б 
За чорний вугіль, за чорний хліб;
За чорні натруджені руки 
Ми двічі умерти змогли б».

ФАКТИ 9  ПОДІЇ © ЯВИЩА ssisswmsssswsjswssswwis:

плаката, що проходила в 
Москві, але й вона проде
монструвала яскраву само
бутність творчості прогре
сивних митців Франції.

Кияни і гості столиці мали 
змогу познайомитися з ви
робами прикладного мисте
цтва Бялостоцького воєвод
ства ПНР, що експонували

УКРАЇНА І СВІТ.

ся у виставочному залі Дер
жавного музею народної 
архітектури і побуту Укра
їнської РСР. Кераміка, де
рево, солома, рогоза, сос
новий корінь —  такими не
вибагливими засобами ко
ристувались народні уміль
ці, створюючи оригінальні 
самобутні орнаменти, ко
льорові гами, які прикра
сили килими з подвійної 
тканини, гончарний посуд, 
предмети домашнього по- 
буту.

4 ♦♦«£♦♦♦

Одеське видавництво «М а
як» і варненське видавни
цтво імені Георгія Бакалова 
(Болгарія) випустило збір
ник поезії «Шипкинская вы
сота», присвячений сторіч
чю визволення Болгарії від 
османського ярма (1878 р.). 
Болгарську поезію пред
ставляють Добри Чинтулов, 
Іван Вазов, Христо Ботев 
та ін., радянську —  Павло 
Тичина, Максим Рильський,
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"We would twice over die the death,
For the rich black coal, for dark rye

bread;
For workers’ black hands, gladly risk our

heads —
And would twice over die the death».

Відчувається, що це переклад саме 
Башанового вірша, якому властиві ви
гранений, виважений образ, єдність при
страсної думки й стриманого почуття.

Добре відтворено динамізм рядків 
М. Рильського, освітлених глибокою, 
сердечною любов’ю до рідного краю, гор
дістю за нього:

«Коли на гасло із «Аврори»,
На Смольного всесвітній клич 
Ти осявала давню ніч,
Нової України зоре...»

“When the Aurora’s signal came 
And round the world rang Smolny’s

“Rise!”
That night your radiance lit the skies,
О shining star of the new Ukraine”.

Правдиво відтворила перекладачка 
домінуючу тему вірша П. Усенка «В  пів
денних полинних...» —  героїзм воїнів 
революції:

«Стрічали нас кулі і шаблі стрічали, 
Бандитського сполоху свист...
Та знали ми поклик —  вперед тільки

знали. —
Бо кожен із нас комуніст».

“And we would meet bullets and flash 
of the sabre.

Meet bandits’ whistle and yet would
persist,

For we knew duty called us to fight
while able,

Because every one was a true
communist”.

Звичайно, художній переклад не від
творює оригіналу слово за словом. Та 
цього й не вимагається. Цитований пе
реклад досконалий тому, що він справ
ляє на англомовного читача таке ж емо
ційне враження, як і оригінал на читача, 
для якого він призначений.

Завдяки вдалому перекладові читач 
зможе відчути драматизм твору Л. Пер- 
вомайського «Партквиток», усвідомити 
його головну ідею: партквиток, знайде
ний на полі бою, став у вірші символом 
чесного життя, героїчний приклад кому
ніста кличе на патріотичні подвиги всіх 
воїнів:

“We will not break
before the foe’s mad rage! 

We have sworn to fight to a victorious
end

For the Party Card —
with bullet riddled page 

That lay on the soldier’s heart —
which we defend!”

Точно передано смисл поезії І. Драча 
«Небо моїх надій» про єдність Партії і 
народу, Партії і кожної людини в Кра
їні Рад: ось як саме в стилі І. Драча,
щиро й запально, та все ж по-англійсь
кому, звучать рядки.

“For it’s true I am guideb, 
by my Programme that reaches the sun. 
I’m your bare nerves, strong-wrought, 
and your muscles strained taut!”

На жаль, не все бездоганне в аналі
зованій збірці, і допитливий двомовний 
читач може зробити деякі закиди, знай-

ФАКТИ О  ПОДІЇ

Микола Тихонов, Микола 
Бажан, Платон Воронько, 
Ярослав Смеляков та ін.

Один з минулорічних номе
рів тижневика «Московские 
новости», що виходить анг
лійською, французькою, іс
панською й арабською мо
вами, присвячено Україн
ській Радянській Соціаліс
тичній Республіці.
У спеціальному додатку (на 
8 сторінках) тижневик на

друкував ряд матеріалів, у 
яких розповідається про 
розвиток промисловості, 
сільського господарства, 
науки та культури нашої 
республіки. Діячі культури 
і мистецтва Радянської Ук
раїни О. Гончар, Т. Яблон- 
ська, М. Кондратюк, Г. Май- 
борода, В. Зноба розпові
дали про розвиток культу
ри українського народу в 
умовах розвинутого соціа
лістичного суспільства. З 
тижневиком «Московские

новости» знайомляться чи
тачі 134 країн світу.

Київський Державний Уні
верситет імені Т. Г. Шев
ченка по праву називають 
одним з провідних центрів 
країни, які готують спеціа
лістів високої кваліфікації. 
Добре відомий вуз і за ру
бежем. Тепер в його бага
тотисячному колективі нав
чається понад 1300 юнаків
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шовши в ній окремі неточності й недо
гляди. Звичайно, є чимало й дискусій
них проблем: адже переклад —  мистецт
во, а в мистецтві аж ніяк не все е лег
ким і зрозумілим. В окремих перекла
дах трапляються порушення норм ан
глійського синтаксису (а в ньому, як ви
словився М. Рильський, —  «душа мо
ви»): тут часто, частіше, ніж в оригіна
лі, зустрічається інверсія як стилістична 
фігура, а частотний параметр вжитку її, 
навпаки, в українському художньому 
мовленні значно вищий, ніж в англійсь
кому. Тому, хоча рядки типу:

“Her fraternal sons from Ukraine who
fell

in battle, she buried in her soil...”
—  що відповідають в оригіналі рядкам:

«Вона в боях підкошених братів 
Із України хоронила в полі»,—

припустимі, та все ж такими конструк
ціями не треба надуживати. Емфатична 
інверсія, де-не-де вкраплена в англій
ський поетичний текст, несе велике се- 
мантико-стилістичне навантаження: зуст

річаючись надто часто, вона справляє 
враження недоречного буквалізму. В пе
рекладі часом трапляються словосполу
чення, не властиві англійській мові, на 
кшталт виразу «То horse, boys!» (стор. 
7), що виник під впливом українського 
«гей, на коні», замість притаманного ан
глійській мові «mount, boys!»

На прикрий семантичний недогляд 
натрапляємо в перекладі рядків Л. Пер- 
вомайського:

«Травневий цвіт,
весняний шал землі» —

“May flowers,
the earth’s gay shawl («шаль»)

of spring”.
Мабуть, доречно було б подати у 

книжці хоча б короткі біографічні дані 
про авторів. Та ці окремі недогляди аж 
ніяк не знижують загальної високої вар
тості збірки, що понесе в англомовний 
світ вкарбовану в художнє слово прав
ду про Великий Жовтень.

Р о к с о л я н а  З О Р І В Ч А К

Львів.

ВИДАНО В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ

ЛЕОНІД НОВИЧЕНКО ЧЕСЬКОЮ  МОВОЮ
Leonid Novycenko. Ovahy a vyhledy. Vybor state. “Cesko- 
slovensky spisovatel”, Praha, 1977.

Празьке видавництво «Ческословенски і студій Л. М. Новиченка під назвою 
спісовател» у великій серії «Критичні «Роздуми і огляди». Це перше книжкове 
обрії» видало книгу вибраних статей видання з українського радянського літе-
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і дівчат з 80 країн світу. У 
1966 р. кафедри і лабора
торії прийняли перших сту
дентів з Німецької Демо
кратичної Республіки, а за 
останні п’ять років КДУ 
прийняв у порядку міжву
зівського співробітництва 
120 учених та 450 студентів- 
практикантїв Лейпцігського 
університету. За великі зас
луги в підготовці кадрів 
для народного господарства 
країни Державна Рада НДР 
нагородила Київський уні

верситет орденом «Прапор 
Праці» першого ступеня.

Два концерти кіровоград
ського Заслуженого само
діяльного ансамблю танцю 
УРСР «Ятрань» у Нью-Йор
ку восени минулого року 
збіглися з першими днями 
перебування делегації Ук
раїнської РСР на XXXII се
сії Генеральної Асамблеї 
О О Н . Потім ансамбль від

був у тривалу гастрольну 
подорож по 46 містах СШ А. 
Американські газети неод
норазово висловлювали своє 
захоплення митцями з Ра
дянської України.

Польський Державний ан
самбль пісні і танцю «М а- 
зовше» був заснований у 
1945 році відомим компози
тором і знавцем польсько-
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ратурознавства в соціалістичній Чехосло- 
ваччині. Однак зауважимо, що знайомст
во чехословацького читача з-українською 
радянською літературно-критичною і ес
тетичною думкою починаться не з рецен
зованої книги.

Вже на початку 50-х років, у період 
боротьби за зміцнення теоретичних ос
нов методу соціалістичного реалізму й 
засвоєння досвіду радянської літератур
ної науки в оволодінні марксистсько-ле
нінською методологією, чеські видання 
творів української класики супроводжу
ються вступними статтями О. І. Білець- 
кого та Є. П. Кирилюка (1951). У  цей 
же період перекладаються і перші тео
ретичні статті українських літературо
знавців. Так поважний академічний жур
нал «Совєтска вєда —  Література» 
(«Радянська наука. Серія Література», 
1953, № 5) друкує теоретичну працю 
М. 3. Шамоти «Про майстерність ком
позиції», яка привернула увагу редакції 
високим рівнем аналітичного осмислен
ня живого літературного процесу. В 
цьому ж номері журналу статтею Є. П. 
Кирилюка «Шевченко і російська де
мократична критика 40— 60-х років» 
була представлена й українська ра
дянська історико-літературна наука.

З часом знання чеського і словаць
кого читача про українське радянське 
літературознавство розширюється за ра
хунок нових публікацій, серед яких ба
чимо і грунтовну статтю Л. Новиченка 
«Максим Горький і українська радянсь
ка література» (журнал «Прага— Моск
ва», 1954, № 8). У  висвітленні принци
пово важливих явищ розвитку радянсь
кої літератури редакція журналу знахо
дила чимало аналогій з процесами ста
новлення вітчизняного соціалістичного 
мистецтва.

Отже, можна сказати, що книжкове

видання вибраних праць Л. Новиченка 
в чеському перекладі —  це вже певний 
підсумок традиційного інтересу чехосло
вацької мистецької громадськості до по
шуків і здобутків усієї радянської есте
тичної і літературно-критичної думки. 
За це промовляє і самий факт видання 
книги в широко задуманій серії «Кри
тичні обрії», в якій, до речі, вийшли 
(поряд з працями провідних чехосло
вацьких критиків-марксистів) дослід
ження й ряду інших радянських вчених, 
зокрема «Позитивна естетика» А. В. 
Луначарського, «Генезис соціалістично
го реалізму» Д. Ф. Маркова та «Проб
леми історичного розвитку літератури» 
Г. М. Поспелова.

Рекомендуючи книгу читачеві, видав
ництво у рекламній анотації підкреслює, 
що попри обмежений обсяг, вона все 
ж дає уявлення не тільки про загальний 
творчий профіль автора, а й про основ
ні напрями й тенденції сучасного літе
ратурознавчого мислення в Радянсько
му Союзі.

Виходячи із загальних засад названої 
серії, радянський упорядник рецензова
ного видання славіст В. Моторний мав 
на меті представити науково-критичний 
доробок Л. Новиченка як на загально
теоретичному, так і на конкретно-пізна
вальному рівні. З цього погляду добір 
статей для перекладу видається досить 
вдалим.

Із шести вміщених тут статей три 
мають загальнотеоретичний характер —  
тут автор глибоко трактує «діалектику 
реалізму, стилю, методу і їх відношен
ня до життя», а також проблему соціа
лізму, людини і природи, як предмет 
поетизації в радянській літературі (ст. 
«Революційна діалектика марксистсько
го реалізму», «Стиль— метод— життя», 
«Вся безліч животвору» або в перекла-
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го музичного фольклору Та
деушем Сигетинським і ви
датною артисткою Мірою 
Зілінською -  Сигетинською. 
Ансамбль дебютував у 1950 
ропі. Добре відомий у бага
тьох країнах світу «Мазов- 
ше» неодноразово виступав 
перед глядачами Радян
ського Союзу. На минуло
річні гастролі по нашій 
країні, зокрема в Києві, ан
самбль привіз програму, 
поновлену за рахунок 
фольклору найрізноманітні
ших районів Польщі —  Ж е-

шувщини, Любліна, Зеленої 
Гури та інших.

Словацький журнал «Ревю 
светозей літератури» (№ 5, 
1977) опублікував уривок з 
«Пісні бійця» Миколи Ба
жана, оповідання Петра 
Панча «Тихон ів лист» та 
Сергія Плачинди «Ціцерон».

Під рубрикою «М и і світ» 
белградська газета «Політи
ка» (25.VIII.77) опублікувала 
статтю «Наша література

українською мовою». І? ав
тор письменник Р. Братич, 
який побував нещодавно з 
делегацією югославських 
літераторів на Україні, роз
повів читачам газети про 
стан перекладання та дослі
дження югославської літе
ратури в нашій республіці, 
про підготовку кадрів у від
ділі славістики філологіч
ного факультету Київського 
університету, про роботу, 
яку ведуть славісти Інститу
ту мистецтвознавства, фольк
лору та етнографії та Ін-
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ді —  «Дослухатися царства величної 
природи»); три інші розвідки присвяче
ні П. Тичині, М. Бажану та О. Дов
женку.

Можна лише пошкодувати, що до кни
ги не ввійшли теплі ліричні етюди Но- 
виченка про творчість Максима Риль
ського і критичні огляди нашої моло
дої поезії.

