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ВАН КОНГ

КОМУНІСТИ

Звідки беруться оті комуністи?
Падають з неба? З землі ростуть?
Ні, ми з такого ж самого тіста,
Тільки кривди печуть ось тут.

Рвана одежа, ноги босі.
На тілі живого місця нема.
З року в рік вітри та роси,
Господар, поміщик, усяка чума.

Оті комуністи звідки беруться?
З надр виростають чи з неба летять?
Ні, ми з підпілля, ми з революції,
Ми із поразок і звитяг.

З таких-от людей та й кувати б зброю -т 
Щоб з рідного краю гнати заброд.
Щоб їжу здобути, одежу і долю.
Щоб правив країною сам народ.

На Півночі ласих До зиску прогнали.
На Півдні правдиві по тюрмах гниють... 
Та й там вони битву ведуть криваву,
Із власного серця зброю кують.
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Це люди незламні, це люди шановні,
Це вірні народові до кінця.
Це душі, любові й рішучості повні,
Це віддані справі, відважні серця.

Вони присвятили життя батьківщині,
І широко душу відкрили свою 
Любові безмежній, любові єдиній,
Хоч їх за це кривдять, катують, б’ють.

Всупереч ранам, всупереч втратам 
Вони викорінюють утиски й зло.
Щоб рідну країну знов об’єднати,
Щоб вільно й щасливо все людство жило...

1958.

НГУЄН хонг

ГРОШІ З ТЮРЕМ 
ФАШИСТСЬКОЇ ІСПАНІЇ
Про це не друкували у газетах 
І не писали на дошках валютних бірж 
Країн «вільного світу»..

Цю новину почув я серед ночі,
Коли по радіо кінчались передачі.
Почув, що із в’язниць фашистської Іспанії 
Прислали гроші
На допомогу в’єтнамському народу 
В його священній боротьбі.

Хто знає імена отих людей,
І скільки їх, приречених до страти,
Чи до ув’язнення суворого режиму 
На п’ять, на десять, двадцять років і довічно 
За те, що прагнули боротися,
Щоб у трудівника було що їсти, що вдягати, 
Щоб у країні панували мир і справедливість.
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О, скільки в грошах тих, хто скаже,
Нез’їдених окрайців хліба,
Невипитої кави-сурогату,
І порцій супу без картоплі,
Й шматочків риби — тільки раз на місяць,
0  скільки там старанно виважених грамів.
Таких потрібних у холодних, темних камерах в’язнипь!

А скільки там гірких песет кривавих,
Зароблених на фабриках, біля печей і на плантаціях у спеку 
Жінками, матерями, сестрами, дітьми —
Які самі недоїдали,
Свою одежу без кінця латали,
Ходили у розбитих черевиках,
Аби зібрати трохи грошенят
Для чоловіка, сина, брата, батька у в’язниці!

Вони прийшли, ці гроші,
Із в’язниць, із безіменних каторг фашистської Іспанії,
1 не написано ніде, відправлеио'їх звідки і коли,
Є тільки місце призначення і адресат:

В’єтнам, визвольна боротьба.

О, цим грошам 
Ціни немає.
їхня вартість — невимірна, 
їхня спроможність купівельна —
Невичерпна, 
їхня оборотність —
Нескінченна.
їм навіки зберігатись у скарбниці серць,

•Ніякі в світі найкоштовніші алмази 
Не перевершать їх ні твердістю, ні блиском.

1976.

ЧІНЬ ХАЙ
КУБА
Колумб сказав: це найгарніше місце в світі — 
Зелений острів Куба.
Серед пінних хвиль під сонечком яскравим 
Вона — мов яшма, змочена росою,
Мов різьблений чутливий музичний інструмент, 
її гойдає океанський вітер 
І миють затяжні рясні дощі.
Над суднами літають голуби 
Й сідають на білесенькі будинки.
На статуї червоношкірих,
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Що на полях і на узліссі височать.
А душа кубинця! В ній усе:
І мідні барабани, шкірою обтягнуті,
І з костяними паличками,
Що негри захопили із далекої вітчизни —
Аби не розлучатися з вогненними піснями й ритмами;
І сум за милим рідним краєм вже білошкірих бідарів.
Що кинули свою засніжену Європу 
І подолали океан на кораблях,
Щоб тут ловити рибу, обробляти поле, ставити житло;
І конквістадорн іспанські,
І комерсанти-лихварі американські,
І шукачі скарбів, морські пірати,
І ланцюги, і пута, й батоги,
П украдених плодів солодкі аромати,
І радість пограбована, сплюндроване життя,
І біль усіх трьох континентів,
Й жага свободи всіх людей землі —
Все пломеніє у црові кубинців.
0  Кубо, Кубо, ти весни цієї —
Немов вулкан в яскравім океані.
Я з другої півкулі сюди їхав,
А мов у ріднім краї опинився:
Так дружньо руки мені тиснуть
1 так привітно посміхаються мені —
З Камагуея підмайстри у вимазаних нафтою спецівках.
Маленькі продавці квіток на пляжі,
Ніко Вело — герой сафрп,
Салара — гарна дівчина-мілісіано 
І матері із передмість Гавани —
Вони, мов рідних, обнімають нас,
І на очах у них сльоза тремтить.
Гавана! О, Гавану вже,ніколи не забути.
Це місто — ніби корабель, де вщерть і праці, й сміху.
Широкий і гостинний порт: причалюй, приязнь, дружбо.
А площа! Запрудив її народ — мов океан розлився.
І вийшов Кастро на трибуну, обвів він площу променистими очима 
І радісно сказав: «В’єтнам переміг!
Народ в’єтнамський, народ-герой здолав могутнього агресора! 
Вітаймо братній нам В’єтнам!»
І прапори В’єтнаму мають над будинками,
І пломеніють у руках смаглявих.
О, променисті очі Куби,
Піти од вас — несила.
Ти стала ближчою в мільйон разів, товариш у борні!
Ти — як завзяття, як снага.
Ти — бакен серед хвиль.
Ти — як натягнута струна, що радісно бринить.
Для ворогів у тебе — автомат, багнет,
Для друзів — усмішки і квіти.

1974.
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ХОАЙ АНЬ

НОВІ РИМИ І мотиви
В моїй душі живе старий Ханой.
В осінні дні яка для серий втіха —*• 
Дивитись на зволожені росою 
Його дахів чудовий плавний вигин

І їх відбитки в Озері Меча.
0  стародавні пагоди і храми!
На вас лежить поезії печать,
Ви в ритми і співзвуччя рясно вбрані.

Та от прийшов на будівництво я.
Чого тут тільки разом не побачив: 
Бульдозер під фундамент грунт рівня - 
Я з ним, горластим, поріднився наче.

А та гарчить машина, поспіша,
Щодня замішує бетон від рання.
Мені здалося, що й моя душа 
Розмішана в тім розчині вапнянім.

Щоб наварить було на що каркас, 
Вбивають під фундамент паль багато.
А щоб бетон надійніше узявсь, 
Запрацював, завирував вібратор.

1 крани — о, ці танки мирних днів! — 
Поважно так на гусеницях ходять, 
Панелі легко у височині,
Немов атлети, до каркаса носять.

Так за стіною виросте стіна:
Ляга панель — електрозварка зблисне. 
Так і поезія рядком міцна,
Коли усі слова стоять на місці.

І я збагнув: писати треба так,
Як зводять якісно оці нові будинки — 
Щоб і бетон в рядках був, і кістяк,
Щоб не було простою ні хвилинки.

Могуть би иневмомолота мені!
Я б під каркас сюжету вбив би палі. 
Якби ще й руки кранові, міцні — 
Життєві теми легко піднімали б!
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Новий Ханой в моїй душі тепер 
У центрі стародавньої столиці 
Квартали світлі радісно простер, 
Життям, снагою, щирістю іскриться.

Росте і вищає невпинно він.
У сині вікна місяць заглядає. 
Прямолінійність мускулястих стін 
Духмяна орхідея обплітає.

Будівельний майданчик 
Чионг Дінь. 1974.

І ньї
КИМ, СИНКУ. ЗАВТРА СТАНЕШ ТИ?

Ким, синку, завтра станеш ти?
О, як нелегко в ті роки печалі 
Було тебе від бомби вберегти,
Без сонечка тримати у підвалі.
Була квартира — стала вирва. Сад —
І той не цвів, не наливався соком.
О, скільки клопоту: вдягти, нагодувать —
Не рисом, а бодай же маніоком.
В сухий сезон поб’єш об дно черпак,
В дощі рве дамби — знов земля страждає.
І річка, рідна річка, мов різак,
Країну рідну навпіл розтинає.
0  скільки років Південь у журбі 
Чекав і вірив: все лихе минеться.
О, скільки втоми, синку. А тобі 
Зазнати вже цього не доведеться.
Гарпіє місто — ніби той квітник:
Широкі вулиці, будинки височенні.
Для молоді відкрито сто доріг:
Ставай сміливим, пристрасним ученим,
Про місяць мрій, про неблизькі світи —
Здолаєш все, про що нам і не снити.
1 нашу з батьком мрію можеш ти
У недалекому майбутньому здійснити.
Лиш, синку, не забудь про ті роки.
Коли ти ріс під бомбами й напалмом,—
Про неймовірно болісні й гіркі,
Дощем затоплені і сонцем злим обпалені.
Але й в оті роки, такі тяжкі,
З облич світилась усмішка В’єтнаму.

1976.
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АНЬ ТХО

РАДІСТЬ СПІЛЬНА- 
ЦЕ І РАДІСТЬ ОСОБИСТА

Моїм дітям і дітям усього В’єтнаму

Я беру бюлетень — і клубок підступає до горла.
Діточки мої рідні, всі четверо, і найменша Кам Тхо.
З вас ніхто не бував у краю, звідки'батько ваш родом.
У цім краї, на Півдні, з чотирьох не бував ще ніхто.

По дорозі сюди проминула я річку кордонну,
І Донгха, й Куангчі, де гриміли бої без кінця.
Сонце дах розпікає. А земля в бомбопад переорана,
А по селах ніде не лишилося ні деревця.

Дише звістка прийшла, що ми здобули перемогу,
Сіла я у літак у Ханої й зметнулася ввись.
Я летіла над хмарами, і вітрів перетнула дорогу,
І Сайгон кумачевим вогнем прапорів розгорівсь.

Пригадалось, як Занг, що вчився уже в інституті,
Враз одержав повістку й, відклавши конспекти свої. 
Розпрощався з ріднею. А форма — немов на опудалі.
І в сімнадцять років був на фронті, на передовій...

Ой, дрібнесенькі дітки — й мої, і по всьому В’єтнаму!
Скільки вам довелося нестгтків терпіти щодень,
Щоб нарешті настала жадана пора об’єднання,
Щоб сьогодні усі опускали за це бюлетень.

Я за це голосую у місті з ім’ям Хо Ші Міна, 
йдуть студенти рядами у свіжім святковім вбранні.
У червоних краватках під прапором йде юна зміна.
Пломеніють знамена і дзвінко лунають пісні.

Занг тепер уже вдома, в інституті від рання й допізна,
Зараз теж голосує — щойно зброю відклала рука.
Ханг так мріє про карту об’єднаної вітчизни!
Бюлетень опускає, а в серці — радість яка!

Нга! Ой донечко Нга! Всій родині ти стала за маму. 
Вісімнадцять якраз — маєш повні права громадян.
Перші вибори в тебе — за щасливе майбутнє В’єтнаму,
За омріяне завтра всіх робітників і селян.

13 СУЧАСНОЇ В’ЄТНАМСЬКОЇ ПОЕЗІЇ. 9



А Кам,Тхо ще мала, ще для виборів літ малувато. 
Напиши, дочко, вірша про виборчий цей бюлетень. 
Ми чекали його тридцять літ — як рятунку, як свята. 
Він червоний — бо кров, кров героїв на ньому цвіте!..

Сайгон, у дні історичного квітня '.

ТХАНЬ ХАЙ

ІМ’Я ВІТЧИЗНИ
В'єтнам названо 

Соціалістичною Республікою

Ми мріяли давно про це ім’я.
І от тебе так названо, Вітчизно.
Твоїх народів трудова сім’я 
Є визнаним борцем соціалізму.

О скільки люду в битвах полягло!
0  скільки вже на гук сурми не встане —
Щоб усі кривди, всі гіркоти й зло 
Розмів, розвіяв радісний світанок!

У цім найменні — відгомін звитяг,
Гарантія добробуту й могуті.
У нім — минуле й завтрашнє життя,
Любов і мрії, в нім — ясне майбутнє.

1 дітям, що родилися в війну,
Рости щасливими в Вітчизні новій, 
їм ненька, мов казкову таїну,
Виспівує ім’я це в колисковій.

В’єтнаме, рідна земле ти моя,
Героями звеличена країно,
Твоє сьогоднішнє нове ім’я 
Заслужене ще в пору Хо Ші Міна.

1976.
З  в’єтнамської переклала Майя КАШЕЛЬ

*' В квітні 1976 року відбулися загальні вибори єдиного в’єтнам
ського уряду.
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АНДЖЕИ КУСНЄВИЧ

Роман

Не на жарт розгніваний, я подумав: «Ми справді занадто поблаж
ливо ставимося до цих нібито бунтарів, а насправді розбещених шмар
качів». То ворушилася в мені відраза, як буває на другий день після 
того, коли вип’єш забагато французького кальвадосу або ельзаської 
вишнівки. Я відчував: ще трохи — і переллється та остання крапля або 
відірветься, як то кажуть, вухо дзбана, і я вижену всю цю компанію 
нероб, а Ернестові поставлю ультиматум: або більше не приводь їх 
сюди, кінчай з цими збіговиськами, зборищами, засмічуванням кон
тори, коптінням — я виразно відчув дим маріхуани, вже навчився роз
пізнавати його,— або, вибач, забирайся разом з ними. Або— або.

Гнів наростав у мені водночас і проти Оппенгеймів (а можна б 
уже звикнути, бо було чимало гірших справ, прикрих візитів, справді 
огидних типів; і якщо ці двоє, особливо пані Хільда, уникнуть біди, 
ну то що ж; а крім того, це моя професія, причому непогано оплачу
вана, боже мій) і, передусім, проти тих молодих екстремістів. їм у 
голові, злісно думав я, безупинний політичний карнавал. Революція, 
яку вони розуміють як спектакль. Молодість, продовжена до макси
муму, практично до невизначеності. Ніякої відповідальності. Нехай, 
мовляв, старші журяться, нехай заробляють, ми їх за це будемо тав
рувати, ганьбити, третирувати. Однак якщо йдеться про засоби до жит
тя — о, це інша річ, жити з чогось треба, отже, поки що давайте гроші.
Продовження. Початок див. «Всесвіт» № 8, 1978.
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1 весь час — проти. Проти звичаїв, справді досить лицемірних, буржу
азних за своєю суттю, проти суспільного ладу у Федеративній Рес
публіці і на всьому Заході, проти економічної стабілізації. Ну що ж, 
я теж у приниипі проти. Але якось інакше. Як саме? Може, просто 
більше розсудливості. В усякому разі, інакше.

Вони нудяться, тому для розваги,— бо я підозрюю велику, дуже 
велику домішку розваги в тому, що вони роблять, незважаючи на смер
тельну серйозність, з якою виголошують свої лозунги,— за найменшої 
нагоди штучно доводять себе до нездорового, істеричного збудження, 
їхні слова, вчинки, доктрини, — власне кажучи, псевдодоктрини, 
конгломерати доктрин, нічого більше,— перетворюються в аксесуари 
забави, якогось безперервного видовища. Навіть у перспективі вони 
не мислять собі якоїсь перемоги, щоб замінити нас. Бо ж треба брати 
на себе клопоти. Господарство, адже хтось мусив би займатися вироб
ництвом— а їм не хочеться; реальна політика, адміністрація, комуні
кація, постачання, зв’язок і так далі — а вони проголошують анархію; 
тисячі невідкладних рішень, залагодження поточних справ — усе ляг
ло б на них, а вони про це не думають. їм би тільки фантастична уто
пія, забава, нескінченні дискусії і ніякої відповідальності за слова та 
вчинки. Я думаю, в ідеалі їм би хотілося, щоб ми, працюючи, зароб
ляючи й утримуючи їх, і надалі залишались у ролі невільників, без 
права голосу. Юрба роботів, з яких можна збиткуватися й кепкувати. 
Це їх життєвий ідеал, однак ніхто з них цього не хоче вголос визна
ти. Безперестанку говорять про революцію, але з умовою, що хтось 
інший робитиме за них усе, що вимагає систематичної праці, і, пра
цюючи, буде водночас напохваті, як зручний об’єкт критики, глузувань, 
обпльовування. Вся ця контестація, хоч вона часом і здається грізною, 
явно є акцією про людське око і може свідчити також про їхнє бажан
ня зберегти за собою права неповнолітніх, недозрілих, зберегти за вся
ку ціну і якнайдовше.

Деякі студентські геатрики-ефемериди репрезентують цей стиль 
мислення, що ним так захоплюються і Клаус Фрізе, і його дружина, 
і навіть прокурор Ніденталь, який відверто признався мені в тому. 
І Лені теж. Вона намовила мене піти з нею у Франкфурті до кабаре 
«Ді Шміре». їй там дуже сподобалося, мені трохи менше. Пізніше в 
Кельні якась дуже ексцентрична група. їх мелодекламація, розрахо
вана на зовнішній ефект, політичні виступи, протести і маніфести, В’єт
нам і Бірма, Нігерія й американський імперіалізм і так далі, і так далі. 
Ці нерідко справді чудові тексти та їх виконання є ніби продовженням 
або ж, я б сказав, сублімацією чи художнім екстрактом того стану збу
дження, того постійного дійства, яке оті молодики вже не на сцені, 
а в житті хотіли б продовжувати до нескінченності.

А ще гірше те,— принаймні коли йдеться про ту частину, до якої 
належить мій Ернест і вся його компанія,— що на відміну від нероб 
менш агресивних і більш схильних до споглядальності, як наприклад, 
хіппі різних відтінків, діти-квіти, члени секти дзен і тому подібні, 
в них можна відчути наростаючу агресію, а тут уже один крок до 
культу агресії задля агресії, про що пише Маркузе, та й не тільки 
він. Чим це може скінчитися? Проявом невикорінених, захованих десь 
глибоко тоталітарних мрій? Це мене найбільше турбує. Хотілося б 
проникнути в думки й наміри Ернеста, інші мене менш обходять. Він 
явно верховодить у них. Але чи відомі мені хоча б п’ять процентів ду
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мок мого власного сина? Чим він живе, що народиться в його голові 
і серці завтра, до чого він дійде післязавтра? Не знаю, не знаю, не 
знаю.

Коли в 1968 році я був у Гамбурзі, зразу ж після звільнення бу
динків місцевого університету, мій приятель водив мене по нових чу
дових будівлях на Бенекештрассе і Шлютерштрассе, що їх кілька днів 
тому залишили студенти. По залах, звідки ще вимітали купи прокла
мацій і написаних від руки листівок, зішкрябували й замазували на
писи на внутрішніх і зовнішніх стінах. Написи різного змісту, часто 
зовсім протилежного. На захист прав Ізраїлю на існування — проти 
єгипетських і сірійських екстремістів; а поряд — величезна, на цілу сті
ну, чотири метри на чотири — карикатура: Даян зі свастикою на ру
каві, такий собі ізраїльський Гітлер.

Я запитав мого приятеля, доцента Гамбурзького університету, ко
ли вони думають ліквідувати сліди недавньої студентської окупації, 
зокрема написи на стінах. Він відповів, що їх, мабуть, не зніматимуть, 
принаймні тепер. Ті менші — так, ну й кільканадцять явно непристой
них, що є звичайною розрядкою темпераменту під час політичних ма
ніфестацій, з домішкою сексу, як це звичайно буває; одне з одним ча
сто поєднується. Якщо ж говорити про великі написи, наприклад, уточ
нення назви шляхом додавання нових патронів,— то це зовсім інша 
річ. Він, сміючись, сказав: «Ректор і вся вчена рада одностайно ви
рішили, що хай краще ті написи залишаться. Ми вже звикли до них, 
їх мало хто помічає, хіба що нові люди, як-от ти. Коли б ми почали 
замазувати, вишкрябувати, замальовувати, це нічого б не дало. Ми про
бували в перші два дні замазувати й вишкрябувати, а вони вночі ма
лювали нові, ще гірші. На зло. Ми б з тим не дали собі ради. Не ду
май, що так легко щось подібне зняти. Вони використовують апарат 
для лакування кузовів автомашин і фарбування корпусів кораблів. 
Цього не вимажеш, не видряпаєш. Дістали десь, вкрали чи виманили 
в робітників на доках. Приходили, розумієш, і з віддалі трьох чи навіть 
чотирьох метрів пускали сильний струмінь під тиском; за кілька се
кунд все було готово. Ми відмовилися від боротьби буквально через 
два дні. Не допомогли і чергування швейцарів по ночах. Ті спокійні
сінько спрямували свої механічні шприци на бідолах; один ледве вря
тував очі: фарба під сильним тиском залила йому обличчя. Отже, ба
чиш, як це все виглядає».

Деякі подробиці досить забавні. Приятель розповідав мені, що 
бачив маніфестацію якоїсь групи молоді: «Хлопці не схожі на хіппі, 
на тих, що ходять з довгими неохайними бородами і патлами, в лах
мітті, обвішані різними цяцьками чи дзвіночками. Зовсім ні. Юнаки 
в робітничих комбінезонах або в шкіряних куртках, замазаних масти
лом чи обляпаних вапном, щоб були схожі на робітничі. Така мода 
в деяких групах; а цих груп, здається, понад сто в самому Гамбурзі! 
Дівчата теж такі, як і їх партнери,— нібито робітниці. Комбінезони, 
блузи, в крайньому разі джинси. Ніяких сумок, сумочок, хіба що по
лотняні торби, в яких докери носять пляшки з пивом і хліб.

Цей давній приятель, теперішній доцент у Гамбурзі, перед війною* 
був моїм товаришем на юридичному факультеті, ми обоє входили до 
спілки комуністичної молоді, обоє — з Берліна, навіть з одного квар
талу, і обоє в один і той же рік опинилися у в’язниці, тільки йому по
тім якось вдалося уникнути табору.
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Він каже, що стежить за молодіжним рухом з деяким занепоко
єнням. Наша розмова на території університету в Гамбурзі відбува
лася в 1968 році, і мій приятель, безперечно, перебував ще під вели
ким враженням від недавніх подій. Він опинився в захопленому сту
дентами будинку, в чудовому сучасному актовому залі на скількись 
там осіб,— мабуть, більше як на тисячу, напевно, більше,— в натовпі, 
що без кінця мітингував, у духоті, гаморі. Вийти було неможливо. Хоч 
йому й нічого не зробили, але надокучали, засипаючи запитаннями, від
разу вимагаючи відповіді, наперед осуджуючи. Не хотіли його випу
скати: вважали заложником. Він сидів з ними два дні і дві ночі, поки 
вдалося’вирватись звідти: вийшов зовсім змучений.

Тож тепер багато речей він бачить у значно похмуріших барвах, 
ніж я, хоч у мене під боком Ернест і його група, а він має справу тіль
ки зі своїми слухачами, людьми, які все-таки йому особисто чужі. Піс
ля почутого й побаченого він, всупереч твердженням деяких осіб, які 
занадто довірливі й благодушні, аби реально мислити до кінця, дотри
мується думки, що в нас не вимерли цілком бацили зла, що вони жи
вуть, зачаївшись, як це буває з деякими бактеріями, стійкими до хо
лоду і до спеки. У зміненій формі, звичайно, бо колишня, зі знаком сва
стики, справді настільки знецінена й скомпрометована, що не може 
відродитися в нас у тому самому вигляді. Рецидиви не виключені.

— То що ж робити? — запитав я, не сподіваючись, зрештою, на 
конкретний рецепт.

На його думку, справа пов’язана з проблемою толерантності. Ми 
розмовляли на цю тему за кухлем пива в маленькому ресторані непо
далік від університету, де бувають переважно асистенти, ад’юнкти і 
доценти. Професори рідше. Вони відвідують інші ресторани. Студентів 
тут взагалі не видно. Ми сиділи ввечері вдвох, було порожньо, тихо, 
як на курорті після закінчення сезону. Пили «Шпатен», чудове пиво, 
згадуючи мюнхенські часи — нашу зустріч одразу після війни, мабуть, 
десь у 1946 році.

Отже, зайшла мова про толерантність.
— Деякі з моїх колег в університеті,— сказав приятель,— твер

дять, особливо після того, що сталося в нас кілька місяців тому, що 
у Федеративній Республіці переслідують виключно за злочини проти 
громадського порядку, наприклад, за умисне знищення чужого майна, 
оскільки воно завжди було недоторканною святинею, чи замахи на 
життя і здоров’я співгромадян, це ясно, та за подібні явні ексцеси, які 
підлягають покаранню згідно із застарілим уже (мабуть, ти не запере
чуватимеш?) карним кодексом. Таким чином, знову, як і за веймар- 
ських часів,— не забувай, що я передаю слова моїх колег,— ми зали
шаємося пасивними і безпорадними перед небезпекою, яка наростає. 
Мк, котрі пам’ятаємо і мусили б чогось навчитися. Але як? А так, 
кажуть вони: треба випереджати, придушувати в зародку. Випікати 
розпеченим залізом. Чи я знаю, що це? Виселяти з міста. Може, знову 
запровадити, наприклад, тілесну кару й обов’язково — публічну; може, 
клітки, куди замикали б засуджених, щоб усі могли їх обплювати. 
Одним словом, заклики до відновлення репресій. Я вже бачу колиш
ніх гітлерівок, старих відьом, ветеранок руху, інструкторок СНД, які 
добровільно зголошуються, із палицями й батогами, тих, що вже зі- 
старілися, не можуть забути й хотіли б включитися в боротьбу. Пам’я
таєш, мабуть, оту їхню цноту, чистоту і так далі. На ці прекрасні мрії*
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моїх колег про чистку, терор, карцери і публічні тілесні покарання я 
кажу так: «Боїтеся. Але кого? Власних дітей? Тих молокососів? Я був 
серед них і розмовляв з ними. Справді! Я знаю. Я теж побоююся того, 
що ми бачили,— а то, запам’ятайте, ще не був фашизм, що б про це 
не говорилося і як би це не виглядало, напевно не фашизм (я його пі
знав непогано, тож знаю, як він виглядає). Я боюся скоріше анархії; 
але чи на анархію слід відповідати терором — це інше питання. Ви 
боїтеся за істеблішмент, це факт, і для вас усе зводиться тільки до 
цього. А для мене ні. Ось яка між нами різниця, мої панове». Та вони 
перекричали мене. Пам’ятають,— принаймні декотрі,— ким я був до 
війни, які мав погляди. «Чекаєш, значить, революції? Вітаємо!»

Я уважно слухав мого знайомого, пив смачне холодне пиво і мір
кував про себе самого: «Слухай-но, друже, а ти, часом, сам не думаєш 
так, як вони? У хвилину злості на різних хлопчаків за те, що вони 
баламутять твого Ернеста, бо ти хотів би, щоб він був іншим. Але 
яким,— признайся-но,— таким, як ти? Ну ні, не зовсім таким. Тоді 
яким? Таким, яким ти був у його віці? Може, саме таким. Ну от ба
чиш. А оскільки він трохи інший, то ти маєш претензії до тих, ким він 
верховодить, явно перевершуючи їх розважливістю, силою волі, вро
дженим авторитетом; і це тебе в глибині душі тішить, цим ти, незва
жаючи на тривогу за його майбутнє, все-таки пишаєшся, хоч воно й 
турбує тебе, бо така вдача, такі вождівські здібності в майбутньому 
можуть виявитися небезпечними. Отже, вагаєшся. Ці дещо складні по
чуття виводять тебе з рівноваги. І ти міркуєш так, як оті колеги 
твого приятеля, доцетіаАСвшології в Гамбурзі, також, мабуть, наляка
ного тим, що він бачив кілька днів тому, коли опинився в руках юрби 
студентів, для яких перестав бути викладачем, а перетворився в об’єкт 
переслідувань, у щось на зразок мішені для стрільби. Тим часом з ба
гатьма мотивами їхнього бунту він погоджувався, але не міг у цьому 
відверто признатись, щоб не виглядати в очах тих молодих, обурених 
і ладних на все, підлабузником, боягузом, що намагається піддобри
тися до них, лестить і плазує. Отож, притиснутий до стіни, огризався, 
мовчав, коли не знаходив швидко ніякої розумної відповіді, відступав 
під їхнім натиском крок за кроком».

Якщо взяти мене, — думки ці накладалися на слова приятеля, який 
і далі говорив про небезпечність нетолерантності, якої домагаються йо
го колеги з кафедри, — то я сам під впливом гніву й роздратування, 
незважаючи і на те, що він тепер говорив, і на свою незгоду з вимога
ми його колег (може, це справді, як він твердить, перелякані буржуї, 
охоронці ладу навіть ціною терору, котрі при будь-якій нагоді кличуть 
поліцію), був би також за те, щоб закликати до порядку тих молодих, 
які забагато вже собі дозволяють. Щоб просто-напросто надіти наморд
ник чи поставити юридичний бар’єр, встановити суворі порядки, які, — 
це мені тут же шепнув дух протиріччя, на щастя, ще не втрачений, як і 
крихти гумору, що рятують мене в складних ситуаціях, — як судовий 
оборонець, я спробував одразу ж відхилити, обійти, вирятувати моїх 
молодих клієнтів, — in spe, in spe!— звичайно, якби вони попросили в 
мене допомоги! Так, я спробував би витягнути їх з важкого становища, 
з обмежень, які сам з такою радістю прагну на них накласти. Чи це, 
бува, не свідчить про лицемірство судових оборонців, усіх без винятку, 
як твердить, наприклад, Тургенев? Ернест, зрештою, теж. Що й казати, 
якась бацила лицемірства непомітно зароджується, пускає паростки і

16АНДЖЕИ КУСНЄВИЧ. Третє царство.



розвивається у свідомості більшості професіональних судових оборонців. 
Часом я ловлю  себе на тому, що міркую якось ніби подвійно, точніше — 
паралельно; поруч два струмені свідомості чи відчуття, що пливуть не
залежно одне від одного, не перехрещуючись ніде і не стикаючись: отут 
думаю як так звана чесна людина, котра міркує, так би мовити, нор
мально, як усі, а отут — уже як оборонець-професіонал. І як такий, 
очевидна річ, починаю немовби влізати в цілком іншу шкуру, реагувати 
на інші мотиви; вірніше, вони майже ідентичні, але я бачу їх ніби в 
профіль, тоді як перед тим дивився на них анфас. Починаю мислити в 
такий спосіб, який можна назвати крутійським; обдумую, як би найхит- 
ріше обманути справедливість, якій я в ролі справедливого рядового 
громадянина підсовував аргументи, спрямовані на загострення санкцій 
Ь ім’я загального добра, якому загрожує анархія.

А як, власне, виглядає справа з тією толерантністю, якої домага
ється одна моя половина, тоді як друга здригається перед її занадто лі
беральним застосуванням?

Маркузе в своєму творі «Критика чистої толерантності» сказав, на
скільки я пам’ятаю, що свобода і толерантність на практиці набирають 
репресивного характеру. На перший погляд, це здається абсурдним, але, 
я вважаю, що така думка цілком обгрунтована. Коли кожен має яраво 
безкарно говорити що хоче, проголошувати які завгодно теорії і шошії- 
рювати їх, друкуючи бунтарські маніфести, для багатьох навіть свято
татські, — тоді слова знецінюються, лозунги теж, так що врешті ситу
ації втрачають свою гостроту.

Теорія Маркузе виглядає начебто парадоксом. Проте він, мабуть, 
левною мірою має рацію. Так ось, можливо, екстремісти, — котрі перед
чувають, до чого йдеться і якими небезпеками загрожують їм толерант
ні та ліберальні устрої, — користуючись толерантністю, одночасно на
магаються будь-що викликати шок, реакцію, репресії. Беручи за посту
лат, — на майбутнє, якщо прийдуть колись до влади, — цілковиту не- 
толерантність, вони через безупинне провокування громадської думки 
буржуїв, через безупинні акти насильства роблять неможливим засто
сування толерантності щодо себе. Звідси ті численні, немовби нескоор- 
диновані, непередбачені й практично зовсім безцільні пориви, як-от у 
1968 році1. Ті абсурдні лозунги, які продукувалися, наче на конвейєрі, 
в стилі хеппенінгу і які проголошували загальну анархію й нігілізм. 
Однак у цьому .шаленстві, здається, є якийсь розрахунок. Спровокова
ному суспільству істеблішменту — на це сподіваються деякі керівники 
й теоретики контестації — урветься, нарешті, терпець, і воно замість 
того, щоб обурюватися, дивуватися, нарікати та з огидою відводити 
погляд від кудлатих пророків на немитих дівчат-хіппі, які привселюдно 
чухаються, задурманені наркотиками, й позіхають на очах у батьків і 
зразкових матерів міщанських родин, почне реагувати безпосередньо або 
покдиче на допомогу службу порядку. І вийде так, що молоді люди ви
глядатимуть мучениками. А їм саме це й потрібно. Тоді жоден політич
ний чи соціальний рух не обійдеться без них. Якби християнство не пе
реслідували, воно ніколи не здобуло б такої популярності серед деяких 
класів суспільства. Як і деякі секти середньовіччя. Коли б не вогнища 
й тортури інквізиції, контестатори тієї епохи були б давно забуті. Наші 
сердиті молоді люди, незважаючи на різні відтінки, види і різновиди, не

1 В травні 1968 р. у Франції відбулися студентські заворушення.
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терплять одного — нехтування ними. Хочуть за всяку ціну бути поміче
ними. Щоб з ними якось рахувалися.

Що ж до притягальної сили переслідуваних, то це річ особлива. Чи 
репресії посилюють популярність тероризованих? У Парижі в травні 
1968 року страх охопив тихого французького буржуа. Гасло «Республіка 
в небезпеці!», не раз використовуване в різних ситуаціях і з різними, 
іноді протилежними цілями, лунало всюди. Паніка серед тих, що заси
ділися, ситих, доброчесних. Окрики, заохочення, адресовані поліції. 
Бийте їх, і то якнайдужче! Щоб відчули! Щоб їм нарешті відхотілося! 
Тихі обивателі, які стільки пережили під час війни, стільки витерпіли, 
буквально прагнули крові. Страх перед терором, як за часів Паризької 
комуни, про яку вони знали зі школи, з читанок і романів; страх тих, 
що визирали через ледь відхилені віконниці і штори з верхніх поверхів 
будинків на Буль Міш і сусідніх вуличках: що там діється внизу, на Ву
лиці? Латинський квартал геть сплюндрований. Барикади, розбиті віт
рини магазинів, випотрошені крамниці, зрізані дерева, винесені на бари
кади меблі, пні платанів, бозна-що. Тільки б не повторилися дні Кому
ни! Пожежа бунту! Дзеркальні шиби розліталися з брязкотом на ти
сячі уламків! Жах! Огида! Студентство і метеки1. Голота. І ось нарешті 
— рятівна реакція поліції. Можна зітхнути з полегкістю. А робітники, 
комуністи, яких так боялися, ні в що не втручалися. Яка радість! Ма
ємо все-таки порядний робітничий клас! Не те що колись!

У нас в ті часи було трохи тихіше, все проходило не так темпера
ментно, не так бурхливо. Більш флегматично. Німці — не французи. Та 
и іноземці не так замішані в тому всьому. У нас не стільки, як у Фран
ції, метеків у вищих школах.

Маркузе, — знов-таки він, ще недавно, здавалося б, лідер і вчитель 
збунтованої молоді, а тепер висміяний самим Кон-Бендітом, який запі
дозрив його в співробітництві з американською розвідкою, він, кого Ер
нест назвав шпигуном, — в одному, безперечно, мав рацію: те, що ді
ється в світі, особливо у Сполучених Штатах, — у нас це тільки його 
відбиття, віддзеркалення, швидше мода,— оті молодіжні протестант
ські рухи, які набирають, як у 1968 ропі, майже революційних масшта
бів, швидко розпадаються. Те, що стає модним, перестає бути небезпеч
ним. Ше один аргумент за застосування толерантності як медичного за
собу. Жодна мода не може тривати надто довго. Вона в самій своїй ос
нові, за своєю природою нетривала. Отже, і мода на контестацію теж. 
Ми в Німеччині вже починаємо відчувати перші ознаки того, що хвиля 
спадає. Але, з другого боку, наскільки істинне все те, що пише і гово
рить лідер Маркузе (або, як його зневажливо називає Ернест, підгля
дач, шпигун), і як довго бувають дійсними подібні рецепти? Як і всяка 
терапія, вони можуть застаріти.

Я з полегшенням сховав до шафи папку зі справою Оппенгейма і 
вийшов з контори, замкнувши двері. Сходячи вниз, затримався на схо
довій клітці, щоб поправити краватку. І в цей час я краєчком ока по
мітив дівчину, яка йшла тротуаром на протилежному боці вулиці, ту, 
яку вперше побачив у «Кафе Централь» кілька днів тому.

Стоячи біля вікна, я спостерігав за нею. Мабуть, вже була третя 
година, може, пів на четверту, і сонце, яке влітку о цій порі стоїть ще

1 Переселенці, чужоземці, політично безправні.
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досить високо, освітлювало постать дівчини, що повільно проходила 
всього за кілька метрів від місця, де я стояв.

Вона якраз минала вхід до «Вікторії». Не зупинилася, навіть не 
сповільнила кроку, не глянула крізь прочинені двері в хол готелю. В 
якусь мить я подумав, що вона зайде туди, і ця думка прикро вразила 
мене. А по суті, це не мало мене обходити.

Дівчина вже минула вхід до «Вікторії». А я все ще стояв і дивився.
Вона йшла повільно, похиливши голову і наче замислившись. На 

мить вона зникла з очей, але я відразу ж знову побачив її. Тепер я мав 
нагоду добре придивитися до неї при денному освітленні. З «Кафе Цент
раль» я запам’ятав лише частину профілю, очі, губи, особливо її сміх, 
істеричний, неприродний, мов у циркового блазня. їй можна було дати 
років сімнадцять, щонайбільше вісімнадцять. Дуже висока. Тільки те
пер я зміг побачити, яка вона висока. Мабуть, сто вісімдесят, якщо не 
вища. З часом стає дедалі більше високих дівуль. Я відзначив також її 
схожість з манекенницею Верушкою, героїнею фільму Антоніоні «Блоу- 
ап», фото якої я кілька разів зустрічав у журналах. Подібність просто 
неймовірна! Майже двійник, тільки набагато молодша.

Я бачив, як вона йде великими кроками, немовби намагаючись 
увесь час переступати через одну плитку тротуару. Буває таке: чи то 
манія, чи то забава. її надмірно довгі ноги були оголені майже до паху. 
Таке коротеньке міні. Голубе, вицвіле, обтягнуте на сідницях. У руках 
вона несла невеличкий пакунок, обв’язаний мотузкою. Можливо, тістеч
ка. У фірмовій обгортці. Вона обережно переставляла величезні босі бі
лі ступні. Пильно стежачи зверху, з висоти вікна сходової клітки, я ба
чив, як довгі пальці її ніг з кожним кроком то піднімались, то опуска
лись. Навіть здавалося, ніби я чую характерний звук від опускання бо
сих ніг на кам’яні плитки тротуару. Мелькали злегка запорошені п’я
ти. Вище — дивовижно білі й гладенькі, незасмаглі, хоч і літо в розпа
лі, голі литки та стрункі, довгі стегна.

Тепер така мода. Дівчата, навіть з так званих добрих родин, наслі
дуючи хіппі або учениць художньої школи, які диктують молодіжний 
стиль, — ходять босоніж від ранньої весни аж до осені. Анітрохи не со
ромлячись, вони публічно виставляють не такі вже й чисті ноги, викли
каючи цим справжню лють у міщанок.

Тип Дівчини Альфа дуже виразний: langbeinig, spitzbusig und
schmalhiiftig l. Популярне і модне LSS. Просто-таки непропорційно дов
гі та стрункі ноги, над ними щуплі й тугі сідниці, обтягнуті коротень
кими трусиками, і хлопчачі стегна та ширші від стегон плечі. До всього 
— маленькі, майже дівчачі груди, гострі й широко розставлені.

Я повільно зійшов униз, на вулицю. Оглянувся довкола. Дівчини 
Альфа вже не було. Мабуть, звернула за ріг, на Казіноштрассе.

Все ще стоячи при вході до будинку, я подумав, що на ній, крім 
тих коротеньких трусиків, був, хоч стояла спека, грубий светр, — пев
но, вовняний, ясно-рожевого кольору, — і що таке поєднання теж на
лежить до молодіжної моди останнього сезону. Так одягалися дівчата, 
що приходили до Ернеста. Такий светр, тільки сіро-зелений, ледве стя
гувала через голову, на мить навіть застряючи в ньому, одна з дівчат, 
котра за наказом Ернеста колись відразу ж після обіду залишилася в 
моїй конторі, — а він з двома хлопцями і з однією дівчиною пішли...

1 Довгонога, гостролиця і струнка (кім.).
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І знову та сама думка: може, Ернест мені підсуває її як приманку? 
Навіщо? Тоді в «Кафе Централь» він, мабуть, показав мене їй, коли я 
виходив: «Глянь, це мій старий. Викінчений ледащо. Запам’ятай його». 
І, мабуть, розповів, як він підсовував мені своїх дівчат. І як вони потім 
розповідали йому про мене.

Якби в неї були якісь незалежні від задуму чи доручень Ернеста 
наміри щодо мене, — а щось таке могло їй стрілити в голову, чому б і 
ні, — ну, тоді бережись! Треба загострити пильність. Не мусить бути ні
яких зв’язків, які б виходили за межі звичайних, просто механічних, 
тимчасових контактів. Ніяких дівчат для так званої опіки. Нічого тако
го, що якимось чином вирізняло б її з-поміж інших, виділяло б з безі
менної маси.

Лише гігієна. Анінайменшого почуття. А найкраще навіть не знати 
імені партнерки. Як з тією в грубому зеленкуватому светрі в моїй кон
торі. Місяців два тому. Відтоді, мушу признатися, — піст, дієта. Отже, 
не завадило б найближчими днями розрядитися, звільнитись від нагро
маджених думок і картин, настирливих, що навіть заважають працюва
ти.

Отже, все зваживши і обміркувавши, вирішено: ніяких так званих 
зв’язків, нічого сталого, тривалого, що до чогось зобов’язувало б. Я 
знаю, як закінчуються іноді ті контакти, спочатку нібито невинні й ні
чим не загрожуючі. Один із моїх колишніх клієнтів, багатий і поважний 
промисловець, жонатий, який за згодою дружини мав цілковиту свобо
ду дій у цих справах — аби тільки без скандалів і зайвих витрат, — у 
якого були діти і навіть онуки, вскочив у халепу десь років два тому. 
Влип в ідіотську аферу з п’ятнадцятирічною нахабною дівулею, що ви
давала себе за старшу на рік чи два; вона сама нав’язалась, а той спій
мався на гачок. Наскільки тепер пригадую, він зустрів її випадково 
при вході в кіно; вона розіграла сцену з двома чи трьома ровесниками, 
плакала, він утішав її, взяв із собою в кіно, і так то почалося. Справа 
полегшувалась тим, що дружина з дочкою, — друга дочка, заміжня, 
жила окремо, — були за кордоном, квартира вільна. Не бажаючи зу
стрічатися з дівчиною в таких місцях, де їх могли б вистежити, — вона 
казала, що боялася батьків, бо то порядний дім і так далі, — він при
вів її до себе. Звідси й почався цілий ланцюжок таких приємностей, що 
йому назавжди відхотілося стрибати в гречку. Спроби шантажу: нібито 
вона завагітніла від нього. Вистежування його вдома, на вулиці, в кон
торі. Погрози, вимагання грошей на аборт, докори дружини, яка, повер
нувшись, дізналася про все. Старий осел. Взагалі вона не мала нічого 
проти його любовних пригод, звичайно, поза домом. Але щоб отакий 
скандал! До того ж великі витрати! Лікарів аж двоє, причому знайомі, 
бо той мій екс-клієнт не придумав нічого кращого як залагоджувати 
всю справу тут, на місці, замість того, щоб повезти дівчину подалі, до 
якоїсь лікарні абощо. Тоді з’явився на горизонті справжній бандит, 
який ходив просто по п’ятах за моїм нещасним клієнтом. Та ще двоє 
його дружків. Такі собі оборонці жертви підстаркуватого сатира. Вони 
пригрозили широким розголосом. Преса і так далі. Репортери, інтерв’ю 
з неповнолітньою. її інтимні визнання. Знову треба було платити. Па
м’ятаю, мій знайомий ледве вискочив з тієї халепи. Дівчина наче й 
справді була вагітна, але, звичайно, від того свого приятеля, альфонса, 
здається.

Тому я вже давно сказав собі: якщо маєш намір вибирати партне
рок у цьому молодіжному середовищі, то тільки на раз, на два, не біль-
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шс, причому коли знаєш напевно, що це не загрожує ніякими усклад
неннями. Зроби своє діло і прощайся. Можливо, це гасло звучить і ци
нічно, але воно єдино прийнятне в умовах нових звичаїв і поставлених 
з ніг на голову традицій. І досі у мене таки не було ніяких прикрих 
пригод.

Оскільки ж Дівчина Альфа чи то через властиві їй якісь особливі 
риси, на які я так зреагував, чи то внаслідок мого довшого, ніж звичай
но, постування, раптом стала для мене чимсь особливим, що відразу з 
небувалою силою полонило мою уяву, — треба бути вдвоє пильнішим і 
обережнішим.

Дійшовши до рогу будинку, де міститься кафе «Руайяль», а на дру
гому поверсі — дансінг, в цю пору порожній — там хтось настроював 
інструменти на вечір і було чути й скрипку, і поодинокі, ніби обережні 
чи випадкові удари клавішів, фортепіанні тони, — я нерішуче зупинив
ся. Потім поволі рушив по Бангофштрассе аж до Штегеманштрассе і 
сів у машину. Сонце, перемістившись, перестало пекти її принаймні го
дину тому, але кузов був ще гарячий, всередині тхнуло штучною шкі
рою оббивки та моєю водою для гоління.

Проминувши міст і будучи вже по той бік ріки, я на одному мурі 
побачив розірвану афішу: рекламувався фільм Бергмана «Персона». У 
нас він пройшов уже досить давно, але я подивився його трохи пізніше, 
в Мюнхені.

Пам’ятаю, як з якоїсь нагоди я необережно згадав про цей фільм 
у товаристві молодих Ернестових приятелів. Тургенев наче тільки того 
l чекав. Він одразу ж звівся з тапчана, на якому сидів ще з двома 
хлопцями, і немовби приготувався стрибнути. Принаймні так це вигля
дало. З лукавою, ввічливою усмішкою, яка нічого доброго не віщувала, 
він поцікавився, що я думаю про цей фільм. Виявляється, він бачив йо
го тут, у нас, в кінотеатрі «Резиденц» на Казіноштрассе. Свою думку 
він викладе пізніше.

Я відповів так, не думаючи, сердячись на себе за те, що торкнувся 
цієї теми, тим паче, що проблема, порушена в «Персоні», не дуже мене 
хвилювала:

— Ну що ж, це, безперечно, дуже цікавий фільм; питання не нове, 
але фільм зроблений чудово, як і інші фільми Бергмана.

— Як і інші фільми Бергмана, кажете? Ну-ну, чекаю, що далі, — 
сказав він, злісно блимнувши на мене очима.

— Приклад поглинання особистості, — тягнув я далі, не звертаючи 
уваги на в’їдливі нотки в його голосі. — Сильніша особистість поглинає 
слабшу. Це можна було б назвати якимсь різновидом психічного вампі- 
ризму, паразитування на комусь, щось у цьому роді. Таке, здається, 
частенько трапляється. Бергман уміє досить переконливо показати са
ме такі заплутані, особливі, вірніше рідкісні порухи людської душі, що 
межують з патологією. Ну і досконало знає жіночу психологію. Тому і 
тут маємо дві чудові ролі. Обидві актриси — Лів Ульман та Бібі Ан
дерсон — грають просто бездоганно.

— І то вже все, що ви хотіли сказати про цей фільм?
— А що ще, наприклад?
— Ну, хоча б те, що в цій «Персоні» саме та актриса, грою якої 

би так захоплюєтеся, Лів Ульман, побачила на телеекрані два цікавих
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моменти. Ви вже забули? То я нагадаю: йдеться, по-перше, про буддій
ського ченця, який привселюдно спалює себе на знак протесту, а по-дру
ге, — це, можливо, ще більш разючий і красномовний момент, — про 
єврейську дитину з гетто, мабуть, десь на Сході, яка стоїть, піднявши 
вгору худенькі рученята, перед кремезними чоловіками з карабінами. 
Подумайте лишень, до чого дійшло людство? До чого ми звикли? Що 
вже зовсім не вражає нас? Exemplum1, шановний. А ви про це ні сло
ва. І як по-вашому: невже ці два моменти, — взяті начебто навмання з 
безлічі інших, і досі актуальних, коли не тут, то десь в Азії, Африці чи 
Латинській Америці, — не свідчать про цілковите банкрутство і безсил
ля, просто-таки жалюгідну безпорадність культури, яку, між іншим, ре
презентуєте ви і яку я зневажаю як тільки можу, проти якої я вирішив 
боротися, доки вистачить сил? Невже вона має увінчати собою епоху 
цивілізації, що зветься гуманістичною, — від Шекспіра, Гете, Шіллера 
до Кафки? Стати підсумком досягнень, так? Я лиш запитую, не чекаю 
відповіді. Бо будь-яка з відповідей — негайна або ж сформульована 
після тривалих і глибоких роздумів — буде тільки жалюгідним викру
тасом. Шо, правда очі коде? Ви мені тут стільки нагородили про ті пси
хологічні завихрення та виверти, про якісь дві особистості, що одна од
ну поглинають, а про те, що справді важливо, мовчите. Бо воно брид
ке. Отже, ви просто вирішили не помічати його. Обминути все-таки 
зручніше. Вас воно відштовхує, від нього вас нудить. Бо воно супере
чить вашим естетичним смакам і вашим уявленням про поступ, вашим 
сподіванням на згоду між Сходом і Заходом, на співіснування, роззбро
єння і все що завгодно, аби лиш, не дай боже, не криза, аби не атомна 
бомба! А коли так, то вже якось воно буде, отже, радіймо, розмножуй
мося, о’кей, о’кей, о’кей!

Він аж запінився, бо говорив усе швидше, мабуть, із справжньою, 
невдаваною люттю.

«Ідеаліст? — подумав я. — Але навряд. Вони — і цей, і, мабуть, ін
ші — справді не байдужі до того зла, але невже такою мірою, невже це 
не тільки поза, кривляння, вишукування зачіпок для забави?»

Тому я сказав примирливо, немовби виправдуючись перед цим 
шмаркачем:

— Справді, ви маєте рацію, там були дві такі жорстокі за своєю 
суттю сцени, і я, певна річ, їх запам’ятав. Але я вважав, що вас ціка
вить смисл фільму в цілому, а не його фрагменти, хай навіть гострі і 
яскраві.

— Чудово, — вже іншим тоном, значно спокійнішим і менш агре
сивним, мовив він. — Психологічні проблеми, проблемки і теде. Знаємо 
це. Така собі вишукана духовна біжутерія. Але як по-вашому, чому та 
актриса, грою якої ви так захоплювалися, та Уяьман, чому їй раптом 
відхотілося грати на сцені, чому вона взагалі відійшла від активного 
життя, чому запротестувала своїм німим, але таким промовистим «Ні!» 
проти всього, що діється довкола, замовкла в гніві проти цього нашого 
ситого, паршивого примирення з усім тим? Чому ця молода, обдарова
на, вродлива жінка, перебуваючи на вершині сценічної слави, замкну
лася в упертому мовчанні? Примха? Бо психопатка? Ха-ха-ха! Даю вам 
слово честі, що вона була психічно здорова, як я і ви, здоровісінька, 
зовсім не істеричка чи шизофренічка, хоча це було б на руку таким

1 Зразок, приклад (лат.).
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франтам і сибаритам, як ви, шановний, та подібні до вас. Ну що? Вам, 
безперечно, набридло те, про що я говорю... Я дуже вибачаюся перед 
вами за таку нетактовність, ба, ще гірше, — правдивість, цю, мабуть, 
найгіршу, найбільш переслідувану, і слушно, людську ваду. Що? Бо 
все-таки незручно вам, правда? Ніяково? Якось так залишилися поза 
вашою увагою ті два моменти — дитина з піднесеними вгору руками і 
охоплений полум’ям чернець. Ви звикли, воно вам приїлось, обридло, 
вам вже того досить, вас це відштовхує, таке воно непривабливе, без
тактне. Хіба я не маю рації? Ну скажіть. Ми, молоді, розраховуємо на 
вашу відверту заяву, на ваші мудрі, зрілі слова... Чого ви ще чекаєте? 
Мовляв, весь час одне й те саме, і ви не можете нічому зарадити: без 
кінця В’єтнам, Венесуела, Болівія, Біафра, Близький Схід, Індонезія, Су
дан і ще щось... Приїлося? А втім, нічого ви нам не скажете, даремно 
ми чекали, даремно сподівалися... В такому разі, залишається одне — 
цілковита капітуляція, здача в полон, руки вгору, крах, кінець. Правда? 
Я теж так думаю, лише хотів, щоб ви підтвердили, щоб зізналися, щоб 
ви були настільки чемні... Марно! Ви мовчите. Явно сердиті, ображені... 
Я розумію. Не вимагаю. Я хотів перед вами щиро вибачитися. Я вже 
знаю все.

По дорозі за рікою я проминув ще один напис на мурі — тому са
мому, на якому колись були залишки отієї кіноафіші з двома профіля
ми актрис, схожих одна на одну: два частково суміщених силуети. Цей 
напис виголошував: «Ціни і далі зростають! Увага! Увага! Не вірте ста
тистикам! Преса бреше!»

Я зробив велике коло, повернув назад до міста, їдучи вже під скіс
ним надвечірнім промінням, що освітлювало схили Еренбрайтштейна, 
Шлоссберга і далеку, ледь затуманену перспективу пагорбів за Нідер- 
бергом; потім, звернувши з Ебертрінга на віадук і за Мозельрінг, ви
брався без особливих труднощів — у цю пору тут порівняно вільно, бо 
вантажні машини закінчили свої звичайні рейси — на Новий Міст че
рез Мозель, щоб за рікою виїхати на широку Майєнерштрассе, в на
прямку на Меттерніх і передмістя Гюльс. Так, саме Гюльс. Віннінгер- 
штрассе. Це тут. Група високих дерев з буйними кронами, які в цю по
ру дня і в цьому освітленні здавалися просто смарагдовими. За дере
вами — брукований двір винарні. І тиша майже ідеальна, аж не вірить- 
ся. Цілковитий спокій. Залишивши машину на стоянці, я сів за столик 
під деревами і закурив сигарету. Підійшла офіціантка, я замовив скля
ночку мозельського.

На мурі, за стежкою, я прочитав досить світлий напис: «Уся 
Німеччина мусить горіти!» Офіціантка, ставлячи на стіл вино, помітила 
мій погляд і, усміхнувшись, сказала:

— Без кінця мазюкають. Уночі, коли нікого немає. Але це можна 
вишкрябати. Ганс зробить. Бо то паскудно виглядає. Та й нічого не 
означає. Ну що? А потім вони знову прийдуть і напишуть щось нове. 
І так без кінця.

Вона відійшла, а я ковтнув холодного чудового вина і зручно 
вмостився на стільці, дивлячись у бік ріки. Сонячні плями миготіли 
на поверхні мого кам’яного столу, схожого на млинове коло. Він увесь 
був пописаний, літери повишкрябувані чимсь гострим і наведені хіміч
ним олівцем. Мені згадалася шкільна парта. Я погладив нагрітий сон
цем стіл. Було мені в цю хвилину добре, просто невимовно добре; ніби 
я зустрівся з чимсь дорогим або сподівався його. А тим часом я нічого
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не чекав. 1, власне, саме оце відчуття сприймалося як полегшення, на
віть як щастя. Повітря цієї надвечірньої години було надзвичайно 
свіже, прозоре. Дим з-над міста відносило в бік Рейну.

Колись я мав необережність сказати в присутності Ернеста, що 
почуття щастя,— вірніше, почуття задоволення, а це майже те саме, 
хоч не зовсім,— важко визначити навіть приблизно. Що свідомість 
відсутності турбот,— бо, мабуть, в основному це й мається на увазі,— 
часто залежить, як мені здається, від чинників мізерних, просто сміш
них і, на перший погляд, неістотних. Від, насамперед, відсутності 
якихось нав’язливих думок. Від доброго самопочуття. Можливо, від 
непоганого травлення абощо. Від стану шлунка чи роботи нирок. Або 
залоз внутрішньої секреції. Адже ми маємо стільки всього цього. І якщо 
настане така хвилина, досить рідкісна, коли все це разом становитиме 
зіграний ансамбль, коли конфлікти, навіть оті внутрішні, щезнуть, 
можна буде говорити про почуття, яке звичайно називають щастям.

Я промовляв немовби в легенькій замрії. Наполовину до себе, на
половину до нього, а він мовчав.

— Сам колись переконаєшся, бо це також, розумієш, якоюсь мі
рою залежить од віку, оскільки молодість сама по собі продукує чимало 
факторів, які сприяють відчуттю якщо не справжнього щастя, то хоча 
б ілюзії його. А згодом справа ускладнюється; головним чином через 
старіння, зношування організму. Зрозумієш це, дорогий мій, коли 
втихне отой молодий запал, що спонукає до безупинної гонитви, оте 
нервове збудження... Навіть у в’язниці, а згодом у таборі,— знаю, що 
ти не любиш, коли я це згадую, та вже вибач, будь ласка,— навіть 
там, у тих умовах, бували, хоч це здається неймовірним, моменти* коли 
я почував себе щасливим. Саме там збагнув я відносність цього почут
тя, вірніше тих умов, за яких воно може виникнути й існувати. Хвили
ну, дві, часом довше, розумієш? Збагнув, що в таких умовах слід лови
ти його, щоб не прогавити, не змарнувати, бо воно, бачиш, страшенно не
тривке й тендітне. Іноді для щастя досить, щоб після безсонячних, по
хмурих, темних днів — це все має величезне значення, мушу тобі ска
зати — настав день сонячний, безхмарний, щоб можна було побачити 
блакить неба, розумієш? А часом вистачало й того, щоб на якийсь мо
мент нам дали спокій. Наприклад, обід скінчився, на допит ще не ви
кликають. У гестапо забирають вранці, іноді вночі, пополудні ж — ні
коли, принаймні зі мною такого не траплялось. Отже, попереду маємо 
кілька спокійних годин; ніщо нам не заважає, ні за чим певним не ту
жимо, ні на що не чекаємо, ані на добре — таке очікування також може 

'/тривожити,— ані на зле; настала така собі пауза Чи щось на зразок 
коротеньких канікул. І тоді ми раптом відчуваємо: оце, власне, і є щас
тя. Якби нас у цю мить запитали про наші бажання, то ми, занадто 
тверезі, щоб домогтися чуда, скажімо, відімкнення тюремних воріт,— 
.сказали б, що не хочемо нічого, бо ніяких бажань в цей момент не від
буваємо, хіба що одне: аби цей стан тривав, аби нам ніхто не заважав 
чу цьому спогляданні плину часу, в цьому прислуханні до ритму роботи 
.організму — серця, легенів, кишок, нирок* Ти розумієш мене?

Ернест, який дуже уважно слухав мою тираду, сказав:
— Це. вибач, спосіб мислення крота. Або краще — черв’яка. Тако

го, що ото, знаєш, вилізе з дірки, такої малесенької дірочки, і тішиться 
самим фактом свого існування, аж поки хтось не надійде і не розтопче 
його. Або щура, розумієш? У них також бувають тільки такі маленькі 
і скромненькі приємності. Причаїтися, допастися до чогось, наїстися,
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•примружити очка і перетравлювати. Щастя, щастя! Якщо тобі цього 
вистачить — чи я знаю? — ну то я тебе вітаю, поздоровляю від щирого 
серця, але не заздрю. Мабуть, .сам бачиш, до чого ти дійшов. Таж то — 
думаю, ти це розумієш — звичайнісіньке дно.

Не діждавшись від мене ні слова, він додав:
— Ну що ж, кінець кінцем кожен знаходить такі радощі в житті, 

на які він здатний і яких заслужив. Бувають обрії такі широкі, що й не 
охопиш їх, навіть не окреслиш, і такі вузенькі, що їх можна було б 
умістити в дитячу іграшку, в калейдоскоп. Теж втіха. Теж якийсь влас
ний, безперечно, реальний світ. Маленький? Ну й що. Ну й нічого.

Тоді я якось по-дурному, бо вже не раз зарікався встрявати в по
дібні дискусії, сказав:

— Якщо це тебе не переконує, то ще додам: щастя — це також, і 
передусім, відчуття виконаного обов’язку. Просто чисте сумління.

І одразу ж пошкодував, що виголосив таку жахливу банальність, 
бо він, як і слід було чекати, насупивши брови, образливо пирхнув:

— Що ти кажеш?! Справді? Хто таке бачив! Хто б цього сподівав
ся! Мені б ніколи щось таке й на думку не спало! Але це вже — вибач, 
що буду відвертим,— особливо в твоїх устах, любий, звучить як на
смішка. Гірше — цинізм. Краще б ти мовчав.

— Ну і ще праця,— безнадійно заплутувався я, відчуваючи, що 
з кожною хвилиною стаю смішним. Але Ернест перестав злісно всміха
тися, нахилився до мене, ніби з погрозою, і викрикнув:

— Яка? Твоя? Адвокатська? Чудово оплачувана? Адже ти зацікав
лений, як і лікарі, котрі молять бога послати пошесть, в тому, щоб 
тобі ніколи не бракувало клієнтів. Дуже жаль, що ще досі немає, на
скільки мені відомо, якоїсь банди, оплачуваної адвокатами, яка мала б 
своїм завданням провокувати злочини. А взагалі — не варто з тобою 
розмовляти. Просто мені не хочеться. Ти тільки огиду викликаєш.

Ернест пішов. Це була одна з останніх наших розмов. Якраз перед 
тим, як він вирішив порвати зі мною будь-які зв’язки. Вибрався, здає
ться, на другий день, але гроші ще якийсь час приймав. Я надсилав 
йому їх по черзі на дві адреси — в Кобленці й у Франкфурті. Ті його 
дружки зникли разом з ним. Цікаво, що мені жодного разу не вдалося 
зустріти когось з них, аби дізнатися щось про Ернеста, хоч Кобленц — 
місто невелике. Правда, була одна випадкова зустріч по дорозі з 
Кельна.

Коли я сидів за вином, мені пригадалися ці уривки розмов, якщо 
взагалі можна назвати розмовами такі суперечки чи псевдодиспути, що 
скидалися на під’юджування і сварки. Я відчув раптом, що мені їх 
бракує. Як мені сказав на прощання Ернест? «Твоє життя, твій досвід 
і погляди, мій любий, мають для мене таку саму вартість, як, напри
клад, читання розкладу поїздів з-перед першої світової війни. Таку 
саму».

І раптом інша думка заслонила оті попередні, невеселі й гіркі. Ми
нулої весни я був кілька днів у Парижі і обідав з однією жінкою, 
давньою знайомою мого приятеля, який доручив мені переказати їй 
щось важливе. Ми сиділи в одному з найрозкішніших ресторанів Па
рижа, слава якого сягала десь кінця минулого століття,— у Прюньє на 
вулиці Дюфо, неподалік від Мадлен. Вишукане меню на замовлення 
тієї пані, вдови єврея родом з Ельзасу; він якимось чудом уцілів у та
борі і помер через кілька років після війни, залишивши в спадок наба-
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гаю молодшій від себе дружині Анліз Ш. великий капітал. Пані III., 
з якою я тільки тоді познайомився, мала десь сорок два — сорок три 
роки і була особою, яка могла ще подобатись і закрутити голову не 
одному, причому не лише завдяки своїй маєтності.

Але все по порядку. Я занотував собі список страв, повернувшись 
пізно ввечері до готелю: філе з морської камбали в щампанському, 
обложене, або, висловлюючись професіонально, гарніроване лангустом; 
устриці по-бургундськи, яких, мушу визнати, я скуштував уперше не 
без вагань, але якось пішло; до цього — витримане «шаблі», а потім — 
савойська шинка в соусі порто, куріпки і до них бургундське; на завер
шення — традиційно, як це буває на таких обідах (а я знав їх досі 
виключно з книжок і фільмів),— кава, сир, овочі, келишок «гран-мар- 
нь<£»... Чому мені зараз пригадалися ті незначущі деталі? Адже ні тої 
пані я більше не зустрічав, ні розмова з нею не була такою цікавою, 
щоб запам'ятовувати. Тільки й того, шо вона виявилася уродженкою 
Берліна й хотіла взнати кілька подробиць, так би мовити, топографіч
ного характеру, які, як я здогадуюся, навіювали їй спогади про ранню 
молодість, коли вона ще підлітком ходила тими вуличками — десь на 
околицях, в районі Вайсензеє чи навіть в Гоген Шонгаузен.

Яке б меню, думав я собі, ковтаючи холодне вино, тим часом як на 
мій кам'яний столик під крислатим каштаном сідали горобці, шукаючи 
крмхт,— я тут, у нас в Кобленці чи краще в Кельні або в Мюнхені — 
там найсмачніше готують, а особливо дичину, якої начебто ніхто й ніде 
не вміє так приготувати, — запропонував би дівчині? Як правило, я 
ніколи нічого подібного не робив, принаймні досі, тому це мало б ви
гляд якогось вибрику в буржуазному і водночас оперетково-фільмово
му стилі; ото втішився б Ернест, якби застав мене в такій ситуації і 
побачив мене й оту, з якою б я вибрався до цього ресторану, мабуть, 
вишуванішого, ніж ті великі, майже однакові в усьому світі «хілтони» 
чи «інтерконтинентальні», схожі між собою, як інтер’єри міжнародних 
аеропортів. А що б я сам відчував у такій небуденній ролі?

Або хай вони виглядають ще фантастичнішими, ті проекти, точніше 
розрізнені думки, що відображають картини, контури чи ескізи ситуа
цій, навіть розмов,— а якби вони здійснилися, якби я вже сидів на 
зручній канапці в якомусь інтимному закутку вишуканого ресторану, 
скажімо, десь у Парижі, а може, в Мадріді, ні, в Парижі краще, я б 
радив ій: вибери (бо, ясна річ, я б розмовляв зі своєю партнеркою на 
«ти», як набагато старший від неї) спочатку це або краще те, ти ніколи 
не куштувала устриць, ну то покуштуй, або краще візьми порцію 
омара по-американськи у віскі, такий соус, а Гатегісаіпе К а може, 
ікри, у них є. я бачу, іранська, просто з Каспійського моря. А до цього 
візьмемо собі пляшку «шаблі» або знаєш що? — краще натурального 
шампанського... Як ти вважаєш?..

В якийсь момент я подумав: «Товаришу, куди це ти замандрував? 
Про що це тобі так приємно мріється за вином? Вітаємо вас із присто
суванням, акліматизацією, схваленням уже тепер — не заперечуйте! — 
на сто два проценти тієї моделі життя, яку ви, мабуть, свідомо обрали. 
Правда?»

Я встав і, заплативши милій панночці у вишитому фартушку 
і крайці надрейнського стилю, в пов’язці на білявому волоссі, зачеса
ному досить-таки по-старосвітськи, підійшов до машини, що стояла 1

1 По-американськи (франц.).
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в затінку кількох великих дерев. Витираючи замшею переднє трохи 
запорошене скло і фари, я задивився на протилежний берег Мозелю.

Дим над будинками здіймався просто в небо, в погідну надвечірню 
бліду синяву з майже ліловим відтінком. Вдалині, мабуть, над моїм 
Арцгеймом,— кілька вузьких, плоских хмар темно-рожевого кольору, 
наче риби в акваріумі. Вони тяглися на північ, до чорної маси фортець 
і гори Еренбрайтштейн, що вирізнялася на тлі неба. Спокій, який від
чувався просто фізично, кожною часткою організму, випромінювався 
з кожної деталі пейзажу, з кожної навскісної тіні прибережних дерев, 
будинків, заростей у чиємусь сонному саду.

Від Мозелю хвилями котилося то тепле, то холодне повітря, вору
шачи листя кривих гілок дерева, під яким я стояв, несучи запахи мулу, 
води і начебто кислуватого вина. Швидко западали сутінки. Сонце 
сховалося за узгір’ям Гюльс. Я надів піджак і сів за кермо.

За хвилину, повертаючись тією самою кружною дорогою аж до 
центру міста, а потім по Ебертрінгу, через міст на Рейні й серпантином 
угору, як уже не раз, — мені тут знайомий кожний камінь, напис на 
мурі, дерево, що вихилилося з-за сітки чийогось саду, силует замку на 
горі, який має щораз інший вигляд, залежно від того, звідки дивишся 
на нього, збоку, знизу чи прямо; нарешті, бачене безліч разів узвиш
шя Еренбрайтштейн, і вже на горі, десь на черговому вигині Брента* 
ноштрассе (мимовільний погляд униз, на місто), проминувши круті ві
ражі, я подумав собі, що було б, якби, і так далі... Неначе баланс чи 
навіть, horribile dictu 1, особовий рахунок сумління.

Мене все-таки сердить в’їдлива балаканина і нестерпні буфонади 
Ернеста та його компанії; я втрачаю рівновагу, роблюся просто сміш
ним у своєму гніві. Однак досить змінити ситуацію, глянути з певної 
відстані, збоку — і рівновага одразу ж відновлюється.

Бо, власне, як стоїть справа зі мною і з багатьма такими, як я* 
з тими немовби не заслуженими нами, але й не залежними від нас при
вілеями. Я не почуваю за собою якоїсь вини, і я нічого не домагався. 
Ті привілеї стали моїм надбанням ніби самі по собі. Я справді маю 
деякі безперечні козирі. Насамперед — незаплямоване політичне мину
ле. Я ніколи не висловлював навіть найменшої своєї згоди з тим, що 
відбувалося. А це ще й досі має вагу, хоча й зазнало девальвації. На 
це ще зважають ті, які хотіли б раз назавжди викреслити ганебне ми
нуле. Такі, як я, стають своєрідним вигідним алібі.

Навесні 1945 року я вже мав за плечима кілька років в’язниці і 
таборів: Моабіт, Бухенвальд, Дахау, Гросс Розен. Тоді це багато важи
ло. Такі, як я, мали право стати перед лицем усієї Європи там, на 
колишньому аппельплацу в Дахау, немовби від імені всієї Німеччини, 
і заявити не опускаючи очей: це ми були тут першими. Це наш попіл 
розвіяло вітром ще до того, як у воротах табору з’явився перший іно
земець.

А водночас — я не приховую цього — моїй біографії бракує надто 
активних, помітних моментів, якоїсь видатної, активної діяльності. 
КПН — так, але замолоду. Та я і тоді не відігравав там значної ролі. 
А все-таки навіть найнепримиренніші не могли б мені закинути, що я не 
був учасником. Залишилися документи, свідчення в пресі, хоч і в про
вінційній: Любек, Кіль, Стреліц, весна-літо 1933. 1

1 Страшно сказати (лат.).
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Після війни я припинив активну діяльність, відійшов від політики.
І знову ж ніхто не звинуватить мене в боягузтві чи опортунізмі. Зреш
тою, після майже дванадцяти років боротьби, конспірації, тюрем і та
борів я мав право відпочити. Тим часом для тих, кому сторінки моєї бо
йової діяльності в Червоному Фронті могли б сьогодні видатися недо
речними для біографії популярного адвоката шістдесятих років, моє рі
шення про відхід від активного політичного життя стало гарантією ло
яльності. Вони можуть сміливо заявити: так, правильно, він був ради
калом замолоду, що для нього, зрештою, похвально, — хто з нас не 
був) — але сьогодні це людина поважна, врівноважена, солідний гро
мадянин, добрий німець.