Позитивною рисою книги є те, що 
вона дає можливість допитливому чи
тачеві вийти на простір загального про
цесу чехословацько-радянських літера
турних взаємин. Статті про творчість 
Довженка, Бажана і Тичини, а також 
студії загальнотеоретичного плану суп
роводжуються бібліографічними довід
ками, в яких названо всі окремі книж
кові видання згаданих авторів у чесь
ких перекладах. Отже, попередньо орі
єнтований на відповідні тексти читач 
активніше сприйматиме науково-критич
ні роздуми Л. Новиченка над художнім 
доробком відомих українських майстрів 
слова. Якщо при цьому врахувати й ту 
обставину, що коло історико-літератур- 
них спостережень Л  Новиченка завж
ди дуже широке і охоплює найхарактер
ніші явища радянського і світового лі
тературного процесу, то інформативне 
навантаження його «Роздумів і оглядів» 
постане ще вагомішим. Приємно конста
тувати, що й ця риса критичного пись
ма радянського вченого також знайшла 
належну оцінку чеських видавців і ре
дакторів. У  вже цитованому слові до 
читача головна редакція серії «Критич
ні обрії» зазначає, що конкретні статті, 
присвячені творчості Тичини, Бажана і 
Довженка, також мають загальнотеоре
тичний характер, оскільки «авто^ аналі
зує творчий шлях цих митців на широ
кому соціальному й літературному фо
ні... Читач матиме уявлення як про ба

гатство літературного процесу на 
дянській Україні, так і про становлення 
і розвиток усієї літератури соціалістич
ного реалізму».

Гадаємо, що саме цей аспект книги 
Л. Новиченка особливо важливий для 
зміцнення теоретичних позицій сучасної 
марксистської критики в братній Чехо- 
словаччині.

Добре враження справляє переклад 
В. Жідліцького. Заслуговує схвального 
слова і загальна культура видання. 
Щоб полегшити читачеві виходи в за
гальний літературний процес Радянсь
кої України, перекладач супроводжує 
текст посторінковими примітками, в 
яких дає пояснення історичних імен, лі
тературних організацій, течій тощо. Ко
ментар при нагоді подає навіть відомос
ті про раннє сприйняття чеською кри
тикою того чи іншого явища або авто
ра (наприклад, маловідомий у нас від
гук И. Гори 1926 р. про П. Тичину як 
про «найбільшого поета сучасної Украї
ни» —  стор. 139).

Книгу вибраних статей Л. Новиченка 
супроводжує післямова радянських вче
них —  В. Моторного та Ф. Неборячка. 
Вміщені в томі статті й дослідження, за 
значають вони,—  лише невелика частина 
його доробку. Проте й вона відбиває най
характерніші тенденції літературно-кри
тичного мислення в Радянському Союзі 
і здобуті «рубежі на шляху переможного 
розвитку соціалістичної естетики взага
лі» (стор. 211).

Видання вибраних праць Л. М, Нови
ченка в Чехословаччині —  ще один 
відрадний факт плідної взаємодії соціа
лістичних культур на сучасному етапі.

Василь Ш ЕВЧУК

ФАКТИ Ф ПОДІЇ •  ЯВИЩА

ституту літератури АН УРСР. 
Позитивну оцінку дано 
книжці В. Лірниченка «Сер
бохорватська народна ліри
ка» (1977 р.), зазначено, що 
«на сьогоднішній день ук
раїнською мовою перекла
дено багато творів на
ших письменників, над яки
ми працювали відомі укра
їнські перекладачі Віль Гри- 
мич, Іван Ющук, Захар Гон
чарук та Андрій Лисенко... 
Цікаво згадати, —  говори
ться далі, —  що окремі тво
ри розділу «Ядран» остан

ньої поетичної добірки 
«Квінта» (1977 р.) одного з 
українських перекладачів—  
Захара Гончарука, виникли 
внаслідок зацікавленості та 
поетичного натхнення лірич
ними мотивами Десанки 
Максимович і Скендера Ку- 
леповича». Автор статті від
значив і антологію Р. Луб - 
ківського «С ло в ’янське не
бо» (1972 р.), до якої уві
йшли твори найвидатніших 
представників югославської 
літератури, книгу оповідань 
класика словенської літера

тури Івана Цанкара, видану 
до ювілею письменника, а 
також публікації югослав
ської поезії, прози та кри
тичних матеріалів на сто
рінках журналу «Зсесзіт».

♦♦**♦♦*

У восьмому номері журна
лу «Куба» (1977 р.), що ви
ходить іспанською і росій
ською мовами, зміщено 
статтю Сергія Борщевсько- 
го «Кубинська література на 
сторінках «Всесвіту».
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ТАЄМНА ВІЙНА 
ПРОТИ ІНАКОМИСЛЯЧИХ

Американський військовослужбовець Джон Діппел звернувся до команду
вання за дозволом поширити на базі листівку, що містила уривок з Декларації 
незалежності. Здавалося, важко відмовити в такому клопотанні, адже йшлося 
про документ, що проголошував утворення Сполучених Штатів Америки як не
залежної держави, а його автором був один з «батьків-засновників» Штатів, а 
згодом і їхній президент Томас Джефферсон. Однак ревний страж «національ
ної безпеки» майор Х ’ю Хенсон угледів у проханні Діппела небезпечний замір: 
адже той обрав з Декларації незалежності розділ, де мова йшла про право кож
ної людини на життя, свободу і прагнення до щастя, про право народу на рево
люцію, на заміну існуючої форми правління. Ці слова здалися майорові небез
печною крамолою. Що станеться з американською армією, якщо її солдати 
переймуться вірою у невід’ємне право кожного народу «змінити чи знищити» 
небажану йому форму правління й «запровадити новий уряд», засновуючи його 
на таких принципах, які він вважатиме «найбільш придатними для гарантування 
своєї безпеки і щастя»? Яким же чином вдасться змусити солдатів стріляти 
в беззбройних студентів, придушувати заворушення в негритянських гетто або 
спалювати напалмом села далеко за океаном?

Не вагаючись, майор наклав резолюцію на клопотанні: відмовити. У  поясню
вальній записці він, не втримавшись, написав те, що думав: «Якщо говорити 
ціпком відверто, то Декларація незалежності є підривним документом».

Полум’яні слова Декларації видаються нині #в СШ А підривними не тільки 
майорові. Чимало людей із званнями вищими, ніж у Хенсона, хотіли б перетво
рити цей документ на позбавлену життя реліквію американської історії. Дехто 
хотів би вихолостити реальний зміст і з «Білля про права»,—  перших десятьох 
поправок до конституції СШ А, що проголошували демократичні права і свободи 
громадян.

«Перша і четверта поправки до конституції СШ А гарантують громадянам 
свободу слова, друку, зборів і асоціацій, а також захищають кожного від необ
грунтованих замірів на його особистість, дім, папери або особисті речі,—  сказано 
в опублікованому в червні 1977 року Комуністичною партією СШ А документі 
про стан проблеми з правами людини в СШ А. —  ...Проте ці найважливіші людські 
права грубо порушуються федеральними установами, які є складовою так звано
го «розвідувальноїо співтовариства» —  Федеральним бюро розслідувань (ФБР), 
Центральним розвідувальним управлінням (ЦРУ), Агентством національної без
пеки (АНІЦ, розвідувальними управліннями міністерства оборони, а також голов
ним податковим управлінням».

Порушення елементарних прав людини відбувається в Сполучених Штатах 
по багатьох лініях і охоплює всі сторони життя: це —  масове безробіття, расова 
дискримінація, панування великого капіталу над виборними інститутами та засо
бами масової інформації, антидемократичне та антиробітниче законодавство, су
дові безчинства над борцями за громадянські свободи, поліцейське свавілля, то
тальне стеження за мільйонами американців. Нижче мова піде про деякі факти 
таємної війни, яку Вашінгтон провадив і провадить далі проти своїх інакомисля
чих громадян.
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...8 березня 1971 року група молодих американців, що проникла у відділен
ня Федерального бюро розслідувань у невеличкому містечку Медіа (штат Пен
сільванія), виявила там документи під кодовою назвою «Коінтелпро». Документи 
ці були згодом опубліковані -в пресі. Так американська громадськість вперше 
довідалася про головну таємну програму боротьби з демократичними силами, яку 
ФБР провадило в післявоєнний період. «Контррозвідувальна програма» (скоро
чено «Коінтелпро»), формально прийнята в 1956 році, являла собою масований 
наступ правлячих кіл СШ А на інакомислячих. Вона спрямовувалася не тільки 
проти комуністичної партії, але й проти різних негритянських, студентських, ан
тивоєнних та інших громадських організацій. Всього у рамках цієї програми 
ФБР виконало 2370 окремих операцій.

Програма «Коінтелпро» відрізнялася від інших програм ФБР по боротьбі 
з прогресивними силами. Вона включала не лише стеження, засилання інформа
торів та провокаторів, але й активні дії, спрямовані на підрив і розвал демокра
тичних організацій. Заради здійснення цієї мети ФБР вважало за можливе 
використовувати будь-які брудні методи. За визнанням безпосереднього керівни
ка програми помічника ФБР У. Саллівена, «це був грубий, жорстокий і бруд
ний бізнес».

Коли американській громадськості стали відомі подробиці «брудного бізне
су» ФБР, високопоставлені вашінгтонські діячі поспішили перекласти всю прови
ну на саме бюро, яке, мовляв, діяло з власної ініціативи, без відома й схвален
ня уряду. Сьогодні, однак, можна документально довести, що ці офіційні особи 
зовсім не були нетямущими простаками, за спинами яких ФБР займалося своїми 
антиконституційними справами.

З самого початку здійснення програми «Коінтелпро» ФБР інформувало про 
неї Білий дім і конгрес. У  доповідній записці спеціальному помічникові прези
дента Ейзенхауера Р. Катлеру та міністру юстиції X. Роджерсу директор ФБР 
доповідав: « У  серпні 1956 року ФБР розпочало виконання програми, мета якої 
сприяти підриву Комуністичної партії СШ А... Для досягнення наших цілей були 
використані різні методи». Гувер перелічує деякі з них: використання провокато
рів з метою розпалювання ворожнечі всередині організацій, анонімне розсилання 
антикомуністичних матеріалів тощо. Про хід виконання програми «Коінтелпро» 
керівництво ФБР регулярно усно інформувало і членів уряду і конгрес, ще 
виділяв бюро будь-які потрібні йому кошти.

ФБР оголосило про припинення програми «Коінтелпро» у 1971 році тільки 
після того, як про неї стало відомо громадськості. Це, однак, не означало, що 
ФБР дійсно повністю згорнуло подібні операції проти демократичних сил. У  до
повідній, надісланій одним з керівників ФРБ Ч. Бреннаном —  У. Саллівену, 
прямо говориться, що у «виняткових випадках» операції провадитимуться з доз- 
Еолу ФБР.

Характерне й інше. Міністерство юстиції СШ А засудило в 1974 році зов
сім не всю програму «Коінтелпро», а лише «окремі випадки практичної діяльнос
ті» ФБР. «Переважну частину акцій у рамках цієї програми,—  заявило міністер
ство юстиції,—  становили законні й слушні розвідувальні та розслідувальні опе
рації й методи».

Висловлені деякими американськими оглядачами побоювання, що фактично 
операція «Коінтелпро» триває й далі, не позбавлені підстав. Сенатська комісія, 
очолювана сенатором Ф. Черчем, встановила вже після того, як «Коінтелпро» 
нібито було припинено, що ФБР і далі проводило подібні операції. У  своїй 
доповіді комісія Черча пише: «Фактично «Коінтелпро» провадилася як окремі 
операції ще перш, ніж її було формально затверджено. Тому, і це є особливо 
важливим, операції типу «Коінтелпро» можуть провадитися й сьогодні, але вже 
під рубрикою «розслідування».

Документи свідчать про те, що Білий дім не тільки був поінформований про 
таємні операції розвідувально-каральних органів проти інакомислячих, але й всі
ляко їх заохочував.

Наприкінці серпня 1968 року в Овальному кабінеті Білого дому президент 
Джонсон зустрівся з директором Центрального розвідувального управління Рі- 
чардом ХелмсОхМ. Президент був роздратований і збуджений, і Хелмс добре розу
мів його стан: хоча до В’єтнаму надсилали все нові й нові контингенти, бажаного 
зламу в перебігу війни не було видно. На додаток до цих невдач все тривожні
шими ставали повідомлення з внутрішнього фронту: пожежі в негритянських 
гетто, заворушення в університетських містечках, зростання виступів за припи
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нення війни. Навіть тут, в Овальному кабінеті, було чутно голоси демонстрантів: 
стоячи по той бік огорожі, яка оточує Білий дім, вони зухвало скандували:

Гей, гей, гей, Ел Бі ДжейГ 
Скільки ти вже вбив дітей?!

Цього дня президент заявив Хелмсу, що його цікавить будь-яка інформація 
про зарубіжні зв’язки американських дисидентів і, особливо, учасників антивоєн
ного руху. «Мені потрібна інформація,—  говорив Джонсон,—  яка покаже, що всі 
ці противники війни перебувають під іноземним впливом або контролем, що вони 
діють під дудку комуністів. Потрібно розкрити цю міжнародну змову».

Пізніше, в 1975 році, даючи свідчення в Комісії по розслідуванню 
діяльності ЦРУ на території СШ А, Хелмс заявив: «Президент Джон
сон виявляв постійний інтерес до інформації про зарубіжний вплив на амери
канських дисидентів. Я не пам’ятаю, щоб Білий дім видавав з цього приводу 
письмову директиву, але в усній формі про це нагадувалося щотижня, майже 
щодня. А  коли президент постійно питає тебе, «чи є якась інформація з цього 
приводу?», або «як просувається справа з вашим розслідуванням?», «чи вдалося 
вам знайти якусь інформацію з цього питання?» —  хоча це і не є формальною 
директивою, однаково, на мій погляд, зобов’язує директора ЦРУ знайти шляхи 
поліпшення своєї роботи, роботи управління. І створення спеціального підрозділу 
було, на мою думку, правильним заходом, необхідним для поліпшення роботи 
агентства в цій галузі». Так ЦРУ розпочало здійснення широкої програми по 
боротьбі з демократичними силами всередині СШ А, хоча це й заборонялося 
законом. Ця програма дістала кодову назву «Хаос».