Я не повернувся до НДР, хоча й міг, адже я родом звідти, — от
же, це теж козир, що я зостався тут, на Заході. Я ніколи і нікому чітко 
не сказав, що мене схилило до такого рішення. Інша річ, що ніхто від 
мене цього й не вимагав. Для колишніх товаришів, не один з яких, 
зрештою, потрапив у подібну ситуацію, того факту, що навесні 1945 ро
ку американці звільнили мене з Дахау і я таким чином автоматично 
опинився в західній зоні, щоб потім як політично нескомпрометований 
юрист служити в ролі перекладача при окупаційних властях, було до
сить для виправдання й обгрунтування того, що я залишився тут.

Оце і все, якщо йдеться про так зване політичне обличчя, про той 
мій набуток у післявоєнні роки. Без зусиль, через щасливий збіг обста
вин я опинився у вигідній шаховій позиції. Однак чи заслужив я на та
ку долю?

Я завжди боровся і борюся проти шовінізму, реваншистських тенг 
денцій, безглуздих і шкідливих надій на третю війну. А водночас як 
судовий адвокат я не ухилявся від оборони колишніх наці. І не збираю
ся в чомусь собі дорікати. Те, що я робив, було і слушно, і необхідно. 
В закидах Ернеста і його колег, нібито я лицемірно прикриваюся 
фальшивою теорією для виправдання своїх дій, — аби не наслідува
ти методів, які застосовувались нинішніми підсудними, до того ж у 
цивілізованому світі навіть найзапеклішим бандитам належиться юри
дична оборона перед судом, і коли за це не візьмуся я, вільний від 
будь-яких підозрінь, начебто в душі я співчуваю моїм клієнтам, то 
знайдуться адвокати значно менш об’єктивні — ота вся моя, за слова
ми Ернеста, облуда, оте крутійське розумування, — в тих звинувачен
нях є трохи рації, але тільки на перший погляд. Я ніколи не погоджуся 
з твердженням, що в моїй поведінці є хоч крихта цинізму.

Якби я був циніком, я б усміхнувся в цьому місці, але я не цинік, 
хіба що скептик. Доказом моєї щирості є те, що звинувачення, навіть 
образи, що їх кидають привселюдно мені в очі Ернестові товариші — 
тоді, як він сам, мій єдиний син, зневажливо мовчить, — завдають ме
ні болю, інколи доводять до люті. Важко заперечувати проти таких 
закидів.

Однак не тільки я в очах молодого покоління, принаймні його най
більш агресивної і впертої частини, опинився в ролі підсудного. Гірше— 
в ролі наперед засудженого і обпльованого, зневаженого і прокля
того власними дітьми, і це за справи, не залежні від нас, за злочини, ні
коли не вчинені. Хіба тут взагалі можна говорити про якусь вину? Так 
недовго дійти і до якогось максималізму, до гнітючої атмосфери аб
сурдних законів і ще абсурдніших вимог, у якій неможливо було б іс
нувати. Безупинна чистка? Безконечне полювання на відьом? Що, до
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дідька? Перманентна революція? В ім’я чого, чорт забирай? Знищення 
результатів праці цілих поколінь? Тотальне заперечення? Абсурд і 
майже такий самий злочин, така ж сама похила площина, по якій ско
тився наш вітчизняний фашизм, покликаючись на філософів і фантастів 
родом з пекла!

Ніхто не переконає мене в тому, що я мусив би в ім’я якоїсь фік
ції носити до кінця життя волосяницю, спокутуючи неіснуючі провини, 
злодіяння, жертвою яких був я сам, і жити в злиднях через примхи 
молодих апостолів моральної чистоти, замість користуватися, нарешті, 
спокоєм, на який я все-таки заслужив, добробутом, кінець кінцем від
почити після всього пережитого.

Зрештою, це мнимий відпочинок. Праця судового оборонця є за
няттям, далеким од відпочинку. А тим часом хіба є щось краще від 
професії оборонця? її можна прирівняти лише до місії лікарів. Іноді, 
коли я вивчаю документи у справах моїх клієнтів, виникає відчуття, 
напевно відоме санітарам притулку для прокажених або хірургам, схи
леним над пацієнтом, організм якого вражений гангреною.

І невже всі ці козирі, цей спадок важкого періоду перших після
воєнних років мають бути чимось ганебним? Боже милосердний, чому? 
Зводжу своєрідний баланс: праворуч — дебет, ліворуч — габет. Рішу
че заявляю: в мене чистий, нічим не обтяжений рахунок, мені не тре
ба чогось приховувати чи соромитися.

А все-таки десь на самому дні — в якомусь моєму «я», що збе
реглося ще з тих років, живе гордість за те, що мій навіжений Ернест, 
достойний син своїх батьків, є саме таким, а не іншим. Навіть за те, 
що він незаслужено зневажає мене, ні в чому не винуватого, моє жит
тя, мій вибір шляху. Абсурдно і жахливо. Саме тому я і люблю його. 
Бо молодість мусить бути безкомпромісною, певною мірою навіть аб
сурдною, несправедливою і екстремістською. Більше того, я відчуваю 
гіркоту через те, що міркую так розважливо, бездоганно і правильно. 
Що тепер мене вистачає лише на це. Жаль мені ілюзій молодості. На
віть тих років, які я провів у таборах і в’язницях. Але в подібних по
чуттях я зізнаюся собі лише зрідка, в такі хвилини, як сьогоднішня.

Із цього порівняння «маю» і «винен» виникає лише частково за
лежна від мене реальна користь: нині я живу в добрих матеріальних 
умовах, і вони весь час поліпшуються. В передвоєнні роки я навіть не 
міг мріяти про щось таке. Про те почуття спокою, яке дають мені пра
ця і товариська обстановка, про той стан безтурботності і внутрішньо
го задоволення, що превалює над нервозністю, неспокоєм і життєвими 
турботами. И у виникненні причин, що зумовлюють такий стан, нема 
ні моєї заслуги, ні — тим більше — вини.

Можна було б довго і, мабуть, без якихось відчутних результатів 
дискутувати, чи справді добробут розбещує, як дехто твердить. Якщо 
розглядати цю проблему крізь призму наукових понять і водночас ма
теріалістично, по-марксистськи, — а я ще здатний час від часу так 
думати, ця давня навичка залишиться зі мною до кінця життя, — то чи 
й тоді, коли соціалізм, отой зрілий, що в основному вже справився з 
ворожим оточенням, зі станом облоги, з війнами, внутрішніми потрясін
нями, поборов уже різні ухили і в мирний час міг би дозволити собі і 
на словах, і на ділі дати втомленим людям якісь нагороди за всі огі 
роки, — чи й тоді, запитую я, цей запланований, передбачений і засно
ваний на соціалістичних засадах добробут теж деморалізуватиме й 
демобілізуватиме? Чи не опинимося ми на порозі тієї римської Кам-
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паньї, де сонце і плоди півдня так підступно обеззброїли воїнів Ган- 
нібала?

Невже ми мусили б на вічні часи, аби лише зберегти свіжість 
принципів не тільки'на словах, а й на ділі, приректи себе на аскетизм, 
обмеження, гірке невдоволення? Мій здоровий розум жахається самої 
думки про таку перспективу розвитку. Зниження стандарту як прин
цип, як мета?«Ніхто цього вже давно не вимагає. Ніхто про це всерйоз 
не думає. А отже, і мій такий відносний, такий безневинний добробут 
порівняно з тими багатствами, в тіні яких ми живемо тут, у Федератив
ній Республіці, не є злочином, з якими б критеріями до нього не під
ходити — соціалістичними, лютеранськими чи навіть католицькими.

Зрештою, я нічим не спричинився до економічного чуда, до проспе
риті. Я не належав і не належу до босів промисловості чи торгівлі, 
навіть не брався і не беруся обстоювати справи людей цієї категорії. 
Горезвісний і обпльований істеблішмент — поруч, але не в мені. Я 
оточений ним, однак, його дурманна отрута, отой наркотик не прони
кає в мене. Плаваю собі як риба в акваріумі, але це не означає, що в 
моїх зябрах мусить бути вода, а не повітря. Просто економічний бум 
захопив принагідно і мене. Це виходить само собою, як от ми користує
мося звичними тепер асенізаційними, комунікаційними та іншими кому
нальними вигодами. Як і погожою дниною та принадами весни чи літа. 
Рівна бруківка, якою ми їздимо, або тротуар, яким ходимо, не збудо
ваний нами особисто, ну і що з того? Ніхто ж не каже нам ходити 
манівцями чи по бездоріжжю або копати криницю на подвір’ї, бо водо
гін, мовляв, не належить нам, тому користуватися ним ганебно й амо
рально. Якщо так мислити, то можна далеко зайти. Навіть за межі 
будь-якого здорового глузду. Когось це може тішити, а мене ні.

Відпочиваючи минулого року на Сіцілії, попиваючи холодне вино 
в затінку зарослої жимолостю приморської перголи, я теж міркував на 
такі теми. Про незаслужене благоденство після великої поразки, до 
якої спричинилися жахливі злочини проти людськості. Мій тодішній 
тимчасовий попутник по дорозі від Рима до Сіракуз і Таорміни, адво
кат Альфред Б. — віруючий католик, давній синдик 1 колегії каноніків 
та кількох релігійних установ у Палатинаті, — коли ми зачепили ці 
теми, патетично виголосив, що сам факт такого швидкого відродження, 
на відміну від тривалої кризи після першої світової війни, те, що ми 
можемо відпочивати отут, у Таорміні, і ніхто нам ні в чому не дорікає, 
а навпаки — ми навіть користуємося певним пріоритетом в очах міс
цевих власників готелів, кельнерів чи торговців завдяки нашим неза
перечним достоїнствам, солідності, такту і так далі, — що все це є 
доказом прощення, яке десь там, угорі, над хмарами, високо уготував 
нам справедливий господь бог. Не люди, ні! їхні вироки — це тільки 
річ вторинна, похідна, яка небагато важить у найвищих сферах.

Згадавши, що він розмовляє з атеїстом, політичне минуле якого 
йому відоме, Альфред Б., вибачливо потиснувши моє коліно, додав:

— Ви, колего, можете не вірити в божественні істини, але мусите 
погодитися зі мною хоча* б в одному. Байдуже, як до цього дійшло, але 
факт залишається фактом: ми знову не лише повноправні громадяни 
світу, а й, безперечно, належимо до нечисленного авангарду.

Отже, — повертаючись до так званого балансу, — я, не відступив
ши від моїх засад, без будь-яких компромісів із совістю здобув неаби-

Тут — адвокат, юрисконсульт.

АНДЖЕИ КУСНЄВИЧ. Третє царство. 29



який життєвий статус. Дитя щастя? Життя поважної людини? Очевид
но, якоюсь мірою — так.

Або візьмімо ще й таку річ: мій теперішній вік. Так званий серед
ній. Поки що — середній. Тож не слід втрачати жодної хвилини, бо 
вони дорогі. Я 1914 року народження, отже, в 1969 (саме тоді я отак 
розмірковував) мав уже п’ятдесят п’ять років. Тепер, коли я знову про 
це думаю, неначе повертаючись на ту саму стежку, — уже 1971 рік, а 
мені стукнуло п’ятдесят сім. Незабаром шістдесят, а це, хоч-не-хоч, вже 
якась межа. Можливостей чи прагнень? Ото ж то! Ну, а мої роки ще 
в межах зрілого чоловічого віку.

В такому віці багато чого можна собі дозволити, причому немає 
загрози, що ти зопалу наробиш чогось, про що потім жалкуватимеш. 
Усе вже давно розтасоване, смаки усталені, ти знаєш свої можливості. 
Щось на зразок ресторанного меню. Не всі страви у ньому фігурують: 
бракує* багатьох, любим,их замолоду, однак вистачає і тих, що є. Всі 
вони мають свій смак і своєрідну принадність для справжнього гурма,- 
на. А гурманство починається тільки після сорока.

Коли минає п’ятдесят, у нас розвивається такий апетит, що ми 
допадаємося до їжі, як свині. Як вепри. Між нами кажучи, я, власне, 
з радістю вступаю у стадію вепра.

Статус розлученого чоловіка середніх літ, що непогано влаштував
ся, і колись був досить зручним, хоч теж завдавав деяких клопотів. 
Якби отак перед війною я, популярний адвокат у невеликому провін
ційному місті, яким був і залишається Кобленц, мав явні (а тут нічого 
не вдасться надовго приховати) зв’язки з молодими дівчатами, то я б 
напевно упав в очах міщанських клієнтів. До того ж у моєму віці і в 
моєму становищі мені б дорого коштували такі історії.

А тепер, завдяки еволюції звичаїв, я можу безкарно користатися 
кон’юнктурою в цьому плані. Кон’юнктурою, до виникнення якої я не 
спричинився, якої не схвалюю і не осуджую, на яку не мав і не маю 
ніякогісінького впливу. А тим часом у плані моральному й етичному, 
згідно з передвоєнною термінологією, в мене все гаразд. Нікого не 
зваблюю, не кривджу, не розбещую, нічого не обіцяю.

Щоб поважати себе, я утримуюсь від цінних подарунків. Аби не 
переживати такого відчуття, немовби ти маєш справу з повією. Отже, 
безкорисливість. Тим більше, що все це стало для нинішньої молоді 
чимсь зовсім звичайним, а значить, і дешевим, просто дармовим. Не 
псує репутації, як колись, не загрожує вагітністю, оскільки так легко 
дістати відповідні засоби. Словом дешевизна. Оскільки ж нагоди трап
ляються самі і часто, то було б нерозумно втрачати їх.

Що про все це думає мій син? Безперечно, з одного боку, я даю 
йому додаткові козирі для осудження мого способу життя і моїх засад, 
нові підстави для погордливого ставлення до мене, а з другого,— якби к 
жив анахоретом, якби обурювався чи бодай дивувався, то, безперечно, 
наразився б на відверту зневагу як лицемір, святенник чи звичайний 
осел. І, мабуть, Ернест мав би рацію.

Наступного дня в конторі — новий клієнт. Спочатку, коли він на
прошувався по телефону, я йому відмовив. Такі справи не моє амплуа, 
навіщо це мені. Я стаю дедалі більше перебірливим, оскільки мої акції 
як оборонця йдуть угору на біржі громадської думки. Але кінець кін
цем мене вмовили. За нового клієнта ратував мій добрий знайомий, 
діватися було нікуди, і я взявся за справу, хоч і без ентузіазму.
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Дві папки, підготовлені, як завжди, з надзвичайною старанністю 
панною Аліс Берген: давніша, номер 177/69 — справа Оппенгейма 
(термін судового засідання наближається, ось-ось уже, і, на щастя, 
ніяких змін чи несподіванок), і нова, номер 180/69, ще порожня — 
справа Курта Гертнера. Анкета — і більше нічого.

Власне кажучи, після деяких роздумів я прийшов до висновку, що 
ця афера досить банальна. Однак упертість або чиясь злостивість — 
це лише припущення — могли призвести до клопотів і витрат для мого 
клієнта. Бідоласі явно не пощастило. Він мій ровесник, звідси — певна 
доза природного співчуття, змішаного з трохи зловтішним задоволен
ням: так йому і треба, слід бути обережним.

Сталося це так.
Аварія на шосе Кобленц — Франкфурт-на-Майні, поблизу Бад- 

Емса. Позавчора. Туман, слизько. «Мерседес-300» пана Курта Гертне- 
ра-старшого — його дорослий син також Курт — під час раптового 
гальмування занесло і вдарило боком у «принца» якогось торговця з 
Вісбадена. Двоє поранених: власник «принца» і супутниця мого клієнта 
— панна Зіглінда NN. їй особливо не пощастило, тим більше, що це 
зовсім дівчинка, років п’ятнадцяти: в неї рани на лобі, правій щоці, 
геть роздерта губа.

На перший погляд могло б здатися, що нічого особливого не ста
лося. Таких випадків на наших дорогах буває багато, особливо під час 
уїкендів, — а це трапилось три дні тому, в ніч з неділі на понеділок. 
Страховка, оцінка збитків, висновок експертів щодо наявності можли
вої вини, встановлення дорожною поліцією фактів. Рутина. Баналь
ність.

Та цього разу вийшло трохи інакше.
Справа ніколи не потрапила б до мене, і панна Аліс, співчутливо 

киваючи головою, не завела б папки номер 180/69, коли б не ота хале
па з Куртом Гертнером, багатим промисловцем, міським радником, в 
якого є дружина, троє дорослих дітей і двоє внуків. Приятелька мого 
клієнта вибралася з ним на цей невдалий уїкенд без відома батьків і. 
ясна річ, без відома дружини пана Гертнера. Вона також належить до 
міщанської еліти, яку ми звикли називати патриціатом Кобленца. Після 
канікул мусить іти повторно в п’ятий клас гімназії. Марно втратила рік. 
На щастя пана Гертнера, дівчина переступила фатальний юридичний 
поріг — п’ятнадцять років — якраз перед канікулами, десь у червні. 
Якби не це, йому довелося б відповідати перед судом за зведення ма
лолітньої. Тепер такої загрози немає, хоч справа прикра, компромету
юча. Тому пан Гертнер дуже заклопотаний, якщо це слово достатньою 
мірою визначає той стан, в якому він перебував уранці того дня, за
йшовши до моєї контори.

— Все було б чудово, — пояснював він мені, каючись, немов хлоп
чак, що наробив шкоди, — ніхто ніколи ні про що не дізнався б. Дів
чина попередила батьків, що їде на уїкенд з приятелькою, а приятель
ка про все попереджена і вміє тримати язик за зубами, отже, з цього 
боку небезпеки не було; зрештою, ми вже поверталися. Якби не ота 
клята аварія. І треба ж таке! Вона дочка поважних батьків... Ми з 
ними, пане адвокат, знаємося — моя дружина і мати Зіглінди. Оце 
найбільше хвилює Зіге... Батьки її — старого гарту, ніколи не зрозу
міють. Для них світ зупинився десь перед першою світовою війною. 
Лікарня, куди я завіз Зіге після аварії, виявилась черговою. На щастя, 
це відомий хірургічний заклад в Бад-Емсі. Звідти й повідомили батьків
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З і ге. Вже наступного дня з самого ранку, пане адвокат, зчинився скан
дал. Гірше того, випадково на шосе опинилися — ви уявляєте, якраз у 
той момент, ну скажіть! — якісь фоторепортери. Помітивши аварію, 
вони зупинилися і, незважаючи на мої протести, наробили з півкопи 
знімків. Чорти б їх забрали, мерзотників! Якщо це потрапить у пресу — 
я пропав. Хоч кінчай самогубством... Єдиний порятунок — це ви. Ря
туйте мене! Треба якось знайти спільну мову...

— З ким?
— З батьками Зіге, з подружжям NN. Адже вони теж повинні 

розуміти, як позначиться такий скандал на репутації малої. Це ж еле
ментарно. Гімназистка. Щоб не дійшло до газет... Кляті репортери. 
Мерзотники. Наживаються на людському нещасті, на соромі малої... 
Вона лежить майже непритомна, все обличчя в крові, а їм стало на
хабства лізти із запитаннями... Ну, тут їм нічого не вдалося витягти, 
але фотографії вони зробили. Дадуть у газети. Треба, пане адвокат, 
поламати це, викупити плівки, поки вони не віддруковані... Я згоден на 
будь-яку ціну, розумієте, пане адвокат, буквально на будь-яку. Я бла
гаю вас, — він склав руки як до молитви.

Подробиці справді компрометуючі, нічого не скажеш. Якщо ті не
гідники зуміли зробити такі знімки, яких боїться Гертнер, ну то я йому 
не заздрю. За таку річ, якщо тільки мені вдасться викупити ті плівки, 
доведеться платити потрійну ціну. Мене не здивувало б, якби вони за
жадали кілька тисяч. А то й більше, якщо їм відомі можливості Герт- 
нера.

Я заспокоїв його:
— Пане Гертнер, ви маєте щастя. Якби все це сталося два місяці 

тому, коли вашій супутниці ще не було п’ятнадцяти років, тоді...
— Так, — полегшено зітхнув він. — Я перевіряв, я це мав на 

увазі. Ні, я не такий наївний, слава богу. Я тільки боявся, чи не поши
рюється це юридичне застереження й на тих, що вже досягли п’ят
надцяти...

В таких юридичних нюансах він* не дуже розбирався, хоч не раз 
мав нагоду стикатися з карним кодексом, правда, через інші причини. 
Я сказав, що, на мою думку, подружжя NN зацікавлене в збереженні 
таємниці так само, як і він. йдеться все ж гаки про школярку і май
бутню дружину в середовищі, де на такі справи ще зважають. Гірше з 
тими репортерами.

В його очах знову спалахнув гнів. Він перебив мене:
— Що за виняткове невезіння! Щоб у дощовий і туманний вечір, 

майже вночі, — було вже по одинадцятій, я поспішав, щоб доставити 
малу додому, бо вона обіцяла повернутися до дванадцятої, отже, часу 
було обмаль, а ми ще засиділися в мотелі у Бад-Емсі, — вони так 
несподівано з’явилися на шосе.

— Справді,— погодився я,— виняткове невезіння. Ті репортери бу
вають набридливими, факт. Тут нічого не вдієш. Така вже їхня про
фесія. Що ж ви хочете — вони з цього живуть.

— Та нехай собі, я думаю тільки про те, щоб оті кляті фото не 
потрапили до преси. Кінець кінцем, якщо справа тільки в грошах, то я 
заплачу їм вдесятеро більше, ніж дав би якийсь «Квік» чи «Штерн». 
Я просив би вас лише чимшвидше розшукати їх і домовитися...

Я скривився:
— То не моя роль. Як ви собі це уявляєте, пане Гертнер?
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Але він наполягав. Благав. Зі сльозами на очах. А коли я ще раз 
категорично відмовився, того самого дня після обіду подзвонив мій 
приятель; йому все-таки вдалося мене вмовити.

Виявилося, як признався приятель, просячи зберегти це в таємниці, 
що вони з паном Гертнером не раз влаштовували разом прогулянки, 
схожі на ту, яка спричинилася до тривог мого клієнта. Дівчата, яких 
вони запрошували на ті уїкенди, що найчастіше кінчалися в спеціаль
но найнятій для цього віллі в околицях Шлянгенбада, не мали більше 
шістнадцяти років, і всі з поважаних міщанських родин, учениці серед
ніх шкіл. їх участь у забавах, організовуваних обома літніми добродія
ми, не була зовсім безкорисливою: не лише цікавість змушувала їх по
годжуватися на ті розваги, а й досить коштовні подарунки. В тому 
числі й готівкою. Отже, юні повії? Погоджуючись взяти на себе обо
рону пана Гертнера, я запитав мого приятеля, чи панна Зіглінда NN 
також брала участь у тих попередніх забавах. Авжеж, звичайно. Вона 
не тільки сама стала їх постійною учасницею приблизно рік тому, а й 
залучала до компанії своїх шкільних подруг.

— Дякую, — сказав я. — Мені, власне, саме це й хотілося знати.
Він трохи стривожився:
— Невже є загроза, що до цієї справи будуть втягнуті й інші 

особи? Подумай тільки, який буде скандал! Сенсація на цілий край! 
Боже милий...

— Ні, — заспокоїв я його, — такої загрози немає. Навпаки. Мені 
потрібна була ця інформація, бо я маю намір поговорити із зацікавле
ною особою, тобто з тією невинною дівчиною з п’ятого класу.

— Хочеш її залякати? Досить з неї і того. Я вже не кажу про 
скандал, шок; найгірше — це зранене обличчя. Ще не відомо, чи не 
залишаться якісь шрами. Біда.

— Не залякувати, навіщо. Лише переконати.
— Я тобі довіряю, — сказав він. — Ідеться не тільки про мене і 

Курта, а ще й про інших. Потягнеться цілий ланцюжок. Зчинився б 
такий скандал, що про нього говорили б принаймні півроку, розумієш?

— Розумію. Але думаю, що нам вдасться уникнути його. Навіть 
якби я не зумів розшукати тих репортерів і вмовити їх віддати знімки. 
Адже ті фото свідчать тільки про катастрофу, а не про її причину, не 
про те, що передувало їй. Розумієш? Я сподіваюся домогтися, щоб та 
дівчина в разі чого сказала, що вона опинилася в машині твого зна
йомого, Курта, випадково, що попросила підвезти її. Начебто вони 
з подругою були в тих краях, спізнилися на автобус, чи щось подібне, 
а тут нагодився Гертнер зі своєю машиною, зупинився, виявилося, зна
йомий,— який щасливий випадок!— їде до Кобленца, отже, вона сіла, 
ну, і сталося нещастя. По-моєму, така концепція тримається купи... Бай
дуже, чи повірять у це батьки дівчини. Найголовніше — буде збере
жена видимість. Зрештою, дивно, що ці пригоди донечки залишилися 
поза їхньою увагою. Самі винні. Тому я й сподіваюся, що вони мовча
тимуть.

Я почув у телефонній трубці полегшене зітхання:
— Ти геній!
— Дай спокій,— буркнув я.— Кажу ще раз: якби не ти, я б ніколи 

не взявся за це. Такі дурниці — не моя справа.
Ну, справу вдалося залагодити. Я натрапив, зрештою, випадково,
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йа слід тих двох репортерів: Гертнер явно народився під щасливою 
зорею. Я знайшов їх аж у Майнці. Завдяки комісарові поліції, який 
викликав свідків по радіо. Вони не були постійними працівниками яко
гось журналу чи агентства, а такими собі вільними мисливцями. Від
дали обидві плівки, на щастя, ще не проявлені. Ця забава коштувала 
Моєму клієнтові приблизно стільки, скільки дві чи три такі прогулянки. 
Коли я в себе в конторі віддавав ті плівки Гертнерові, він, будучи 
майже в стані евфорії, повторив слова мого знайомого:

— Ви геній, пане адвокат! Я страшенно вам вдячний! Ніколи цьо
го не забуду.

Я сказав йому, щоб надалі був обережнішим. Ну навіщо запро
шувати для цього учениць саме з Кобленца? Адже це рано чи пізно 
розкриється. Невже він над цим ніколи не задумувався? Тепер скінчи
лося щасливо, але могло бути значно гірше.

— Є добре старе правило: дичину не шукають на відстані кількох 
кілометрів від дому; вовк душить овечок, курей і індиків далеко -від 
свого лігва. Хіба ви не могли знайти собі партнерок десь у Кельні чи 
у Франкфурті? Справді, пане Гертнер, я не розумію такої необереж
ності.

Просто важко собі уявити, щоб дорослі люди (а в тих розвагах 
брало участь аж шестеро — торгово-промислова еліта Кобленца) мог
ли бути такі наївні, необережні або ж просто дурні.

Справу номер 180/69— в архів. Ах, не люблю таких справ. Гертнер, 
розчулений і зворушений, заплатив мені вдвоє більше належного. Я не 
заперечував. За таке паскудство треба платити.

Чекаючи на панну Аліс, яка того дня мала прийти пополудні, щоб 
приготувати кореспонденцію і документи на завтра, я сидів за письмо
вим столом і проглядав журнали. Ось знімок молоді десь наче в кем
пінгу. Виявляється, це комуна «Нуль» під Копенгагеном. Поруч— її 
лозунги, розвішані на якихось дротах, наче білизна для сушіння. «Ми 
маємо намір безупинно бити в барабан». З якою метою? Чого їм тре
ба, до біса? Нічого не розумію. А ось інший: «Ми хочемо всього, що 
полегшує життя».

Скоріше можна вже зрозуміти отой другий лозунг. Зміст його та
кий, що не підкопаєшся. Може, це і цинізм, але так воно є. Бо ж на
віщо і в ім’я чого свідомо ускладнювати собі життя? Мистецтво для 
мистецтва. Дурниці! Нісенітниці.

Колись, давним-давно, я, може, і обурився б, а тепер ні. Надто 
багато бачив, надто багато пережив. Адже кожен, я вважаю, має право 
брати від життя все, що можна, з однією умовою: не чужим коштом, 
нікого не кривдячи. З таким, зрештою, не дуже конкретним, застере
женням. Я розумію, що поняття це розтяжне й широке.

Я переконаний, що навіть найнепохитніші, ті, хто керуються, здава
лося б, твердими засадами і принципами, хто виголошують за будь-якої 
нагоди високі істини, наприклад, на тему самообмежень, суворої дис
ципліни, майже аскетизму,— що й вони по відношенню до самих себе, 
якщо тільки це не якісь мазохісти, бувають більш терпимі.

Це стосується і мене. Я зізнаюся в цьому, принаймні тепер. Бо так, 
певна річ, легше жити. Ось у чому суть справи. Але щоб отак без 
будь-якої на те причини, задля самого принципу шукати, де важче, 
трудніше? Навіщо? В ім’я чого? Коли до війни, замолоду, я був зовсім 
інший, ніж тепер, коли мені здавалося, що в житті геть усе слід підпо
рядковувати одній ідеї, одній справі — як ми це називали,— тоді, мож
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ливо, і я так міркував. Навіть напевно так. Я думав, що до перемоги, 
яка здавалася нам, молодим, дуже близькою, слід не тільки зректися 
всього, що шкодило боротьбі, праці, збереженню чистоти нашого полі
тичного обличчя, а й своєю наполегливістю, запалом, послідовністю 
гордо зневажати все інше, все особисте, всю красу життя, дощенту ви
палити всяку власну радість. Ну і що? Хіба це допомогло? Хіба дало 
якийсь конкретний результат? Жодного, хіба що додаткову порцію 
ілюзій і гіркоти.

Солідну порцію, слід додати. Якої, принаймні для мене, вистачить 
до кінця життя. Як ін’єкції сповільненої дії. Напевно через те я буваю 
толерантним щодо молодих, якщо вони, звичайно, не виводять мене 
з рівноваги. Ернестові це вдається. Може, тому, що він мій. Інші мене 
не цікавлять. Аби тільки він не занапастив себе. Це найважливіше. Хай 
перебіситься, тільки б його не зламало, не скрутило, як від артриту, 
не відбило в нього охоти до життя. Все інше — дрібниці.

Я гортав журнали. «Квік», «Нойє іллюстрірте», «Шпігель», «Ді 
цайт»... Назбиралося їх багато, панна Аліс їх старанно порозкладала.

У «Штерні»— рецепт довголіття, вірніше — збереження молодості. 
Три С: салат — склянка віскі — секс. «С-С-С». Таку пораду дає якась 
городницька фірма, що вирощує аж двадцять сім сортів цілющих, 
вітамінних салатів. Рекламуючи перше з трьох життєдайних «С», вона 
прикривається двома іншими, бо без них ніхто не звернув би уваги 
на цнотливий салат. Секс подається як принада до салату. На мою 
думку, тут бракує четвертого «С» —г- спорту. Чому забули про нього? 
Мабуть, недогляд. Здається, поряд із сексом це тепер найважливіше 
з усіх можливих «С». Завдяки засобам масової інформації, а особливо 
телебачення, спорт став доступний сотням мільйонів. Усі ми перетво
рилися на болільників. Скільки пристрастей, скільки злих, руйнівних 
інстинктів, вихід яким давала колись війна, бо звичайної бійки було 
вже замало,— знайшли розрядку в такому найбільш масовому занятті! 
Комплекси, які раніше не розряджалися. А при нагоді і щось біль
ше — якийсь, хай і незначний, процент у цьому болільництві таких по
чуттів, як солідарність, спортивна честь, безкорисливість. Я не маю 
зайвих ілюзій щодо цього, але все-таки в цьому щось є. Трохи надії. 
Якщо не на сьогодні, то бодай на завтра, на післязавтра.

Друге «С» — віскі. Чому б і ні? Перехиляю чарочку-другу час від 
часу, поліпшую настрій, його можна пити з будь-якої нагоди, в будь- 
яку пору дня і ночі. Воно не потребує закусок, не прив’язане до жод
ного конкретного меню, як-от вина чи шнапс. Крім того, це, так би 
мовити, напій товариський. Він зближує людей, він елегантний, інтим
ний, делікатний. Віскі не п’ють за чиєсь здоров’я, не цокаються чарка
ми, не проголошують тостів, не придурюються.

Від пива — також товариського напою — віскі принципово відріз
няється тим, що його п’ють небагато, воно не розпирає, не створює 
клану своїх череватих прихильників, не гне додолу.

Згадавши про віскі, я підвівся з крісла ,й підійшов до невеликої 
вузької стильної шафки типу секретера, що стояла в кутку контори. 
Придбав я її рік тому, в антикварному магазині. Ключ від неї тільки 
в мене. А то давно б щезли звідти всі алкогольні напої з пляшок, роз
ставлених на трьох поличках. Ернест і його друзі, без сумніву, по
дбали б про використання моїх запасів, навіть не зумівши належно 
їх оцінити.
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В шафці три полички, а ще шухлядки вгорі і внизу. Я зберігаю, 
в них сигарети для гостей.

Може, колись, у вісімнадцятому столітті, там ховали якусь отруту, 
можливо, шифри чи любовні записки. Тепер їнухлядки порожні.

Гарні бронзові замки, бильця зверху. На шафці — керамічна ваза 
матово-чорного кольору, а в ній — невеликий букетик. Фіалки, братчи
ки, жовті нарциси, що їх регулярно міняла і поповнювала панна Аліс 
Берген. Вона дбає про естетику контори, яка, на її думку, є чимось 
на зразок святилища. Коли говорити про моїх клієнтів, то серед них 
у неї є явні симпатії і антипатії, але це, зрештою, ніяк не позначається 
на її сумлінності в роботі. Наприклад, вона не дуже поважає Оппен- 
геймів, але явно їм співчуває. їй дуже хочеться, щоб Оппенгейма ви
правдали— це я знаю. Що ж до мужчин, то вона нещадна, безжальна 
в своїх судженнях про них. Ясна річ, у даному разі йдеться про по
бутовий аспект, про розпущеність мужчин — це її визначення,— а не 
про їх політичне минуле. Вона ніколи мені про це конкретно не гово
рила, але я знаю її думку: це жертви, змушені розплачуватися за вико
нання скількись там років тому наказу начальства, за вірність присязі 
й законам війни. Мабуть, той факт, що такий чудовий працівник, при
чому не дуже високо мною оплачуваний, давно і вірно служить мені, 
пояснюється тим, що я, попри мої погляди, які вона знає, моє минуле, 
яким щиро захоплюється, я все-таки захищаю переконання, які гли
боко вкорінені в її все ще дівочому, якоюсь мірою все ще наївному і 
чесному сердечку колишньої інструкторки СНМ, переконання ще з тих 
років, коли вона була молодою.

Вже осінь, і в чорній вазі, що нагадує грецьку амфору, стримлять 
три невеликі попелясто-лілові хризантеми. А на підвіконні — вазон із 
кактусом, об який я завжди чіпляюсь ліктем і лаюсь; проте я терплю 
це колюче створіння, побоюючись найвірнішої з вірних— Аліс. Це її 
улюбленець. Терплю, хоч весь час натикаюся на його колючки. Я до
держуюся думки, що заради збереження багаторічних добрих стосун
ків, майже приязні, треба йти на компроміси, особливо коли це не так 
уже й багато коштує. Трохи уваги і терпимості. Адже й вона також 
крізь пальці дивиться на мої вади, навіть оті найгірші, на її думку,— 
котрі порушують шосту заповідь. А також на присутність,— зрештою, 
до певного часу,— в цьому святилищі, яким вона вважає контору на 
Штегеманштрассе, Ернеста і його дружків. Хлопці ще як хлопці, їм би 
вона, кінець кінцем, вибачила, навіть прибрала б за ними, щоб тільки 
не бачила того безладдя прибиральниця чи, не дай боже, хтось із шля
хетних клієнтів. А от дівчатам — ніколи. На них вона особливо люти
лася. Довела вона це тоді, коли на обрії з’явилася Звірятко Альфа. 
Аліс зненавиділа її одразу, неначе передчуваючи, чим та дівчина неза
баром стане в моєму житті.