Формальна директива про початок проведення програми «Хаос» була видана 
в серпні 1967 року. В межах ЦРУ створили новий підрозділ —  Групу спеціаль
них операцій. Штат її співробітників незабаром зріс до 52 чоловік. Вся діяль
ність групи була оточена завісою таємничості, незвичної навіть для ЦРУ. Групу 
розмістили у підвалах штаб-квартири ЦРУ в Ленглі. Всі її зв’язки були суворо 
обмежені й піддавалися ретельному контролю. З документами, які виходили від 
групи «Хаос», були ознайомлені, крім ЦРУ, тільки в Білому домі та ФБР.

Закордонним відділенням ЦРУ надсилалися шифровані телеграми з вимога
ми збирати інформацію про «зарубіжні зв’язки» учасників антивоєнного руху 
Як зазначалося в одній з депеш ЦРУ, його цікавили зарубіжні зв’язки від «ви
падкових контактів, заснованих просто на взаємному інтересі, до... старанно 
контрольованих каналів».

Під час операції «Хаос» стеження здійснювалося за провідними антивоєн
ними, негритянськими, жіночими, молодіжними та іншими громадськими демо
кратичними організаціями. Серед них були —  Студенти за демократичне суспіль
ство; Національний мобілізаційний комітет за припинення війни у В’єтнамі; 
Студентський координаційний комітет ненасильницьких дій; Священики й миря
ни, занепокоєні війною у В’єтнамі; Жінки —  за мир; Рух американських 
індіанців; партія «Чорні пантери»; Рух за визволення жінок; Група опору призо* 
ву в армію; редакція журналу «Фрідомуейз» та багато інших.

15 жовтня 1967 року директор ЦРУ надіслав у Білий дім першу з аналі
тичних допдвідей, підготованих за програмою «Хаос». У  пояснювальній записці 
на ім’я президента Джонсона говорилося: «При цьому надсилаю «Дослідження 
про рух за мир у СШ А», підготоване за вашою вказівкою».

Поступово рамки програми «Хаос» розширювалися: ЦРУ вже не обмежу
валося стеженням тільки за противниками війни у В’єтнамі. У  депешах, надісла
них ЦРУ своїм відділенням у країнах Західної Європи, говорилося: «Як бага
тьом із вас відомо, штаб-квартира провадить цілком таємну, надзвичайно важ
ливу програму, що стосується іноземних контактів окремих американців 
та «ліво-радикальних» організацій. До цієї категорії включені радикальні сту
денти, антивоєнні активісти, противники призову в армію й дезертири, чорні 
націоналісти, анархісти та групи «нових лівих».

Поряд з використанням своєї власної розвідувальної мережі, ЦРУ зверну
лося до «дружніх зарубіжних розвідслужб». Мова йшла про розвідслужби країн 
НАТО, що зайвий раз свідчить про характер цього блоку. ЦРУ просило своїх 
колег передати інформацію про «іноземні контакти» американських громадян, 
які є в їхньому розпорядженні.

Одночасне група «Хаос» почала створювати свою власну агентурну мережу 
на території США. 1

1 Ел Бі Джей — L. В. J. — ініціали президента Л. Б. Джонсона.
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Спрямовуючи перші доповіді президентові Джонсону, директор ЦРУ Хелмс 
попереджав, що вони, мовляв, мають попередній характер, посилався на те. що 
в розпорядженні ЦРУ поки що нема необхідних матеріалів. Але пізніше, коли було 
широко розгорнуто за рубежем і в самих СШ А збирання матеріалів про демо
кратичні рухи, Хелмс уже більше не міг відмагатися відсутністю розвідувальних 
даних. Ризикуючи викликати невдоволення, глава ЦРУ надіслав у січні 1968 
року в Білий дім доповідь, де говорилося, що групи «комуністичного фронту» 
не контролюють студентських організацій, а останні не підтримують широких 
зв’язків із зарубіжними радикалами. Восени того самого року Джонсонові було 
надіслано ще одну доповідь про молодіжний рух. У  ній також визнавалося, що 
він не є наслідком міжнародної змови.

У  лютому 1969 року цю саму доповідь, але в переробленому вигляді, Хелмс 
надіслав новому президентові Р. Ніксону та державному секретарю Г. Кіссіндже- 
ру. У  супровідному листі Хелмс зауважував, що здійснене ЦРУ стеження за 
американськими студентами є незаконним. «Ця діяльність виходить за межі, пе
редбачені статутом ЦРУ. Нема потреби підкреслювати, наскільки таємною ро
бить це дану доповідь. Якщо хтось довідається про її існування, це потягне за 
собою неприємності для всіх причетних осіб».

У  Білому домі, проте, вирішили продовжувати операцію, незважаючи на її 
незаконний характер.

З приходом до влади нової адміністрації, Білий дім і далі вимагав від ЦРУ 
відомостей про «іноземний вплив» на антивоєнний рух. Білий дім постійно дорі
кав ЦРУ за те, що в його доповідях були відсутні ці бажані дані. 20 червня 
1969 року помічник президента Ніксона Том Хастон у меморандумі заступникові 
директора ЦРУ зазначав: «Президент наказує підготувати доповідь про зарубіж
ну комуністичну підтримку рухів революційного протесту в країні. Поняття 
«підтримки» повинно тлумачитися широко, включаючи всю діяльність комуністів 
за кордоном, спрямовану на заохочення руху революційного, протесту в СШ А 
або надання йому допомоги». А  далі йшло більш суворе попередження: «На 
підставі раніше надісланих президентові доповідей можна зробити висновок, що 
наша нинішня здатність збирати розвідувальну інформацію в цій галузі не від
повідає вимогам».

Нові звіти ЦРУ знову не виправдали сподівань Білого дому. В червні 1969 
року група «Хаос» підготувала «Спеціальну доповідь про зарубіжну комуністич
ну підтримку рухів революційного протесту в СШ А». Всупереч широкомовному 
заголовкові, у супровідному листі визнавалося: «Є дуже мало даних про те, що 
зарубіжні комуністи надають фінансову підтримку рухам революційного протес
ту в СШ А або допомагають їм у навчанні кадрів. Нема ніяких свідчень і того, 
що іноземні комуністи спрямовують або контролюють хоч один рух революцій
ного протесту в СШ А». Незважаючи на це, Білий дім і далі продовжував вима
гати компрометуючу інформацію про «іноземний комуністичний контроль» над 
демократичними рухами у США.

Але якої ж саме інформації так настійно домагалися спочатку президент 
Джонсон, а потім президент Ніксон? Адже американські борці за мир і не при
ховували своїх зарубіжних контактів. Громадський рух за припинення злочинної 
агресії у В’єтнамі охопив усі країни й континенти. В ньому брали участь люди 
найрізноманітніших політичних поглядів —  від комуністів і соціалістів до лібера
лів і навіть консерваторів. їхні конференції, форуми, мітинги та демонстрації 
відбувалися відкрито. І на них відкрито перед мікрофонами виступало багато 
чесних американців, що протестували проти продовження брудної війни. Деякі 
з них брали участь у роботі Міжнародного трибуналу, по розслідуванню воєнних 
злочинів у В’єтнамі, створеного з ініціативи всесвітньовідомого англійського вче
ного Бертрана Рассела, інші —  давали свідчення у Міжнародній комісії по роз
слідуванню злочинів СІЛА  у В’єтнамі, що засідала у Стокгольмі.

Антивоєнний рух Сполучених Штатів охоплював найширші верстви суспіль
ства. У  поході на Пентагон (21 жовтня 1967 року), що викликав переляк у Бі
лому домі, брало участь 150— 200 тисяч чоловік. Серед них були «нові ліві» й 
ліберали, священики й комуністи, ветерани війни у В’єтнамі і борці за громадян
ські права, профспілкові активісти і домогосподарки. Це був справді всенародний 
патріотичний рух. Але в Білому домі не бажали цього визнати. Обидва прези
денти настійно хотіли отримати інформацію про те, що «комуністичні країни 
використовують наші внутрішні проблеми з метою проведення підривної діяльнос
ті й шпигунства. Особливий інтерес становлять будь-які свідоцтва того, що вони 
спрямовують, контролюють, навчають і фінансують» антивоєнні та інші громад
ські організації. Інакше кажучи, обидва уряди шукали такої інформації, за до
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помогою якої можна було б скомпрометувати і підірвати ці рухи, оголосити їх 
зброєю іноземних держав, а їхніх керівників —  учасниками міжнародної кому
ністичної змови. Однак цим задумам Білого дому не судилося здійснитися. І не 
тому, що ЦРУ та інші розвідувальні відомства не виявили належної стараннос
ті. Тих даних, які вони так жадали отримати, не існувало взагалі. Антивоєнний 
рух та інші рухи соціального протесту виросли на американському грунті. їхніми 
рушійними силами були не зарубіжні циркуляри, а глибоке невдоволення мас 
війною, расовою дискримінацією, бідністю та іншими вадами американського 
суспільства.

Крім ФБР та ЦРУ, в широких масштабах провадять стеження за амери
канцями й інші відомства.

Приблизно в 50 кілометрах од штаб-квартири ЦРУ в Ленгмі, поряд з 
шосе, що з’єднує столицю СШ А з містом Балтімор, розташувалася довга 
триповерхова споруда. Офіційно це місце іменується Форт-Джордж-Мід. Тут 
міститься Агентство національної безпеки, яке американська преса характери
зує як найзасекреченіше, найтаємничіше і найбагатше серед усіх розвідуваль
них відомств СІЛА. «Штаб-квартира ховається за трьома огорожами, —  пові
домляв журнал «Ремпартс» —  внутрішню і зовнішню огорожі увінчує колючий 
дріт, середня являє собою п’ятижильний електричний кабель. Спеціально навче
ні морські піхотинці несуть службу на чотирьох сторожових Еежах, розташованих 
через рівні інтервали навколо всього комплексу. Всі, кому дозволений вхід до 
агентства, мають особливі значки: зелені —  відкривають доступ до «цілком сек
ретних» документів, червоні —  до просто «секретних». Навіть швейцари прохо
дять перевірку, подібну допускам до таємних шифрованих матеріалів. У  Форт- 
Джордж-Міді розташований командний центр широкої і розгалуженої мережі збіь 
рання розвідувальної інформації, співробітники зайняті дешифровкою військо
вих, дипломатичних і комерційних кодів усіх країн світу: вони аналізують зібра
ні матеріали і передають наслідки досліджень іншим розвідувальним відом
ствам СШ А».

Тільки в останній час стало відомо, що АН Б займається радіоелектронною 
розвідкою і навіть збиранням інформації про американських громадян. З цією 
метою агентство використовує найновішу електронну апаратуру. Говорячи про 
широкі можливості, які дають для ведення шпигунської діяльності ці досконалі 
технічні засоби, сенатор Ф. Черч з тривогою відзначав, що «ці можливості мо̂  
жуть бути використані всередині країни проти американських громадян. У 
американців не залишиться ніякого права на недоторканість особистого життя, 
оскільки існує можливість контролюваїи абсолютно все —  телефонні розмови, 
телеграми. Не виявиться місця, де можна сховатися від цього».

Агентство національної безпеки було створено на підставі «цілком секрет
ного» меморандуму президента Трумена міністру оборони і державному секре
тарю 24 жовтня 1952 року. Конгрес не затверджував створення АНБ, не за
тверджує і його фондів, які губляться у бюджеті міністерства оборони (агент
ство формально є його підрозділом).

Текст меморандуму президента визначає завдання АН Б досить розплив
часто. В ньому йдеться про необхідність збирати політичну, економічну і вій
ськову інформації як про частину завдання агентства —  провадити «розвідку 
за кордоном». Агентство інтерпретувало цю директиву як дозвіл провадити 
стеження за американськими громадянами, коли вони використовують засоби 
міжнародного зв’язку.

Початково АНБ стежило за американцями, що здійснюють поїздки на Кубу 
іа в інші соціалістичні країни, а також у зв’язку із завданням безпеки прези
дента та інших високих офіційних осіб. З осені 1967 року масштаби діяльності 
АНБ різко зростають. В цей час за вказівкою згори міністерство ар*шї створило 
спеціальний підрозділ для стеження за учасниками громадянських заворушень, 
його завданням було збирання інформації про «можливий зарубіжний вплив» 
на організації, які виступають за громадянські права і проти війни у В’єтнамі. 
Пізніше у сенатській комісії генералу У. Ярборо поставили питання: «Чи не ви
никло у вас враження, що ці директиви виходили від президента або якоїсь 
іншої особи в Білому домі?» Керівник армійської розвідки відповів так: «Чи
мало фактів свідчили про те. що президент, так само, як і міністр юстиції й 
директор ФБР, виявляли свою глибоку зацікавленість у цьому питанні».

ФБР, ЦРУ, таємна служба та інші розвідувальні відомства передали в 
1967 році списки американців, за якими АНБ повинно було б провадити сте
ження. Пізніше ці списки, куди входили учасники антивоєнного, негритянського
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та інших демократичних рухів, у цілому близько 1200 чоловік та суспільних 
організацій, не раз поновлювалися. Всі їхні міжнародні зв’язки перебували під 
постійним контролем, вібрані відомості надсилалися іншим розвідувальна» 
установам. У  1967 — 1973 роках АНБ надіслало їм близько 2000 доповідей.

У  липні 1969 року АНБ розпочало програму під кодовою назвою «Міна
рет». Вона передбачала збирання інформації «про зарубіжні уряди, організації 
та окремих осіб, які намагаються виявити вплив, координувати або контролюва
ти діяльність організацій чи окремих осіб у СШ А, і які могли б підбурювати до 
іромадянських заворушень та підриву національної безпеки СШ А іншим 
шляхом». Друге завдання програми «Мінарет» —  збирання інформації про 
«американські організації та окремих осіб, діяльність яких могла б призвести 
до громадянських заворушень або підриву національної безпеки СШ А іншим 
шляхом».

Ще однією важливою акцією АН Б була операція під кодовою назвою 
«Трилисник». До травня 1975 року Агентство національної безпеки отримувало 
копії всіх міжнародних телеграм, а аналітики агентства переглядали щомісяця 
приблизно 150 тисяч телеграфних повідомлень.

АНБ постійно контролює не тільки телеграфні, але й телефонні та інші 
контакти, підслуховує міжнародні телефонні розмови американців. Вся інфор
мація, отримувана від найбільших американських телеграфних компаній, від 
численної армії радіооператорів, що провадять цілодобове підслуховування чу
жих радіостанцій, та з численних інших джерел, опрацьовується на ЕОМ. Елек
тронно-обчислювальна машина має визначити, чи не міститься в повідомленні 
слово або фраза, заздалегідь уведені до пам’ятного пристрою. Якщо в посланні 
міститься фраза із певним іменем, адресою чи дією, ЕОМ передруковує повний 
текст повідомлення, яке потім детально аналізується.

У  Білому домі постійно виявляли великий інтерер до матеріалів стеження 
АНБ за американцями. В одній із своїх доповідних відповідальний працівник 
Білого дому Том Хастон писав, що «інформація, отримувана від АНБ, має 
особливу цінність для Білого дому». З доповідної Хастона можна зрозуміти, 
що АНБ регулярно передавало і передає цю інформацію президентові.

Важливу роль і в таємному стеженні за американцями, і в насильницькому 
придушенні масових виступів соціального протесту відіграє Пентагон та його 
розвідслужба.

...У грудні 1970 року під склепіннями Капітолію вибухнув політичніш 
скандал. Сенатор Сем Ервін, голова сенатської підкомісії з конституційних 
прав, оголосив конфіденціальну інформацію, отриману ним від співробітника 
військової розвідки. Законодавці та інші політичні діячі, заявив сенатор, стали 
об’єктами постійного стеження з боку армійської розвідки, на них заведено де
тальні досьє. «Армія,—  говорив Сем Ервін своїм враженим і обуреним коле
гам,—  займалася стеженням і тоді, коли люди провадили передвиборчу кампа
нію, і після того, як були обрані Для встановлення стеження вистачало, щоб 
вони критикували або недосить активно підтримали політику уряду у В ’єтнамі 
або не погоджувалися з внутрішньою політикою адміністрації, підтримували 
контакти з людьми, що мали подібні до цих погляди або симпатизували їм». 
Сенатор Ервін назвав імена деяких діячів, узятих на приціл армійською роз
відкою. Серед них виявилися сенатор від штату Іллінойс Е. Стівенсон, член па
лати представників від цього ж штату Е. Міква, колишній губернатор штаїу 
Іллінойс О. Кернер та багато інших. Тільки у цьому штаті армійська розвідка 
завела досьє на 800 осіб.

Втім, сенатор Ервін був не першим, хто повідомив про діяльність військо
вих на цьому терені. Колишній офіцер армійської розвідки Крістофер Пайл на 
сторінках журналу «Вашінгтон манслі» ще в січні 1970 року детально розпо
вів про програму стеження за політичними й громадськими діячами —  «КО Н УС 
інтел лід жене». Проте одна справа —  стаття в журналі, інша —  офіційна заява 
впливового сенатора. Пентагонові і Білому дому вже не можна було відмовчу
ватися. Та ще менше їм хотілося підтверджувати заяву Ервіна. Однак факти, 
які стали відомі згодом, свідчать, що й намагання Пентагону заперечувати са
мий факт стеження за американцями, і спроби Білого дому відмежуватися від 
цих операцій були лише маневром з метою ввести в оману американську гро
мадськість.

Армійська розвідка розпочала стеження за інакомислячими ще на початку 
60-х років. 2 травня 1968 року міністерство оборони прийняло всеохоплюючий 
і деталізований план. У  відповідності з ним розвідка мала «отримувати, оціню
вати, інтерпретувати і якомога оперативніше поширювати інформацію і розвід
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дані про будь-яку потенціально можливу або намічувану демонстрацію та інші 
Еиступи, що відносяться до громадянських заворушень у межах континенталь
ної частини Сполучених Штатів, якщо вони загрожують громадському поряд
кові та військовій безпеці або можуть негативно позначитися на здатності 
міністерства армії виконувати свої завдання». Складені в таких розпливчастих 
виразах директиви давали повноваження міністерству армії провадити стеження 
.за всіма демократичними рухами, його активістами та учасниками.

У  рамках міністерства армії створювалися все нові підрозділи по боротьбі 
з демократичними рухами, розширювалися функції й масштаби діяльності уже 
існуючих органів. Найважливішим організаційним заходом було створення під
розділу, названого «КО Н УС інтел, оперейшн IV » —  скорочено від «Контінентл 
Юнайтед Стейтс інтеллідженс, оперейшн IV». Цьому підрозділові була відведе
на роль командного й інформаційного центру по проведенню усіх операцій про
ти демократичних сил всередині континентальної частини СШ А. Зміни відбулися 
й в усіх інших —  регіональних та місцевих органах армійської розвідки. У  так 
званій «Групі 116» (розташованій у Вашінгтоні) 20 співробітників були пере
орієнтовані з аналізу військової інформації на операції проти інакомислячих. 
Реорганізували і розширили т. з. «Північноамериканську групу», створену ще 
в 1964 році для підготовки доповідей про виступи за громадянські права. Тепер 
їй ставили за обов’язок інформувати і про «лівих». До осені 1968 року відділ 
аналізу контррозвідки штабу сухопутних військ використав для проведення 
внутрішніх операцій більше людей, ніж для будь-якої контррозвідувальної опе
рації за межами США. включаючи Південно-Східну Азію.

У  цілому армійська розвідка використала приблизно 1200 агентів. Вони 
нишпорили по мітингах, втиралися до лав демонстрантів, відвідували лекції в 
університетах, ходили назирці за громадськими діячами, проникали в штаб- 
квартири демократичних організацій. Серед діячів, за якими стежили армійські 
шпигуни, були популярні лідери негритянського визвольного руху Мартін Лютер 
Кінг, Уїтні Янг, Джесс Джексон, Джуліан Бонд, відомий борець за мир, видат
ний дитячий лікар Бенджамін Спок, священик Уїльям Коффін, конгресмен- 
А.бнер Міква, сенатор Едлай Стівенсон. Всі вони, за словами доповіді сенатсько
го підкомітету, «потрапили до армійського досьє лише через те, що брали у часі ь 
у тих чи інших виступах політичного протесту».

Чи знали в Білому домі про операції армійської розвідки по стеженню за 
цивільним населенням, громадськими й політичними діячами у всеамерикан- 
ському масштабі? Тодішній міністр армії Фролке, ствердно відповідаючи на це 
питання перед сенатським підкомітетом з конституційних прав, послався на 
«пам’ятну записку про наради міжвідомчої групи у Білому домі». Міністр 
оборони Лейрд також твердив, що «ця операція була повністю відома вищому 
цивільному керівництву в нашому уряді».

У  зв’язку з тим, що в 1970— 1971 роках американській громадськості стало* 
відомо про широкі таємні операції армійської розвідки по стеженню за цивіль
ним населенням, Пентагону довелося вдатися до демонстративних заходів, роз
рахованих на її заспокоєння. Вищі чини Пентагону зробили вигляд, ніби не 
знали, чим займалися їхні підлеглі, визнали незаконний характер деяких операцій 
і видали накази про їх припинення. Однак, чи є підстави вважати, ніби армій
ська розвідка дійсно припинила стеження за інакомислячими, що всі її п>хкі 
досьє знищені, а сама ця діяльність беззастережно заборонена?

Якщо уважно вчитатися у видані директиви, накази й інструкції, в них 
неважко виявити велику кількість навмисне включених двозначностей, застере
жень і винятків, які дозволяють розвідці і далі стежити за небажаними ци
вільними особами. Наприклад, у меморандумі міністра армії від 6 березня 
1970 року вказується на незаконність комп’ютерних банків інформації про ци
вільних осіб, проте нічого не сказано про ведення звичайних досьє, без вико
ристання ЕОМ. Директивою генерала Роберта Лінча від 9 липня 1970 року 
запроваджувалися обмеження на збирання інформації про цивільних осіб, але... 
дозволялося провадити «таємні операції», санкціоновані ФБР або заступником 
міністра армії. В інструкції містилася й інша лазівка: збирання інформації про- 
цивільних осіб дозволялося у випадку «явної загрози виникнення громадянських 
заворушень».

Останнім часом у Вашінгтоні наполегливо намагаються представити таємну 
війну ФБР, ЦРУ та інших карально-репресивних відомств проти американського 
народу —  справою минулого. Цю державну політику, що провадилася з бла- 
гословіння Білого дому і конгресу, іменують не інакше, як «окремими зловжи
ваннями». Насправді ж увесь величезний карально-репресивний апарат збере
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жений цілком і непорушно. Ніхто з тих, хто спрямовував і безпосередньо про
вадив таємну війну проти інакомислячих у СШ А, не був покараний. А  сама а я 
війна проти демократичних сил триває й далі. Численні факти з цього приводу 
були наведені на символічному «народному трибуналі над ФРБ», організовано
му низкою громадських організацій, що відбувся у жовтні 1977 року в Нью- 
Йорку. На «трибуналі» виступили десятки свідків і на конкретних прикладах 
показали, що американські спецелужби і ’насамперед ФБР і далі провадять 
горезвісні «таємні операції» з метою придушення руху борців за громадянські 
права у СШ А.

Вся історія новітніх часів підтверджує висновок В. І. Леніна про те, що 
«імперіалізм прагне до порушення демократії, до реакції» (ПЗТ, т. 38, 
етор. 347). Ці реакційні тенденції особливо повно виявляються в сучасних умо
вах поглиблення загальної кризи капіталізму. Монополістична буржуазія най
менш за все прагнула і прагне забезпечувати народним масам демократичні 
свободи, проголошені в конституції США.

Конституція СШ А була звісно, прогресивним документом для свого часу. 
Вона вперше сформулювала основні буржуазні права. Однак ці права мали 
формальний, обмежений характер. Головна вада американської демократії 
в тому, що вона базується на фактичному всевладді великого капіталу. А  «сво
бода,—  зазначав В. І. Ленін,—  якщо вона не підпорядкована інтересам визво  ̂
лекня праці від гніту капіталу, є обман». (ПЗТ, т. 35, стор. 57).

На противагу буржуазній демократії соціалістична демократія не тільки 
проголосила й закріпила в законодавчому порядку всі права і свободи, але й 
створила такі економічні, політичні, соціальні й культурні умови, які б забез
печували фактичну реалізацію цих прав усіма громадянами суспільства. «Бу
дуючи комунізм,—  підкреслював Л. І. Брежнєв у промові на XVI з’їзді проф
спілок СРСР,—  ми будемо дедалі ширше розвивати демократію. Зрозуміло, йдеть
ся про демократію соціалістичну, тобто таку, яка охоплює і політичну, і соціальну, 
і економічну сфери, про таку демократію, яка насамперед забезпечує соціальну 
справедливість і соціальну рівність».

До нової Конституції включений спеціальний розділ, присвячений питанням 
соціального розвитку і культури. Це свідчить, якого першочергового значення 
соціалістична держава надає цим проблемам. Як зазначається в Конституції, 
у відповідності з комуністичним ідеалом «вільний розвиток кожного є умова 
вільного розвитку всіх» держава ставить собі за мету розширення реальних 
можливостей для застосування громадянами своїх творчих сил, здібностей і об
даровань для всебічного розвитку особи.

Нова Конституція розширює зміст соціально-економічних прав радянських 
громадян. Право на працю доповнене правом на вибір професії, роду занять і 
роботи у відповідності з покликанням, здібностями, професійною підго
товкою, освітою та з врахуванням суспільних потреб.

Новий Основний закон першої в світі всенародної держави опинився у 
пентрі уваги міжнародної громадськості. Активні відгуки, щирий інтерес і га
ряче схвалення, яке вона викликає у трудящих мас усього світу —  наочне свід
чення інтернаціонального значення успіхів, досягнутих радянським народом. За
непокоєні цим організатори імперіалістичної пропаганди перекручують зміст 
нової Конституції, прагнучи применшити її значення, а то й просто замовчати 
її найважливіші положення. Особливим нападкам були піддані положення про 
права, свободи та обов’язки радянських громадян. « У  цьому,—  говорив у своїй 
доповіді на сесії Верховної Ради СРСР 4 жовтня 1977 року Л. І. Брежнєв,—  
звичайно, є своя логіка: адже саме тему «турботи» про права людини обрали 
останнім часом відомі представники капіталістичного світу як головний напрям 
свого ідеологічного походу проти країн соціалізму. Але критики Радянської 
Конституції опинилися тут у незавидному становищі. їм нікуди не подітися від 
того, що в проекті нашої Конституції ширше, ясніше і повніше, ніж будь-де і 
будь-коли, зафіксовані соціально-економічні і політичні права та свободи грома
дян і конкретні гарантії здійснення цих прав».

Москва. Ігор ГЕЄВСЬКИЙ
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rCftantCu над „І

Ж а к  Ф р е м о н т ь є  (н а р .  
1930 р . )  —  ф р а н ц у з ь к и й
п у б л іц и с т , п и с ь м е н н и к , а в 
т о р  р о м а н у  « К о л о н і я »  
(1967  р .) ,  с о ц іо л о г іч н о г о  д о 
с л ід ж е н н я  « Р о б іт н и ч а  ф о р 
тец я : Р е н о » .  н а г о р о д ж е н о г о  
п р е м іє ю  П о л я  В а й я н а -К у т ю -  
р ’є 1972 р . (р о з д іл и  з  ц іє ї  
к н и г и  д р у к у в а л и с я  у  « В с е 
с в іт і»  1973 р .) .  з б ір к и  п у б 
л іц и с т и ч н и х  н а р и с ів . « Х а й  
ж и в е  т е л е б а ч е н н я , п а н о в е ! »  
(1975  р .). Ж . Ф р е м о н т ь є  
п о с т ій н о  с п ів р о б іт н и ч а є  в  
«Ю м а н іт е  д ім а н ш » .  « П о р т у 
г а л ія :  к р а п к и  н а д  « і »  —  й о 
го  о с т а н н я  к н и г а , в и д а н а  
1976 р . в П а р и ж і .

Жак ФРЕМОНТЬЄ

ПОЛЕ БОЮ - 
ІДЕОЛОГІЯ

У р и в к и  з  к н и г и
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Сорок вісім років фашист
ської диктатури відповідно 
зорієнтували португальський 
ідеологічний апарат, і зміни
ти цю орієнтацію виявилося 
аж надто складною спра
вою. Ліві розпочали наступ 
рішуче. У ворожому таборі 
теж не сиділи склавши руки 
і, реально оцінивши ситуа
цію, висунули на передній 
край батальйони під святими 
хоругвами —  єдині; у відда
ності яких не було сумніву. 
Під цим прикриттям почали 
лагодити більш чи менш по
шарпані лівими бастіони: 
пресу, радіо, телебачення. 
Важливість цього двобою 
змушувала правих викорис
тати увесь свій арсенал —  
будь то найбільша брехня 
чи найгрубіша фальсифіка
ція. Інтелігенція —  журна
лісти, кінематографісти, ви
кладачі, священики, чинов
ники, офіцери —  стала ко
зирями у цій грі: якому кла
сові служитимуть творці 
ідеології? Університет, де 
звили гніздо маоїсти, вагав
ся, на яку ступити: невтру
чання чи саботаж...