Другого дня я вже зранку був у суді. Просто з Арцгейма приїхав 
туди, на Геріхтсштрассе. Нашвидкуруч перекусив у ресторанчику «Ке- 
нігсбахер», випив кухоль пива, зустрівся із потрібними людьми і поїхав 
з ними їхньою машиною аж до Андернаха. Там я мав ознайомитися зі 
справою на місці. Справа ця майнова — про спадщину, досить заплута
на, і за неї я взявся виключно через її кримінальний підтекст: підозріва- 
лося вимагання духівниці від особи не зовсім нормальної, що перебувала 
на грані психозу, однак юридично ще не підтвердженого.

Кримінальну частину справи мав вести я, майнову,— оскільки я тут 
не дуже компетентний,— мій колега і приятель Клаус Вюрмсер. Тому я
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•й поїхав в Андернах. Вапнякові кар’єри, печі для випалювання вапна, 
старовинний дім, досить-таки занедбаний, але ще в доброму стані. Пер
ший поверх не зайнятий, а на другому — ота особа, що перебувала під 
слідством.

Дивне враження справила на мене коротка розмова з нею. Потім, 
увечері,— повернення до Кобленца і контора, в якій я не був ще від 
учорашнього обіду.

Я майже дві доби не бачив Аліс, і, мушу визнати, мені трохи браку
вало її присутності, хай і мовчазної. Вона немовби вносить відчуття 
безпеки, сумлінності, опіки. На письмовому столі я, як завжди, побачив 
гарно надрукований на машинці звіт із п’ятнадцяти пунктів про те, що 
відбулося під час моєї відсутності. Телефони, листи — офіційні і при
ватні. А також розклад на сьогодні.

Я переглянув звіт. Нічого особливого. Позіхнув, потягнувся. Засві
тив настільну лампу, старовинну, бронзову, з шовковим темно-червоним 
абажуром, кольору старого вина. Так, здається, це визначають фахівці. 
Абажур гофрований, наче спідничка балерини. Дає вгору гарний, майже 
вишневий відблиск, а вниз — на стіл,— сильне біле світло^ що не ріже 
очей, бо обидві лампочки матові.

Мене огорнула лінь. Сидів отак без діла, ні про що конкретно не 
думаючи, віддавався неконтрольованому плинові картин, які змінювали 
одна одну, не затримуючи уваги.

Наступного ранку, перед восьмою, приблизно за чверть, я приїхав 
під контору. Вже після кави, яку я цього разу випив удома, на Борнвег. 
Як завжди, поставив машину перед «Вікторією» і піднявся нагору.

Вранці йшов невеликий дощ, тротуари були мокрі, тож я взяв дощо
вик і тепер, обтріпавши його на сходах, повісив у приймальні. Сів.

Точно о восьмій зайшла панна Аліс. З виразу її очей і з щільно сту
лених губ я відразу здогадався, що сталося щось надзвичайне. Моя сек
ретарка, голос мого сумління і ходячий розклад занять, мала вигляд, 
який буває у неї тоді, коли вона хоче сказати мені щось таке, що ледве 
проходить їй через горло. Кок, немов у старої діви, спідниця міді, майже 
максі, близька до теперішньої моди, але ще не настільки смішна, щоб 
привертати увагу. Стиль староанглійський, який можна побачити на 
сторінках «Іллюстрейтед-Лондон-ньюс». Може зійти і не за стару моду. 
Якась брошка застібає білосніжний комірець. Панна Аліс повісила на 
вішалку в шафі жакет і непромокальний плащ, а сумку — на бильце 
крісла біля столика з друкарською машинкою. Пильно глянула на 
мене — скоса, мовчки, але, як мені здалося, з огидою і осудом.

«Ого! — подумав я, вдаючи, що нічого не помічаю.— Тут мусило 
статися щось із того, чого немає ні в переліку занять, ні в звіті. Мабуть, 
приходив Ернест або ж присилав когось від свого імені». Та виявилося 
інше. /

Панна Аліс, коли моє байдуже або нездогадливе мовчання, моя ту
пість чи нечутливість до її промовистих поглядів надто вже затягліїся, 
вирішила заговорити. Склавши тонкі, ледь-ледь підфарбовані губи в ча
рівну солодко-квасну і водночас в’їдливу гримаску, вона повідомила, що 
десь пополудні, коли мене не було, до нас у контору навідувалась якась 
панна Г.

— А хто то? — запитав я, переглядаючи якийсь документ.
— Не пам’ятаю. Гермайєр чи Гурмахер. Якось так.
— Не знаю такої.
— Я теж. Вперше бачу. І дай боже, щоб востаннє.
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— Чому ж так? Якась небажана клієнтка? Чи, може, від чийогось 
імені?

— Навряд.
Стоячи біля столика з друкарською машинкою, більш поважна й хо

лодна, як завжди, вона крадькома стежила за мною. Відчуваючи цей 
погляд на потилиці і на долонях, зайнятих зав’язками картонної папки, 
я неспокійно крутився, немовби й справді був винний у візиті тієї якоїсь 
Г. Хто вона така? Виходить, ніби я безцеремонно привабив її сюди, щоб 
тут, під боком у панни Аліс займатися розпустою. Шоста, найважливіша 
для неї заповідь. Адже вона все ще осуджує мене і, на жаль, слушно, 
за те, що я, незважаючи на мої роки, не від того, щоб стрибнути в 
гречку.

— Я одразу зрозуміла, що то за одна. Мерзотниця, скажу вам.
— А чому? — запитав я, усміхнувшись.
— Бо я побачила, що в неї шахрайські, бридкі очі. Я відразу це 

помітила, як тільки вона ступила на поріг. Хоч вона й намагалася не 
дивитись мені у вічі. Відводила очі, нишпорячи ними по кутках.

— Добре. Може, й так. Але чого вона, ота Г., хотіла?
— Не знаю, чого вона хотіла, можу тільки здогадуватися. Нічого 

порядного не можна сподіватися від того, хто має такі очі. І, зрештою, 
не тільки очі, пане адвокат. Отак.

— І лише тому ви не пустили її через поріг?
— Щоб вона загидила нам приміщення? Ще цього бракувало! Ми 

з такими труднощами позбулися отих — від пана Ернеста. Я кажу не 
про нього, він — інша річ, але ті. Адже ви, пане адвокат, чудово знаєте 
тих хіппі. Нехлюїв отаких. Бо ваша нова клієнтка, — тут голос панни 
Аліс зазвучав особливо в’їдливо, — прийшла до нас боса, в полатаний, 
брудних штанах. Вона тримала взуття в руках, слово честі. Боса, просто 
з вулиці, да нас, на паркет... Безсовісна. Надворі мокро, болото, і ті 
бридкі лапи, на які я не могла без огиди дивитися,— лиш глянула, як 
мене знудило,—залишали плями і в приймальні і на сходах. Від пер
шого поверху аж до наших дверей. Нічого собі історія! Соромно перед 
вахтеркою. Що вона про нас подумає? Кого ми приймаємо? Наша кон
тора ще, слава богу, не хлів.

— Справді, вчора йшов дощ, день був дуже холодний. Уже цілком 
осінній, майже листопадовий.

— Ну от. Можете, пане адвокат, уявити собі, який вона мала ви
гляд. Уся мокра, волосся розтріпане, вода з нього капає на підлогу, блуза 
й штани прилипли до тіла, а до всього ще оті її огидні лапи. О, поди
віться. Тут і он там, коло дверей. Там найбільше. Я трохи витерла сук
ниною. Як тільки я побачила ту дівулю, її брудні ноги, я сказала, щоб 
вона негайно взулася. Хоча б задля пристойності.

— Добре. Але я так і не знаю, чого вона хотіла.
— Я теж. Вона заявила, що скаже тільки панові адвокату, і то 

віч-на-віч.
— Гм. Шкода. Може, щось важливе. Трапляються ж час від часу 

такі справи. Ви, мабуть, пригадуєте аферу Шміда? Теж спочатку не при
йшов сам, а прислав кур’єра зі свого бюро. Дівчину-кур’єра.

— Якби вона прийшла з порядними намірами, то поводилася б 
інакше. Особливо кур’єр! То ж було справжнє вторгнення, пане адво
кат. Я не перебільшую. В такий час? Після п’ятої? Я затрималася, бо 
мала роботу, а звичайно в цю пору контора вже зачинена. Вона, оче
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видно, побачила з вулиці, що у вікнах світиться. Мабуть, вичікувала в 
під’їзді навпроти. Може, у «Вікторії».

— Ну що ж. Якщо вона справді має до мене якусь важливу справу, 
то прийде ще. Трді й дізнаємося, чого хоче ця таємнича особа.

— Краще б вона не приходила. Я, правду кажучи, воліла б більше 
не бачити її тут. Поважні клієнти такими не бувають. Навіть якщо 
тепер серед молодих така мода, однаково, коли хтось іде до адвоката, то 
вдягається інакше. Не в брудні лахи, як жебрачка. Нечупара така. Це 
злодійка, я вам кажу, пане адвокат. Хотіла тут усе вивідати й дати знак 
своїм спільникам. Вони послали її до нас. Таке тепер буває. Недавно 
обікрали лікарку Цвібак, чули?

— Чув щось краєм вуха. Може, ви й маєте рацію, панно Аліс.
— Або ж авантюристка,— додала вона, подумавши.— Я знаю людей 

і майже ніколи не помиляюсь.
Мені вже починало здаватися, що вона, можливо, і справді має 

рацію і що ця таємнича Г. чи як там її — звичайна злодійка або шах
райка. Буває і таке. Про пограбування кабінету доктора Цвібак я теж 
чув. Але то було щось на зразок ательє, до того ж чудово обладнаного, 
і на віллі, далеко за містом, десь аж у Нідерверті. Оскільки ж панна 
Аліс начебто чекала мого рішення, я твердо промовив:

— Що ж, може, і справді краще, щоб ви її не впускали. Якщо вона 
має до мене якусь справу, то хай спершу подзвонить.

— Як скажете, пане адвокат.
— А якби вона поводилася не так, як належить, то дзвоніть у полі

цію. Це буде найкраще.
— Так і зроблю, пане адвокат. Будьте певні.
Того самого дня пополудні, повертаючись машиною з міста до 

Арцгейма, я вирішив послати термінову телеграму. Поставивши «фольк
сваген» навпроти вокзалу, я пішов навскіс до головного поштамту і, зу
пинившись на мить, щоб пропустити якусь машину, раптом побачив Дів
чину Альфа, оту з «Кафе Централь», Ернестову. Думаю, що вона, слава 
богу, не помітила мене. Не знаю чому, але для мене це було важливо, 
немовби вона могла спіймати мене на чомусь ганебному.

І раптом я подумав: мабуть, це вона вчора приходила до контори, 
а панна Аліс вигнала її. Вона справді трохи скидалася на дівчину з аме
риканського гангстерського фільму, яка гинула, буквально подірявлена 
автоматними чергами поліцейського і гангстера, що стріляли водночас. 
Але ще більше, просто разюче нагадувала вона мені манекенницю Ве- 
рушку, або Веру-Готліб-Анну, графиню фон Лендорф, з юнкерської сім’ї 
в колишній Східній Пруссії, ту, яку я запам’ятав з фільму «Блоу-ап» і 
про яку читав цілий репортаж у «Квіку».

Дівчина Альфа йшла не помічаючи мене, в непромокальному плащі, 
волосся на голові аж злиплося під дощем, з нього скапувала вода. На 
ногах — грубі, схожі на альпійські, черевики, джинси мокрі по коліна. 
Поки я пропускав машину, дівчина зникла.

Відіславши телеграму, я сів у машину, розвернувся, під’їхав до 
великого магазину і, сам не знаю чому, підійшов до вітрини. Через див
ний збіг обставин я опинився перед вітриною з жіночим взуттям. При
гадав '/обі: в інтерв’ю у «Квіку» Верушка призналася, .що носить соро
ковий розмір взуття. Тож я окинув поглядом ряди виставлених черевич
ків, туфельок, босоніжок найрізноманітніших фасонів, прикидаючи на 
око, якого вони розміру. І чи Дівчина Альфа теж носить той самий роз
мір. Це безглузде заняття, що затримало мене біля вітрини, на щастя,
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тривало недовго. Через кілька хвилин, отямившись, я знову сів у «фольк
сваген». Але того дня, видно, діялися якісь дивні речі, бо я замість того, 
щоб поїхати до Арцгейма — такий був мій попередній намір,— заїхав на 
Штегеманштрассе. Знову пішов дощ. Я вискочив з машини і побіг до 
«Кафе Централь». Плащ залишився в машині. У кафе сидів суддя Л. 
з дружиною і дочкою. Я хотів було обминути їх, але вони помітили мене, 
і суддя, напівпідвівшися з крісла, помахав рукою, щоб я приєднався до 
них. Нічого не вдієш — я підійшов. Привітався з усіма. Кава, два рога
лики. Свіженькі, тільки-но з печі, як запевнила Хедді. Розмова про щось 
банальне, неважливе. Уже виходячи, я в ранніх осінніх сутінках, крізь 
дощ. який зарядив не на жарт, у світлі перших ламп і магазинних віт
рин, що відбивалося на мокрому тротуарі, побачив біля входу до готелю 
«Вікторія» дівчину. Я впізнав її в останній момент, коли вже заходив 
до будинку, маючи намір забрати в конторі куплену вранці книжку, про 
яку я згадав під час розмови із суддею Л. і яку думав погортати перед 
сном.

' Дівчина Альфа стояла на дощі боком до мене, її світлий полотняний 
плащ з піднятим коміром промок і потемнів. На блискучу мокру бру
ківку падала її тінь, сягаючи майже порога будинку, куди я заходив, 
шукаючи в кишені ключ і обтріпуючись. Трохи далі полискував під до
щем мій «фольксваген».

Піднімаючись на другий поверх, я навіть не глянув з вікна сходової 
клітки, чи та дівчина в мокрому плащі і досі стоїть біля готелю «Вік
торія».

Уже в конторі, в сутінках я підійшов до вікна. Дощ не вщухав. 
Деякі вікна «Вікторії» були освітлені, але більшість — темна. Лиснів 
брук навпроти прочинених дверей готелю. Там не було нікого. Лише ку
зов моєї машини блищав у півтемряві. Штегеманштрассе була по-осін
ньому безлюдна.

Лежачи на тапчані у себе в спальні Борнвег, я відчував, що не 
засну. Прийняв снотворне, хоч, наскільки можу, уникаю його. Але остан
нім часом я вживаю його дедалі частіше. Та сон однаково не брав мене. 
Я не склепив очей, аж поки у вікні засіріло, а завісок торкнувся ранко
вий вітер з Рейну. Потім, коли вже зовсім розвиднілося, я ніби в яму 
провалився, і якби не будильник, не знаю, коли б прокинувся.

Трохи втомлений, незважаючи на подвійну порцію кави, я вранці 
прийшов до контори пізніше, ніж звичайно, з головним болем і в не най
кращому настрої. Панна Аліс уже була на місці. Вона привітала мене 
словами:

— Вона знову була тут з самого ранку, пане адвокат. Та сама, що 
позавчора. Цього разу в брудній чоловічій спортивній куртці і в чере
виках із шипами,— в таких лазять по Альпах, слово честі. Але ж у нас 
тут немає ні скель, ні гір. Правда ж?

— Бо сьогодні особливо холодно. Осіння погода, незабаром зима, 
панно Аліс.

— Ви жартуєте, пане адвокат. Але вона заявила, що не дасть нам 
спокою, поки не застане-таки вас і не зможе поговорити віч-на-віч. Твер
дила, що в якійсь дуже важливій і нагальній справі.

— Треба було сказати їй, щоб зачекала на мене. Врешті-решт з’ясу
валося б, чого вона хоче. Може, справді приходила з чимось важливим.

 ̂ Бувають же такі делікатні справи. Пам’ятаєте, як колись посередником 
* у справі якогось Шторха прийшла його наречена^
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— Пам’ятаю, пане адвокат, але я виконувала ваше вчорашнє роз
порядження і сказала тій дівчині негайно вийти з приймальні. Ну, вона 
вийшла, але заявила, що не має наміру слухати мене і зробить по-своє
му. Коли мене не буде, вона тоді...

— А чи не йшлося про мого сина? Ви не думаєте?
— Ні, пане адвокат, я в цьому впевнена. Ще першого разу, позав

чора, мені це спало на думку, і я прямо запитала, хто їй потрібен — 
Ернест чи пан адвокат. Вона лише плечима здвигнула.

— Знаєте що? Коли та дівчина знову з’явиться, скажіть, нехай по
чекає. Так буде найкраще. Що в нас там на сьогодні, панно Аліс?

Вона, навіть не зазирнувши в календар, що лежав біля друкарської 
машинки, доповіла:

— О пів на одинадцяту — справа Й. І. в шостому залі. Н., викли
каний на засідання, не прийде; повідомив по телефону, що хворий, тому 
справу буде відкладено. Потім о дванадцятій п’ятнадцять має прийти 
пан Герман Лайнер у справі сина—ви пам’ятаєте, дзвонив два дні тому.
0  п’ятнадцятій ви повинні зустрітися в місті з Гансом Реде.

— Прекрасно, панно Аліс. Чудово. Дайте мені, будь ласка, 
справу й. І.

Я пообідав у затишному залі ресторану «Цум Гокель» — як зав
жди, коли випадає трохи більше часу. Подають там знамениті місцеві 
страви, зокрема засмажену ліверну ковбасу з огірком, печінкову ковбасу 
з хрумкою шкуринкою, приготовану так, як ніде. Випив дві кварти пива. 
Місцевого, холодного, з кухля, розмальованого в тутешньому, типово 
прирейнському стилі. Такі самі, тільки менші, продаються в кіосках су
венірів іноземним туристам; вони подібні до баварських, але кожен, хто 
на цьому розуміється, відразу розрізнить, де наші, а де баварські. Наші 
мають накривку з жовтого металу, різьблену і часто гостроверху, у фор
мі шолома, а баварські — більш плоску, випуклу, і візерунок інакший.

Увечері, вже в себе на Борнвег, сидячи в зручному кріслі під торше
ром з широким абажуром, в пантофлях та домашній куртці, я взявся 
за журнали, для яких не знайшлося часу в останні гарячі дні. Назбира
лося їх чимало. Недочитана стаття — розмова Моравіа з Мюллером, тим, 
що з астронавтики. І ще одна стаття, що немовби доповнює попередню
1 водночас суперечить їй, хоч і трактує ту саму тему. Тут ведуть розмову 
вже інші: спеціаліст в тій самій галузі — фон Браун та Норман Мейлер, 
автор відомого роману «Голі і мертві».

Я, мушу визнати, не люблю Моравіа. Є в його психіці, в його заці
кавленнях, міркуваннях та уявленнях щось таке, що дратує мене. Я ін
стинктивно відчуваю в ньому якусь старанно замасковану фальш. Я б 
назвав його спосіб мислення дрібноміщанським, якби не соромився вда
ватись до таких заяложених засобів з арсеналу пропагандистських бесід. 
За часів моєї молодості сказати, що хтось має дрібноміщанські смаки, 
означало, мабуть, те саме, що звинуватити в явному, безсумнівному фа
шизмі. Або ще гірше. Бо фашизм, найгрізніший ворог у ту пору,— то 
було щось серйозне, сила і насильство, суперник у боротьбі не на життя, 
а на смерть, але водночас щось із Нібелунгів, з Вагнера, з Ніцше, чи що. 
Може, аж із прагерманських міфів і саг. Всілякі міфи у нас, в Німеч
чині, завжди викликали повагу, і, можливо, тим більшу, чим зловісні
шими й похмурішими вони виявлялися. А дрібноміщанський лібералізм 
був безформною, драглистою масою, гниллю, сміттям, рідким місивом. 
Дрібний міщанин типу СА,— а таких було багато,— стискав у лапі па
лицю, кастет, ревів хором на нацистських зборищах, твердив, що май
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бутнє належатиме йому. Ми боролися з ним як могли. Інший тип 
дрібного міщанина — демоліберал — лише на перший погляд здавався 
противником отого в уніформі СА. Боягузливий і зрадливий, наш нібито 
партнер, лицемірний союзник, ладний будь-якої миті втекти, змінити по
гляди, зректись усього. Істота, що заслуговує лише зневаги, навіть плюв
ка не варта.

Відраза до дрібного міщанства залишилася в нас такою ж, як і 
раніше, майже такою, і ми вже ніколи її не позбудемося.

Звідси така неприязнь до Моравіа. Пережиток тих років боротьби і 
натиску — Sturm und Drang,— прекрасних років, незважаючи ні на що, 
незважаючи на кінцеву поразку, бо ж тоді гаряче любилось і ненавиді
лось, бо не було нічого помірного, половинчастого, а тільки крайнощі — 
ентузіазм або розпач, і майже ніколи не було холоду, холонучої лави 
почуттів, розчарування. Все це з’явилося значно пізніше, наче зграї кру
ків на бойовищі, хоч для багатьох з нас—це аж ніяк не було полем по
разки, в усякому разі — не повинно було бути. Адже фашизм, здавалося, 
було повалено, викорінено грунтовно, назавжди, навіки. І якраз тоді ви
никло оте розчарування, незадоволення. А коли я був ще переконаний — 
доки це тривало? — що тут щось не так, що не все вдасться змінити, 
усталилася ота глибока зневага до всього дрібноміщанського. І лише 
вона якимось дивним чином збереглася, тоді як стільки всього тоді свя
того, стільки любові й ненадисті вивітрилося, зотліло дощенту, ніби 
вкрите лавою після виверження, завалене товщею огиди до всього у на
ростаючому розчаруванні й терпкому скептицизмі, в старінні, твердненні 
суглобів, зв’язок, звуженні судин.

1 що ж у цьому всьому завинив переді мною нещасний Моравіа? 
Звичайно, він самозадоволений, бо відомий, популярний. Доктор Гер
ман Б., хірург-гінеколог із Мюнхена, мій добрий знайомий з перших по
воєнних років (він якоюсь мірою завдяки мені, тодішньому співробітни
кові комісії по денацифікації, вирвався із скрутного становища), назвав 
Моравіа дуже влучно — Мопассаном для вбогих. Якось улітку минулого 
року був я з ним та його дружиною Хельгою,— це колишня медсестра 
в його лікарні, через неї він покинув дружину, яку я добре знав,— у кіно
театрі в Мюнхені, на Швабінгу; ми дивились фільм режисера Годара 
за повістю Моравіа «Презирство» з Бріжіт Бардо в головній ролі. Це 
було повторне демонстрування фільму, але оскільки ніхто з нас його 
не бачив, то ми присвятили йому один із вільних вечорів. Саме під час 
сеансу доктор Герман Б. назвав Моравіа Мопассаном для вбогих, і мені 
це визначення дуже сподобалося.
цґ Доктор Герман Б. — колишній, зрештою, неактивний член нацист
ської партії, що, однак, тяжіло над ним ще кілька років після війни, 
навіть позбавляючн його можливості викладати гінекологічну хірургію, 
аж поки ці справи не відійшли в минуле; тепер він головний лікар і про
фесор, а водночас співвласник приватних амбулаторій у Мюнхені та 
Майнці, власник суперкомфортабельної і ультрамодної вілли над самим 
Рейном біля Уленбориа, де я гостював у нього кілька разів, батько трьох 
дорослих хороших дітей, розлучений з першою дружиною — лікарем-пе- 
діатром,— відзначається досить прогресивними поглядами, іноді просто 
лівими, що наближаються до модних тепер лівацьких, маоїстських на
прямків. Так він принаймні висловлюється у приватних розмовах, і я 
знаю про це, бо він захищав кількох виключених за участь в якихось 
інцидентах студентів, і завдяки своєму авторитетові йому вдалося виря**
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тувати їх з біди. Звідси, якоюсь мірою, і цей напад на Моравіа; зрештою, 
в цьому ми з ним однодумці.

— Вся творчість Моравіа,— сказав він, коли ми йшли, в кіно,— це 
мудрування і кокетування типового міщанина, який стає в позу лівого. 
Яка там, до біса, лівизна! Ну скажи сама,— звернувся він до дружини; 
вона підтакнула, а він говорив далі: — Така собі впорядкована прогре
сивність найгіршого гатунку, без пазурів, вихолощена, як кіт у маєтному 
домі. Тип, модний колись,— пам’ятаєте, скільки було таких? Салонний 
комуніст, знаємо, знаємо!

А тоді пані Хельга — між нами кажучи, дуже гарна і струнка, з про
сто чудовими ногами, молодша від свого чоловіка і шефа десь на трид
цять років, якщо не більше,— бавлячись рукавичкою, серйозно сказала:

— Ти маєш рацію, любий, усі ми знали таких.
Ну, подумав я, вона напевно не знала. Появилася на світ, коли 

я вже кілька років був у в’язниці чк в таборі, а пан професор з гордістю 
носив на лацкані нацистський значок, в урочисті ж дні, можливо, навіть 
коричневу уніформу СА — частин, до яких він належав, хоч і не дуже 
довго, на своє щастя, і нічим там не відзначився. Потім він служив, якщо 
не помиляюсь, рік чи два, у вермахті, в якомусь тиловому госпіталі, вже 
тоді користуючись європейською славою; його цінували й відзначали, 
запрошували до дружин різних гауляйтерів і тому подібних тузів.

Пані Хельга розвивала далі тему салонних лівих:
— Скільки таких довкола! Таких, знаєте,— це до мене,— що ото, 

вихилившись з вікна вілли чи з комфортабельного лімузина, заохо
чують страйкарів до ексцесів, упевнені в своїй цілковитій безкарності. 
Та вам це, мабуть, відомо, правда ж?

Коли я підтвердив, вона додала до компанії лицемірів і Сартра. Але 
чоловік накинувся на неї:

— Ну що ти видумуєш, Хельго! Сартр? Можливо, раніше*—тоді 
я згоден, але він вже давно зовсім змінився. Адже я постійний читач 
«Ле тан модерн» і знаю.

Після сеансу розмова знову повернулася до Сартра і Моравіа. Ми 
зійшлися на тому, що автор «Презирства» критикує суспільні відносини 
з позицій пройдисвіта і блазня, такого, що по-змовницьки підморгує 
буржуазним читачам, найкращим споживачам його мистецтва: мовляв, 
не може бути й мови про щось підривне, можете спати спокійно, бо цей 
флірт з лівими — не більше як жарти. Це між нами кажучи — і знов 
їм підморгує: тільки не зрадьте мене. Адже є і такі, що все приймають 
за чисту монету.

— То ще питання, з якими лівими він фліртує,— самовдоволено 
сказала пані Хельга.

Читаючи справді дуже дратівливе за своїм тоном інтерв’ю Моравіа 
з Мюллером, я пригадав собі той фільм, професора Германа Б. і його 
гарну, струнку дружину — пані Хельгу, що має, як багато хто твердить, 
найкрасивіші ноги в цілому Мюнхені.

Розмова Моравіа з Джорджем Мюллером із Національного управ
ління аеронавтики та космічних досліджень, вийшла дещо двозначною. 
В трактуванні Моравіа висловлювання все-таки видатного спеціаліста 
з астронавтики набрали характеру суперечки, причому з волі письмен
ника Мюллер став схожим на нахабу, грубіяна й задаваку. Можливо, 
воно й справді мало такий вигляд, бо запитання Моравіа через свою 
невизначеність і погано приховане зверхнє ставлення гуманіста й митця 
до техніка, на розмову з яким він погодився лише з огляду на його до-
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еить-таки модну, особливо в цей рік, спеціальність, викликали в Мюл
лера, змученого безконечними інтерв’ю та масованою атакою зграї жа
дібних до сенсацій журналістів, опір і дратівливість. І ту дратівливість 
Моравіа, звичайно, не забув відзначити.

Я подумав собі, що майже всі американські спеціалісти з астронав
тики і космонавтики,— то мої земляки. І Мюллер, і фон Браун. І не тіль
ки ці двоє.

Адже ще під час війни оті майбутні фанатики космосу мріяли 
у Пенемюнде про подорожі на Місяць і далі, поєднуючи свої справжні 
зацікавлення з практичними воєнними цілями. Тодішні відомі ракети, 
що несли Англії смерть і руйнування, та знаменита зброя, що мала по
вернути хід подій і рішуче змінити шанси у війні,— ракети Фау-1 і Фау-2 
були попередниками «Аполлона».

Щось подібне можна було знайти між рядками статті іншого спів
розмовника із спецами з Х’юстона — Нормана Мейлера, надрукованій 
в «Обсервер ревю». Наскільки ця розмова цікавіша за ту, ведену Мо- 
равіа! Можливо, Мейлер, як його в цьому звинувачують,—наркоман чи 
людина зі збоченнями, але водночас він і поет, зачарований темою своєї 
розмови з Брауном. І якщо космос з малої літери для Моравіа є в його 
трактуванні чимось близьким до вигадки або містифікації, що нею за
ймаються техніки, які він, великий письменник і гуманіст, міг би легко 
викрити, то Космос з великої літери в уяві Мейлера має характер майже 
містичний, напівдиявольський-напівангельський. його полонив, безпе
речно, емоційний бік починання, тоді як Моравіа це немовби відштовху
вало. Видовище на межі з чарівною містерією,— каже, здається, Мейлер; 
непотрібний маскарад, — презирливо кривиться Моравіа.

Мейлер пише: «Ракета яскраво освітлена. Чудова гра вогнів, тисяч 
свічок, ніби ілюмінація сцени в старосвітській прем’єрі голлівудського 
фільму... Ракета залита зсередини світлом, має неземний вигляд. Зда
леку, коли наближатися до неї, здається, що вона опромінює весь світ, 
ніби якась білокамінна мадонна в горах, що вітає подорожніх...»

Я не дуже охочий до таких поетичних описів, однак, читаючи ці 
слова, уявляв в собі, як воно могло виглядати,— бо те, що ми бачили 
у фільмі і по телевізору, не дає справжньої картини,— я піддаюся силі 
навіювання, з якою пише Норман Мейлер.

Відклавши «Обсервер», я закурив сигарету й ковтнув віскі. В голові 
роїлися різні думки. Насамперед ота, трохи тривожна, хоч і приємна, 
що підігріває національну гордість і сліди якої я несподівано і не без 
замішання відкрив у собі: так можна легко дійти до переконання, шо це 
ми, німці, відкрили людству зоряні шляхи.

Я сприйняв цю думку якось двозначно. Бо якщо слідувати їй, то 
можна б скористатися низкою інших прізвищ з різних галузей — від 
Бетховена, Моцарта, Брамса, Гайдна, Генделя, Баха, Вагнера і Шубер
та — через доктора Коха і Ерліха, Фрейда чи Крафт-Ебінга, а також 
Більрота чи Вірхова, аж до Ейнштейна, обох Маннів, Гете, Шіллера, 
Гейне і так далі, і так далі, а до них додаймо Гегеля і Канта, Шопен- 
гауера — стільки прізвищ! такі імена! — аж до геніальних стратегів — 
їх також сюди! — Шліффена, Мольтке чи Клаузевіца, і так далі, і так 
далі — цілі розділи з енциклопедії, причому все незаперечні факти. Го
лова може піти обертом від цього переліку. Що це доводить? До яких 
пекельних наслідків приводили уже нас такі й подібні думки? Отже, 
краще облишити все це.
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Адже і сам я — нікуди правди діти — відчуваю легенький відгомін 
у серці, оті залишки національної, племінної гордості, що причаїлися на 
самому дні, вціліли після всіх можливих дезинфекцій, як виявляється, 
не вирвані остаточно, незважаючи на міцний гарт в дитинстві і в роки 
молодості, незважаючи на виховання, яке я дістав удома. Незважаючи 
на ті страхітливі події, на всю авані^ру з нацизмом, всупереч їй. Від
чуття це спочатку непомітне, потім уже явне і начебто справедливе, бо 
воно далеке, дуже далеке від націоналізму й шовінізму: що все-таки, 
незважаючи на мою приналежність до народу, мовою якого я послуго
вуюсь і буду послуговуватися до кінця життя, народу, що його все ще 
осуджує велика частина світової громадськості за вчинені проти людсь
кості злочини, за які цілих два покоління, які аж ніяк не звинуватиш 
у співучасті, все ще мусять немовби стояти біля ганебного стовпа під 
недовірливим наглядом, я, можливо, почасти через мій вроджений дух 
сперечання і навики адвокатського мислення, яке в кожній ситуації 
шукає виходу і немовби другого дна, знаходить у кожній проблемі під
кладку, аби використати її з метою захисту, все-таки відчув задоволення 
від того, що, однак, усе це — ми, тому що і Мюллер, про минуле якого 
я мало що знаю, і фон Браун, папа римський того космічного починан
ня, який роками працював на Гітлера та його могутність,— то мої зем
ляки, і кожен мусить погодитися з цим, якої б він думки не був про нас, 
німців.

І що нас, наших незаперечних знань, нашої пунктуальності й сум
лінності, принаймні у певних галузях діяльності, вистачає не лише на 
спорудження кремаційних печей, газових камер, гаубиць та ракет типу 
Фау-1 і Фау-2, але й на прокладання людству шляхів у космос, у без
межні дослідницькі сфери, в те, що й не снилося найсміливішим фан
тастам ще півстоліття тому.

Але відразу ж — застереження і побоювання. Бо ж така задоволе
ність притуплює свідомість співучасті у злочинах, які ми вчинили і за 
які навіть я мушу зазнати кари разом з усіма. Щоб не повернулися підо
зрілі наміри, задуми, апетити, про це мусить не забувати насамперед 
наша молодь, яка тих справ не знає, бо її тоді ще не було на світі. 
Таким чином, гордість за досягнення німецької наукової і технічної дум
ки можна було б визначити як засіб для поступового виведення всіляких 
плям на минулому, слідів соромної висипки, екземи. Як своєрідний сиг
нал до оголошення загальної амністії після довгих років осуду з боку 
всього цивілізованого світу, незважаючи на те, що й тоді, коли більшість 
мовчала або так чи інакше співробітничала з фашизмом, все-таки існу
вала і діяла певна кількість праведних у содомі, таких, як обидва Манни 
чи Цвейги, як Брехт, як Верфель. Той факт, що карантин уже знято, 
міг би вплинути на свідомість молодого покоління, яке — ми весь час 
розраховуємо на це, у цьому наша надія — буде напевно іншим, здорові
шим, докорінно зміненим, причому безповоротно. Без каїнової печаті на 
чолі і без каїнової спадщини. Без марень про велич, шлях до якої про
лягає через злочин.

Не раз під час війни, в таборі, та й пізніше, коли я зіткнувся з тими 
справами в комісії по розслідуванню воєнних злочинів як перекладач і 
експерт, почасти і як свідок, — бо судовий оборонець, що вникає у фак
ти та їх мотиви, хоч-не-хоч стає і свідком,— і навіть тепер, через стільки 
років, коли минуле віддалилося і зблідло, я думав про те, чи справді 
наша багатовікова традиція і ця плеяда великих умів та сердець, чудо-- 
вих працьовитих рук. ота наша сумлінність мусять, можливо, через
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якийсь трагічний фатум, поєднуватися завжди, на кожному історичному 
повороті, із спокусою, яка веде на манівці ніцшеанства — причому всупе
реч прагненням Ніцше, всупереч самому Мюллерові та його намірам; 
мусять виціджувати отруту навіть з поезії Рільке та музики Вагнера, не 
кажучи вже про Шпенглера та Стефана Георге,— знову ж таки всупе
реч їм самим.

Фатум нашої стійкої психіки? Мабуть, ні. А все-таки.
А все-таки в мене є приклад надзвичайно близький — із поведінки 

та слів мого сина, незважаючи на мій вплив, на нібито відсутність у ньо
го контактів з вогнищами зарази, інфекції, з великогерманськими, фа
шистськими, міщанськими традиціями.