Але спочатку про церкву.
При близькому зіткненні з 

португальською церквою ні
би переносишся кудись на 
іншу планету або принаймні 
в інше сторіччя. Дух святої 
інквізиції живе тут донині, 
а спроби Іоанна XXIII при
вести позицію Ватікану у 
відповідність із змінами на 
міжнародній арені, виклика
ли тут найсуворіше засуд
ження і були затавровані як 
блюзнірство.

Тринадцятого числа кож
ного місяця, від травня по 
жовтень, до церкви богома- 
тері Фатіми —  покровитель
ки антирадянського хресто
вого походу —  з'їжджаєть- 
ся і сходиться близько міль
йона віруючих. (Варто нага
дати, що 28 вересня 1974 
року, прагнучи зібрати пере
конливу маніфестацію на 
підтримку Спіноли, праві 
партії розповсюджували се
ред селян північних районів 
безкоштовні квитки «до  вів
таря Фатіми».)

Церква —  осередок забо
бонів, «чудес», чаклунів —  
острівець середньовіччя у

XX столітті. Острівець або, 
точніше, діючий вулкан.

Старенька сторожиха —  
хранителька церковних таїн 
в Отейру розповідає від
відувачам, як у дитинст
ві їй явилося видіння 
Христа. Ісус зійшов до неї у 
рожевому помережаному 
платтячку в супроводі лебе
дя. Разом з видінням Небо 
послало дівчинці чудовий 
дар: «говорити віршами».
Скільки разів старенька пе
реповідала цю історію! А  
слухачі не переводяться...

У соборі в Бразі моїм 
добровільним гідом стала 
селянка, знавець тутешніх 
«чудотворних» ікон. «П оди
віться праворуч —  святий 
Амбруаз із восковим намис
том: він зцілює від ангіни... 
Ліворуч —  святий Антоній 
із восковим поросям. Поро
ся святому підніс селянин, 
якому Антоній допоміг ви
лікувати свиню. Але най
важливіший, певно, святий 
Іуда. Він врятував життя ба
гатьом солдатам. Ось тут 
їхній портрет у рамці. Коли 
хлопці повернулися з війни, 
вони віддячили святому. По
жертвували не абищо —  зо
лоті прикраси. Архиєпископ- 
примас поклав їх у банк».

Ще випадок. «М оя пле
мінниця народилася сліпою. 
Жоден лікар не міг заради
ти її горю. Дівчинка росла 
побожною, і коли їй минуло 
десять років, мати повела 
дочку вклонитися святій Лю - 
сїї. Дала їй в руки свічечку 
і звеліла молитися. Тільки- 
но запалили свічку —  дів
чинка прозріла, а ще за де
сять хвилин уже били в усі 
дзвони,-і жителі Браги суну
ли до церкви подивитися 
на чудо. Коли мати повер
нулася додому, односельці 
мало не побили її: чому,
мовляв, не вилікувала дочку 
раніше! Вона відповіла: тіль
ки віра робить чудеса, тіль
ки віра рятує...»

Щоб ця церква та моли
лася зо здравіє португаль
ської революції?! Такого чу
да статися не могло. Як і 
не могла португальська 
церква лишитися осторонь 
політичних подій у країні.

Коли 10 серпня 1975 року

архієпископ-примас Браги, 
звертаючись до стотисячно
го натовпу віруючих, оголо
сив анафему «державі все
могутній, тоталітарній і без
божній, яку нам намагається 
нав’язати нечисленна мен
шість, діючи за наказами 
з-за кордону і на іноземні 
гроші», коли з його благо
словення розпочалися теро
ристичні акції проти місце
вих організацій компартії, 
«Інтерсиндикалу» (Федера
ція профспілок Португалії. 
—  Ред.), Португальського 
демократичного руху і на
віть проти власників крам
ниць, де працівники держав
них установ купували про
дукти, —  він наслідував най
більш усталену традицію 
своєї церкви.

Прогресивний священик 3. 
округи Браганса Мануел 
Лопіш Сампаю, який став 
об'єктом переслідувань і 
тому змушений був порвати 
з церквою, розповідав ме
ні про недавнє минуле: «Са
лазар усіляко потурав духо
венству. Ще б пак! Це було 
його дітище. Єпископ й кю
ре —  то була чи не найна
дійніша опора «трону». 
Перш ніж видати паспорт 
або будь-який офіційний 
документ, питали згоду свя
щеника, а священики зде
більшого служили за суміс
ництвом агентами ПІДЕ. О т
ці божі благословляли й ко
лоніальні війни. Під час ви
борчих кампаній завжди 
підтримували офіційного 
кандидата, цькуючи комуніс
тів й кандидатів опозиції. У 
духовній семінарії Салазара 
представляли як посланця 
бога, покликаного врятувати 
нас од комунізму. Втім, про- 
фесори-богослови (після ре
волюції жодного з них не 
звільнили з посади!) й нині 
прославляють Салазара як 
провидця, найвидатнішого 
державного діяча в світі».

Інший священослужи- 
тель з цієї ж округи Анто- 
ніу Ногейра Афонсу згадує 
«славні часи», коли «церква 
мала своїх представників у 
національній асамблеї, коли 
священиків обирали ме
рами. Тепер з цим покінче-
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но». В голосі падре бринить 
неприхований смуток.

У ті самі «славні часи», 
вже знайомий нам архіє- 
пископ-примас Браги радо 
вітав президента фашист
ської республіки адмірала 
Томаша, удостоївшись також 
честі виголосити промову 
над труною Салазара. Один 
з кайпалкіших прибічників 
архієпископа Домінгу да 
Сілва Аранжу —  директор 
щоденної газети єпископату 
«Діаріу ду Мінью» захищає 
свого патрона: «Брехня, ні
би церква наказує віруючим 
голосувати за певну пар
тію!.. Монсеньйор дійсно 
дотримується антикомуніс
тичної лінії. Але щоб давати 
конкретні вказівки!..»

На підтвердження цієї те^ 
зи директор да Сілва поси
лається на пресу єпископа
ту, зокрема на серію статей, 
автори яких співставляють 
програми, висунуті різними 
португальськими партіями, з 
церковною доктриною. Під 
лупою шість аспектів: став
лення до родини, виховання, 
релігія, приватна власність й 
особиста ініціатива, аграрна 
реформа, профспілки. Щ о
до комуністів і соціалістів 
жодних сумнівів: «їх програ
ми не сумісні з доктри
ною». Народна демократич
на партія також не уникла 
критики, адже вона за роз

лучення й контроль над на
роджуваністю, а «кінцевою 
метою проголошує встанов
лення соціалістичного сус
пільства». Програма ж та 
ідеологія правої з правих —  
соціального і демократично
го центру —  жодною мірою 
не суперечать церковній 
доктрині.

Але як узгоджується хри
стиянське милосердя з те
рором проти активістів ком
партії?

—  Загалом церква засуд
жує будь-яке насильство, —  
підтверджує дон Антоніу 
Афонсу. —  Але я особисто 
веду боротьбу проти кому
ністичної ідеології. Тутеш
нім жителям бракує освіти, 
отож вони інколи переги
нають палицю, як сталося і 
того разу.

—  Того разу, —  включа
ється у розмову дон Домін
гу да Сілва, —  дехто з ві
руючих піддався на прово
кації комуністів, звідси й за
ворушення. Демонстрація на 
підтримку церкви (а я та
кож брав у ній участь) вже 
скінчилася, люди розходи
лися. Тихо, мирно. Тоді з ві
кон якогось будинку поча
ли під’юджувати, мовляв, 
«барани-католики» і таке ін
ше. Звісно, дехто не витри
мав...

Бідолашні католики! Уя- 
віть-но цю картину: сто ти

сяч віруючих тремтять від 
жаху, коли їх висміюють три 
десятки безбожників. Тоді 
вже краще відразу заявити, 
що підпал у приміщенні 
компартії —  то акт самообо
рони! Ні, спроби падре Д о
мінгу спростувати очевид
ність мене не переконали.

Церква видає дюжину га
зет по всій Португалії. У 
період найбільшого рево
люційного піднесення, на
віть після 11 березня 1975 
року (коли групі реакцій
них офіцерів, що намагали
ся здійснити військовий пе
реворот, було завдано по
разки. —  Ред.), святі отці 
мали у своєму розпоряд
женні принаймні одну ра
діостанцію. Вони контролю
ють усі приватні навчальні 
заклади. Церква має пречу
дових пропагандистів у кож
ному селі —  кюре. Револю
ційній ідеології вхід сюди 
суворо заборонений. Вона 
панує хіба що у робітничих 
передмістях та великих ма
єтках на півдні. Адже в краї
ні, де переважна більшість 
населення неписьменна, чо
го варта газета у порівнян
ні з проповіддю кюре? І чо
го вартий контроль лівих 
над телебаченням, якщо се
ла не електрифіковані?

А тим часом, усупереч 
твердженням правих, уряд 
за участю комуністів і Рух
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збройних сил лишили недо
торканими привілеї церкви. 
Не можна назвати жодного 
конкретного прикладу на 
підтвердження тези про 
«релігійні утиски», яку так 
охоче розголошує буржуаз
на преса. Байдуже!.. Коли б 
лівий уряд протримався на 
кілька тижнів довше, «Ф іга
ро», напевно, вдалося б 
зробити з монсеньйора 
Франсіску да Сілва мучени
ка на зразок кардинала 
Міндсенті.

Справжня проблема наба
гато серйозніша: доки пор
тугальська церква не зазнає 
радикальних змін, годі й 
сподіватися на мирну пере
могу соціалізму на північ 
од Тежу.

Прогресивні кола христи
ян виступають за демокра
тизацію церкви, однак їхній 
ентузіазм знаходить під
тримку хіба що на узбереж
жі. Ліва традиція в Португа
лії історично пов'язана з ан
тиклерикалізмом: тут добре 
пам’ятають, що саме «п ід
тримка» церкви вбила Пер
шу Республіку (1910— 18 рр.). 
Португальські комуністи 
терпляче провадять роз'яс
нювальну роботу, яка, безу
мовно, приведе зрештою до 
примирення католиків і лі
вих. Проте ця робота потре
бує часу.

Спробуємо уявити ті фан
тастичні втрати, яких завдав 
культурі фашизм. 28 про
центів неписьменних серед 
тих, кому минуло 15 років (і 
37 процентів серед тих, кому 
минуло 35), 14 процентів у 
Лісабоні, 12 —  у Порту, 40 
—  в Алентежу, ЗО —  у Ріба- 
тежу... В кооперативі Касеб- 
ріш поблизу Алкасер ду 
Сал навіть серед членів ро
бітничої комісії тільки тре
тина селян вміє читати. З 
25 селян, що колективно 
господарюють на землях 
Монте ді Отейру поблизу 
Вежі, 20 —  неписьменні.

В регіональному центоі 
проведення земельної ре
форми у Бежі я побачив 
цілу купу селянських заяв. 
Ці прохання на дозвіл зай
няти якусь ділянку землі 
мають підписувати всі чле
ни робітничої комісії. Під

писів майже не було, пере
важно —  відбитки пальців.

Революція висунула бо
ротьбу з неписьменністю на 
перший план. Уже влітку 
1974 року —  за прикладом 
кубинців —  сотні студентів- 
ентузіастів кинулися на 
штурм цієї фортеці. Проте 
штурм захлинувся: кюре і 
поміщики підняли селян 
проти «проповідників мате
ріалізму». Загони молодих 
городян, озброєні лише 
доброю волею і марксиз
мом, змушені були залиши
ти «край реакції та обску
рантизму».

До наступних канікул мі
ністерство національної ос
віти, очолюване тоді лівими, 
разом із спілкою комуніс
тичної молоді встановили 
такий порядок: випускники
ліцеїв, які готуються вступа
ти до університету, протя
гом року мають відпрацюва
ти на селі вчителями «лікне
пу», популяризуючи водно
час елементарні знання з 
санітарії та гігієни. У  відпо
відь студенти-ліваки негай
но зняли бучу: в той час, 
коли безробіття зростає, їх, 
мовляв, примушують зайня
ти місця чесних трудівників! 
1 потім, що означає цей «ку
бинський» експеримент у

країні, де буржуазія збері
гає свої домінуючі позиції в 
державному апараті? При
криваючись славнозвісним 
гошистським «все або нічо
го», вони відмовляються 
їхати, фактично саботуючи 
рішення міністерства.

Праві при підтримці ке- 
рівників-соціалістів, зі свого 
боку, гальмують справу: 
«Ліквідація неписьменності»,
—  волають ці апостоли, —  
не що інше, як спроба ком
партії (ще одна!) взяти під 
свій контроль уми: «лікнеп»
—  то прополіскування моз
ку»...

Словом, через 20 місяців 
після революції ніхто вже й 
не згадував про наступ на 
неписьменність. Тільки по
декуди ще жеврів ентузі
азм. Так, у Сесімбра, за 40 
кілометрів од Лісабона, при 
Будинку рибалки з ініціа
тиви трудящих було відкри
то курси «лікнепу та вдо
сконалення», які відразу ж 
зібрали понад сто учнів.

У  битві за школу й уні
верситет ліві сили також 
зазнали багатьох поразок і 
нерідко з тієї самої причи
ни: спілка студентів і ліцеїс- 
тів-гошистів з реакційними 
викладачами спричиняла 
«подвійний» параліч.
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Головною вадою в органі
зації середньої освіти лиша
ється принципова сегрега
ція: діти буржуа вчаться в 
ліцеї, де дістають теоретич
ну підготовку, а потім всту
пають до університету; діти 
робітників, службовців,
дрібних комерсантів задо
вольняються практичною 
підготовкою і, в кращому 
разі, технічною освітою. 
Уряд Васко Гонсалвіша на
магався запровадити єдину 
систему середньої освіти. 
Але всі спроби здійснити 
реформу натрапляли на не
приступний мур об'єктив
них причин, серед яких не 
найостанніша —  відсутність 
кваліфікованих педагогів.