Колись Ернест висловився досить зневажливо про нашу військову 
традицію, зокрема прусську, і зовсім негативно — про вермахт; тоді 
малий Ганс Е., син нашого сусіда, столяра, накинувся на нього з кула
ками, аж синій від злості, пирхаючи, як кошеня. Коли я ледве розвів їх, 
малий Ганс, засоромлений своїм вибухом, ковтаючи сльози, почав дово
дити, що вермахт — то все-таки наша національна армія, не якісь там 
СД чи СС, — ті, звичайно, зовсім інша річ, туди справді йшли самі не
гідники,— і навіть не Ваффен-СС, хоч то також армія, лише елітарна, 
і що, можливо, до якогось моменту війни, до якоїсь її стадії ми справді 
були неправі,— він це допускає. Але ж потім ми мусили боронитися, 
і тоді саме вермахт боровся,— хіба я про це не знаю, хіба може бути, 
щоб я цього не знав, адже про це всі знають! Від якогось моменту ми 
були зовсім чисті й абсолютно виправдані, він не мусить мені це роз’яс
нювати, а Ернест образив армію, цього не можна робити, він мусить 
зрозуміти, — саме Ернест! — що ніхто не має права плювати на свій 
народ, на могили близьких, безперечних героїв, що загинули, захищаю
чи своїх дітей, дружин, родичів, рідний край, домівку, церкву, кладови
ща, кожну п’ядь землі. Таке говорити може хіба що зрадник або,— до
дав він тихо, подумавши, — комуніст.

Тоді Ернест накинувся з кулаками на Ганса. Він не міг допустити, 
щоб у його присутності гудили комуністів. Як давно те було, боже мій, 
коли його це ще сердило, обурювало, взагалі зачіпало.

Бо через кілька років, коли ми їздили в Італію, Ернест запитаз 
мене, чому так сталося, як могло бути, щоб такий народ, як наш, мав 
таких поганих, нерозумних і засліплених політиків, володіючи при цьому 
найкращою в світі армією і найздібнішими штабістами.

Не чекаючи моєї відповіді, він почав викладати як по нотах, сипати 
іменами, від Фрідріха Великого і Зейдліца до Мольтке, навіть Гудеріа- 
на та інших — уже з останньої війни.

— Ну що? А з політиків — один Бісмарк і все. Ну?
— Що — ну?
— Те ну, що я ніяк не можу собі це пояснити. З одного боку — генії, 

а з другого — телепні. Чому так?
Я не сподівався, що він такий підкований у цих справах і що вза- , 

галі цікавиться такими питаннями, як стратегія чи історія воєн. Правда, 
в той час я приділяв Ернестові значно менше уваги і часу. Я був зайня
тий більше, ніж раніше, і, зрештою, не тільки своєю роботою. То був 
період, що тривав близько року, коли я завів роман — так можна було б 
це визначити — із Софією Ф. Ще трохи — і справа могла б кінчитися 
одруженням; в останню мить усе розладналося, і то, мабуть, вийшло на 
краще. Ернест, який з тривогою стежив за, розвитком подій, не зраджую
чи себе при цьому ні словом, з полегшенням сприйняв зникнення з нашо-
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го горизонту Софії Ф. Саме тоді я вибрався з ним до Італії «фольксва
геном-1300», який уже відслужив своє, але працював ще добре.

Ернест, помітивши, що я відклав газету й уважно його слухаю, по
чав схвильовано, зі знанням предмета доводити, що в першій світовій 
війні, маючи союзниками такі воєнні нулі, як Австро-Угорщина, таких 
карликів, як Болгарія й Туреччина, а також відчуваючи брак сировини, 
ми воювали проти майже цілої Європи, Японії, а під кінець — Америки 
і навіть Бразілії, усі були проти нас, співвідношення сил як один до 
п’яти, а все одно перемагали й трималися протягом чотирьох з полови
ною років.

— Якби не ніж у спину, встромлений такими, як ти, тату, ми могли б 
воювати ще років зо два, можливо, навіть виграти, коли б у Росії все 
пішло так, як ми планували.

Я не витримав:
— Що за дурниці з отим ножем у спину! Навіщо повторювати зая

ложені багаторічні брехні? Це вигадка найзапекліших шовіністів, хіба 
ти не розумієш?

Він відступив. Ні слова вже про «ганьбу Версаля», чого можна було 
чекати. Натомість він почастував мене своїми міркуваннями щодо ос
танньої війни. Мовляв, співвідношення сил тоді було для нас ще гір
шим. Тому війна, розв’язання її за таких умов було безумством. Але 
в цьому винні не військові, а виключно політики. Гітлер та його оточен
ня. Ота банда наці. Генерали ж і вся без винятку армія, аж до простого 
солдата, воювали чудово, адже я цього не заперечу, правда? Ніхто цього 
не відкине. Навіть наші вороги. Майже шість років — і знову підвели со
юзники, крім Японії, але вона підключилася надто пізно. Макаронники, 
які не змогли справитися навіть з мізерною Грецією, які тікали в Афри
ці, мов зайці; лише ми, скрізь ми все рятували — і в Албанії, і в Греції, 
і африканський корпус, Роммель,— навіщо повторювати, сам мусиш зна
ти, як то було. В усьому винні Гітлер і нацистська партія, СС і СД, ну 
і гестапо. Настроїли проти себе всіх. У Росії, на Україні, на Кавказі 
зуміли своєю тупою жорстокістю підняти людей проти нас. І все ж ми 
ось-ось мали перемогти. Правда? Якби ще рік, навіть менше. З тими ра
кетами. Атомною бомбою. Могли б ми першими кинути її, а не янкі...

— І, на щастя, вийшло інакше,— сказав я серйозно, коли він замовк.
— Так, я теж такої думки. Це правда. Але я не про те. Я мав на 

увазі військо, стійкість і якість німецької армії.
Не знаю, як Ернест міркує зараз. Можливо, якби він щиро звірився 

мені у своїх думках про те чи інше, то вони виявилися б несподіваними 
для мене. Бо всі наші розмови протягом останніх двох років були дале
кими від будь-якого порозуміння, від досягнення спільної платформи. 
З його вини, не з моєї.

Однак міркування, які я почув від нього кілька років тому і які по
ширені в багатьох колах, нагадують ті, що панували скрізь після першої 
світової війни. Почуття вищості і в той же час скривдженості. Ми були 
кращі, але нас зрадили. Ми перемогли б, але нам устромили ніж у спину. 
Євреї, комуністи, ліберали. І так без кінця. Тепер те саме: якби ми зумі
ли витримати хоча б кілька місяців, може, навіть менше, то перша 
атомна бомба впала б не на Хіросіму і кинув би її не американський 
льотчик. Ернест лише повторив почуте і повторюване у нас аж до нудоти.

Небезпечним у цьому всьому є видимість правди, яка начебто логіч
но і послідовно виходить з істотних і незаперечних фактів, як-от співвід
ношення сил в обох світових війнах і бойові якості німецької армії. Пла-
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ни створення німецькими вченими в 1945 році першої в світі атомної 
бомби, якоїсь Фау-3 чи Фау-4, мабуть, були недалекими від реалізації.

І ще одне: з якою метою можуть бути в майбутньому використані 
такі здібності й зацікавлення? Можливо, певною мірою мають слуш
ність і ті, котрі, пам’ятаючи, що сталося не так давно і що діється тепер 
у меншому, немовби лабораторному масштабі у В’єтнамі чи на Близь
кому Сході, з побоюванням стежать і за розвитком космонавтики.

Мої поверхові знання з історії підказують мені готовий приклад ево
люції, якої може у відповідних сприятливих умовах зазнати національ
ний характер. Цілковите одужання від безумства: Швеція тепер і триста 
років тому. Часи Густава Адольфа і Карла Густава, коли цей нарот, 
агресивний і войовничий, бідуючи на своїх скелях, відігравав у Європі 
сімнадцятого століття таку саму роль, яку в дев’ятнадцятому і двадця
тому століттях, аж до останньої війни, відігравала Пруссія, а в Азії — 
Японія. А візьмімо теперішню Швецію! Сита, мирна й обачна. Нейтраль
на ось уже протягом чотирьох поколінь. Карлу XII вдалося випалити 
у своїх земляків весь запас вибухівки. Висадити в повітря, а можливо, 
загасити в потоках крові на полях Нарви й Полтави. Використати весь 
запас розбійницької енергії, який ще залишався.

Подібна ситуація й у Франції. Наполеон, мені здається, теж вичер
пав природні запаси енергії французів. Усі життєві сили Франції. Майже 
всі, бо наші сусіди з-за Рейну все-таки якоюсь мірою зберігали стан 
внутрішнього напруження й готовності протягом усього дев’ятнадцятого 
століття, аж до 1914 року. Сила розгону, інерції, а також механізм ілю
зій. Седан. Так, якби не Седан і не парад прусських переможців під 
Тріумфальною аркою, якби не Ельзас і Лотарінгія, ця вічна рана, що 
ніяк не загоюється, французи не гинули б з таким запалом і з такою 
рішучістю на полях Фландрії та на фортах Вердена. Мали місце, однак, 
і розпалюване прагнення реваншу, глибоко вражена національна гор
дість, що не давала спокою, поривання до боротьби, підтримуване полі
тиками, поетами й жінками. Щоправда, хтось досить слушно сказав, що 
«Марсельєза» була останньою, лебединою піснею французької молодості. 
І все-таки я вважаю, що Франція, навіть теперішня, Франція де Голля, 
не зовсім вилікувалася від марень про велич і гегемонію. Генерал де 
Голль не перестає нагадувати французам, що їх історична місія не завер
шена, що вони мають перебувати в постійній готовності і так далі, і так 
далі. Навіть у Канаді йому вдалося мобілізувати націоналістичні наст
рої, не кажучи вже про метрополію, де людям здавалося, що остання 
війна стала могилою французької гордості.

Отже, Швеція могла б бути позитивним прикладом, бо там, при
наймні з часів Полтави, подібні настрої ніби рукою зняло.

Оце і вся наука з моїх історичних читань. Я відклав «Обсервер» і 
закурив. Репортаж Мейлера, на відміну від репортажу Моравіа, настроїв 
мене, я б сказав, на дещо мрійливий лад. Демонізм, який заволодів уявою 
автора «Голих і мертвих», вплинув і на мене, хоч я нелегко піддаюся 
будь-яким настроям. Бо ж Мейлер уміє підсувати читачам вражаючі 
картини і порівняння. Він натягає на Гітлера одяг мага й чарівника з 
великого міфа, який багатьом іноземцям здається невід’ємною рисою 
германської раси. Вони навіть баварського любителя пива, добряка 
в замшевій куртці та в капелюсі з пишною китичкою приймають за при
хованого, потенціального демона на послугах у якогось Вотана чи іншого 
бога валгалли. В такому уявленні навіть про найбільш пересічного німця, 
здемонізованого до карикатурних розмірів, є, як завжди, якась крихта
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правди, бо ж ці черевані-пиволюби, надівши мундир і каску, виявилися 
небезпечними противниками найсильніших армій світу. З другого боку, 
в цьому уявленні про німця, який сидить з квартою пива, можна поба
чити трохіь подиву і багато страху та химерного зачарування.

Можливо, це зачарування йде ще від легенди про Фауста. Бо ж не
відомо, чи рецепти фаустизму стали зовсім анахронічними, чи щось із них 
усе-таки збереглося, як, наприклад — в розумінні Мейлера,— в постаті 
доктора Брауна, явного учня доктора Фауста. І я не певен, чи таким 
уявленням про нас, німців, слід тішитися чи журитися. Висновки, на
певно, були б двозначними.

Під впливом прочитаного перед моїми очима постали, немов реальні, 
блідо-жовті дюни поблизу Пенемюнде. Адже я чудово знав їх. Колись 
підлітком бігав там у компанії приятелів з тої самої молодіжної чер
воної організації. Чітка, яскрава картина. Поєднання двох барв. Темно- 
синього, майже чорного кольору моря та піску кольору левиної гриви 
або волосся дуже світлої блондинки нордичного типу. Сипучі піщані 
наноси, як у Сахарі, в які глибоко вгрузали наші ноги. Хвилясті, гла
денькі смуги прохолодного щільного піску на дикому пляжі і поряд — 
гарячий, що обпікає ступні, білий пил порослої рідкою гострою травою 
дюни, яка курилася під подувами вітру. І поламане, сухе бадилля, від 
якого йшов протяглий, безупинний шелест чи свист, мелодія, що при
сипляла, як наркотик. А також шум Балтики, який то наростав, то зати
хав у невисоких пінявих хвилях, що ледь-ледь набігали на пляж. Німець
ке море — Остзее. Отаке собі внутрішнє, німецьке озеро, вимріяне наши
ми націоналістами з-під арійської свастики. Від Кельнського каналу — 
аж до Ботнічної затоки і Кронштадта. Адже це явно німецька назва. 
Як і Санкт-Петербург, Оранієнбург та інші міста на Сході — Псков, 
Рига, Дюнабург, Ковно, Люблін чи Краків. Засновані на магдебурзько
му праві, заселені міщанами й ремісниками з Франконії й Тюрінгії, 
Швабії і Гессена, котрі будували тут готичні костьоли пресвятої діви 
Марії, стільки отих Марієнкірхе, високих, шпичастих, кам’яних і цегля
них— ціле узбережжя Остзее, внутрішнього німецького моря, солоного 
озера. Мечі й хрести, панцири й вівтарі. Дороги, прорубані в пущі, стіни 
укріплених замків, могили. Чарівність легенди. Ціла міфологія.

Виголошуючи хором з глузливим пафосом ці та подібні до них аб
сурдні вихваляння, передражнюючи їх, ми хлопці, із захопленням скан
дували наші інтернаціоналістські лозунги, крокуючи дюнами Пенемюн
де, що курилися під подувами вітру. Немовби й досі чую слова мого 
старшого колеги, інструктора з Антіфа — Antifaschistische Aktion — 
у шумі моря, що заглушав його запальні команди і наш тодішній енту
зіазм. Воля до боротьби, певність перемоги. В якому році це було? Двад
цять восьмий чи, може, дев’ятий? Так, мабуть, 1929-й. Влітку того року 
мене відрядили від нашого загону на навчання в канікулярну колонію 
у Бад Доберан біля Ростока, а потім — до Пенемюнде.

Того нашого керівника групи, Хорста, родом із Ростока, я мав наго
ду зустріти через кілька років у коридорі будинку гестапо в Кілі, куди 
мене вперше привезли, але тоді мені пощастило викрутитися. Ми розми
нулися, вдаючи, ясна річ, що не знайомі. Не знаю, що потім з ним ста
лося.

Бігаючи дюнами Пенемюнде — можливо, тими самими, на яких 
стояв Гітлер, спостерігаючи випробування ракети Фау-2,— я був спов
нений оптимізму. Мені здавалося, що ми настільки сильні,— не лише ми, 
з комуністичних молодіжних організацій, а й щонайменше три чверті
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німецького народу — непереможний пролетаріат і малоземельне селян
ство,— що загальмуємо, а потім і придушимо початки нацистського руху, 
що здавався нам тоді проявом якогось масового психозу. Хорст, наш 
інструктор, пам’ятаю, був іншої думки. Воно й не дивно: старший, дос
відченіший від нас, п’ятнадцятирічних.

Я вбачаю певні аналогії — на жаль, вони не оптимістичні — між 
тим становищем, в якому опинилась Веймарська республіка в двадця
тих і на початку тридцятих років, та сьогоднішньою Америкою. Так при
наймні виглядає це у статті Мейлера. Міста й університети, захоплені, 
як він пише, ордою варварів— революція задля революції, нищення 
задля нищення, руйнування й підпалу! — нігілістів та анархістів, а та
кож багатомовною меншістю патлатого шумовиння хіппі, сексуальних 
маньяків, наркоманів та ліберальних диваків із психологією божевіль
них пророків.

І ця загроза анархії, що залила Америку й здатна втягти в прірву 
всю країну, породжує в середніх верствах суспільства мрію про поря
док. А порядок — це неминуче зв’язування, однаковість, обмеження праг
нень. Не один шукав навпомацки виходу, якоїсь дороги, коридору, що 
веде до чогось не дуже виразно окресленого, а відомо, що брак точ
ності на якійсь стадії розвитку становить силу, а не слабість. Ну, і Мей- 
лер порушує, як мені здається, серйозне питання: «Чи підкорення кос
мічного простору не є потенціальною колісницею сатани, єдиною і широ
кою алеєю, що веде до якогось нового тоталітаризму?»

Питання патетичне, театральне й розраховане на ефект, але сама 
суть, ядро проблеми, безперечно, важливі. Мені ніколи б не спало на 
думку дошукуватись у космонавтиці бодай натяку на загрозу тоталі
таризму. Це розумова спекуляція типового інтелектуала. Я особисто від
хрещуюся від приналежності до цієї суспільної формації,— бо це, крім 
усього іншого, своєрідна формація, принаймні в тому розумінні, якого їй 
надають енциклопедії та популярні підручники. І це, мабуть, результат 
усвідомлення мною банкрутства саме цієї суспільної верстви перед зав
даннями, за які вона хотіла взятися, але які, як виявилося, переросли її. 
Не зуміли нічому запобігти оці мудреці на папері, що нагромаджують 
запас успадкованих і набутих знань, обставлених різними прикладами — 
історичними, соціальними, навіть біологічними. Хвиля подій, яких вони 
не зуміли передбачити, а якщо й передбачили, то по-своєму злегковажи
ли ними або, навпаки, здемонізували їх такою мірою, що самі остаточно 
склали зброю, і ця хвиля змела їх геть, вигорнула їх у заводі історії 
1930—1945 років, одних фізично винищуючи, інших поглинаючи й роз
бещуючи. Де поділися шановні доценти в окулярах, автори багатотом
них посібників і підручників, наукових дисертацій, довідників та додат
ків до них, що налічують тисячі сторінок петитом і нонпареллю, ота 
бібліотечна міль з Гейдельберга та Геттінгена, Тюбінгена і Кельна, Мюн
хена й Фрейбурга, коли настала година Н — Великої Небезпеки, а слі
дом за нею година 3 — Остаточної Загрози? Події заскочили їх, без
порадніших і жалюгідніших, ніж будь-хто, у лабораторіях, на кафед
рах, де вони викладали теорії Платона й Канта, Шопенгауера й Гегеля. 
Я зустрічав декого з них у тюремних камерах та й у таборах. Вони зро
билися посміховиськом для табірної еліти — карних злочинців, що дик
тували закони в тому замкненому світі, яким стали концтабори. Звідси, 
очевидно, моя неприязнь (можливо, це занадто сильне слово), вірніше 
відсутність довір’я, моя зневага до службовців-інтелектуалів, тієї еліти, 
що відіграє, здавалося б, таку велику роль, особливо у нас, в Німеччи
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ні, де звання доктора чи приват-доцента ще шанується в снобістських 
колах. По суті, якби знову щось сталося, ці так звані вчені виявилися б 
безсилими і їх знову легко можна було б підкупити, залякати, знева
жити. Будь-який рядовий працівник, сяк-так знайомий із проблемами 
дня, з теперішньою ситуацією в країні і в усьому світі, зуміє висловити 
набагато доречніші, правильніші міркування, ніж оті підковані у філо
софії, соціології та історії типов] інтелектуали.

Із репортажу Мейлера я, між іншим, довідався, що Браун в інтер
в'ю для преси, відповідаючи на запитання якогось журналіста, сказав, 
що, на його думку, значення першого польоту людини на Місяць не по
ступається тому моментові в еволюції видів, коли жителі вод виповзли 
на сушу. Ці слова, відзначає Мейлер, який був у першому ряді запро
шених, викликали бурхливе захоплення в залі. Він пише: «Фон Браун 
все життя мав одну нав’язливу ідею — сягнути до планет. Ідеться не 
тільки про Місяць. Місяць—лише перший етап, щось на зразок експери
менту, дослідного поля перед значно тривалішими польотами. Браун на
магався вирватись за межі Землі і домігся свого, але цього недосить. 
Першою моєю реакцією була думка про те, що людина з такими пла
нами і такими мріями — посланець бога чи Мефістофеля. І взагалі, 
Браун із своїм пристойним, трохи пом’ятим обличчям, масивним підбо
ріддям і довгим, енергійно окресленим носом подібний до Гете. Про що 
мріє фон Браун?» Так закінчує свій репортаж Мейлер.

Мейлер демонізує Брауна; Браун — ні демон, ні Мефістофель, ані 
новий доктор Фауст. Але в очах тих, хто в цьому зацікавлений, він почи
нає набувати іншої якості. І це може стати небезпечним.

Якщо йти таким шляхом асоціацій, то ми не дуже далекі від епохи 
святого духа, золотого віку, третього царства Иоахіма де Фіоре — по
передника божого сіроми Франціска Ассізького. Переступивши мало
помітний поріг, яким, на думку Брауна, є вихід плазунів на сушу, а на 
думку інших — відкриття Америки Колумбом, легко заблукати в зоні 
із справді фаустівською атмосферою. Непевні це простори. Не виключе
но, що якби доктор Фауст жив у нашу епоху, то він був би вченим у га
лузі, яку очолюють фон Браун і Мюллер у х’юстонських лабораторіях. 
Бо ж яка галузь знань могла б бути ближчою для нього?

Проти бунтів раннього середньовіччя було винайдено, з точки зору 
тогочасних понять, найбільш дійові, практичні лікувальні засоби: з ме
тою захисту ситих на п’єдестал піднесено бідність як найвищий мораль
ний ідеал. Благословенні вбогі. Не лише вбогі духом: йшлося про бук
вальне значення вбогості. А оскільки ці лозунги виголошували люди 
заможні, вірніше, вище духівництво на чолі з папою, яке збагачувалося 
і зазіхало на світську владу, то такі методи мали в собі трохи цинічної 
принади, якщо дивитися з рівня наших теперішніх знань. Методи ці були 
освячені й потрапили під охорону віри, а такий заслін мав тоді характер 
трохи не вічний, характер чогось неземного.

Res sacra miser К Пережитки, що залишились у назвах, у мистецтві, 
в поглядах крайніх сект, груп, молодіжних комун, які є частково анар
хічними, а частково такими, що сягають у майбутнє. Пережитки серед
ньовіччя, бо вже давно голодних неможливо переконати в тому, що в на
городу за страждання тут, на землі, в тимчасовому житті, їх чекає рай 
після смерті. Що через те слід співчувати багатіям. Бо ж «легше верблю
дові пройти крізь вушко голки...»

Бідність — річ священна (лат.).
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Однак за середньовіччя наслідки таких методів, безперечно, мали 
політичний смисл. Оскільки сам Христос проповідував зречення всіх 
тимчасових благ, то ті найщасливіші, з самого дна, напевно стояли най
ближче до раю. Це вони першими ввійдуть у царство небесне. Земні 
багатства — це спокуса диявола. Диявол на вершині гори, що спокушає 
самого Христа. Який ти щасливий, злидарю: перед тобою сам небесний 
ключник широко розчиняє райську браму, затріскуючи її перед бага
тієм, що тягне мішок золота на той світ. Широка райська брама для 
нього, проклятого, звузиться до розмірів вушка голки.

Жебрацькі закони дванадцятого, тринадцятого і чотирнадцятого 
століть служили* саме такій меті, хоч не лише для цього створили їх 
благородні й наївні містики. В розумінні тих, що керують світом,— це 
опіум для мас. його розподіляли серед убогих аскетичні проповідники. 
Громовідвід, що скеровує в містичне річище нагромаджувану в небез
печних розмірах бунтівну енергію.

Епоха бога-отця і старого завіту минула; ми вступили в еру сина 
божого і мусимо разом з ним нести хрест, прокляття первородного гріха. 
Але вже ті, що бачать найдальше майбутнє, пророкують наближення ери 
золотого віку, або ж третьої епохи — духа святого. Містична голубка чи 
голуб — істота безтілесна, яка символізує очищення від первородного 
гріха, гріха Адама і Єви, через який ми втратили первісний рай. Ми 
ледве йдемо, несучи тягар того прокляття. П’яте, містичне євангеліє 
йоахіма де Фіоре. Обіцянка іншого раю.

Невже таку саму роль, лише в іншому вимірі — науково-технічно- 
містичному, сьогодні мала б відіграти астронавтика? Обіцянка відкрити 
й опанувати, підпорядкувати нашим законам та інтересам позаземний 
простір — якусь нову Америку, нового Колумба — фон Брауна, якесь 
нове, третє чи, може, вже десяте або соте царство, колоніальну імперію 
людини, жителя дедалі густіше заселюваної Землі, показаної йому, міль
йонам людей на екранах телевізорів відчутно і конкретно на відстані 
простягнутої руки — бери і тримай! Царство неосяжне, незнане, але спо
діване, промацуване на відстані розрахунками, спрямованими в небо те
лескопами, оточене і вартоване роєм супутників.

З сумом розмірковуючи на такі далекі, здавалося б, теми, як космо
навтика, я побачив трохи в іншому світлі бунт мого Ернеста, і його 
товаришів. Наївність? Напевно, але хіба можна жити без ілюзій, не пе
ретворюючись у ситу тварину, яка не знає нічого, крім повного корита? 
Незважаючи на клопоти, яких завдає мені Ернест, я не дуже заздрю 
тим моїм знайомим, в яких діти впевнено, без перешкод прямують ви
значеним наперед шляхом до кар’єри, багатства, добробуту, до якоїсь 
могутності. Краще вже мої клопоти. Я не міг би бути щасливим батьком 
сина — плейбоя постіндустріальної епохи або молодого рицаря промис
ловості та зростаючого грошового обороту. Як би там не було, я не уяв
ляю сврго майбутнього наступника прилизаним, модно одягненим, само- 
задоволеним і взагалі всім задоволеним, незалежно від того, де він 
буде — в конторі чи в суді, а може, в якомусь банку, канцелярії, бюро 
подорожей чи магазині. Ні! Почав він учитися на медика, але, на жаль, 
відразу ж покинув навчання, тим часом спеціальність лікаря я вважав 
єдино бажаною для нього. Хоч і серед лікарів не один збиває великі 
багатства негідними для такого фаху методами, заробляючи тисячі нз 
людському нещасті... Є і такі, боже мій, чому ж немає!

Я міркував собі: у міфі, релігії чи в будь-якій ідеології існує єдність 
елементів матеріальних з позаматеріальними. Бо сама лише матеріаль
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на сторона — це проза, і без виправдання, обгрунтування її якимись ви
щими цілями вона принижує; самої ж позаматеріальної могло виста
чати, і то не всім, у середньовіччі, а тепер — хіба що буддійським чен
цям. Адже чого варта віра, котра не рятує, а лише обіцяє порятунок!

У випадку з космонавтикою ми маємо просто вражаюче поєднання 
найвищого рівня техніки з фантазією і метафізикою. Казка одружена 
з точною механікою, кібернетикою і світом комп’ютерів. Окрилений ком
п'ютер! Яка небувала нагода для всіляких містифікаторів! Який привід 
засукати рукави для знавців і аматорів техніки управління душами підо
пічних! Немов у ранньому середньовіччі: дно пекла і співи, що доли
нають з чистилища, тисячі зведених до неба очей і рук—de profundis 1— 
як мотив і як пропагандистська цінність.

Тож нічого дивного немає в тому, що деякі групи молоді,— а мо
лодь у певний період свого життя все-таки є найменш цинічною части
ною суспільства,— переймають зовнішні риси цивілізації давно минулих 
епох. Одяг, манери, ідеали, максималізм прагнень і засобів. Нестрижені 
й нечесані бороди, немиті тіла, неначе в пустельників чи мандрівних 
ченців, босі ноги, неохайні лахи, абиякий харч, ну і наркотики,— продукт 
хімії, бо вже недоеить слова, жесту, несамовитих рухів танцю, що вво
дить у містичний захват, ритму,— все це разюче нагадує бунтарські рухи, 
які мали місце багато століть тому. Сучасні флагеланти, що ріжуть своє 
тіло лезами.

Вже замало почуття захвату від самого тільки вигляду відчиненого 
навстіж неба, видовища хороводів святих — отого наркотику середньо
віччя, гашишу епохи, коли жив і проповідував своє євангеліє майбут
нього самотній абат з монастиря в Кораццо, Йоахім від Квітів, de Fiore, 
Gioacchino da Fiore, коли промовляв ангельським голосом до птахів і 
риб, гладив вовка і годував жайворонків брат Поверелло Ассізький.

Мене зацікавив колись йоахім, дивний містик, чернець, що жив ві
сімсот років тому. Я зазирнув до енциклопедії, потім — до спеціальних 
книжок і нарешті — до первинних джерел. Під час подорожі по Італії 
я потрапив у Кораццо, де близько 1196 року той заснував своє братство 
«De Fiore», яке згодом зникло за невідомих мені обставин. Був я також 
у Козенці, де приблизно в 1130 році народився брат Йоахім. Жодна дата 
не є достовірною, як і жодне слово, промовлене, а потім записане чи то 
самим абатом з Кораццо, чи його учнями й послідовниками, — нічого 
не можна підтвердити з науковою точністю. Легенди та апокрифи — 
ось на що виявився приреченим ворогами, підданий анафемі містик, 
який урочисто обіцяв нам настання золотого віку на землі.

Вчення набожного й освіченого ченця було потоптане Ватіканом. 
Заснований ним орден,— а вірніше, мабуть, щось схоже на напівсвітсь^е 
товариство,— було ліквідовано, а братію розігнано на всі чотири сторо
ни. Звали їх йоахімітами: за ім’ям засновника. Судячи з тих залишків 
оригіналу, які збереглися, тепер здається, що брат йоахім виголошував 
гасла, близькі до своєрідного комунізму, лише виведені з євангелія. 
Зречення будь-якої приватної власності, бо, по-перше, світ створений 
богом для всіх, а не для одиниць; по-друге, будь-яка власність виникла 
з гріха Адама, і саме поняття власності ввійшло у людську свідомість 
одночасно з поняттям первородного гріха, будучи ніби його продовжен
ням у матеріальному плані і його безпосереднім наслідком; по-третє, 
перша людина, Адам, вигнана з раю, тим самим змушена була взятися

1 3 глибини (лат.).
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за працю, з чого її нащадки зробили логічний висновок про необхідність 
праці і неодмінність права на працю. Звідси — плоди праці та їх поділ, 
інакше кажучи — особиста власність. Це смертельний гріх.

Уже святий Августин обмежував право власності, не відкидаючи її, 
однак, цілком, тоді як відомий Фома Аквінський пішов у цьому напрям
ку далі, зрештою, у відповідності з духом часу, інакше кажучи — з еко
номічною стабілізацією та серйозною диференціацією прибутків та 
багатства. Він повністю визнав право на багатство і збагачення, але 
вважав при цьому, що багатій може приберегти для себе лише те, що 
необхідне, все ж інше мусить віддавати біднішим від себе. Тим часом 
святий Василій — очевидно, внаслідок тиску, що його почали чинити при
гноблені верстви, все більш зіштовхувані вниз, до ролі напівневільни- 
ків — з пристрастю фанатика звинувачував тих, що збагачувалися.

Діяльність Иоахіма де Фіоре, за твердженням Павла Альфандери, 
спочатку не була якоюсь видатною, а сам він здавався звичайним собі 
реформатором пересічного на той час масштабу; багато таких братчи
ків, проповідників, духівників мандрувало по Європі. Система поділу іс
торії людства, згідно з Иоахімом, грунтувалася на трійці: в першу епоху, 
тілесну, отця чи сотворителя, домінувала родина, або родинний клан; 
у другу епоху, тілесно-духовну, а отже — вищого ступеня, бо вона пово
лі звільнялася від пут тіла, — в епоху сина, правлять духівники, ядерці і 
жриці; у третю епоху, очищену від стигм первородного гріха, від отру
ти змія, в епоху містичного духа, правитимуть чернечі товариства, що 
вільно єднаються в духовні братства.

Після смерті Иоахіма в 1202 році його учні Франціск і Домінік 
створили два незалежні братства. Згодом відбулися дальші, наступні по
діли. У домініканців братчики Губерт і Романус почали користуватися 
фразеологією, запозиченою з праць брата Иоахіма, але через тексти, 
перекручені переписувачами, в значній чаетині вже, безперечно, апокри
фічні; натомість у францісканців поширював йоахі іітське вчення — 
йоахімітську єресь, як назвали його найвищі духовні власті, якийсь фра 
Бонавентура, котрий відкрив у писаннях і в особі святого Франціска Ан
гельського, носія таємниць Шостої Печаті з книг апокаліпсису, явний 
вплив міркувань абата з Кораццо, який помер уже багато-багато років 
тому і про якого навіть піддана прокляттю пам’ять зникла, зберігшись 
лише в нечисленному гуртку його вірних таємних прихильників. Після 
розколу, що стався у францісканському ордені під впливом булли папи 
Інокентія IV, саме в рядах братів обсервантів !, найбільш вірних духові 
покори та закону бідності і зречення, почало відроджувалися вчення 
Иоахіма де Фіоре. 1254 року, як я довідався, брат Ян Пармський, об
раний генералом ордену, публічно визнав слушність доктрини брата 
Иоахіма; проголосив він це у Паризькому університеті, і з цієї причини 
розпочалася тривала й завзята боротьба, в якій найважливішу роль ві
діграв Вільгельм від Святої Любові, автор формули, що новим спаси
телем епохи є святий Франціск із Шостої Печаті, а торуючим дорогу 
для нього, його Іоанном Хрестителем — Иоахім де Фіоре. Папа Климен- 
тій V виділив прибічників цієї доктрини із францисканського ордену, кот
рий мав не такий крайній статут, в окрему спілку, яка, хоч і залишалася 
під егідою святого Франціска, але називалася Меншими братами — на 
доказ покори і зречення. Осудивши раніше Иоахіма, римська церква, 
здається, прийшла до висновку, що вчення, яке полягає в поширенні 1

1 Члени чернечого ордену.
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культу зречення, покори і слухняності долі, тобто волі божій, має неаби
яке політичне значення, і від нього шкода було б відмовлятися.

Поахім де Фіоре не залишив після себе жодних автентичних праць. 
Усе, що ми сьогодні знаємо,— це копії, витяги, врешті апокрифи. Всюди 
повно очевидних переробок, доповнень, змін свідомих і випадкових, до
датків, зроблених тими чи іншими у власних інтересах або ж проти ко
гось. «Коментар до «Апокаліпсису», а також якийсь напівєретичний 
псалтир, приписаний Иоахімові,— це, напевно, значно пізніші апокрифи. 
Ну й, нарешті, найважливіший твір, що зберігся до наших днів у кіль
канадцяти різних варіантах чи копіях,— «Вступ до вічного євангелія».

Учені спеціалісти твердять, що автором цього, власне, найважливі
шого твору є не сам Иоахім, а якийсь вульгаризатор і переписувач з ор
дену домініканців Жерардо да Борго сан Домініко. Отже, твір цей знач
но пізніший, хіба що написаний на підставі якихось невідомих нам зник
лих автентичних нотаток або записаних кимось проповідей абата з Ко- 
раццо. Проте якоїсь певної думки щодо цього немає. Та я вважаю, що це 
не так вже й важливо. Важливим є той безперечний вплив, який справи
ли проповідувані Йоахімом де Фіоре теорії на спосіб мислення кількох 
наступних поколінь, перетворюючись на вказівку, обряд посвячення, 
збірник тез і нормативів, кодекс для численних і впливових жебра
цьких орденів і взагалі для ідеї обмеження, аскетизму й убозтва як єди
ної дороги, що веде до трону предвічного судді.

Конфіскація творів Йоахіма була оголошена папською буллою в 
1255 році. Брат і водночас ігумен чоловічого монастиря Иоахім де Фіо
ре помер, як відомо, в 1202 році. Навіть після смерті він залишався не
безпечним. Ідея про те, що убогість є не прокляттям божим, а доказом 
ласки, тоді як прокляттям і тягарем є саме багатство, була справді по
літично вигідною, але й небезпечною. Бо ж сказано: без перебільшень, 
без перебільшень. Ідеї і вказівки Йоахіма було оцінено з точки зору 
теологічних догматів та інтересів церкви, а його самого визнано небез
печним революціонером. Відмова від матеріальних благ легко могла 
перетворитися в захоплення майна, що належало церковним установам 
та численному духівництву, єпископам, а також заможнішим монас
тирям.