Розповідає Вера Марія 
Роша, викладач фізики й хі
мії в одній з технічних шкіл 
Лісабона, дипломований ін
женер:

“ Я не маю власне педа
гогічної освіти і частенько 
не знаю, на яку ступити... 
Учні мене не слухають, на 
уроках галасують, розва
жаються. В технічному учи
лищі, де я викладаю, 1000 
слухачів навчається на ве
чірньому відділенні і лише 
500 —  на стаціонарі. Ознака 
часу: муляри й чорнороби 
прагнуть вивчитися на крес
лярів та підмайстрів. У ве
чірніх класах проблеми дис
ципліни не існує. Однак 
вчити вечірників за звичай
ними «денними» програма
ми недоцільно, а спеціаль
них програм нема. До того 
ж хазяї відмовляються да
вати будь-які пільги робітни- 
кам-учням —  мовляв, у нас 
не соціалізм...

Вечірнє навчання для тих, 
хто працює, —  єдине реальг 
не демократичне нововве
дення. Експеримент з демо
кратизацією управління з 
тріском провалився.

—  Ідея була чудова, —  
пояснює Вера Марія. —  За
лучити до управління учбо
вими закладами вчителів, 
адміністрацію, учнів і навіть 
батьків! Але що з того вий
шло? У лісабонському ліцеї 
«Педру Нуніш», де вчаться 
діти крупної буржуазії, а се
ред викладачів переважа
ють праві, постаралися на

самперед позбутися зикла- 
дачів-комуністів. Під гасла
ми демократичного само
врядування протягували ре
акційні ідейки, насаджували 
хаос, анархію...

Вища освіта лишається 
привілеєм буржуазії: тільки 
4 проценти студентів —  діти 
робітників. (Тоді як у про
мисловості зайнято ЗО про
центів активного населення.) 
Після 25 квітня 1974 року 
студенти, асистенти, молод
ші викладачі домоглися 
створення нових органів 
управління —  рад на пари
тетних засадах. Однак го- 
шистам дуже швидко вда
лося (принаймні у Лісабоні) 
дезорганізувати діяльність 
цих рад.

Прагнучи викрити всіх тих, 
хто мав зв’язки із салазарів- 
ською політичною поліцією, 
студенти зажадали «чистки». 
Разючий приклад: на фа
культеті права в Лісабоні, де 
свого часу вчився Марселу 
Каетану, не втримався жо
ден професор!

—  З факультетів майже 
зникли викладачі з універ
ситетськими дипломами, —  
розповідає професор мате
матики комуніст Антоніу 
Сен Аубін. —  Одні зляка
лися, інші намагалися бой
котувати нові порядки, від
верто шкодили. Всі пропо
зиції студентів, інколи уто
пічні, доводили до абсурду.

1974 року студенти, поси
лаючись на тривалу перерву 
в заняттях, викликану квіт
невою революцією, домог
лися скасування екзаменів і 
заміни їх «адміністративним 
переведенням». Усі студен
ти, не атестовані за другий 
семестр, автоматично одер
жали «задовільно». Наступ
ного року ситуація дещо 
змінилася. Проте студенти 
сільськогосподарського ін
ституту, які відвідали 80 
процентів лекцій, на стар
ший курс перейшли знову- 
таки без екзаменів.

—  Якість викладання ней
мовірно погіршилася, —  
стверджує Сен Аубін. —  
Рівень знань сьогоднішнього 
випускника значно нижчий, 
ніж раніше.

Жінка-медик з Порто (во

на просила не називати її 
прізвища) розповідає про 
стан навчання в університе
ті:

—  Лекції з медицини пере
творюються на справжню 
комедію. Ніхто не хоче вчи
тися. Думають тільки про 
те, щоб якось дістати дип
лом. Ганьба! Нещодавно 
звільнили одного з профе
сорів і завідуючого лабора
торією. Ми, їхні колеги, пе
реконані, що зроблено це 
безпідставно. Тим часом 
кваліфікованих медиків бра
кує, звільнених ніким замі
нити...

—  Найгірше, —  підсумо
вує Сен Аубін, —  що старі 
програми, форми й методи 
навчання не зазнали жод
них змін. Студенти-комуніс- 
ти зробили спробу наблизи
ти університет до живого 
життя, революціонізувати 
його. Я маю на увазі наступ 
на неписьменність. Вони за
знали поразки, надто нерів
ні виявилися сили... Ворожу 
позицію щодо аграрної ре
форми зайняв сільськогос
подарський інститут. І зно
ву ж таки дивуватися нічого: 
тут задають тон синки вели
ких землевласників...

Університет всупереч де
кларованому радикалізмові 
нехтує свою місію —  забез
печувати країну кваліфіко
ваними спеціалістами. Рево
люція виявила значний брак 
кадрів і водночас —  немож
ливість швидко заповнити 
цю прогалину.

А  що в царині культури?
Помірковані успіхи на 

театральній сцені: деякі
трупи («А  Комуна», «Корну- 
копіа», «Уш  Бонікрейруш») 
грають Брехта або Горького 
для прогресивної частини 
інтелігенції. Інші трупи, роз
раховані на більш «народ
ного» глядача, намагаються 
ставити спектаклі політич
ного спрямування. У  бага
тьох селах показували, при
міром, «Ніч на 28 вересня» 
Рішара Демарші. Режисери- 
постановники прагнули за
лучити до участі в спектаклі 
самих трудящих, дати їм 
слово. У  Франку, Трашуш- 
Монтіш, Кінта даш Віргенш 
селяни з театрального кону
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розповідали про труднощі в 
проведенні аграрної рефор
ми... Однак аншлаги —  в Л і
сабоні, як і в Парижі, —  зби
рають тільки сумнівні теат
рики, де продають заяложе
ний товар: шансоньє «на ме
жі пристойності» пропону
ють відвідувачам на вибір 
дві страви —  «деполітиза
цію і демобілізацію», в рів
ній мірі насміхаючись над 
революцією і над реакцією.

Португальський кінемато
граф також не може похва
литися здобутками. Після 25 
квітня 1974 року з розрізне
них приватних кіностудій на
родився державний Порту
гальський інститут кіно. Йо
го девізом став «перехід 
від капіталістичного спосо
бу виробництва до соціаліс
тичного».

—  Але інститут одразу ж 
припустився великих поми
лок, —  розповідає режисер- 
комуніст Жоан Сесар М он- 
тейру. —  Йдеться, насампе
ред, про політику фінансу
вання, яка надто категорич
но розмежувала кінемато
графістів на два ворожих 
табори. Ця фінансова полі
тика до того ж була розра
хована на повну зайнятість 
усіх працівників кіно. Не 
маючи змоги забезпечити 
людей, зокрема технічний 
персонал, реальною робо
тою, їм однаково платили 
гроші... Фінансовий крах 
був, так би мовити, запро
грамований. Переважна 
більшість кінематографістів 
засудили цю систему. Дехто 
почав ремствувати, мовляв, 
кіно перебуває «під ідеоло
гічним пресом». Витягли на 
білий світ і жупел комуніз
му. Знайшлися люди, що 
заявили: комуністи приму
шують нас робити фільми, 
яких ми робити не хочемо... 
Все це була чистісінька 
брехня, але саме вона ви
рішила справу...

Нагадаю, після 25 квітня 
не було випущено жодного 
фільму, який би оспівував 
революційний ентузіазм 
мас, викривав труднощі, 
показував успіхи, ставив 
проблеми, —  тобто змальо
вував би португальську дійс
ність. Як несхоже все це на

чудесну кінематографію Чі
лі періоду революційного 
піднесення!.. В середині 
грудня 1975 року двадцять 
з тридцяти шести лісабонсь
ких кінотеатрів демонстру
вали: одну американську
стрічку, з десяток фран
цузьких, п'ять італійських і 
жодної —  португальської... 
До того ж уже накочувала
ся хвиля порно...

Нетерплячість тих, що 
прагнули опинитися в соціа
лізмі, обминувши певні ета
пи розвитку, доповнювала 
посередність інших, а над
то антикомуністичний пси
хоз, який поширювався по
дібно до лісової пожежі...

Схематизм, дидактика, де
магогія —  ось як багато 
хто із слухачів характеризує 
сьогодні португальську піс
ню.

...Пригадую липневу ніч 
1974-го в лісабонському 
Кампу Пекену, і ще одну 
ніч поблизу Сетубаля. Хто 
співав тоді? Жосе Афонсу, 
Сержіо Годінью, Луїш Сілья 
чи ансамбль «Групу ді Ак- 
сао Културал»?.. Тисячі голо
сів повторювали приспів, 
стискалися кулаки. Тут не 
було естрадного кривляння: 
знамениті співаки виступали 
заспівувачами справжнього 
народного хору. Того літа 
Жосе Афонсу брав найак
тивнішу участь у кампанії 
«культурної динамізації» на 
півночі країни...

А  нині? Скільки разів у 
бістро чи автобусі я бачив, 
як португальці починають 
демонстративно крутити 
ручку свого транзистора, 
тільки-но зачують «Форса, 
форса, компаньєро Васко» 
або одну з 78 пісень, що 
проголошують: «Хай живе
аграрна реформа!», «Геть 
імперіалізм!», «Хай живе 
диктатура пролетаріату!» Ці 
пісні сімдесят четвертого 
року транслюються і тепер, 
але —  що стоїть за ними?..

Справжнє захоплення ви
кликає настінний живопис, 
що так прикрашає вулиці 
нової Португалії. Наївні і 
мудрі малюнки, виконані у 
манері соціалістичного реа

лізму або сюрреалізму, 
складають фантастичний ка
м'яний альбом, який реак
ція поки що не наважується 
спаскудити своїми жалюгід
ними графіті...

Цей розпис я побачив у 
Алкантара: поки зелена
богиня запрошує до танцю 
риб і закоханих —  під звуки 
скрипки, схожої чи то на 
автомат, чи то на серп-мо- 
лот, чи то на шпінет, —  
кайман з головою-телевізо- 
ром жере людей... На іншо
му фронтоні —  троє юна
ків, канатоходці або повіт
ряні гімнасти: під поглядом 
художника, спочатку захоп
леним, потім сповненим від
чаю, вони летять крізь усі 
кольори спектру.

—  Сорок вісім років фа
шизму вбили в людей здат
ність вільно висловлювати 
свої почуття, виражати себе, 
—  говорить чілійський ху
дожник, автор «канатоход- 
ців». —  Уява, фантазія були 
закуті в кайдани. Не так 
просто звільнитися від них... 
Я кажу своїм учням: тут
потрібен фіалковий колір, а 
вони не розуміють. Мені до
велося відмовитися від по
мічників. Моя картина —  то 
насамперед матеріал для 
розвитку уяви. Тут найвища 
оцінка —  запитання, які 
ставлять глядачі...

Невже і справді культур
на революція звелася до 
набридливого приспіву та ву
личних малюнків? Кінема
тограф і телебачення, театри, 
книгарні, школи й далі 
ллють воду на той самий 
буржуазний млин, й далі 
старанно мелють ту саму 
буржуазну муку і пригоща
ють народ поганеньким роз
бавленим винцем: трапля
ються, звісно, і пляшки 
«справжнього» розливу, але 
то для аристократії, для елі
ти...

Серед міфів, розповсюд
жуваних світовою буржуаз
ною пресою про португаль
ську революцію, чи не най- 
облудніший —  про пануван
ня комуністів у сфері засо
бів інформації. Компартія 
нібито захопила газети, ра
діостанції, телебачення, За
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провадивши сувору цензуру. 
Мовляв, тільки завдяки свя
тій Катерині та ще загонам 
командос на берегах Тежу 
знову можна вільно дихати... 
Виникає природне бажання 
пильніше придивитися до 
ситуації.

Безсторонній читач, озна
йомлений з португальською 
пресою, засвідчить: після
повалення фашизму газети, 
власне, не змінилися —  ті 
самі заголовки, ті самі авто
ри. Перший пореволюційний 
міністр інформації в уряді 
Спіноли схвалив закон про 
пресу, який передбачав цілу 
низку санкцій —  від штра
фів до тимчасового закрит
тя видань за «ідеологічні 
агресії». Про які саме агре
сії йшлося, стане зрозумі
лим, коли ми назвемо ім’я 
того міністра: Рауль Рігу,
майбутній депутат-соціаліст, 
майбутній прокурор на га
ласливому процесі, спрямо
ваному проти комуністів,—  
«убивць вільної преси». Ще 
Рауль Рігу був редактором 
газети «Републіка». В той 
час соціалісти очолювали 
найбільшу щоденну газету 
Португалії «Діаріу ді Но- 
тісіаш» і націлилися на ран
кову лісабонську газету «У  
Секулу». (Перший редактор 
«Діаріу ді Нотісіаш» Жосе 
Рібейру дос Сантуш був со
ціалістом, як і голова адмі
ністративної ради «Секулу» 
Соуса Таваріш. Редактор 
Мануел Фігейра займав цю 
посаду ще за Каетану!)

Після подій 11 березня 
1975 року становище зміню
ється. Значну частину газет 
було націоналізовано —  ра
зом з банками, яким вони 
належали. Новонароджена 
державна власність заявила 
про себе місячним дефіци
том у 43 мільйони ескудо, 
який компенсували бюджет
ні дотації. Уряд платив гро
ші і відповідно «замовляв 
музику»...

Націоналізовані видання 
жили за тими самими зако
нами, що й націоналізовані 
підприємства: загальне ке
рівництво .тут здійснювали 
робітничі комісії, обрані на 
зборах трудящих (плена- 
ріуш). Пленаріуш журналіс

тів, друкарських робітників, 
адміністративних працівни
ків зажадали «чистки». Пер
шими у списку «малорево- 
люційних елементів» значи
лися деякі керівники-соціа- 
лісти «Діаріу ді Нотісіаш». 
Новий міністр інформації, 
морський офіцер командан
те Коррея Жесуїну особисто 
призначив нове редакційне 
начальство: редактором став 
позапартійний, його заступ
ником —  комуніст. Робітни
ча комісія обрала нового 
патрона і «У  Секулу», та
кож позапартійного.

Однак чи можна вважати, 
що у цей найсприятливіший 
для КПП період після рево
люції комуністи контролю
вали португальську пресу?