В одній з бібліотек я натрапив на примірник твору Йоахіма де Фіо
ре, виданого в 1519 році у Венеції під назвою «Concordia novi et 
veteris testamenti». Твір написаний латиною, важкий для читання, 
майже незрозумілий навіть для спеціалістів. Я оглянув цей рідкісний і 
цінний примірник, погортав його і відклав. У бібліотечному каталозі 
знайшов ще один твір магістра з Кораццо, виданий недавно, в 1930 році, 
під заголовком «Tractatus super IV Evangelia», а також — «Liber Figu- 
гагит» або «Ecclesia spiritualis». Як переконався я з побіжного читан
ня, ці тексти тепер можуть цікавити тільки спеціалістів.

Деякі жебрацькі ордени, що виникли стихійно під вдливом писань і 
діяльності йоахіма де Фіоре, разюче нагадують теперішні комуни хіппі. 
Історія, виявляється, не дуже щедра на щось нове, прем’єри бувають 
дуже рідко. Все повторюється, лише в трохи іншій формі, зумовленій ін
шими обставинами. Ідея залишається, звичайно, подібною, майже такок? 
ж, як і методи її застосування.

Читаючи закиди, які робили в тринадцятому столітті численним 
жебрацьким орденам духовні власті, я переконався, що характерні — 
особливо для американських хіппі, котрі мандрують цілими громадами
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по країні і засновують короткочасні спілки чи комуни — сексуальні сто
сунки, абсолютно вільні, анархічні, що тепер є одним з важливих чинни
ків протесту проти так званого істеблішменту, існували ще сім століть 
тому. Час від часу хтось із єпископів осуджував такі звичаї, іцо панува
ли серед напівсвітських ченців, які не хотіли знати ніякої дисципліни.

Це були, на мою думку, тодішні хіппі. Зрештою, відомо, що релігій
на містика поєднується звичайно із сексуальною свободою. Щось подібне 
відбувається і з містикою в політиці. Емоції, що охоплюють збуджених 
політичними чи релігійними гаслами людей,— а ці емоції іноді нічим не 
відрізняються одна від одної, набуваючи майже ідентичного характеру 
з точки зору і психології, і соціології,— знаходять вихід у сексуальному 
екстазі, в оргіях, особливо колективних, що відбуваються ніби в нарко
тичному стані. Наркотики тепер відіграють у цій справі неабияку роль; 
колись, у середньовіччі, мусили існувати подібні збудники, про які, од
нак, ми нічого або майже нічого не знаємо.

Виглядає це по-різному, залежно від епохи й пануючих звичаїв. 
Стан хвилювання і збудження, викликаний або підтримуваний штучни
ми засобами, гучні мітинги політично крайніх угруповань у середовищі 
молодих фанатиків та їхніх супутниць, що перебувають у постійній ек
зальтації,— все це неминуче призводить до вибуху напруження у кіль
кох споріднених, переплетених між собою напрямках: містично-релігій
ному, екстремістсько-політичному, переважно — анархічному, сексуаль
ному. Такі нерозривно пов’язані явища відомі і середньовіччю, і Великій 
французькій революції, і теперішнім часам. Ми дуже далекі від раціо
налізму, характерного для минулого, дев'ятнадцятого, століття.

Наприклад, я довідався, що в Кельні, в 1300 роиі група чоловіків та 
жінок заснувала спілку, названу Домом добровільної бідності, під ке
рівництвом якогось орденського «брата Яна» ця спілка проіснувала 
якийсь час, пропагуючи серед своїх членів цілковите зречення будь-якої 
приватної власності, навіть на речі сугубо особистого користування. Іс
нувала також спільність у статевих зносинах. Цю громаду, звичайно, 
осудили духовні й світські власті; переслідувана і гнана, вона розсипа
лася майже по всій надрейнській території і згодом зникла.

В 1534 році анабаптисти, як відомо, на якийсь час захопили владу в 
місті Мюнстері. Майже така ж програма, як і в їхніх попередників з 
Кельна, така ж реакція властей. Цього разу небезпечних максималістів 
та анархістів осудив сам Мартін Лютер. Чим усе це закінчилося — відо
мо всім з історії нашої країни.

Виявляється, можна було б у пошуках аналогії й наступності, яка 
переривалася частими хвилями завзятих, жорстоких і кривавих переслі
дувань, простежити відомі угруповання періоду тридцятилітньої війни, 
селянськії* бунтів, а також часів терору у Франції аж до сучасних кло- 
шарів 1 та бітників. їхні пророки в п’ятдесятих роках, як-от Гінзберг чи 
Ферлінгетті, а також Гарі Снайдер, їх наполовину контестатерська, на
половину романтично-бродяжницька ідеологія теж якоюсь мірою продов
жувала стару як світ традицію бунтів, протестів і нечітко вираженого 
заперечення, близького до анархії та нігілізму. Ця традиція, як правило, 
прагне до повної, нічим не обмеженої, тотальної свободи в усіх галузях 
життя, виявляючи, що характерно, нетерпимість до всього не схожого на 
неї й вимагаючи цілковитої толерантності до себе.

’ Босяки.
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Рухи хіппі загрожують різним святиням цивілізації та міщансько
му способові мислення, це факт. Проте вони не становлять небезпеки 
для капіталістичного ладу, який ще досить сильний, аби його могли 
захитати подібні суспільні рухи, які не мають глибокого коріння в ма
сах. Звідси, з цього двоякого погляду на проблеми молодіжної контеста- 
ції часто випливає і двозначність їх оцінки та засобів, до яких вдаються 
власті. А також нерішучість і досить широка толерантність, особливо у 
галузі звичаїв. Лише безпосередня загроза, в яку вилилися масові про
тести проти війни у В’єтнамі, пропаганда дезертирства з армії інтервен
тів і заклик до пасивного опору змусили американські власті вдатися до 
більш гострих заходів. Разом з тим було використано ексцеси з боку ок
ремих осіб і цілих угруповань, наприклад Менсона та його оточення, 
для мобілізації міщанської думки на боротьбу проти молодіжних рухів, 
навіть найбільш млявих і не агресивних. Є чимало доказів того, що це 
вдалося зробити властям не лише в Сполучених Штатах, а також у 
Франції 1968 року.

В той же час не можна не погодитися з твердженням, що контеста- 
торські рухи молоді є безпосереднім продуктом міщанської культури, 
немовби її протилежністю, яку породили дух протиріччя, почуття переси
чення, втрата і брак перспектив розвитку, зневага до старшого поколін
ня, що подекуди переростає в ненависть. Але все це діється в одній сі
м’ї, всередині ладу, в середовищі буржуазії. Певною мірою це нагадує 
фашизм — рух, який також народився в міщанському середовищі і який 
спочатку проголошував лозунги нібито ліві, вкрай радикальні. Фашизм 
викликали або тільки полегшили його поширення багато років тому ве 
лика світова криза та пов’язані з нею безробіття і брак перспектив. Те
пер— це криза в основному в галузі устрою, політики при наростанні 
стресів, отже, також породжена браком перспектив у період бурхли
вого економічного розвитку.

Молодіжні рухи спрямовані проти пуританського — ясна річ, лише 
з вигляду пуританського, насправді ж лицемірного і брехливого — стилю 
життя, основної етики буржуазії. Вони зрікаються також організованої 
праці як основи не лише добробуту, а й чесноти. Чеснотою є власність, 
а володіння нею — свідчення благословення: божого — для віруючих, 
морального для невіруючих.

Якось я прочитав статтю Уоррена Гінкла в журналі «Ремпартс». 
Між іншим, він пише, що хіппі знімають з себе відповідальність за те, 
що діється в суспільстві, «неучастю в цьому», пасивністю як протестом. 
Вони не беруться до жодних позитивних справ, надаючи різним «пе
кельним ангелам» свободу дій. Приклади: відома зграя гангстерів-мото- 
циклістів — темно-сині куртки з емблемами на них і написом «Hells 
Angels of California», білі шоломи, часто зі свастикою. Взагалі настала 
мода на гітлерівські символи й відзнаки, особливо ті, що були у части
нах СС. На думку деяких контестаторів, це щось на зразок провокації, 
виклику, кинутого суспільству, а також укладення угоди з нечистою си
лою, з дияволом, угоди в своєрідному, напівмістичному розумінні. Сата
нізм взагалі модний. «Інші групи,— пише Гінкл, — це «Похмілля», 
«Дракони Сходу» та багато інших, які народжуються і зникають; деякі 
з них складаються виключно з негритянських екстремістів і чорних ра
систів».

Томпсон, автор книги про «Пекельних ангелів», пише, що це не виб
рик природи, а продовження традиції «дикого Заходу», щось на зразок 
різновиду сучасного ковбойського фільму, утрируваного в небачених
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масштаба^. Так би мовити, його молодіжний варіант, лише більш одно
значний. Напівбожевільна від легкодоступних наркотиків, молодь по
трапляє під вплив нігілістичних активістів, жерців своєрідного культу 
цілковитого зречення, а також комбінаторів і провокаторів, насланих з 
усіх боків.

У нас після раптового піднесення хвиля ця почала швидко спадати, 
набираючи незрівнянно спокійніших і не таких крайніх форм, як в Аме
риці і навіть Франції. В міру спадання хвилі ми бачимо залишки най
більш тривких і водночас найменше зв’язаних з політикою формувань, 
як-от різні секти, що орієнтуються на філософії Сходу, зокрема буддизм, 
діти-квіти, а також містики, звернені до ламаїзму в його окультних, мі
стичних формах.

Я мав нагоду спостерігати обрядову сцену на зборах секти, куди 
привів мене мій знайомий, лікар. Відбувалася вона в старому порожньо
му ангарі чи то занедбаному спортивному залі на околиці Франкфурта. 
Молодь, що зібралася там, належала, здається, до однієї з буддійських 
сект з домішкою християнства найбільш раннього періоду, періоду ка
такомб і переслідувань. Я став у кутку, пам’ятаючи попередження 
мого приятеля: мовчати й ніяк не привертати до себе уваги. Щоправда, 
до нас ставилися терпимо, але тільки в певних межах, як до небажаних 
осіб.

Юнаки в довгому білому вбранні, з виголеними головами, з якимись 
галузками в руках, обвішані різними оздобами на дротяних ланцюжках, 
схожих на ті, що їх продають хіппі на вулицях у центрі міста. І їхні дів
чата, всі без винятку гарні й дуже стрункі, здебільшого студентки, як 
пояснив мені мій провідник, переважно з художньої академії та, як не 
дивно, з медичного факультету і навіть з таких не дуже езотеричних 
галузей, як хімія чи математика. Було їх чимало. Вони теж, як і хлопці, 
мали поголені голови, що нагадували курячі яйця. І, дивна річ, незва
жаючи на це, дівчата аж ніяк не втратили привабливості, їх краса від 
того не програла, набула лише якогось викривленого відтінку. Таке 
саме враження виніс і мій приятель, хоч такі сцени для нього не нови
на, він часто приходить сюди, вважається ніби придворним лікарем тієї 
молодіжної групи і користується винятковими правами. Для мене ж усе 
це було несподіванкою. Правда, я бачив раніше на вулиці поголених дів
чат, які маніфестували, мабуть, проти в’єтнамської війни біля старого 
оперного театру у Франкфурті, а також, здається, в Мюнхені, але бачив 
здалеку й не мав часу замислюватися над своїми враженнями так, як 
тепер.

Після того, як вони виконали хором якісь пісні, почалися танці й 
пантоміма, що мала характер релігійного обряду. Спочатку це було мо
нотонне хитання під мелодекламацію. Я бачив очі тих молодих адептів 
нової віри (а може, старої, яку вони визнали актуальною і прийняли за 
спою) — розширені зіниці, напевно, під впливом наркотиків, повільні 
рухи рук, здійнятих над головою, пальці, складені в якийсь ієратичний 
спосіб, запозичений, мабуть, із скульптури чи фотографій. Здається, 
якийсь учитель чи проводир тієї групи здійснив подорож до Катманду, 
звідки привіз благословення тамтешніх ченців і перший ступінь посвя
чення та дозвіл на керівництво церемоніалом і молитвами.

Він відігравав у цій компанії саме таку роль — священика чи вчите
ля. Бородань з довгими неохайними патлами, що спадали аж на плечі, 
до пояса голий, з ледве загоєними шрамами, виступив наперед, і тоді 
дівчина, що стояла поблизу мене, висока й надзвичайно струнка у своє
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му довгому вільному вбранні, підперезаному червоним шнуром, стала 
карачки, а він сів на неї, як на коня, здіймаючи вгору руки з пальмо
вою гілкою, і вона неквапом рушила по колу, повзучи на колінах і лік
тях, несучи на собі того вершника. Вони просунули зовсім близько біля 
мене, так що я мав змогу добре придивитися до цієї пари. її ретельно 
виголена голова, блискуча, ніби полірована, ледь виднілася з-поміж м’я
зистих стегон бородача, якими він стискав дівчині вуха, керуючи в такий 
спосіб її рухами; вузькі очі, видовжені аж до скронь олівцем, намальо
вані зеленим повіки, вкриті чорним лаком надзвичайно довгі, напевно, 
штучні вії і витатуйований чи наклеєний знак між бровами. Вони по
вільно посувалися навколо посиланої піском арени, оточеної молодими 
співучасниками церемонії, які плескали в долоні й декламували щось на 
зразок літанії, ритмічно похитуючись на місці. Я не збагнув смислу тієї 
мелодекламації Хтось збоку пояснив: Христос на спині ослиці. Рабин, 
то в’їжджає в місто, обновник — у дусі вчень і заповідей Сак’я-Муні, 
Будда, або пробуджений. Око розуму.

Я дивився, заворожений ритмом мелодії, монотонною декламацією, 
виглядом тієї пари, яка повагом обігнула арену, залишаючи на піску 
колії від колін і ліктів дівчини та стіп немитого бороданя, який їхав на 
ній охляп і губи якого щось шепотіли.

Той, що все пояснював, знову сказав:
— Пальмовий тиждень. Мусять тричі обігнути арену, якщо дівчина 

витримає. Але вона сильна.
Коли урочистість скінчилася,— а тривала вона понад дві години,— 

ми з приятелем, вийшовши з залу, звернулися один до одного:
— Що ти про це думаєш?
— Що я думаю? А ти?
Виявилося, що думаємо ми обоє про одне й те саме: що дівчата, не

зважаючи на поголені, лисі голови, які виблискували в світлі високо по
чеплених кулястих ламп, справили на нас недвозначно збуджуюче вра
ження. Ми розсміялися, ствердивши нашу цілковиту згоду.

— Цікавий і досі мало відомий еротичний ефект,— сказав мій при
ятель лікар.

Ми зійшлися на думці, що наша реакція, мабуть, характерна для 
старшого покоління у ставленні до молодих контестаторів будь-якого 
типу, тобто загалом досить легковажна, і в цьому — одна з причин вза
ємного нерозуміння, дедалі глибшої прірви між поколіннями батьків, і 
дітей. Цю проблему неможливо обійти, оцінюючи складну, безперечно, 
ситуацію та нашу роль у ній.

Ось приклад: замість того, щоб поміркувати, який сенс мають по
дібного роду містичні церемонії молоді,— все ж таки інтелігентної, сту
дентської,— звідки вони з’явилися, а також як нам, старшим, слід ста
витися до них, ми обоє, лікар і юрист, заявили, що вигляд дівчат, особ
ливо тієї, котра насилу везла на собі товстого, волохатого, наче мавпа, 
типа, який удавав з себе Христа в пальмовий тиждень, просто викликав 
у нас збудження, в чому ми збентежено призналися один одному, нама
гаючись зберегти видимість щирості.

Отож ми штовхнули один одного ліктем, зводячи все до жарту. Од
нак потім повернулись-таки до теми, гідної двох дорослих і серйозних 
чоловіків, тобто до самої суті проблеми. Суперраціоналізм через дух 
протиріччя спрямовує думки в бік ірраціоналізму — це було б зрозуміло 
для психолога. Гасло цілковитої пізнаваності природи змушує декого 
ховатися в досі не розвідані місця, подібно до того, як зацьковані звірі
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втікають до печер і ям. Бо, може, природа і справді в кінцевому підсум
ку і далекій перспективі пізнавана, однак на практиці, за нашого жит
тя,— лише для групи спеціалістів, причому без можливості будь-якого 
суспільного контролю. Настирливість цивілізації, її виключно практичні, 
матеріальні цілі та відповідна політика їх виправдання і облагород- 
ження під виглядом суспільної ідеології, загального добра або лише чи
стого знання; крик і галас, що проникає звідусіль через двері й вікна, 
вдень і навіть вночі, так, що неможливо знайти тихий куточок, втекти 
від закликів, заохочувань, умовлянь, переконувань, що треба саме так, 
а не інакше, що всі ми потрібні, навіть необхідні, бо утворюємо масу, є 
її зернятками, отже, повинні прийняти і схвалити,— бо саме про це йде
ться, це є змістом і метою гри! Все служить чомусь, немає нічого без
корисливого, тому ми мріємо про якийсь сховок, і це зрозуміло. А оскіль
ки нема вже островів, на яких можна було б усамітнитися, унезалежни- 
тися і сховатися, втеча спрямовується всередину. Психічне відключення 
є замінником втечі у простір. Сурогатом поняття свободи. Людина, опи
нившись в умовах розгалуження знань на тисячі спеціалізацій, безпорад
но загубившись у тому всьому, не маючи шансів що-небудь зрозуміти і 
зробити бодай найменший вилив на спосіб використання засекречених 
наукових досягнень, ключі від яких перебувають у руках великих магів 
точних знань і в сейфах під охороною влади, що керує працею вчених, 
шукає собі безпечного сховища. Ми всі виштовхнуті на узбіччя утертих, 
скажених автострад, оглушені вереском мегафонів, спалахами бліців, 
неонів, реклам, слів, мелодій, бо ж і вони можуть осліплювати й вибли
скувати. «Як цьому зарадити?» — запитали ми обоє, я і доктор Л., мій 
товариш на молодіжному богослужінні? мітингу? зібранні? Як то інак
ше, по-людськи, назвати, як визначиш?

Ми, дорослі, бувалі, вміємо якось влаштуватися, вміємо, наче риби, 
крутитися в тому океані в пошуках корму, а як реагувати молодим? 
Особливо деяким — думаючим, вразливішим, достойнішим? Одні зату
ляють вуха й очі і в нестямі тікають, біжать наосліп, щоб розбити голо
ву об найближчий мур чи пень за першим поворотом. Інші бунтують ак
тивно, прагнучи насамперед усе збурити, обплювати в нападі погорди все 
навкруги, починаючи від власних батьків, названих спільниками змови, 
зрадниками, боягузами й лицемірами; а деякі потрапляють у тенета 
наркоманії, байдужості, отупіння або шалу. Божевілля стає для них 
островом порятунку. Мій товариш, лікар, розповідав мені про такі ви
падки; він належить до небагатьох із тих дорослих, яким вдалося завою
вати трохи поваги в середовищі молодих, що збунтувались і загубилися 
в теперішньому хаосі.

Вже вдома, після повернення до Кобленца,— а картина того дійства 
в порожньому ангарі чи спортивному залі довго стояла в мене перед очи
ма, міцно врізавшись у пам’ять,— я подумав собі, роздягаючись у ванній 
на Борнвег: як би повелася одна з тих поголених дівчат, наприклад, та, 
якій випала роль ослиці, що везе на спині пророка, коли б я запитав її 
про мету життя, покірно просячи в неї братерської чи сестринської до
помоги. «Якої?» — запитала б вона. «Йдеться про дуже важливу річ: 
про вірний шлях», — відповів би я цілком серйозно. Чи вона відверну
лася б у гордому мовчанні й відійшла, залишивши мене присоромле
ним? Чи, незважаючи на можливу мою підступність, па моє нахабство, 
зупинилася б, виструнчившись у своєму білому, довгому вбранні, мов 
антична жриця, із в’язкою нанизаних на дріт медальйонів, що погойду
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валися в неї на шиї та подзвонювали на руках, і, зазирнувши мені в 
очі — зіницями птаха в очі звичайного наземного ссавця, можливо, на
віть вепра чи людиноподібної мавпи,—сказала б, як інша її ровесниця 
яку я зустрів трохи раніше на якійсь луці біля автостради, вийшовши з 
машини і заблукавши серед наметів і куренів, заселених мандрівною ко
муною хіппі:

— Брате, мені жаль тебе: адже ти живеш, відчуваючи постійний 
страх, що, наче хмара, пригнічує твою свідомість. Розвій його. А якщо 
ти шукаєш правди, то йди з нами. Покинь усе, що любив досі: гроші, їх 
насамперед, але не тільки їх, а й дотеперішні звички, смаки, запахи й 
мелодії, цілий свій давній світ, усе, аж до останньої зернини, вигорни із 
себе й відкинь, одним широким кроком переступи все це і відійди від 
нього, а водночас прийди, перейди зі старого в нове, на дорогу, якою 
йдемо ми, на ту, про яку ти питаєш, нещасний брате, загублена людино, 
зустрінута на шляху, брате-плазун, брате-гад, кандидате — може, вже 
завтра, хто знає? — на птаха, птеродактиля чи фламінго.

З-поміж халуп, зліплених абияк із шматків бляхи, всілякої упаков
ки, картону й пластмаси, понівечених автомобільних кузовів, пристосо
ваних для ночівлі, з-поміж куренів і подертих наметів вийшов напівго
лий хіппі, схожий на пустельника чи на жебрака-ченця з якоїсь фрески, 
і підійшов до мене, коли я розмовляв з дівчиною. Він звів на мене великі 
червоні очі, очі фанатика, й поклав руку мені на плече.

Не знаючи, що говорити, я запитав його і заразом дівчину з довгим, 
спадаючим до пояса чорним волоссям, що вкривало її наче плащем:

— Що ви тут робите?
Вже запитуючи, я зрозумів, що питання це, власне, дурне й нетак

товне і даремно чекати на нього розумної відповіді.
Все ще тримаючи руку на моєму плечі й пильно дивлячись мені в 

очі, хіппі відповів серйозно й значуще:
— Чекаємо.
— На що? — здивувався я, хоч моє здивування в цій ситуації також 

було не дуже доречним.
— На те, що настане, — сказав він серйозно і сумно, але впевнено. 

А за хвильку, оскільки я стояв мовчки і дивився вбік, ніби зніяковілий, 
він додав: — На нове життя, а може, на смерть. А ти ні на що не чека
єш, чоловіче?

Я пішов до машини, розмірковуючи над тим, що ось ці люди, хлопці 
й дівчата, — а я бачив і дітей, які з’явилися на світ у цій комуні, го
лих немовлят, які повзали по траві під наметами,—прибули сюди звід
кись і подадуться в якомусь відомому тільки їм напрямку, думав про те, 
що мучить їх невідступне прагнення ціною зречення всіх земних благ 
домогтися свого омріяного раю. Абсолют, який охоплює всю людину, її 
тіло й душу, якщо ще хтось вірить в існування душі, абсолют, який ок
реслює щораз ширші кола, аж до невизначених горизонтів.

І ще я подумав, їдучи вже автострадою, коли ті, що отаборилися 
на луці, зникли з очей (останньою — та висока дівчина на узбіччі шосе, 
з розпущеним чорним волоссям, що його розвівав і куйовдив вітер), що 
йоахіміти проголошували слова з євангелія, не супроводжувані ніякими 
коментарями й голосами, які пом’якшували б суворість принципів: «Бла
гословенні ті, що терплять переслідування за справедливість, бо царство 
небесне — для них».

Якби не те, що я виріс закінченим атеїстом — під впливом батька,
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залізничника і пролетаря з діда-прадіда, і менше під впливом матері, 
селянки з Мекленбургу, яка в пошуках роботи приїхала до Берліна і збе
регла до самої смерті деякі залишки сільської віри, щоправда, набагато 
поверховішої, ніж здавалося зовні,— якби не ті традиції, винесені з 
батьківського дому, хто знає, чи сьогодні, після довгих років життя й 
розчарувань, вступаючи в прикінцевий етап, який можна було б назвати 
періодом стабілізації, водночас якоюсь мірою і смирення, не вибрав би 
я з двох — лютеранства і католицизму — саме другого. Так і сталося б, 
якби я раптом відчув потребу в упорядкованій вірі. Католицизм приваб
лював би мене своєю толерантністю, що зумовлена багатовіковою тра
дицією і наближається тепер у певних духовних колах до своєрідного 
релятивізму. Лютеранство, в якому я народився (з яким, однак, мав не
багато спільного з часу появи на світ у залізничній лікарні в Берліні, 
коли саме починалася велика війна 1914 року і коли батько, щойно мо
білізований солдат, у польовому мундирі, чекав у коридорі звістки про 
народження сина, а потім одразу ж поїхав на фронт десь на Мазури, 
у Східну Пруссію), залишилося лише як запис у моєму акті громадянсь
кого стану. Знаю тільки, що мене записали до лютеранської громади, 
і моя мати, поки її чоловік майже безвідлучно перебував на фронті — 
аж до 1918 року, ходила молитися до кірхи, шукаючи розради в пасто
ра, якого я ледве пригадую; мені було чотири роки, коли батько, зірвав
ши цісарські регалії, пришпилив на рукав шинелі червону пов’язку і як 
спартаківець бився у різних місцевостях Німецької імперії, кілька разів 
втрачав і знову здобував зброю, попадав під арешт, був поранений і, 
нарешті, повернувся до залізничних майстерень на Иоркштрассе, біля 
станції під такою ж назвою.

Лютеранство, що починалося як бунт і протест проти закостеніння 
католицизму, протягом століть само скам’яніло, зазнавши цілковитого 
вихолощення і секуляризації, перетворившись у віру — чи то взагалі 
віра? яка віра? у що віра? в недоторканність власності? — передусім мі
щанства, середнього стану й багатих селян. Натомість католицизм, від
чуваючи з усіх боків загрозу, еволюціонував під впливом політичної не
обхідності. Крок за кроком, завжди з якимсь запізненням, він, однак, 
пристосовував свої вимоги й стратегію до потреб дня. Еволюціонував і 
далі еволюціонує, бо ж він є виробленою протягом майже двадцяти сто
літь системою самооборони. Маючи тепер, зрештою, зовсім інших про
тивників, а не якусь нову схизму, зазнаючи, мов скеля, руйнівної дії 
зовсім інших хвиль, ніж за часів реформації, він успішно застосовує 
нову тактику. Лютеранство, здавна малоактивне і зовсім байдуже до 
справ віри і до різниці в догматах, вже не становить для нього загрози. 
І звідси, мабуть, ті поступки в католицизмі, та гнучкість, яку ми замо
лоду особливо зневажали, як доказ горезвісного єзуїтства. Тепер саме 
ця, ніби трошки ущиплива і водночас дуже розумна, сформована багато
віковим досвідом, скептична усмішка представників католицизму особ
ливо приваблює мене. Отже, я обрав би саме його, якби взагалі хотів 
належати до якоїсь релігійної спілки. Католицизм сковував би мене знач
но менше, ніж лютеранство. Відсутність віри не була б, як я здогадуюсь, 
вадою, що унеможливлювала б мою приналежність до церкви, яка на
зивалася войовничою. Тепер за тихою, мовчазною згодою не вимагаєть
ся віри, аби лиш дотримуватися зовнішньої видимості зв’язку із главою 
церкви і не проголошувати публічно теорій, які суперечили б уже не
багатьом твердим догматам. Крім того, мені здається, що подібну ево
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люцію — від повної, тотальної нетолерантності щодо найменших проявів 
єресі аж до толерантності й терпимості,— проходитиме кожна віра.

Зовсім інша справа з багатьма філософіями та релігійними теорія
ми, що виникли в Азії. Вони вводять своїх прихильників не у сферу по
літики, нетолерантності, агресивності щодо чужих, а в галузь трансцен
дентності. Прозелітизм чужий їм. Прилучення до вірувань і пов’язаних з 
ними звичаїв — це акт милості щодо новачка. Стан посвячення — досяг
нення ним вищого щабля, й тільки. Щоб повністю збагнути суму знань, 
посланих через стан допущення у вищу зону, треба бути майже святим. 
Важко нам сьогодні тут, у Європі, особливо на Заході, переступити той 
поріг і ціною зречень осягнути зону святості.

Недавно я познайомився з однією жінкою, яка цілком серйозно за
певняла мене, що стану, подібного до нірвани, возз’єднання з божест
вом і майже цілковитого розчинення свого окремого, незалежного «я» в 
магмі, яку вона вважає межею із зоною божества, начебто доторком 
його крила, вона тепер, після багатьох спроб, досягає без особливих 
труднощів.

їй досить самонавіювання, тоді як раніше вона мусила користува
тися зовнішніми штучними збудниками. «.Тепер, — запевняла вона 
мене,— все маю всередині. В собі. Нічого мені більше не треба. Я само
достатня».

Шані Штраус, який лікував її менш як рік тому, розповідав імені, 
що вона вживала ЛСД-25 і маріхуану, яку легко дістати навіть у нас, 
в Кобленці. При нагоді я дізнався, якою надзвичайно небезпечною про
блемою, соціальною хворобою стає останнім часом у нас наркоманія. 
Досі я вважав, що коли в Америці це суспільний ворог номер один, то 
нам ще таке нещастя не загрожує. Принаймні такою мірою. Наркоти
ки надходять до нас різними каналами. Через північні порти Гамбург і 
Бремен, а також суходолом: Бельгія-Люксембург. Спеціалізуються на 
цьому промислі, — бо це потужна галузь промисловості, прекрасно орга
нізована, в якій зайняті тисячі агентів та посередників,— переважно 
кольорові — негри й алжірці, що прибули до нас як робоча сила з Мав
ританії і Танжера, з Алжіру й Марокко, через Францію і Бельгію, від
чувши, що там починає горіти земля під ногами. Наша толерантність у 
цьому відношенні, на думку Шані, завелика. Ми боїмося навіть най
меншої нетолерантності. Це реакція на недавні часи. Ми намагаємось 
тепер надолужити все, що занедбали протягом тих кільканадцяти фа
тальних років.

— Своєрідне похмілля, розумієш? Ти ж знаєш, скільки зТхалося 
тих іноземців, особливо кольорових різних відтінків,— дехто зараховує 
сюди і турків, а також югославів; вони заполонили цілі вулиці, кварта
ли. Глянь, що робиться в Ганновері, а особливо у Франкфурті біля цент
рального вокзалу. В них свої ресторани, цілі квартали; вони юрмляться 
і ввечері, і вночі на якійсь, наприклад, Кайзерштрассе та прилеглих до 
них вулицях — це цілий великий район, ти знаєш його не гірше від 
мене,— неможливо пройти, щоб до тебе не причепилися якісь посередни
ки, пропонуючи бозна-що, просто сором. Раніше в нас був тільки один 
такий район — Санкт-Паулі, відомий Репербан у Гамбургу, тепер маємо 
їх щонайменше сто в кожному великому місті. Наркотики і проститу
ція. Велика частина іноземців, яким ми надаємо право проживання в 
ролі так званих гостей, робітників, що мусять поповнити нестачу робочої 
сили, утворює злочинне підпілля, яке важко якось контролювати, бо
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воно непостійне, весь час переміщається, як летючі піски. Існують рес
торани, в яких і слуги і гості — іноземці: югослави чи турки, італійці 
десь із півдня або алжірці, зрештою, бозна-хто, їх важко розрізнити. 
Коли випадково зайдеш туди, буває, що ніхто не знає німецької мови. 
І це біля центрального вокзалу у Франкфурті!

Якось я натрапив у пресі на статтю про те, що Отто Ган і Фріц 
Штрасманн сімнадцятого грудня 1938 року здійснили перший експери
мент по розщепленню атомного ядра. Невже? Чому ми досі про це не 
знали?

Отже, знову мої земляки! Куди не зайдеш, чого не торкнешся, скрізь 
вони. Понад тридцять років тому! І вже тоді думали, як висадити в по
вітря— що? усталені закони природи? засади фізики? математики? чи 
все людство, запродуючи ного дияволові? Фауст скрізь, куди не глянеш! 
За кожним муром, за кожним рогом, за кожним придорожнім пень
ком — скрізь доктор Фауст розкладає свої інструменти, чекаючи Мефі- 
стофеля!

Читаю в,якійсь статті: «Упир стоїть над кожною угодою цивілізації і 
чатує». Це щодо космічних польотів. Сказано непогано, але не дуже пере
конливо. Демонізанія зовсім простих речей, хоча, безперечно, нових і 
вражаючих. Заразливо. Бо я іноді вагаюся. Живу в непевності. Фау- 
стизм — це не лише популярна проблема, повернення сил молодості, а й 
згода на будь-який торг за будь-яке добро ціною запродування себе си
лам зла.

Деякі іноземці під впливом навіювання, схильності до спрощення, 
демонізації всього, що має німецькі риси, зарахували фашизм у нашому 
нацистському варіанті до галузі прикладної демонології.

Ця теорія подобається не тільки нашим, завжди схильним до теоре
тизування; як не дивно, вона знаходить прибічників за кордоном, можли
во, і навіжених, однак найвищого класу, як Езра Паунд, а також таких, 
здавалося б, тверезих, політично розважливих, як Лаваль. Чим вони при
ваблені, якими чарами одержимі? Невже теж отим дещо романтичним — 
бо коріння його сягає в романтизм — ніцшеанським і вагнерівським мі
фом, первісною простотою, властивою германським легендам, а не тільки 
розважливістю, розрахунком, як у Лаваля, на перемогу Німеччини?

Мейлер говорить про примітивізм нацизму, який непомітно набирав 
рис первісного романтизму, будучи водночас відгалуженням сатанічної, 
мефістофельської сфери. Видно, привиди, породжені романтизмом, а 
згодом використані на практиці фашизмом, живуть собі й досі і вільно 
літають під виглядом зовсім невинних, хоч і похмурих нічних метеликів, 
метеликів смерті. А смерть теж має свої чари, захоплює чорним кольо
ром. Дехто ж твердить, що смерть біла. Дві різні теорії, два мистецькі 
бачення.

Недавно, перебуваючи у Франкфурті, я прочитав напис на лютеран
ській церкві біля університету десь на Занкенберг-Анлаге — цитату з 
твору Карла Герока, євангелічного теолога минулого століття, яка мені 
дуже сподобалася: «Хто знає, як творити добро, а творить зло, той грі
шить. Хто перетворює добро у зло — той виявляє диявольські риси. Хто 
зло у зло — риси звірячі. Добро у добро — риси людські. Уміти ж зло 
замінити добром — це дар небес і риса божа».

Ота моя колишня клієнтка, розповідаючи, як легко вона переходить 
з однієї дійсності в іншу— я підозріваю, що не без ЛСД, або чогось по
дібного, хоч вона твердила, що це відбувається тільки під впливом само
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навіювання, наказування в стані виняткової зібраності, цілковитої зосе
редженості волі: «Увійди!» — і воно справді відразу ж входить, вірні
ше, проходить через неї наскрізь,—намагалася образно пояснити мені, 
як це.

— Немовби з мого організму виділяються сяючі смуги, розумієте, 
така летюча матерія чи повітря, а може, то тоненькі пучки променів або 
шнурочки іскорок чи намистинок, чи чогось неокресленого, що рухається 
від биття мого серця і прискореного дихання Чогось такого, що в моїх 
очах формується з того серпанку — не серпанку, а з того невизначеного, 
чого я ніяк не можу схопити. І відчуваю я чимраз міцніший, п’янкий за
пах квітів. І бачу, як оце вас, повірте мені, прозоре чи то сяюче тіло, 
кожну пульсуючу жилку в ньому, наповнену рубіновою кров’ю, і знаю, 
що якби тільки спромоглася на одне зусилля, то це видіння зматеріалі
зувалося б, зробилося б реальним, як метелик, що тріпоче крильцями — 
а може, це його довгі вії, може, я в цьому не переконана,— або як жи
вий божок. Розумієте?

Я, звичайно, мало що зрозумів, хоч і не сказав цього колишній моїй 
клієнтці, бо навіщо? ЛСД названо цуже гарно: запрошенням до манд
рівки. Але яка ціна тієї мандрівки? Необоротні зміни особистості й по
ступове отупіння.