В липні 1975 р. у розпал 
полеміки між правими і лі
вими силами комуністів зви
нувачували у «загарбанні» 
трьох лісабонських газет: 
«Діаріу ді Нотісіаш», «У  Се
кулу», «Діаріу ді Лісбоа» за
гальним тиражем приблиз
но 180 тисяч екземплярів. 
Навіть якщо погодитися з 
цим, не слід забувати, що 
комуністична чи прокому
ністична преса і тоді стано
вила меншість: вечірка
«Жорнал Ново» (тираж —  
80 тис. прим.), «Републіка» 
(20 тис. прим), «А  Капітал» 
(70 тис. прим.), «Діаріу По- 
пулар» (80 тис. прим.), 
«Жорнал ду Комерсіу», від
стоюючи інтереси різних 
груп і партій, були єдині у 
своїй ненависті до комуніс
тичних ідеалів. Загальний 
тираж некомуністичної пре
си складав на той момент 
240— 250 тисяч примірників.

Через місяць, у серпні, 
коли Васко Гонсалвіш ще 
очолював уряд, а праві на 
всі заставки лаяли «кому- 
ністів-диктаторів», у Лісабо
ні почали виходити дві нові 
щоденні газети: «А  Лута», 
заснована Раулем Рігу на 
базі «Републіки» з тиражем 
понад 100 тис. прим, і «Лута 
Популар» —  перетворений 
на вечірку офіційний орган 
Руху за реорганізацію пар
тії пролетаріату, одного з 
найактивніших антикомуніс
тичних гошистських угрупо
вань. Відтоді ворожа ком

партії преса остаточно зміц
нила своє домінуюче стано
вище у столиці. Що ж д о  
провінції, то питання «хто 
кого» тут навіть не стояло. 
Типовий приклад —  Порту, 
де дві з трьох щоденних га
зет дотримуються відверто 
правого спрямування, а од
на симпатизує соціалістам. 
Виняток складає Алентежу 
—  опора португальських ко
муністів. Найбільша газета 
країни «Експресу» (110 тис. 
прим, у липні; 130 тис. прим, 
у жовтні 1976 р.) —  рупор 
народного демократичного 
союзу —  веде нещадну бо
ротьбу проти компартії.

Чи ж були комуністи пов
новладними господарями 
принаймні у тих трьох ви
даннях? Кадровий склад 
«Діаріу ді Нотісіаш» на по
чатку серпня 1975 р.: з 62 
журналістів —  12 комуністів 
(п'ятеро з них працювали у  
політичному відділі, де де
сятеро їхніх колег тоді ж та
ки підписали антикомуніс
тичну відозву). Завідуючі 
двома провідними відділами 
не виявляли жодних симпа
тій до КПП, а головний ре
дактор обіймав цю посаду 
ще за фашизму; головною 
його турботою була орга
нізація в серпні чергового 
паломництва віруючих до 
Ватікану. 27 серпня плена
ріуш колективу висловився 
за «чистку» серед журналіс
тів. Двадцять два з тридця
ти, котрі підписали відозвуг 
спрямовану проти політич
ної орієнтації газети, зму
шені були залишити редак
цію.

Розмовляю з Жосе Сара- 
магу, заступником редакто
ра газети, комуністом,

—  Не забувай, —  говорить 
він мені, —  редакція —  не 
завод, комуністи тут не ма
ють більшості. І все ж я —  
за пленаріуш. Уявляєш: від
критим голосуванням вирі
шують долю матеріалів, 
друкувати чи не друкувати?! 
Як і долю людей... Ні, пле
наріуш —  не фікція, не 
шахрайство, не тактичний 
хід. Це справді народна вла
да. Класова боротьба загост
рюється. Йде бій не на жит
тя, а на смерть!..
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З останньою тезою не 
можна не погодитися. Пор
тугальцям за всяку ціну тре
ба було виграти цей бій! 
Однак Сарамагу з товариша
ми програли. Вони охоче по
силаються на праці Леніна, 
але, певно, забули чи не 
завважили фундаментально
го принципу ленінської стра
тегії: точно оцінити співвід
ношення сил. Чого варта 
«незалежність і суверен
ність» газетної асамблеї —  
пленаріушу, показує один- 
однісінький факт: після 25 
листопада 1975 р., коли «ві
тер змінився», Жозе Сара
магу в свою чергу був 
звільнений з редакції.

Запровадження редакцій
ного самоврядування, отже, 
спричинило справжню ката
строфу: власне, не самовря
дування як таке, а відсут
ність чіткої лінії у керівни
цтві всіма лівими силами з 
боку комуністів.

Радіо й телебачення за
знали приблизно тих самих 
перетурбацій. Через кілька 
днів після 25 квітня 1974 ро
ку представники Руху зброй, 
них сил зібрали в студії те
лебачення критиків, пись
менників, театрознавців, що 
боролися проти салазарівсь- 
кого режиму, й запропону
вали їм зайнятися перебу
довою телепрограм. Були 
призначені шість нових ди
ректорів: троє комуністів,
два соціалісти, один правий. 
Тоді, на гребені революцій
ної хвилі, ще шанували тих, 
хто відіграв провідну роль у 
поваленні фашизму. Однак 
до 11 березня 1975 року ін
формативні служби Порту
галії фактично контролюва
ли соціалісти. Вже у серпні 
1974 р. Спінола усунув ге
нерального директора про
грам, якого вважав надто 
лівим..

Після 11 березня на поса
ди генерального директора, 
директорів програм та ін
формації були призначені 
офіцери. Нескінченні пере
становки відбивали бороть
бу всередині самого Руху 
збройних сил.

«Радіо-клуб-португіш» —  
найбільша комерційна ра

діостанція, яка працює під 
контролем робітничої комі
сії, —  протягом дня запов
нює ефір прекрасними ре
волюційними піснями Сер- 
жіо Годінью або Жосе 
Афонсу. Ідеологічна ж 
орієнтація її інформаційних 
програм —  зразок разючої 
непослідовності. 19 липня 
1975 року до інформаційно
го випуску «забули» включи
ти повідомлення про масову 
демонстрацію, організовану 
напередодні в Порту соціа
лістами, —  як і оголосити 
про іншу ліву демонстрацію, 
призначену на вечір цього 
ж таки дня в Лісабоні. 26 
липня в «останніх вістях» —  
жодної згадки про утво
рення триумвірату Коста Го
меш —  Васко Гонсалвіш —  
Отело ді Карвалью; ранко
вий випуск відкрився пові
домленням про мітинг, 
організований активістами 
правого народного демо
кратичного руху і ні слова 
—  про генеральну асамблею 
лівого Руху збройних сил. 
Один з вечірніх випусків 
5 серпня повністю присвяче
ний діяльності економіста- 
троцькіста Ернста Менделя; 
15 серпня слухачів заклика
ють не підтримувати «Інтер- 
синдикал», який на знак про
тесту проти антикомуністич
них акцій вимагав страйку. 
Програма для жінок, що 
вийшла в ефір 17 серпня, 
оголосила війну урядові 
Гонсалзіша «іменем вільно
го соціалізму» (улюблений 
термін соціалістів!). На пе
релік цих «віражів» можна 
витратити багато часу й па
перу. В усякому разі, гадаю, 
читачеві зрозуміло, наскіль
ки комуністам вдалося «оку
пувати» Радіо-клуб.

—  Якщо хтось і шахраю
вав, —  пояснює мені дик- 
тор-комуніст Маріо Фігей- 
редо, —  то аж ніяк не ко
муністи. Більшість пленаріу- 
шів завжди тримає руку со
ціалістів або народного де
мократичного союзу, право
го з правих. Нас підтриму
ють найчастіше технічні 
працівники, а не журналіс
ти. Мені особисто ніколи не 
вдавалося використати мій 
час в ефірі для пропаганди

ідей компартії. _ Д ь о го  ~не 
скажеш про соціалістів...

На телебаченні комуністів 
завжди була жменька: один 
режисер з 16, один поста
новник з 40, п’ять редакто
рів з 40. У  студіях, редак
ційних кімнатах точилися 
постійні гострі дискусії «на 
найвищому рівні». Та чи по
значалися вони на якості, на 
тематиці матеріалів? Теле
глядача годували переваж
но голлівудівською про
дукцією, спектаклями буль
варних театрів та ще розмо. 
вами, які провадили за круг
лим столом люди у військо
вій формі...

Майор Канту де Кастру, 
член Революційної ради, 
один з тих, хто підписав «ві
дозву дев'яти», не прихову
вав намірів своїх друзів: 
«Прибравши до рук засоби 
інформації, ми за два тижні 
наведемо порядок в армії», 
говорив він мені 21 жовтня 
1975 року.

Цю програму активно 
здійснював міністр інформа
ції шостого післ.я квітневої 
революції уряду Алмейду 
Сантуша. Він’ розпочав —  
уперше за цей рік —  серію 
судових процесів проти не
слухняної лівої преси: чо
тири рази протягом трьох 
тижнів притягали до відпо
відальності «Діаріу ді Л іс- 
боа» (обвинувачення: газе
та попереджала читачів про 
небезпеку змови «чорних 
полковників»); раз —  «У  Се- 
кулу». Але жодних санкцій 
проти «А  Луга» і «Жорнал 
Ново», які 19 жовтня зняли 
галас про комуністичний 
державний переворот...

29 вересня за наказом 
цих «бездоганних демокра
тів» солдати зайняли радіо
станції та телестудію. Тим 
часом міністр інформації 
шантажує державні газети: 
якщо вони не підтримають 
уряд Пінейру ді Азеведу, 
хай більше не розрахову
ють на субсидії... Нагадаю 
ще раз: уряд так званої
«комуністичної диктатури» 
Васко Гокєалвіша, який сис
тематично зазнавав атак з 
боку правих, ніколи не від
повідав на них санкціями.

Запропонований Коррея
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Жесуїну проект закону, 
спрямованого на «затриман
ня брехливої й тенденцій
ної пропаганди, фальсифі
кації фактів та контррево
люційних виступів», Рево
люційна рада навіть не об
говорювала.

Переворот 25 листопада 
1975 року відкрив урядові 
можливість диктувати свою 
волю. Без попереджень і 
пояснень перестали виходи
ти державні лісабонські га-. 
зети. «А  Капітал» поновив 
своє видання тільки 15 груд
ня, редакція лишилася у то
му ж складі. 22 грудня зно
ву заговорила «Діаріу ді 
Нотісіаш»: колишній шеф
кабінету Маріо Соареша 
очолив «оновлений» колек
тив, —  чотирнадцять журна
лістів були звільнені. 29 
грудня у кіосках з'явилася 
«У  Секулу» —  краще чи гір
ше перефарбована у кольо
ри народних демократів.

Одразу після 25 листо
пада втратили роботу 122 
«червоних» журналісти. Пе
реміг плюралізм, дорогий 
серцю Маріо Соареша і со
ціалістичної партії. Віднині 
журналіст-комуніст міг пра
цювати хіба що для «Аван- 
те», «Діаріу ді Лісбоа» або 
«Діаріу» (видання, заснова
не звільненими «червони
ми». —  Ред.).

Поразка португальської 
революції в галузі інформа
ції висуває на порядок ден
ний дуже важливе питання: 
що таке революційна інфор
мація і як її поставити на 
службу робітничому класо
ві?

У Чілі уряд народної єд
ності скрупульозно дотри
мувався принципів буржуаз
ної демократії: ні цензури, 
ні штрафів, ні націоналіза
ції. Переважна більшість за
собів інформації лишилася 
в руках великої буржуазії, 
що зрештою сприяло фа
шистському переворотові.

У  Португалії революційні 
сили спробували розв'яза
ти проблему більш діалек
тично, однак також зазнали 
поразки.

Тут саме час придивитися 
уважніше до трансформації 
«Републіки» —  газети, яка

свого часу активно борола
ся з фашизмом, а після ре
волюції поступово перетво
рилася на рупор соціаліс
тичної партії. 10 липня 1975 
року після деякої перерви 
цей орган знову почав ви
даватися —  «під відпові
дальність трудящих».

«Комуністи одібрали в со
ціалістів цю газету» —  про
тягом тижнів лементували 
патентовані захисники сво
боди преси. Нагадаю фак
ти.

По-перше, офіційним
органом соціалістичної пар
тії була і лишається «П орту- 
гал Сосіаліста». «Після 25 
квітня, —  розповідає Анто- 
ніо Каскеш, один з тих, хто 
робив газету в найскрутні- 
ші часи, —  ми почали від
чувати дедалі більший тиск 
з боку соціалістичної партії. 
Однак керівництво партії 
не бажало оголошувати «Ре- 
публіку» своїм офіційним 
органом. Тоді п'ятнадцять 
журналістів, не згодних з 
новою політичною лінією, 
пішли з редакції. Пішли ве
терани, які працювали на 
«Републіку» за часів фашиз
му».

По-друге, діяльність ре
дакційної робітничої комісії 
не була винятковим явищем. 
У всіх португальських газе
тах, крім офіційних органів 
політичних партій, робітничі 
комісії оголошували себе 
єдиними відповідальними за 
політичну лінію та дисцип
ліну. Комісія обирала від
критим голосуванням ди
ректора та головного редак
тора, могла виступити про
ти публікації якоїсь статті. 
Вплив комуністів був не
значний. Досить сказати, що 
серед 14 членів комісії тіль
ки один належав до ком
партії. Операцію по звіль
ненню директора та голов
ного редактора здійснили 
ліві соціалісти, комуністи 
були проти.

Оновлена «Републіка» від
разу зайняла відверто анти
комуністичну позицію. Пе
ред вели маоїсти. Був звіль
нений Белу Маркеш, комер
ційний директор, комуніст, 
до найбільших гріхів якого

належало співробітництво & 
«лакеями Куньяла».

Дуже швидко читачі помі
тили, що декларації пра 
служіння робітничому кла
сові лишаються пустопорож
німи балачками, бо не спи
раються ні на науковий 
аналіз подій, ні на якусь ма
сову організацію.

Революція не може розви
ватися, не забезпечивши со
бі ідеологічної гегемонії. 
Бажано, щоб ця гегемонія 
грунтувалася на боротьбі 
ідей, а не на застосуванні 
сили. Однак не слід тішити
ся ілюзіями: за умов бур
жуазної демократії «свобо
да інформації» потребує ка
піталовкладень. «Свобода 
преси» стикається із закона
ми ринку, які на боці тих, 
хто захищає систему.

Перехід до соціалізму пе
редбачає, що привілей на 
засоби інформації буде 
вирваний з рук монополій: 
націоналізуючи банки і най
важливіші фінансові закла
ди, які контролювали еко
номіку країни, португальська- 
революція здійснила —  по
чинаючи з 11 березня 
1975 р. цю необхідну пере
думову. Але я не певен, що 
вона (революція) завжди- 
точно зважувала плюси і 
мінуси плюралізму: в кра
їні, де робітничий клас 
складає меншість населен
ня, де маса дрібних власни- 
ків-селян чіпляється за ми
нуле, де католицька церква 
відіграє провідну роль, д е  
понад мільйон іммігрантів 
«ввозить» цінності західних 
капіталістичних країн, д е  
вплив Сполучених Штатів^ 
закріплений договорами і 
звичками, —  тільки запекла 
і наполеглива ідеологічна 
боротьба може просунути 
вперед ідеї. Цей ідеологіч
ний наступ має початися з 
чіткого визначення співвід
ношення сил у країні. Не 
філантропія і не ідеалістич
ні уявлення, —  а саме твер
дий розрахунок. Інакше все 
зведеться до простого ба-; 
зікання.

З французької переклала 
Ярослава СОВКО
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А Н Г Л І Ї

У збірнику есе, присвячених творчості Агати 
Крісті (Лондон), провідні англійські та аме
риканські критики роблять спробу анато
мувати «вигаданий» світ письменниці, від
найти його найголовніші структурні закони 
й ознаки, соціокультурні причини його по
пулярності. Особливий інтерес становлять 
розвідки, що в них досліджується залеж
ність цього «світу» від буржуазного «істеб
лішменту», від особливостей споживацької 
психології. Автори також звертають увагу 
на зв’язки письменниці з філософською 
традицією англійського позитивізму, із сти
хією гумору в англійській класичній літе
ратурі.

Супер до збірки есе про творчість Агати Крісті.

Г Р Е Ц І Я

Померла відома співачка Марія Каллас. На 
сцені Каллас дебютувала в дев'ятнадцяти
річному віці 1942 р. З 1945 р. вона спі
вала в театрах США, а через два роки пе
реїхала до Італії, де виступала на сцені те
атру «Ла Скала». Марія Каллас виконувала 
провідні партії сопрано в класичних іта
лійських операх. З 1956 року співачка при
діляла багато уваги народній пісні й зні
малася в кіно.

І Т А Л І Я

Новий фільм братів Паоло і Вітторіо Та- 
віані «Падре падроне», знятий за автобіо
графічним романом Гавіно Ледди, критик 
«<Юманіте діманш» називає одним з найкра
щих сучасних фільмів. Ледда народився і 
виріс на Сардінії, в дитячі роки наймитував 
у рідного батька —  людини обмеженої і су
ворої. Вихований у патріархальному дусі,

Марія Каллас в ролі Медеї в од
нойменному фільмі П ’єра-Паоло 11а- 
золіні.

Кадр із фільму «Падре падроне».
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син, однак, повстав проти патріархату, проти 
падре й падроне {батька й хазяїна), як 
уособлення несправедливості. Брати Тавіані 
широко використали в кінофільмі музику 
Моцарта й Штрауса, народні пісні Сардінії. 
Стрічка Тавіані приваблює цілісністю харак
терів, визначеністю соціальної позиції.

К А Н А Д А
Тут з успіхом пройшов фільм Філа Фрей
зера «Навіщо стріляти в учителя?», зня
тий за однойменним романом Макса 
Брейтвейна, Місце дії —  сільська школа 
в провінції Альберта. В іронічній формі 
фільм викриває недоліки канадської систе
ми освіти. Роль молодого вчителя, який при
їхав з міста в село і потрапив у незвичну 
для нього обстановку, грає Бед Корт. Як за
значає канадська преса, фільм порушує важ
ливу проблему виховання підростаючого по
коління.

К О Л У М Б І Я

Габріель Гарсіа Маркес опублікував у га
ванському журналі «Каса де лас Амерікас» 
фрагмент зі своєї нової книжки, присвяченої 
кубинській революції. В інтерв’ю письменник 
сказав, що вже багато років працює над цим 
твором, в останньому розділі якого буде по
казано, як кубинці розривають кільце 
економічної і політичної блокади, влаштова
ної імперіалізмом США. Вже написано 750 
сторінок, але тема ще далеко не вичерпана. 
^  Т эдзыЬ тдаетл т ж  шга-
ну збірку оповідань Гарсіа Маркеса, до 
якої ввійшло двадцять шість творів, пода
них у хронологічній послідовності. Це дає 
змогу повніше уявити розвиток таланту 
письменника.

К У Б А
Тріумфом закінчилися гастролі балерини 
АліедІ Адшзт % Штатах А м е р и 

к и .  А .  Алонсо виконувала головну партію 
в балеті Адана «Жізель» на сцені «Метро
політен-Опер а».

М А Р О К К О
Тахар Бен Желун видав роман «Вершина 
самотності», в якому на багатому достовір
ному матеріалі змальовано життя емігрантів 
із країн Магрібу у Франції. Значна частина 
роману присвячується описові дозвілля емі
грантів. Як правило, родини магрібських 
емігрантів залишаються на батьківщині, бо

Алісія Алонсо.

французькі власті, зацікавлені лише в ро
бочій силі, забороняють в'їзд до країни з 
сім’ями. Організацією відпочинку для ви
хідців з Магрібу ніхто не займається, робіт- 
ники-араби, покинуті підприємцями напри
зволяще, постійно почувають себе самотніми, 
нікому не потрібними людьми.

Н Д Р
Восьма художня виставка в Дрездені стала 
помітним явищем у культурному житті краї
ни. Вона ще раз засвідчила громадянську 
зрілість митців країни, напругу і різноманіт
ність їхніх стильових пошуків. Критика 
особливу увагу звернула на живописців Віл
лі Зітте й Арно Мора, скульптора Карла Ре- 
га, плакатиста Герхарда Фойгта, на антіль- 
ську серію Герхарда Бондціна.

* * *
Радіо НДР організувало цикл передач 
«Шістдесят червоних пісень», який, за слова
ми критики, став антологією революційної 
пісні від перших кроків робітничого руху До 
доби «Червоного фронту».

* * *
Так звану «колаж-виставу» «Остання любов 
Гейне» влаштували в берлінському театрі
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АРНО МОР. Груповий портрет Б. Брехт, Єле- 
тга Вайгель, Ганс ьйслер. Темпера.

«ТІП» Гюнтер Кальтофен і Ганс Пфайффер. 
Спектакль майстерно змонтований з автен
тичних текстів, в яких розповідається про 
останні, вкрай трагічні роки життя великого 
поета, про його останню любов до паризької 
дівчини Муш. Критика відзначає високу 
театральну культуру спектаклю.

П О Л Ь Щ А

«Людина з мармуру» —  новий фільм Анд
жея Вайди, присвячений долі робітника-бу- 
дівельника. Режисер показав життя свого 
героя у взаємозв’язку з великою історією, 
залежність цього життя від її ритмів і 
швидкостей.
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Владислав Бодніцький видав третю частину 
своєї трилогії про Станіслава Виспянського. 
Трилогія Боднїцького —  широка белетри
зована панорама життя великого драматурга 
і поета.

Р У М У Н І Я
Спектакль бухарестського Театру ім. Лучії 
Стурдзи-Буландри за п'єсою «Застуда» ві
домого поета і драматурга Марина Сореску 
(режисер Дан Міку) —  помітне явище в 
театральному житті країни. Вистава в дещо 
умовному, фольклоризованому ключі подає 
конфлікт господаря Влада Депеша з О та 
манською імперією, відтворює героїку й 
своєрідність румунського середньовіччя. У  

своїй сценічній поетиці режисер активно 
використовує жанри й напрями старовинних 
театральних дійств і видовищ.

Сцена із спектаклю «Застуда».

* # #
Бухарестське видавництво «Мінерва» видало 
під редакцією Джордже Тотана антологію 
румунської антифашистської поезії «Цього 
забути не можна», яка відбиває антифа
шистські настрої в румунській поезії від 
Лучіана Благи і Тудора Аргезі до пово
єнного покоління румунських поетів.

С Ш А

Широкого попиту набувають «книжки для 
слухання». Текст нової книжки, продикто
ваний на магнітофонну стрічку, можна взяти 
на чотири тижні у спеціальних «бібліоте
ках», заплативши за нього стільки ж, скіль
ки коштує сама книжка. Подібні «бібліоте
ки» вже налічують тисячі томів —  від тво
рів Марка Твена до найновіших бестселерів. 
Американська преса з іронією називає цей 
винахід «стрічками для неписьменних» і за
питує, чи не розучиться Америка читати, ко
ристуючись досягненнями техніки.

О  Л І Т Е Р А Т У Р Н О - М И С Т Е Ц Ь К А  Х Р О Н І К А ©
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Т У Р Е Ч Ч И Н А
«Легенда про Алі з Кешана» —  одна з най- 
популярніших п’єс у Туреччині, належить пе
ру видатного письменника і культурного 
діяча країни Халдуна Танера, автора близь
ко двадцяти драматургічних творів і шести 
томів оповідань, лауреата кількох націо
нальних і міжнародних премій. Успіх «Ле
генди», як вважає сам автор, зумовлений на
родним характером твору, наязністю елемен
тів епіки, притаманної традиційному турець
кому театру. У п'єсі, однак, стара форма на
повнена актуальним соціальним змістом. Ви
става за цією п'єсою, що має виразне сати
ричне забарвлення, здобула успіх не лише 
на турецькій сцені, її з великим інтересом 
зустріли глядачі в Болгарії, Югославії, Че- 
хословаччині, Англії та ФРН.

У Г О Р Щ И Н А
Ансамбль «Камерата хунгаріка»* створений 
кілька років тому ентузіастом барочної му
зики Ласло Цідрою, чи не вперше в історії 
національної музичної культури познайомив 
національного та зарубіжного слухача із 
старовинною угорською музикою до Рене
сансу. Критика звертає увагу на ту ре
тельність і майстерність, з якою ансамбль 
поновлює забуту сторінку угорської куль
тури.

Дискографія ансамблю «Камерата хунгаріка».

: г отсхш.....юшшЕтж
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Ф Р А Н Ц І Я
В Будинку культури в Нантері, заснованому 
за ініціативою Андре Мальро, відкрилася 
«Галерея Сальвадора Альенде», в якій пред
ставлені твори різних художників світу,, 
присвячені драматичній чілійській історії 
останнього десятиріччя.

Ф Р Н

Дортмундське видавництво «Вельткрайс- 
ферлаг» випустило в світ книжку політич
них пісень «Цей світ ми змінимо» Францаї 
Йозефа Дегенхардта, автора відомого в на
шій країні роману «Бікфордів шнур». Нова 
книжка —  п’ятнадцятирічний результат пра
ці автора в галузі політичної пісні. Основна* 
тема пісенника —  позиція інтелігенції, зок
рема митців, щодо суспільних, політичних £  

культурних процесів у Федеративній Респуб
ліці Німеччини.

Обкладинка книжки Ф. И. Дегенхардта

Ч Е Х О С Л О В А Ч Ч И Н А

Український народний театр у Пряшеві по
ставив спектакль за п’єсою Бертольта Брех
та «Чи та людина, чи та» (режисер Ярославі
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Сісак). Як відзначає критика, спектакль 
відтворив усю дотепність і парадоксальність 
Брехтової притчі.

Сцена із вистави «Чи та людина, чи та».

* * *

Зузана Міначева, майстер словацької ху
дожньої фотографії, створила галерею над
звичайно виразних фотопортретів, що відда
ють найтонші моменти внутрішнього життя 
людини. Критика звертає увагу на високе 
вміння художниці використовувати найріз
номанітніші засоби сучасної фототехніки.

Зузана Міначева. Портрет дівчини.

* * *

Празький Театр на Виноградах показав 
прем’єру —  спектакль за п’єсою молодого 
чеського драматурга Яна їлека «Приско
рений пульс». Як пише рецензент газети 
«Руде право», на кожну нову п’єсу їлека 
з нетерпінням чекають не лише театри, а 
й широка громадськість. їлек —  автор су
часної теми. В п’єсі йдеться не так про 
серцеву хворобу головного героя, молодо
го інженера Мартіна, як про «прискорений 
пульс» цілком здорових людей, охоплених 
жадобою наживи. Ці люди й є об’єктом 
авторської сатири.

Ч І Л І

Чілійський кінорежисер Мігель Літін, що пе
ребуває в еміграції, працює над створенням 
кінофільму за романом кубинського пись
менника Алехо Карпентьєра «Розправа з ме
тодом». Головна мета майбутнього фільму, 
як твердить кінорежисер, —  дати глядачеві 
бодай приблизне уявлення про умови життя 
в країнах Латинської Америки, де панують 
диктаторські режими, про гримаси корумпо
ваної влади, про народ, що вірить у свобо
ду і прагне її. Зйомки фільму вже розпо
чалися в Мексіці й Франції і будуть продов
жені на Кубі. А. Карпентьєр «надав повну 
свободу» авторам сценарію і кінорежисерові 
майбутнього фільму, який має бути цілком 
самостійним мистецьким твором, а не екра
нізацією романного тексту.

Ю Г О С Л А В І Я

Премії імені Отона Жупанчича за художні 
твори і досягнення в галузі культури при
суджено в Любляні художникові Нику Ма- 
тулу, композиторові Іво Петричу та пись
менниці Мімі Маленшик.

* * *

У Приштині —  столиці автономного краю 
Косово— відбулася прем’єра першої націо
нальної балетної вистави. Балетне мистецт
во в Косово почало розвиватися лише в сім
десятих роках. В основу першої вистави 
«Соколь і Мируша» лягла давня народна ле
генда про трагічне кохання юнака й дівчини.

© Л І Т Е Р А Т У Р Н О - М И С Т Е Ц Ь К А  Х Р О Н І К А ©
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—  Пошту надсилай, як звичай
но,—  до лікарні...

«Парі-матч», Франція.

«Швайцер іллюстрірте», 
Швейцарія.
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<гШвайцер іллюстрірте», 
Швейцарія.
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