Я підозріваю — про це ми розмовляли і з доктором Штраусом,— 
що в тієї пані бувають сни з явно криптоеротичним забарвленням: це 
часто трапляється. Але ж можуть також існувати цілком інші світи, 
інша категорія «зустрічей», «одкровень», як називають це наркомани. 
Я міркую так, виходячи виключно з розмов із лікарями чи з наркомана
ми, а не з власного досвіду, бо я і досі, незважаючи на численні нагоди, 
не вживав наркотиків. Навіть не курив сигарет з маріхуаною, якими 
пригощали мене молоді Ернестові приятелі,— не він особисто: він вза
галі не курить. Не курити й уникати алкоголю — ц* я думаю, риси 
стилю, якого прагне дотримуватися мій син. То не є стиль ні хіппі, ані 
плейбоя, скоріше — стиль здорового хлопця, тренованого й високого, що 
тішиться своїм здоров’ям і статурою спортсмена, яким він, зрештою, НІ
КОЛИ не був. Я не можу зарахувати свого сина до якогось певного, чітко 
визначеного типу молоді, хоч він. не становить винятку; багато таких зу
стрічається на кожному кроці, особливо серед студентів. Ернест має 
довге волосся, що робить його схожим на дівчину, але в той же. час 
відчувається в ньому чоловік, може, скоріше юнак; бороди і вусів він 
не відпускає, одягається за молодіжною модою — джинси і светр або 
блуза, розстебнута на грудях так, що видно голий, незарослий торс. Про
те він ніколи не був нехлюєм; ходить похитуючи стегнами, як і більшість 
його ровесників, але то крок пружний і водночас ніби притамований, 
крок хижака, дикого кота чи рисі; він безтурботний, але рідко посміхає
ться: погордливий, але й м’який. Може бути брутальним, а за хвилину — 
лагідно-делікатним. Усе це, безперечно, випливає з того модного стилю 
поведінки, який він обрав собі за взірець, але, напевне, також і з вро
джених рис. Від мене — нічого. Все від матері, якої він начебто взагалі 
не знав.

Отже, знову про нього. І взагалі про молодих, про оту горезвісну 
боротьбу поколінь. Яка частка правди у всьому тому? Візьмімо мій 
власний досвід спілкування з Ернестом та його приятелями. Ясна річ, 
вони інші, ніж ми, тобто я маю на увазі насамперед себе, коли я був1 у 
^їхньому віці. Але то були зовсім інші умови, середовище, атмосфера. 
Різниця між поколіннями, скажімо, 1800 і 1820 років або ж 1840 і 1870
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років була невеликою, в той час як я, що належу до покоління минуло? 
війни, народжений у 1914 році, і мій син, народжений у 1949-му, — то 
зовсім різні епохи. Два різні світи, різні людські моделі, наче автомо
біль 1914 року і сучасний.

Наприклад, секс, що наробив стільки галасу поряд з другорядними 
справами — як-от одяг, зачіски, різні смаки. Еволюція в галузі сексу 
почалася зразу ж після минулої війни, але ми охоче забуваємо, як це 
тоді виглядало. Суттєвим є одне — відвертість, тоді як раніше в цій 
сфері панували облудна змова мовчання, багатозначні підморгування, 
сотні моральних табу. Тепер молодь спокійно говорить про ці речі, як 
цілком звичайні.

. Недавно я розмовляв на цю тему з доктором Вайлером та його 
дружиною, коли ми разом вибралися на уїкенд в околиці Кенігсзеє. 
Дані Вайлер ще досить гарна й моложава, хоч у неї троє дорослих 
дітей, з яких наймолодша дочка Ірмгард була тоді з нами. Вайлер, 
сміючись, сказав, що я маю рацію, захищаючи молодь від нападок його 
дружини.

— Ми були тільки більш лицемірними,— визнав він.— Кажу це 
відверто в присутності моєї дочки: коли мені минуло чотирнадцять років, 
я крав у батька гроші й разом з приятелями ходив до повій. А ти,— 
звернувся він до дружини,— що робила, коли потайки від матері і вчи
тельок ішла з хлопцями в кіно?

• Пані Емма Вайлер спершу обурилась, а потім засміялася:
— Що ти вигадуєш, Гансе! Навіть якщо гак воно й було, то навіщо 

розповідати тепер про це з таким тріумфом. Адже я зберегла аж до 
йашої шлюбної ночі, так, нашої з тобою, поганцю ти такий, отой скарб; 
я- ж пам’ятаю, що ти не сподівався такого і навіть ніби розгубився, не 
Знаючи, як з Отим упоратися,— коли вже говорити на цю тему, то до 
кінця, маєш теїіер; нетреба було починати; я зберегла все незайманим, 
хоч мені тоді було аж сімнадцять років і принаймні половина моїх под
руг з пансіону давно втратили невинність. Що ви на це скажете? — 
звернулася вона до мене, беручи келих з вином і сміючись. її дочка 
скривилася з явною відразою.

Було це ввечері, вже по дорозі назад, у Баден-Бадені, в ресторані 
на горі. Гарний літній вечір і легенька втома після далекої дороги — 
майже від самого австрійського кордону. Ми добре повечеряли і тепер 
Смакували прекрасне холодне мозельське вино.

Ганс Вайлер розповідав нам про якусь мазь, що рекламувалася в 
журналах і нібито мала якісь магічні властивості. Пані Емма пожваві
шала. її дочка, панна Ірмгард, весь час виглядала апатичною і сонною. 
Час від часу вона зневажливо надимала губи або здвигала плечима, 
дивлячись на матір випуклими, ніби скляними очима, ледь іронічно і 
водночас поблажливо. Я відчував у цьому погляді дочки ніби якусь про
тилежність тому, до чого ми звикли в таких обставинах, бо це матері 
звичайно дивляться так розчулено-поблажливо на дочок, які верзуть 
бозна-що, вдаючи з себе зіпсованих і пересичених життям.

Отже, як тільки Вайлер згадав про мазь, пані Емма пожвавішала, 
а потім поцікавилася, чи ефективно діє цей чудесний бальзам, а також 
його складом.

— Напевно, там є страмоніум, — сказав він,—іншими словами — 
'солянуМ дулькамара, яку середньовічні маги поетично називають «ніч
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ним привидом», бо вона нібито пахне чи розцвітає — вже точно не па
м’ятаю— тільки вночі і приваблює своїм запахом великих волохатих 
нічних метеликів. Так ще й зараз твердять баварські селяни. Крім того, 
до складу цієї мазі входять ще аконіт і гіоціанум нігер, або собача пет
рушка. А також надійна атрогіа беладоина, або вовчі ягоди.

— Це чудово! — вигукнула пані Вайлер.
— Професор П’юкерт на влаштованому ним демонструванні тієї 

мазі намагався довести, що вона виготовлена за магічними рецептами 
раннього середньовіччя, які збереглися в книгах, і що вона справді 
чудодійна. Він змазав нею скроні двом молодим лікарям, які погодилй: 
ся на експеримент. Ну і справді, вони незабаром поринули не так у гіп
нотичний сон, як в такий собі стан оп’яніння, одурманення. І це тривало 
майже добу. Вони розповіли потім про надзвичайно цікаві видіння, які 
не полишали їх ні вдома, ні на вулиці—скрізь, бо ці лікарі, хоч і пере
бували в такому стані, ходили під наглядом самого професора й сані
тарки. Ті привиди, які з’являлися і щезали, були нібито дуже реальними, 
але водночас і химерними; поводилися вони також не зовсім звичайно. 
Всі враження, всі відчуття і думки тих двох молодих, зовсім здорових 
лікаріз, які нічим особливим не відзначалися, були пов’язані з сексом 
сатанинського зразка. Феноменально! Один з них, маючи якийсь хист 
до малювання, зробив, як умів, кілька етюдів пастеллю, крім того, оби
два написали докладний звіт про свої враження, коли минув стан сп’я
ніння. Мушу вам сказати, що я чигав ті описи і бачив етюди. Дуже ці
каві! Просто захоплюючі! Можете мені повірити.

— Шкода,— сказала пані Емма,— дуже шкода, що ти не зміг якось 
роздобути бодай трошечки тієї мазі. Я б зараз випробувала на собі.

Панна Ірмгард зневажливо пирснула, але батьки не помітили цього. 
Вайлер сказав, нахилившись через столик до дружини і доливаючи їй 
вина;

— Нічого не втрачено, моя люба. В Кельні є такий клуб чи гурток, 
який займається вивченням магії, а також її практичним застосуванням. 
У дуже вузькому колі. То дурниці, ясна річ, але коли тобі дуже хочеть
ся, будь ласка.

— Чи хочеться мені! Боже милий! Ти ще питаєш! Я завжди мріяла 
про щось таке. Життя таке нудне...

Здається, наступного дня після уїкенду з Вайлерами і тієї розмови 
я зустрів Тургенева з Ернестової компанії. Він привітався зі мною на 
вулиці, а коли я зупинився, підійшов до мене. Ми зайшли разом до 
«Кафе Централь», бо я, як завжди, збирався випити каву з кремом і 
з’їсти свої два рогалики з мигдалевою масою. Тургенев присів за мій 
столик. Я запитав, чи чув він про існування клубу сатаністів у Кельні.

Він здвигнув плечима, дивлячись на мене з неприхованою іронією, 
ніби чимось втішений. Я машинально торкнувся комірця, поправив кра
ватку, струсив щось невидиме з лацкана піджака. Він самовдоволено 
стежив за моїми діями, погладжуючи бороду і всміхаючись.

Звичайно, чув. Він,— я мушу знати про це,— цікавиться всіма проя
вами життя, а отже, і такими речами. Але це дурниці. Ловляться на них 
люди старшого покоління, нероби типу англійських лордів, іспанських 
грандів чи наших супербуржуїв — взагалі різні паразити, котрі не зна
ють, на що викинути гроші, награбовані в трудящих. То кровопивці, що 
вмирають від нудьги й пересичення. Взагалі людський гній. Хімічний 
продукт гниття. Екскременти.
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Я дістав наочний урок, лекцію на цю тему. Вислухав його мовчки, 
не заперечуючи і не перебиваючи. Іноді мені здавалося, ніби час пішов 
назад, ніби я вернувся в молоді роки і знову сиджу на якомусь занятті, 
де мені пояснюють закони, що керують світом.

Пам’ятаю, коли мені в гестапо показали якісь знімки з Іспанії — 
черниці десь в Арагоні, з виколеними очима й відрізаними грудьми, голі, 
кинуті на якісь дроти чи дерев’яні козли («Після того, як- ваші 
згвалтували їх!» — сказав гестапівець, розвалившись у кріслі за сто
лом),— я, будучи впевнений, що то фашистська провокація, хотів кинути
ся, плюнути в усміхнену пику того бандита, але, оскільки був прив’яза
ний ременем до стільця і в наручниках, зміг лише вигукнути: «Підла 
брехня, і ви це знаєте!» Ну і, звичайно, поплатився за ці слова. Через 
годину мене вкинули, як мішок, у підземний карцер, майже непритомно
го, з двома переламаними пальцями на лівій руці, які й досі не зовсім 
у нормі. Так, так то були молоді роки.

Мені так виразно пригадалось усе, немовби я оце тільки, чекаючи, 
поки Хедді принесе мої улюблені рогалики з мигдалевою масою, поба
чив на екрані і ту кімнату в Моабіті, і знімки черниць, і нахабно усміх
нену пику гестапівця. А тут цей Тургенев, чи як його, котрий ніколи 
ні з ким не воював, ніколи не наражався на справжню небезпеку, яко
му ніщо не загрожує, якому все дозволено, який нічого не розуміє, а 
тільки мудрує. Зате він ніколи не знатиме тих гарних хвилин, які були 
в мене, бо його відділяє від них ціла епоха. І саме від нього я отримав 
той наочний урок, оту просто зворушливу схему, в деталях повторену 
через багато років. І завдяки тому ожив давній архівний фільм, який, 
можливо, трохи смішний, але водночас і зворушливий. Тож я усміх
нувся про себе, але так, щоб він не помітив, щоб не був причетний до 
мого зворушення, бо не вартий того.

На губах Тургенева все ще блукала посмішка зверхності,— зверх
ності у його власному розумінні: з позиції мудреця по відношенню до 
дурня і циніка, за якого він мене вважав.

Мені принесли каву й рогалики, я потягнувся до них, думаючи вже 
про щось інше. Але Тургенев випередив мене. Не перестаючи жувати, 
він не зовсім виразно розповідав, що магія, як і сексуальна розбеще
ність, — явища, відомі в історії, треба тільки краще знати її і читати 
без упередженості та лицемірних намірів. Це види втіх, яким віддава
лися, наприклад, бездіяльні римляни якраз перед загибеллю Геркула
нума і Помпеїв. Александрійська культура. Рим за часів Нерона. В уся
кому разі, щось таке. Він радить мені почитати хоча б Таціта, але не 
тільки його. Він міг би дати мені список авторів і назви творів, які б 
поглибили мої знання. Але навіщо, власне кажучи. Хіба він має час 
дбати ще про мою освіту? Дурниці! Ідіотизм! Адже ця епоха на наших 
очах закінчиться, безперечно, закінчиться. Ця, власне, про яку він мені 
говорив. Передсмертні судороги. Огида, безсоромна агонія. Мабуть, я 
зрозумів, про що йдеться? Якщо так, то чудово, хоч це не має ніякого 
практичного значення. Бо таким, як я, вже ніщо не може допомогти, на
віть він сам, якби й хотів. А він не хоче. Бо йому все одно. Наплювати!

його останні слова прозвучали якось невпевнено, він раптом по
смутнішав і замовк.

. Умостившись зручніше на стільці, він по паузі додав:
— Цілковитий занепад. Загальне гниття. Дно убиральні. Можна 

було б, якби хтось хотів, заглянути всередину, вниз, навіть узяти дрюч
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ка, помішати, але навіщо? Щоб смерділо? Посипати вапном, закидати 
землею, утоптати, заорати, утрамбувати. Кінець. Крапка.

Я дивився на нього й доброзичливо посміхався. А він, жуючи, го
ворив:

— Додам лише, що передсмертний танець вашого покоління до 
того ж винятково бридкий і своєю огидністю значно перевершує подібні 
розваги в епоху занепаду Риму, александрійської культури, обох халі
фатів, у Дамаску й Кордові, феодалізму періоду великої революції, за 
директорії і так далі. Він занадто безладний, робить вас схожими на 
сонних, ситих блощиць. Танець череватих імпотентів,— смачно закінчив 
він, допиваючи мою каву й витираючи пальці після тістечка. Вже під
вівшись, він нахилився до мене і сказав тоном інтимної одвертості чи при
знання:— Але про це не варто й говорити. Бо нема з ким. Правда?

І пішов, а я мусив замовляти ще одну порцію тістечок і каву. їв 
і думав, відчуваючи симпатію до цього зарозумілого хлопця в окуля
рах, що навіть не усвідомлював того, який він дитинний і смішний: по 
суті, милий юнак. Безсилий. Заздалегідь приречений на поразку. І, 
здається, він розуміє це. В тому, що він говорить, є чимало слушного, 
от тільки висловлюється він так схематично, та ще, всупереч своїм вро
дженим нахилам, агресивний і задерикуватий. Якби не це... Иу, звичай
но. Проблема істерії, викликаної штучними збудниками, наркотиками. 
Але не тільки цієї, а й тієї, звичайної, від бога, що її не бракує і моєму 
поколінню. Занадто сильна хитавиця кидала нас то вгору, то вниз. Хто б 
міг отак просто витримати її? Доведення себе до істеричних вибриків, 
звільнення від усяких гальм, якщо немає звичайних способів розрядки.

У пам’яті знову зринули уривки розмов. Безнастанні турботи бать
ків. Клопіт з потомством. Одне й те саме.

Молоде покоління в цих своїх твердженнях частково має слушність. 
Однак не завжди, це було б грубим перебільшенням. І вже аж ніяк не 
в тій позерській контестації, а скоріше в загальному принципі й у виборі 
напрямку. Всі ми говоримо про це, коли починаємо дискутувати на дану 
тему. Тема модна й практично невичерпна. Особливо деякі жінки знахо
дять смак у тих дискусіях. Чоловіки взагалі тактовніші й стриманіші в 
пред’явленні претензій своєму потомству.

Я не раз розмовляв на цю тему з моїми знайомими і приятелями, 
кількома лікарями, хоча б з Вайлером, який має клопіт зі старшим си
ном, бо молодший — пряма протилежність, просто взірець, можливо, 
майбутній банківський синдик, прокурист, будівельний підприємець, в 
усякому разі — бізнесмен, це точно. Але діти інших — збунтовані синки, 
неслухняні дочечки, вкрай розбещені, ну просто жах! Щастя, що баб
ця— в кожній сім’ї є така щаслива бабця — не дожила до цього! Або 
що глухуватий дідусь не чує, про що розводиться його улюблена внучка.

— У дочки, послухайте-но лишень,— каже одна жінка, дружина 
мого колеги з адвокатури,— я знайшла в сумці протизачаткові таблет
ки! І вона хоч би що! Навіть сліду збентеження! Неначе йдеться про 
таблетки від кашлю. Цілковита безтурботність, разюча безцеремонність! 
Може, ми з чоловіком трохи старомодні, це факт, але, вибачте, отаке! 
Усе має свої межі, навіть наша толерантність. Я, звичайно, забрала в 
неї ті таблетки і викинула в унітаз.

— А вона що на це? — запитала друга жінка, дружина іншого ко
леги, дві дочки якої вийшли заміж дуже вдало, і, здається, ніколи не за
вдавали їй анінайменших прикрощів.
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— Хіба я знаю? — відмахнулася перша.— Напевно, купить собі 
нову порцію. На здоров’я! Зрештою, що я можу зробити? В неї е свої 
гроші...

Друга на це:
— Ти б хотіла, щоб вона завагітніла? Ох, з тим теж клопіт, причому 

значно гірший. І грошей коштує, і шкодить здоров’ю.
Перша задумалася:
— Мабуть, ти маєш рацію, моя люба. Але якби ти так раптово, не

сподівано наткнулася на щось подібне, ти теж скипіла б.
Такі розмови я чую навколо без кінця. Коли запитують, як там мій 

син, я кажу, що не відчуваю надмірних труднощів. Зрештою, він дорос
лий і відповідає сам за себе. Деякі жінки при цьому кривляться: щось 
чули про мої стосунки з молоддю. Ідеться про тич дівчат. Може, це 
тільки плітки, думають вони, але хто його знає. Ви чули? Ну, про ту 
хіппі, яку він тримає в себе на зіллі...

Цей загрозливий стан, як його хтось назвав, ці клопоти з молодими 
пов’язані з чіткою віковою межею. Вона рідко переходить за двадцять 
два — двадцять чотири роки. У хлопців вона триває звичайно трохи 
довше, дівчата ж або швидше скоряються обов’язковим нормам, або зо
всім псуються, збиваються на манівці. Після навчання, інколи ще й до 
його закінчення, більшість втрачає розгін, розумнішає, і вся ця справа 
повільно й непомітно згасає, втихомирюється, конфлікти стираються, 
бліднуть, зникають. Як пара з перегрітого казана: запал, шаленство, 
прагнення бунту виходять з шипінням, потім казан починає холонути — 
і кінець. Треба працювати, заробляти, більше виробляючи й Ьродаючи, 
щоб можна було більше споживати. Зачароване коло,— виробництво — 
споживання,— замикається. Немає часу на дурниці, народжуються влас
ні діти, треба забезпечити їх майбутнє. Колишні ультрасучасні дівча
та — хіппі та учасниці молодіжних банд і комун — стають поважними 
матерями, дружинами. Почуття, які ніколи не відзначалися великою 
бурхливістю — в цьому було більше пози і моди, ніж темпераменту,— 
згасають. Настає період ситості й побоювання, щоб, часом, економічна 
кон’юнктура не змінилася.

Коли хтось із мого покоління порівнює, дивується, засмучується, я 
посміхаюся. І тоді вони теж, як правило, сміються. Бо період їх моло
дості, їх дозрівання не був таким уже й невинним. Ми розуміємо одне 
одного. Ті роки, особливо тридцяті. Та й пізніші теж. Всяке бувало. Ча
сто гірше. Ті мундири, ті хором виголошувані лозунги, тодішні ідеали. 
Краще не згадувати. Не будити без потреби приспаних демонів минуло
го. Справді, ми не були святі, маєте цілковиту рацію,— кажуть. Але 
потім знову прокидається в них жаль, роздратування: чому ті шмарка
чі мусять тепер усе обплювати, висміяти? Безсоромні й зарозумілі! 
Якщо вони залишаться такими, як тепер, не зміняться, то чи не роз
тринькають вони всього того, що ми з такими труднощами власною 
працею, в поті чола здобули?

Розмова переходить на більш загальні теми. Чи гітлеризм, тобто 
якийсь, власне, неогітлеризм, наприклад НДП, має якісь шанси, чи ста
новить він реальну небезпеку. Ідеться, ясна річ, про молодь, а не про 
старих недобитків, котрим все ще гикається за минулим, за яким вони 
крадькома тужать, яке сниться їм, і тоді вони посміхаються крізь сон, 
як сосунки, що марять про тепле молоко матері. Про них не варто й го
ворити, і так повимирають. Але молоді? Рано чи пізно саме їм належить
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вирішувати майбутнє Німеччини. Звідси — неабияка проблема. Є над 
чим думати, є про що сперечатися.

Розмова переходить — тоді ж чи іншого разу, але учасники ті самі 
і, здається, також у буфеті суду, якщо не в ресторані «Цум Гокель»,— 
на молодіжну пресу, яка множиться як гриби після дощу. Хто це все чи
тає? Хто фінансує? Хто в тому орієнтується? Ми всі знаємо, скільки це 
може коштувати, а отже?

Особливо за останні два роки тих ефемерид з’явилося стільки, що 
мало хто з нас може назвати хоча б половину їх назв. Деякі вийшли 
два, інші — три рази, траплялися й такі, що спромоглися тільки на один 
номер. Видаються вони різними маловідомими угрупованнями, за якими, 
напевне, стоїть якийсь покровитель, що дає гроші, але також, як вияв
ляється, виходять і під маркою університетів, навіть гімназій. Один із 
моїх колег-адвокатів приніс, щоб показати нам, цілу в’язку періодики 
за останні два місяці. Кинув на стіл. Гора друкованого паперу. Деякі 
журнальчики навіть ілюстровані. Фотографії, фотомонтажі, малюнки, 
одно- і багатоколірні, на різному папері — газетному і кращому, навіть 
розкішному, крейдяному.

Виявилось, наприклад, що в такому собі Баден-Бадені — хто б міг 
подумати! — виходив, а може, навіть і тепер виходить учнівський жур
нал під дуже бойовою назвою «£а іга» *. Ультрареволюційний і стра
шенно наївний, просто дитячий. Самі лозунги, погрози, пророкування.

Або інше: курфюрстська гімназія у Бенгсгеймі випускає журналь
чик «Курфюрст». Назва мені не сподобалася, бо навіяла аналогію з ча
сами, яких мої колеги з адвокатури воліють не згадувати. Не хотілося 
читати довжелезних статей того «Курфюрста».

Школа в Касселі патронує журнальчик під назвою «Кікер», а в За
хідному Берліні виходить «Шулє-ехо». Тут уже повно вправ молодих 
редакторів на теми сексу. Без жодних обмежень. Берлін, зрештою ос
таннім часом у цьому відношенні переплюнув усі німецькі міста, в тому 
числі й Гамбург. Досить лише назвати теми фейлетонів у цьому «Шулє- 
ехо»,—-а може, то проблемні статті,—як-от: репортаж з району розпусти 
в Берліні під багатообіцяючою назвою «У берлінському борделі». Мо
лодь не задумується ні над назвами, ні над лексикою; зрештою, в цьому 
відношенні практично немає ніякої цензури. Вислови, які колись можна 
було побачити лише в громадських убиральнях і на парканах околиць, 
друкуються тепер великими літерами на першій сторінці. Малюнки, вмі
щувані поряд з цими опусами, належать до найординарнішої порногра
фії, яку мені доводилося бачити. Хто все те випускає і для кого? Чи 
молодь те все читає? Чи воно її розважає? А може, збуджує? Навряд.

Безперечним є лише те — я впевнився у цьому, зустрічаючись із 
молоддю з Ернестового оточення, а також з власного безпосереднього 
досвіду інтимних стосунків з дівчатами цього середовища,— що стате
вий акт став для них чимось банальним, звичайним, як-от випити кави, 
закурити сигарету, піти в кіно. При цьому ніяких емоцій, які вирізняли
ся б з-поміж інших — наприклад, під час хеппенінгу, куріння гашишу чи 
після кількох чарок горілки. У дівчат — цілковита відсутність кокет
ства. А тим більше, видимості сорому чи збудження. Реакції цього типу 
вважалися б чимось таким старосвітським, смішним і просто незрозумі
лим, як сприймання всерйоз манер і звичок, запозичених з опереток «Ко- 1

1 Все буде гаразд (франц.). Популярний вираз часів Великої французької революції.
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ролева чардаша» або «Весела вдова». Так жили наші бабусі, а може, 
навіть прабабки.

Отож мої чергові партнерки — а їх було кілька, як-то кажуть, з 
відома чи за дорученням мого сина,— поводились так, начебто йшлося 
про щось зовсім звичайне, ніби спільний перегляд фільму, чи що. Ані 
найменшого збентеження, ні секунди вагання.

Частини тіла, які колись так збуджували, бо закривалися, тепер 
втратили привабливість у молодіжному середовищі, стали звичними, бо 
їх бачать на кожному кроці. На екрані, на сцені, в журналах, в гостях. 
Я був свідком того, як в один з душних днів у конторі кілька дівчат по
стягали через голови светри, оголившись до пояса. Це не справило 
на хлопців ніякого враження, немовби ті зняли рукавички.

На останній сторінці одного з журналів мсю увагу привернуло 
таке: папська місія, подаючи точну адресу — Аахен, 55, Германштрас- 
се, 14, — зверталася до всіх католиків, а також до невіруючих або 
іновірців, але людей доброї волі із закликом підтримати велику акцію. 
Я прочитав:

«Людина завойовує космос і забуває про землю. Мільйони голо
дують, залишаючись на становищі невільників, переслідувані й мор
довані. Людське серце може бути жорстокішим від атомної бомби. 
Треба це змінити! То в наших силах, аби ми тільки гаряче прагнули, 
незважаючи на жодні перешкоди! Нам потрібні люди, особи свідомі 
й сумлінні, не позбавлені почуття відповідальності за долю суспіль
ства і натхнені справедливістю та любов’ю до ближнього. Христос 
закликає нас, у цьому наша місія!»

Тут же, на розвороті журналу, — фото дівчини, що рекламує ела
стичні напарфумовані трусики. Коротко, по-хлоп’ячому підстрижена 
голівка, гривка спадає на брови, одне око лукаво примружене, кінчик 
блідо-рожевого язика виглядає з-поміж губ. Дивиться отак, пускаючи 
бісики, намовляючи, аби не марнував часу, негайно ішов до найближ
чого магазину й придбав саме такі трусики з трояндовим, фіалковим 
чи жасминовим запахом. Тканина, з якої зроблено ці рекламовані 
трусики-плавки, ніби гумова. М’яка, майже прозора і гладенька, але 
водночас матова. Схожа на припудрену людську шкіру.

За часів моєї молодості в нас виходив журнал «Бетауерс вохен- 
шріфт», поки його закрили. В ньому серед політичних статей і за
кликів до згуртування лав і спільної боротьби з наростаючою хвилею 
фашизму з’являлися знімки й малюнки, які можна було б визначити 
як криптопорнографічні. Це були ознаки лібералізму, що в той період 
могли зійти за прогресивність, навіть крайню лівизну. Ці поняття 
змішувалися аж до смішного. На мітингах, на навчаннях хтось засте
рігав нас, що журнал, видаваний Гуго Бетауером, слід оцінювати 
стримано, оскільки він пропагує чужі ідеї, запозичені в троцькістів,. 
дезорієнтує менш свідомих, спокушаючи їх порнографією під виглядом* 
свободи звичаїв і боротьби з міщанським святенництвом. Що цей 
журнал — хитро замаскована ворожа диверсія. 1 все-таки ми, молоді 
хлопці, виривали аркуші з нього, по-різному коментуючи і статті, й 
карикатури, і сатиричні, в’їдливі вірші, фото голих дівчат, вміщені, 
наприклад, з нагоди друкування фейлетону про поширення проституції 
в Берліні. Дехто з нас ті ілюстрації вирізав, щоб почепити собі біля 
ліжка.

Пригадую атмосферу тих далеких років. Свою молодість. Берлін 
1918 року, коли мені було заледве чотири роки. Берлін 1928 року.
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коли мені було чотирнадцять і я почав брати участь у русі, в лавах" 
молодіжної червоної організації — фракції Червоного Фронту; потім 
Берлін 1933 року, коли мені було вже дев’ятнадцять і мене вперше 
заарештували, а невдовзі випустили, щоб потім, наприкінці того са
мого фатального, трагічного і зловісного року знову затримати, цього 
разу вже надовго; і короткий період волі аж до зими 1937 року; і 
повторний арешт; а далі — від 1938-го аж до кінця війни — табори. 
Один, другий, третій. Та й інші дати: рік 1929-й, коли я мав першу 
в житті дівчину; травень 1932-го — коли мене жахливо побили й по
калічили молодчики з СА.

Порівнюючи теперішню молодь з молоддю моїх часів, я задумуюся 
над тим, чи є між ними щось спільне. Напевно є. Багато що легко 
забувається. Але потім раптом все зринає в пам’яті, як у мене тепер.

Ми, молоді, не завжди покірно згоджувалися з тими принципами, 
які обстоювали наші «старі», хоч, на відміну від теперішньої молоді, 
ми ставилися до старих з повагою. Якщо вже не як до батьків, то 
принаймні як до досвідчених товаришів. Вони стримували паші лі
вацькі поривання. Ми були нетерплячі, безкомпромісні і водночас 
страшенно наївні та беззахисні. Просто смішні на фоні тодішніх кон
фліктів і наростаючої жорстокої боротьби, яка мала закінчитися на
шою поразкою.

Батьки наші працювали на залізниці, переважно в ремонтних 
майстернях у районі Иоркштрассе, біля Ангальтського вокзалу, або 
на території паровозного депо. Наші матері чистили вагони на запас
них коліях чи підмітали ремонтні приміщення, мили з шлангів бетонні 
підлоги. Як зараз бачу: мати стоїть на драбинці, спертій на стінку 
зеленого пульмана або фарбованого у вишневий колір вагона, і миє 
великі вікна, чистить якоюсь білуватою рідиною та милом латунні 
емблеми на ресторанних вагонах, герби і написи, замки і поруччя біля 
східців. Як вона голосно, щоб було чути в тому галасі, стукоті мо
лотків, брязкоті металевих предметів, у невпинному сичанні пари, ви
гукує якісь новини, плітки, жа4>ти, звертаючись до таких же приби
ральниць, мийниць, сусідок з тієї самої вулиці і того самого блоку, 
котрі, як і вона, стоять на драбинках, приставлених до вагонів. Не
скінченні низки вагонів, що маневрували на запасних коліях, в’їжд
жали під скляну покрівлю депо, виїжджали до перонів Ангальтського 
вокзалу, готові до подорожі після освіжаючої купелі, причепурившись 
у нашому малому світі, обгородженому парканами й високим муром.

Деякі машиністи, що обслуговували старі маневрові локомотиви, 
використовувані для формування поїздів, вихилялися із засклених 
кабін, на ходу щось гукали до мийниць. Жарти, часто дуже солоні. 
Ті огризалися.

Тут не лізли за словом у кишеню. Наш місцевий сленг берлін
ського передмістя був мало кому зрозумілий, — досить було трохи 
відійди в напрямі Тіргартена або за Потсдамський вокзал.

Наші старі були справжніми ветеранами битв; вони до самого 
кінця — до катастрофи тридцятих років, до перемоги наці — не склали 
добровільно зброї. Батько не раз мав справу з поліцією, потім з бойо
вими групами СА і, хоча не належав до вузького активу, був, однак, 
завжди вірним товаришем, готовим з’явитися де треба, на перший 
заклик. Кілька разів він брав участь у страйкових комітетах і в бюро 
партійних осередків наших майстерень. Не раз батька арештовували. 
Знали його всі, хто працював у великому колективі залізничних май-
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гтерень, які належали до Ангальтського вокзалу, а почасти і до Пот
сдамського, вітали його: «Як ся маєш. Ганс?» Було в нас п’ять Гансів 
у майстернях, але мій батько вирізнявся з-поміж них. Я пишався цим. 
Якщо виникали в нього суперечки з матір’ю, — а це іноді траплялося, 
особливо коли він приходив напідпитку, — я, як мужчина, звичайно 
ставав на його бік, за це мати ображалася на мене. Старша сестра, 
Карін, незмінно підтримувала матір, хоча б з почуття жіночої солі
дарності. Я ж — ніколи.

Ми тулилися в переповнених корпусах, що належали дирекції 
залізниці, по четверо-п’ятеро в одній кімнаті. Металеві галереї-бал- 
кони з’єднували помешкання у тих довгих цегляних будинках. На 
балконах відбувалися товариські зустрічі, наради. Пліткували жінки, 
жартували або сперечалися чоловіки. Спалахували сварки, інколи — 
бійки. Зав’язувалися знайомства, народжувалися перші почуття.

Згодом нашою територією, місцем футбольних матчів, ігор, зу
стрічей і мітингів стали великі пустирі навколо залізничних майсте
рень та складські території, оточені муром з битим склом і колючим 
дротом на гребені, що тяглися більш як на кілометр у бік залізничної 
станції Бангоф-Йоркштрассе, вздовж Мюкернштрассе і *далі. Це був 
наш власний світ, наша найближча батьківщина.

Там лежали стоси іржавих рейок, купи запасних коліс різних роз
мірів, ланцюги й буферні диски; стояли остови локомотивів на зарос
лих травою залізничних коліях; валялися казани, поїдені іржею, 
просмолені шпали. Справжній рай для дітлахів, а пізніше — місце 
схову для матеріалів, які ми вважали секретними. Листівки, навіть 
два чи 'три старих військових револьвери, гвинтівки, а також наша 
гордість — кілька кулеметних стрічок з першої світової війни. Таємний 
арсенал «про всяк випадок».

Чоловіки наших матерів, офіційні і неофіційні, але фактично вірні 
супутники їхнього життя, вміли шанувати їх, зберігаючи, однак, за 
собою право на чоловічі життєві втіхи — холостяцькі розваги. ПивнЦ 
кегельбани, політика, час від часу стрибання в гречку, яке ні до чого 
йе зобов’язує, нікому не шкодить, дівчата, більярд. Дівчат у нашому 
королівстві крутилося багато. Молоді прибиральниці, мийниці, робіт
ниці вугільних складів, замурзані до невпізиання. Ті, що працювали 
на станції, на кухнях для паровозних бригад. Чистили картоплю й 
мили посуд. З нашого району і з інших околиць Великого Берліна, 
а також прибулі з сіл, в основному з Мекленбургу, як колись моя 
мати, а також з Бранденбургу й Померанії.

Наші матері не були дуже ревниві; зрештою, вони не мали особ-, 
ливих підстав боятися; короткочасні розваги їхніх чоловіків були 
справою дріб’язковою, другорядною. А до того ж наші матері й сестри 
буквально з ніг падали, особливо вечорами. Одні працювали в денну, 
інші — в нічну зміну. Таких,, що сиділи вдома, було мало.

Моїй матері було тоді десь близько сорока років, і вона, хоч і 
постійно втомлена, виглядала ще зовсім непогано. Особливо коли за
мість хустки надягала берет, а до нього — темно-синій комбінезон, абр 
коли в неділю, ідучи з батьком до кав’ярні чи в кіно, вдягала гарну 
сукню й лаковані туфлі на високих каблуках. Я з задоволенням ди
вився, як оглядаються на неї чоловіки, кидаючи навздогін недвозначні 
репліки. Батько тільки сміявся, а мати сміливо відповідала нахабам, 
і я знаю, що її зовсім не сердили ті загравання.
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Там же, на складській території, пізнав я перші обійми жінки, 
якщо можна назвати жінкою дівчисько, яке виглядало на дванадцять 
років, хоч і твердило, що йому вже п’ятнадцять. Може, вона казала 
правду — не знаю. Мені ж тоді минуло чотирнадцять — пам’ятаю доб
ре, оскільки це був 1929 рік, весна, кінець суворої зими, і в лютому 
майстерні двічі страйкували, вимагаючи збільшення вугільної натуро
плати.

І ось одного ранку, коли вся одинадцятка — більш-менш одноліт
ки — зібралася на нашій території, ми виявили в порожньому резер
вуарі на смітнику дівчинку, майже дитину, яка сиділа там, цокаючи 
зубами від холоду.

Вона сказала, що втекла з виправного будинку, куди її запрото
рила соціальна опіка, а може, зла мачуха; втікаючи від погоні, вона 
перелізла через мур і заховалася тут. Згодом у її розповіді замість 
виправного будинку з’явився монастир, а замість наглядачки — черни
ця. Мабуть, вона зорієнтувалася, що справить на нас сильніше вра
ження як жертва кліру і забезпечить собі наше співчуття. Вона роз
повідала, як черниці морили її голодом, як за неуважність під час 
ранкової молитви чи щось інше виганяли її на кілька годин на мороз, 
як били, знущались, принижували. Прагнучи переконати нас, що вона 
не бреше, дівчинка підняла до пояса сукню і зсунула аж по кісточки 
чорні бавовняні панчохи. Хтось із хлопців, не дуже довіряючи їй — бо 
численні синці на стегнах і литках дівчини дуже скидалися на плями 
бруду, — послинив палець і перевірив: синці були справжні. Не тільки 
синці, а й густі подряпини. У ла— так звали нашу підопічну — з пе
реможним виглядом дивилася на нас: «А що? Я не казала? Гарні, 
правда? Хто ще хоче переконатися, що я не брешу, ну?»

Після наради було вирішено: ми беремо Улу під колективну опіку 
і так само колективно будемо її годувати. Ми відразу напоїли її пивом. 
Напевне, дівчина відчувала сильну спрагу, бо за одним духом випила 
дві пляшки. «Ну, — сказала вона, — отепер я живу».

Про всяк випадок, якби хтось непроханий з’явився на нашій те
риторії, — бо сюди час від часу заходили робітники з майстерень в 
пошуках якоїсь гайки чи болта, — ми знайшли для дівчини схован
ку— казан старого заіржавілого локомотива, що стояв на зарослій 
травою залізничній колії. Коли ми відслонили кришку, що закривала 
казан спереду, Ула заповзла на животі всередину, а коли вибралася 
назад, то була вся вимазана якимсь мастилом чи смолою. Обличчя, 
долоні, тонка голуба сукенка, волосся, вуха, шия — все було чорне й 
липке. Ми спробували відмити її милом під краном і відшурувати 
щіткою, потім мили навіть гарячою водою, принесеною в глеку, — все 
даремно. Ніяк не відмивалися патьоки за вухами, між пальцями рук, 
біля ніздрів, а також вії і брови. Власне, брови були зовсім заліплені 
чимось схожим на асфальт. Ми намагалися якось обскубати їх. Ула 
героїчно витерпіла цю болісну процедуру.

Отак і залишилися в моїй свідомості, немовби щось одне, дві 
різні, здавалося б, речі: перший контакт з жінкою і запах смоли чи 
мастила. Ще кілька років цей запах поєднувався в мені з еротичними 
відчуттями — викликав раптове гостре збудження.

Потеплішало, і якогось дня Ула зникла. Більше ми її не бачили.
В той період,— мені тоді було десь років чотирнадцять-п’ятнадцять, 

— ми захоплювалися радянською літературою: «Климом Самгіним», 
тими часами, коли Михайло Лико, герой «Рвача», був ще дуже мо
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лодим і не знав як слід, ким має бути і чим закінчиться його життєва 
авантюра. Ми разом читали вголос про те, як діти вирушають на 
завоювання світу в «Проточному провулку» Еренбурга або, як вони у 
Неверова самотньо мандрують, неначе в якомусь дитячому хрестовому 
поході, аж на край світу, до «Ташкента, міста хлібного», туди, де 
тепло і нема голоду, де вже незабаром мав пролунати гудок першого 
локомотива Турксибу, якому ми аплодували в кіно.

Мені найбільше запам’ятався той момент, коли батько, сидячи в 
своєму засмальцьованому мастилом і вугільною пилюкою робочому 
комбінезоні на великому колесі локомотива швидкого поїзда, знятому 
для якогось ремонту, з апетитом їсть хліб з кров’янкою чи сальцесо
ном, запиваючи пивом з пляшки. Ніби бачу, як витирає він вуса ру
кавом, щоб не вимазати брудними руками обличчя. А я, чекаючи, 
поки батько поїсть, стою збоку з чорною цератовою сумкою, щоб потім 
віднести судки додому. Я запам’ятав батькові руки — важкі, вкриті 
вузлами жил і рудуватим волоссям, руки, такі чорні від мастила, що 
їх неможливо було відмити, як не можна було відмити вуха, повіки і 
ніс малої Ули.

Пам’ятаю й інших робітників, які вмостилися на штабелях рейок, 
щоб спокійно випити пива, поїсти й побалакати. Переважно про по
літику й дорожнечу. Про можливості і шанси на успіх страйку на 
залізницях, а може, навіть про загальний страйк. Більшість, як і мій 
батько, належали до КПН.

Мати завжди була проти активної участі батька в політиці, хоч 
він, кінець кінцем, усе робив по-своєму. Мати не довіряла нікому. Вона 
мала селянський розум, схильний швидше до пасивного опору, ніж 
до боротьби. Вона дивилася, як батько та його колеги їли кров’янку й 
розводилися про політику. На її думку, людина праці завжди так чи 
інакше буде обдурена. Батько відмахувався від неї великою, як верх 
нічного столика, рукою й сміявся. Його колеги жартували. Мати пир
хала від злості, а потім і собі сміялася, розчісуючи черепашачим гре
бінцем кучеряву чілку й крадькома зиркаючи в кругле дзеркальце.

Якось пізно ввечері, зайшовши до майстерні у пошуках батька й 
никаючи по всіх закутках, освітлених високо підвішеними під скляною 
.покрівлею кулястими лампами, я побачив, як він притискав до бетон
ної перегородки біля душу молоду мийницю, тримаючи її за зап’ястя 
обох високо здійнятих рук. У цей час один з локомотивів, що проїжд
жав колією біля майстерні, кинув на нас трьох — я в той момент стояв 
збоку — сніп світла, а машиніст Франц та його помічник, молодий 
хлопець, почали жартома гукати до батька, даючи йому якісь прак
тичні поради. Я швидко пішов геть, бо не хотів, щоб батько впіймав 
мене на підгляданні. Я чув за плечима його голосний сміх; той сміх 
я завжди відрізняв від інших.

Усе це, звичайно, трохи вульгарне, грубе на вигляд. То був ритуал, 
який можна назвати плебейським, до якого я зараховував також твор
чість художника Фернана Леже, оті його постаті робітників і робітниць 
біля машин, шестерень і важелів, на риштованнях і драбинах, незграб
ні людські фігури, збудовані з валків, куль і чурбаків, подібні до 
машин, немовби зроблені з того самого матеріалу, назавжди з’єднані 
зі знаряддям праці, як заперечення елегантності й витонченості осіб, 
що належать до привілейованих класів, як виклик, кинутий їм своєю 
відмінною фізичною будовою, важкою масою тіла, позбавленого інди
відуальних рис. Тоді, та й пізніше, я вважав, що саме так слід пока
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зувати на рисунках і в скульптурах людину фізичної праці, про
летаря. Що лише в руці, яка нагадує потужний молот, природним 
виглядає сталеве знаряддя, що на товстій, схожій на машинний вал 
чи поршень, шиї, зігнутої в тяжкій праці найманої робітниці виблискує 
не лише піт напруження, а й світло сонячного завтрашнього дня. 
Лише таке мистецтво здавалося мені справжнім, природним, далеким 
від естетичних зразків, створених буржуазією для буржуазії.

Коли через багато років, здається, вже після війни, я побачив у 
якійсь галереї «Жінку, що сидить» Леже, написану в 1925 році, я в 
жесті її рук, подібних до гладенько обточених алюмінієвих болванок, 
в її яйцеподібному обличчі з геометричними лінзами очей, в її зігнутій 
в коліні нозі, в її стегні, яке могло б правити за потужний сталевий 
домкрат чи молот, у тій схематичній моделі жінки-робітниці — чи 
навіть суперробітниці — вловив відгомін тих років.

Стоячи в безлюдному виставочному залі навпроти «Жінки, що 
сидить», яка велетенською рукою, пальцями, схожими на ряд точених 
чурбаків, торкалася блискучої металевої кулі, що могла бути також 
і схематично уявлюваною груддю, я пережив солодке відчуття, наче 
повернувся в якусь звичну обстановку. Може, в Першотравень,—коли 
це могло бути? — мабуть, 1931 чи 1932 року. Так, то було, здається, 
у тридцять другому, напевне в тридцять другому, коли мене жорстоко 
побили, і я лише чудом залишився в живих.

Спочатку ми в складі молодіжної групи крокували в хвості ве
ликої колони КПН. Ми несли щити з лозунгами, написаними червоним 
лаком, яким фарбують великі колеса локомотивів швидких поїздів. 
Портрети Карла Лібкнехта і Рози, Маркса і Енгельса, а також Клари 
Цеткін. Співаючи «Інтернаціонал», ми намагалися всупереч поліцей
ським кордонам та молодчикам СА, що кілька разів нападали на нас, 
добратися аж до буржуазних кварталів. Нам хотілося хоча б своїм 
зовнішнім виглядом, рішучістю, суворими обличчями та здійнятими 
вгору кулаками нагнати трохи страху на тих мерзотників, продемон
струвати свою непримиренність. Ми розбігалися під ударами корич
невих зграй штурмовиків, ховаючись у під'їздах і провулках, на схо
дових клітках і подвір'ях величезних будинків, щоб через якийсь час 
знову згуртуватися і з співами рушити далі. Застосовуючи цю тактику, 
ми зуміли дістатися аж до Фрідріхштрассе, а звідти, розігнані СА, 
уже дрібними групами проникнути через Доротеєнштрассе і Тіргартен1 
у саме серце капіталістичної твердині — на Курфюрстендамм і Бер- 
ліиерштрассе.

Публіка, що зібралася на тротуарах, викрикувала навздогін нам 
прокляття, з вікон і з балконів свистали й шпурляли чим попало — 
навіть вазони пішли в хід, один з них упав мені під ноги,— а ми теж 
свистали у відповідь, грізно підносили кулаки і теж вигукували, мар
шируючи зімкнутим строєм, поки це нам вдавалося. Поблизу пам’ят
ника Вільгельму з бічної вулиці раптом вигулькнув великий загін СА. 
Вимахуючи палицями й ломами, вони кинулися на нас. Якийсь здо
ровило, хоч і не набагато старший від мене, розбив мені палицею 
голову. Я впав, але встиг скочити на ноги, перш ніж він устиг потягти 
мене ще раз. Я кинувся у великий будинок на Тауентцієнштрассе. Забіг 
аж на четвертий поверх, захеканий, із закривавленим обличчям. І тоді, 
почувши галас, на розкішну сходову клітку, зроблену з мармуру й 
алебастру під мармур, застелену доріжками, з пальмами та обтягну
тими червоним оксамитом канапками, — вибігло кілька чоловік. На
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першому поверсі вже були молодчики з СА, і мешканці будинку на
кинулись на мене, щоб зіштовхнути вниз, в руки коричневим бандитам. 
Я бачив, як ті засукували рукави своїх блуз кольору гірчиці, їхні 
пов’язки зі свастикою; бачив, як вони попльовували в долоні, очікуючи 
на мене. Якась елегантна молода дама, силкуючись одірвати мої паль
ці від поруччя, в яке я судорожно вчепився, різонула мене чимось, 
гострим, мабуть, розбитим флаконом з-під парфумів, бо я відчув біль 
у руці й водночас запах парфумів, напевне найкращих, паризьких, на
зви яких я знав виключно з журнальних реклам. У мене з руки бриз
нула кров, і дама з огидою відскочила, пронизливо репетуючи. Я бачив 
її примружені люті очі, її скривлений від ненависті рот. На моє щастя, 
внизу, куди мене виштовхали кулаками й ногами, я в останній момент 
був врятований кількома робітниками, котрі, як виявилося, теж по
трапили у той квартал і, почувши мій розпачливий крик, кинулися до 
будинку й відігнали штурмовиків.

Два запахи залишилися зі мною назавжди: один — мастила, смоли 
чи асфальту, що асоціюється з образом худої, неповнолітньої дівчини, 
втікачки з виправного будинку, зіщуленої на якомусь ящику в кутку 
складу; другий — запах парфумів, змішаних з кров’ю, що так само 
мав свій двозначний код.

У той час я був настільки пройнятий класовою ненавистю, що, 
побачивши пещених дам, які сиділи влітку на терасах міських кав’я
рень або виходили з розкішних автомобілів перед великими магази
нами чи театром, машинально стискав кулаки і, зціпивши зуби, дивив
ся на розледачілих, ситих чепурух з собачками на повідцях чи на 
руках. Я ненавидів їх, їхніх псів, їхні машини, їхніх шоферів у галунах. 
Я відчував задоволення, коли помічав у їхніх очах переляк. Побачивши 
мене, вони стишували голос, а я з визивним виглядом проходив мимо, 
заклавши руки в кишені, одягнений у блузу, схожу на ті, що їх носили 
робітники з майстерень батька, де я тоді почав працювати. Я бачив, 
як вони переривають розмову, чекаючи, поки я пройду, і, знизавши 
плечима, відвертаються, вдаючи, що не помічають мене. У мріях я 
бачив іноді навіть гільйотину, лише змодернізовану, може, навіть 
увімкнену якимось кабелем у міську мережу і встановлену біля Трі
умфальної колони або навпроти Бранденбурзьких воріт, а то й на алеї 
Унтер-ден-Лінден, під знаменитими липами, перед сірою спорудою 
колишнього палацу Гогенцоллернів. Я з викликом дивився у вічі моїм 
ворогам, хлопцям в елегантних костюмах, дівчатам у формених сукнях 
якоїсь привілейованої школи чи пансіону для дітей з так званих шля
хетних родин, намагаючись, щоб у моєму погляді вони прочитали 
запеклу ненависть і презирство, віщування швидкої загибелі. І справ
ді, деякі з них тулилися одна до одної, збиваючись у групки, тривожно 
шепочучись між собою й зиркаючи мені вслід, коли я проходив мимо, 
демонстративно спльовуючи на тротуар і насвистуючи якусь величну 
мелодію. Але, на жаль, траплялись і такі, що, зауваживши мою вбивчу 
гримасу, тільки морщили носи або навіть вибухали образливим смі
хом: «Фраєр!» Або: «Гарний хлопець, шкода тільки, що такий сміш
ний! Глянь-но, Інго, які в нього злі очі. Кумедний, правда?»

Хтось говорив чи писав: «Політика — це вибір засобів, а не цін
ностей». Але це тільки так здається. Якщо те, що ми намагалися зро
бити в ті роки* аби збудувати греблю чи бар’єр перед фашистською 
загрозою, коли не вдасться відразу повалити загниваючий лад Вей- 
марської республіки, можна назвати політикою, то засоби, які ми за
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стосовували дуже часто, на жаль, не завжди були вдалими, а часом — 
просто самовбивчими; проте цінності, яким ми служили, залишались 
важливими і тривкими. Незважаючи на скептицизм, що відгородив 
мене від тих років, наче густа заслона туману, ті цінності все-таки 
збереглися. А може, то скоріше архів, сейф чи святилище, в якому 
зберігаються реліквії. Ще й досі — це умовний рефлекс, який, мабуть, 
ніколи не зникне, — якщо хтось уразить мене в те найчутливіше місце, 
я відразу ж внутрішньо здригаюся.

Справа Оппенгейма: незабаром відбудеться остаточне судове за
сідання. Дата ця аж двічі підкреслена червоним олівцем у календарі 
панною Аліс Берген, моєю вірною і неоціненною секретаркою, моєю 
правою рукою, моїм голосом сумління і так далі. Щоб пам’ятав, зга
дував щоранку, тільки-но гляну на календар.

Панна Аліс — зразок усіх чеснот: вона акуратна, як автомат, скру
пульозна і пунктуальна, як годинник найкращої марки — «Патек» чи 
«Шафгаузен», — причому повна доброзичливої делікатності і терпимо
сті до моїх, на жаль, таких численних вад. Вона не відзначається 
надмірною цікавістю, але коли я бачу, як вона порядкує, як працює, 
як стискаються її вузькі нефарбовані губи — затято чи обурено, я міг 
би запідозрити її в цьому. Проте вона пильна й уважна, реагує на 
кожен мій жест, на мій настрій, досить мінливий, наче барометр під 
час зміни тиску. Бо ж мене не назвеш ні врівноваженим, ні солідним, 
яким вона собі уявляє шефа. Вона всевідаюча, знає свої права і при
вілеї та їхні межі. Словом, іншої такої немає в цілій Федеріативпій 
Республіці. Додатковою її позитивною рисою є те, що в неї немає 
близьких родичів, для яких вона намагалася б уривати в мене час; 
вона неодружена, не має дітей. Живе виключно роботою й дрібними 
втіхами, що не загрожують ніякими конфліктами чи ускладненнями. 
Я ні разу не був з нею навіть у кав’ярні, не кажучи вже про кіно або 
театр, і вона ніколи не зробила анінайменшого натяку на це. Мабуть, 
їй навіть на думку не спадало якось перейти рамки, окреслені обо
в’язками секретарки адвоката, я б додав — секретарки, вартої особ
ливого довір’я.

Далі у зв’язку з процесом Оппенгейма. Слова Ернеста: жертви 
завжди з пристрастю мазохістів захищають своїх колишніх катів.

Я багато разів чув це, аж набридло.
— Ти мені це вже говорив тиждень тому. Забув?
Ні, він не забув, але хотів ще раз нагадати. Тільки й того. Так, 

принагідно.
Теорія про зачаровування жертви особою й особистістю ката ви

ведена, на мою думку, в основному з дискусії в колі молодих. А з 
другого боку — то не відкриття. Я багато читав на цю тему. Свої 
зауваження Ернест, зрештою, зробив не у зв’язку зі справою Оппен
гейма, а маючи на увазі двох попередніх моїх клієнтів, звинувачених 
за цією ж статтею.

Дальші Ернестові слова: жертви назавжди зв’язані зі своїми 
переслідувачами й мучителями. Бо терпіти примус — значить виявляти 
слабість, а слабість — річ ганебна, щось на зразок імпотенції, погодь
мося з цим. Ясно? Бути слабим, терпіти чиюсь зверхність над собою, 
покірно визнати чиюсь владу, бути предметом, який можна мучити 
скільки завгодно, — це не лише сором, а й злочин. З боку не ката, а 
жертви.
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Звідси вже близько до логічного висновку: то ми, наше покоління 
сорока — п'ятдесяти — і шістдесятирічних, на думку Ернеста і йому 
подібних, винне у всьому тому, що сталося в Німеччині і що тепер 
діється в усьому світі — від В’єтнаму до Болівії і від Конго до Індо
незії. Вижили ми виключно завдяки збігові обставин, недоглядові катів 
і винищувачів, яким забракло часу й терпіння, і тепер культивуємо 
наші давні риси: передусім пасивність, прагнення до ситості, навіть 
пересичення. Культивуємо наші нездійснені і незжиті мрії. По відно
шенню до всього, що діється навколо, по відношенню до самих себе, 
до молодого покоління — зручна безтурботність, підступно і брехливо 
виправдувана красивими слівцями, іноді навіть протестами, зверне
ними хіба що до господа бога, в якого, зрештою, самі давно не віримо. 
По суті справи, нас ніщо не обходить, крім власного добробуту. Нехай 
там десь далеко діється що завгодно, у якійсь Біафрі, — а де це, 
власне? Треба б зазирнути в атлас. У якійсь Греції, на Малайях, — о, 
то дуже далеко від нас! Справді, потворне, нелюдське, страшне, взяти 
хоча б фоторепортаж у «Штерні» чи «Квіку». Боже, що вони там ви
робляють! Але хто, власне? А в душі самі до себе, з цинічним, без
порадним зітханням: по суті, це нас не обходить! Це так далеко від 
нас. А ми маємо свій клопіт. Ціни зростають. Вибори на шиї. Своя 
сорочка ближче до тіла і так далі.

Я чекав, що слідом за цією нотацією, виголошеною цілком серйоз
но, як на вічі, почую імена-гасла, імена-програми, імена-символи, що 
сусідують одне з одним на транспарантах і в хоровому скандуванні.

Але цього разу було якось не так. Може, щоб не бруднити ті свя
тині, змішуючи їх з моїми гидкими справами, Ернест обмежився за
гальниками, які я вже стільки разів чув з його уст або й з уст його 
приятелів, що вже сам міг би виголошувати їх напам’ять. Я сказав 
йому про це, коли він замовк. Він відповів, що, як видно, того для 
мене все-таки замало. І що в моєму тоні вчувається начебто глузу
вання. Тож він рішуче заявляє, що це недоречно, і коли я і надалі 
буду таким, то він може втратити над собою контроль, хоч потім 
шкодуватиме про це. Отже, він попереджає мене — по-доброму, але 
категорично.

Я сказав, що з мого боку й мови не може бути про будь-яку 
зневагу до його святинь, а тим більше — про глузування. Що я говорю 
так само серйозно, як і він, що так само схиляюся і шаную їх. Дуже 
смішно виглядала і забавно звучала ота наша розмова чи суперечка. 
Цікаво: якби записати на магнітофонну плівку тон голосу, акценти і 
так далі, а потім, через якийсь час відтворити, то чи зумів би він, мій 
синочок, послухавши, зберегти серйозність, чи, може, все-таки засмі
явся б, бо почуття гумору йому не бракує.

Бачачи з виразу мого обличчя, що ця розмова не дає бажаних 
результатів, шо я не виглядаю цілковито знищеним, і, намагаючись 
все-таки наполягти на своєму, бути зверху, добити мене і остаточно 
викрити, він кинув риторичне запитання:

— Принаймні визнай, що ви всі отак міркуєте. Тому ти й захи
щаєш недобитків, колишніх «твердих» і «сильних», тих заслуженно 
пенсіонерів і ветеранів, хіба не так? Ну скажи! Ти не для заробітку 
захищаєш їх. В усякому разі не лише задля грошей, я знаю. АджЬ 
ти мені весь час повторював це і повторюєш до нудоти. І це вигля
д ає— погодься хоч раз зі мною — ще гірше. Жалюгідніше. Гидкіше* 
розумієш, старий? Ти відчув смак у тому, не приховуй. Це тобі дає
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эадоволення якогось підозрілого характеру. Мені здається, існує певний 
зв’язок сексуального типу між жертвою і катом. Так, так, абсолютно 
правильно! Адже я тебе знаю надто добре, і тому не сумніваюся, що 
ти потираєш руки, коли вдається ошукати справедливість і виправдати 
когось із тих поважних каналій. Я навіть можу собі науково це пояс
нити: вид незаперечного мазохізму. Ти, мабуть, завжди таким був. 
А може, не завжди, може, лише табір, в якому ти стільки просидів, 
зробив з тебе мазохіста і мученика. Співчуваю, але не заздрю. Чому 
ти, дивлячись на мене, так по-ідіотськи усміхаєшся? Це зовсім не 
смішно. Ти повинен не тішитися, а лікуватися, причому в спеціаліста. 
Розумієш?

Такою була одна з останніх наших розмов, якщо ту його лекцію 
на тему моєї моральності й мого зіпсованого характеру можна назвати 
розмовою. Після школи Ернест почав вивчати медицину у Франкфур
ті, і мені якийсь час здавалося, що він таки буде вчитися, що нарешті 
якось візьметься за розум. Однак під час другого семестру, він 
раптом з’явився у Кобленці, оселився на Штегеманштрассе, твердячи, 
що тепер не час для ідіотичного зубріння того, що мимрять лицемірні,, 
морально брудні старі негідники, євнухи, — це про професорів! — те
пер час повної внутрішньої мобілізації, підготовки акції і самої акції; 
ну й почалися ті мітинги, збори, невпинні диспути в моїй кімнатці біля 
контори, і в самій конторі, і десь у місті, коли я випровадив їх, бо 
мені було того вже забагато, а панна Аліс просто поставила ультима
тум: якщо так триватиме, то вона, хоч як їй шкода, не зможе працю
вати, бо ж існують, я мушу зрозуміти це, певні межі, бо контора пе
рестала бути конторою, а перетворилася в щось таке, що їй сороммо 
сказати, і так далі.

Хлопці з Ернестової компанії взялися за мене, щоб або переви
ховати, або остаточно поставити на мені крапку. Не знаю, що вони 
собі думали. Зрештою, це їх, мабуть, розважало, бо я міг терпляче 
вислуховувати їхні найгірші дурниці, нереальні теорії, провокаційні 
зачіпки, навіть образливі натяки щодо моєї особи. Правда, вони не 
могли ні образити, ні зачепити, а мої спостереження давали мені певне 
задоволення. Мало хто з мого покоління мав нагоду чути стільки часто 
суперечливих, просто абсурдних суджень, теорій чи думок. Я вміз 
слухати, а таких слухачів мого покоління, такого піддослідного кро
лика, такої морської свинки, щоб можна було перевіряти на них те 
чи інше, вони так легко не знайдуть. Я й їхні турботи сприймав все
рйоз — принаймні в них було таке враження; не обурювався з їхньої 
поведінки, мирився з їхнім оточенням, яке докладало всіх зусиль, щоб 
я нарешті запротестував і, звичайно, став посміховиськом. Вони тільки 
того й чекали, проте безрезультатно. Отже, з цього боку вони дали 
мені спокій, спрямувавши всі зусилля на політику, особливо на етику 
і мораль.

Серед моїх співрозмовників у той період (я назвав би його кан
целярським, бо все відбувалось у моїй канцелярії на Штегеманштрассе 
після обіду, ввечері, часом до пізньої ночі) був Тургенев, хлопець, 
безперечно, кмітливий і начитаний, з своєрідним почуттям гумору — 
на відміну від Фіделя чи кількох інших фанатиків, які сприймали все 
занадто серйозно і з похмурою люттю ненависників,— загалом по
блажливий щодо мене і моїх слабостей, обережний у висловлюваннях. 
Такий, здається, був педагогічний метод, що його він обрав у розмовах 
зі мною.
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Гуго при якійсь нагоді виголосив свою знамениту фразу про те, 
що якби він мав владу, то наказав би всіх старших, здається, від 
тридцяти років, за китайським прикладом — так, як це зробили в Кан
тоні з проститутками, — відбуксирувати у відкрите море і втопити. Це 
нібито єдиний радикальний, випробуваний метод.

Потім, коли я все-таки не стримавсь і посміхнувся, він сказав 
щось про мету, яка виправдовує засоби. Однак, перебуваючи, на мою 
думку, під дією якогось наркотика, він майже не міг говорити, язик 
у нього заплітався; тож Гуго надав слово Тургеневу. Той, зовсім тве
резий і в чудовій формі, почав приблизно так: здавалося б, що відома 
теорія про мету і засоби — то справа кінчена, скомпрометована, осуд
жена, і крапка, кінець. Він гадає, що я думаю так само.

Я визнав це.
Тоді він раптом жваво і з блиском в очах парирував.
— Якраз і ні. Зовсім не так. То ви дуже наївні, а може, настільки 

пройнялися опортунізмом і брехнею, що справді повірили в цс, за
плутавшись у нюансах. Єзуїтство, фарисейство, море цинічної облуди 
і так далі, і так далі, — ну? Паскудно все це, правда? Я кажу про ці 
бридкі засоби для досягнення високої мети. Так ось, я запевняю, що 
так кажуть лицеміри. В цьому суть.

— Приклади, — перебив я. — Приклади, будь ласка. Самих слів 
замало, потрібні факти, які обгрунтували б вашу карколомну кон
цепцію.

Тоді зі слів Тургенева і з дискусії, яка розгорнулася принагідно, 
я дізнався, що то я сам і такі, як я, тобто «колишні люди», покоління, 
яке «сходить» або яке «спихають силоміць» з арени життя («Як довго 
ви ще маєте намір жити?» — це звернувся до мене Гуго чи хтось інший, 
уже не пам’ятаю), — задля власної вигоди міркують саме в такий 
♦спосіб, схематично і поверхово, типово для дрібного міщанства. А на
справді проблема виглядає так — цей висновок Тургенев спеціально 
адресував мені, — що теорія, про яку йдеться, на його думку, по-перше, 
все ще жива, а по-друге, вона не лише актуальна, а й весь час за
стосовується, бо ж практично інакше неможливо робити, це ми тільки 
переконуємо себе, ніби робимо інакше.

— Ви хотіли прикладів; ось вам перший-ліпший — війна. Навіть 
така, яку називають вимушеною, оборонною, справедливою чи як там. 
Це ваше, не моє визначення, ваша ще одна лицемірна вигадка. Для 
мене будь-яка війна — зло і не варта життя навіть однієї людини. По-

.слухайте: навіть однієї! А тим часом на тій нібито справедливій війні — 
не будемо виходити за межі ваших умовиводів — вбивають мільйони 
людей. Хіба не так? Бо інакше й неможливо. Навіть у визвольних 
війнах гинуть не ті, хто винен, а проста людина, як кажуть ліберали, 
настільки ще несвідома, що дозволила втягнути себе — так кажуть 
пацифісти, а не я, — а отже, не дезертирувала, не втекла, вою
вала, думаючи, мабуть, що обороняє вітчизну, власну сім’ю, справед
ливість, правду! І якби навіть бідолаха мав рацію, якби й справді так 
було, якби він боровся за праведне діло,— отже, мета була б високою 
і справедливою, чи не так? Погоджуємося з цим? Вибачте — а засоби? 
Засоби — то вбивство людей, яких той, що вбиває, навіть ніколи досі 
не бачив, які перед ним ні в чому не завинили. То безіменна особа, 
в яку стріляють, яка гине через мене, від моїх рук, від рук справед
ливої людини, що бореться з доброю метою. Ну й що? Хіба давня, 
начебто єзуїтська теорійка, не є все ще живою і актуальною? А ре
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волюції? — заговорив він за хвилю, не дочекавшись моєї відповіді. — 
Революції — це справа не тільки потрібна, а просто необхідна, як онов
лення тканин у людському організмі, лущіння шкіри, відкидання того, 
що відмерло, зотліло; це оновлення, відродження, молодість — хіба 
не так? Ну от. Революція ж, погодьмося з цим, мусить руйнувати, ви
рівнювати місце під нову будову, випалювати те, що зогнило і струх
лявіло. Немає, не було і ніколи не буде мирних революцій. Революція 
половинчаста, без цілковитого знищення старого, реакційного, рево
люція в рукавичках — це заперечення самої себе. Це принцип, який 
наперед прирікає всі зусилля на невдачу, це терпиме ставлення до 
тих зародків, з яких не сьогодні, то завтра народяться контрреволюція 
і білий терор. Отже, мета найкраща з кращих — цілковите оновлення 
світу, а засоби? Гільйотина, мур з екзекуційним взводом, заслання, 
військово-польові суди і так далі. І ніхто з нас ні на хвилину не за
вагається, обираючи саме такі неделікатні методи, бо вони єдині, 
неминучі, виправдані досвідом багатьох поколінь, бо їх виправдовує 
така велика мета, як перемога революції, локомотива історії. Маю я 
рацію чи ні?

Компанія, що мальовничо розмістилася на дивані, на підлозі, на 
краю мого письмового столу, з якого я похапцем згорнув що міг, у 
приймальні, навіть на порозі ванної, двері до якої були відчинені нав
стіж, закричала хором, що саме так, що всі про це знають, що він, 
Тургенев, безперечно має рацію.

— Отже, ми всі, крім вас, пане адвокат, погодилися з тим, що 
висока мета виправдовує паскудні засоби, хоч нас учили, що це прин
цип єзуїтський, макіавеллістський, ухильницький?

Знову викрики. Котрась із дівчат, що досі лежала на животі біля 
мене, підвелася на ліктях і почала щосили тарабанити долонями по 
підлозі. Коли трохи стихло, слово взяв Фідель, щоб продовжити думку, 
почату Тургенєвим, якого втомила довга тирада. Фідель почав скан
дувати, як досвідчений оратор:

— Отже, друзі, будемо протестувати до кінця! А якщо цього вия
виться замало, якщо людство не опам’ятається, то запалимо шнур і 
висадимо в повітря цей прогнилий, дурний світ! Будемо кидати бомби 
на банки і висаджувати в повітря станції метро, будинки телебачення 
і радіо, редакції газет, що обдурюють людей, кінозали, театри, музеї, 
антикваріати й університети! Стрілятимемо в імперіалістів, де б вони 
не були! Будемо винищувати їх до ноги! Наших батьків і наших ма
терів, якщо вони проти нас! Щоб жоден... щоб ніхто з них! Ніхто! 
Ніхто! Бо наша мета висока, отже, й засоби, що ведуть до неї, ви
правдані, опромінені її сяйвом! Будемо вбивати американців у В’єт
намі та їх найманців у Латинській Америці! Катів, котрі замордували 
Че! Будемо підтримувати революцію, де б вона не вибухнула: в Греції, 
у Таїланді, у Перу, в Чілі, у Венесуелі і в Болівії! Боротимемося без 
перепочинку і без жалісливості й вагання! З гнилим ревізіонізмом, що 
маскується під марксизм, і з марксизмом, який давно перестав бути 
ним, а тільки підробляється під нього! З диктатурою справа, зліва і зсе
редини! З усіма!

Я подумав: добре, що піді мною ніхто не живе, а то вже прибіг
ли б протестувати; але й так чути ті крики аж на вулицю і в готель 
«Вікторія», що навпроти. Я визирнув. Справді, у вікнах другого по
верху з’явилися дві покоївки. З непідробною цікавістю, перешіптую
чись і штовхаючи одна одну ліктями, вони придивлялися до нас. Тож
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я підійшов до вікна й зачинив його. Нічого не поробиш: душно, але ж 
інакше не можна. Фідель суворо глянув на мене, зірвався з підлоги й 
закричав:

— Навіщо ви зачинили вікно? Нехай чує весь світ! Нам саме це й 
потрібно. Не треба затикати нам рот! Відчиняйте!

— Весь світ — будь ласка, — спокійно відповів я, — але зовсім не 
обов’язково, щоб чули люди навпроти. Адже йдеться не про них, прав
да ж? Зрештою, мені це не потрібно. Або перестаньте так галасувати, 
або...

Фідель замовк, знову сів на порозі ванної й насупився. Одна з 
дівчат, руда така, з довгим волоссям, погладила його по спині, потім 
по голові, кінчиками пальців по щоках. Він не ворухнувся, сидів за
мислившись. Тоді вона поцілувала його в лоб.

Іншого разу вся компанія так голосно скандувала, що між нами 
знову дійшло до сутички. Фідель і ще кілька, серед них і та руда дів
чина з великими персами, у светрі, вибігли на вулицю і почали вигу
кувати перед «Вікторією» те саме гасло. Аж нічний швейцар вийшов, 
бо було вже десь після дванадцятої. Я позачиняв вікна, погасив світло 
в конторі і відійшов у глиб кімнати — начебто мене немає. Решта ком
панії потемки вийшла, вже без галасу. З-за рогу Бангофштрассе з’яви
лися двоє поліцейських. Тоді групка вирішила відійти від «Вікторії», де 
швейцар намагався їм щось розтлумачити. Здалеку, з Вікторіаштрассе, 
я ще якийсь час чув їхні голоси.

Але тоді, коли Фідель образився і замовк, а руда дівчина силку
валася якось його розважити, кидаючи на мене вбивчі погляди, на
певно осуджуючи за таке ставлення до пророка, інша дівуля, яка 
лежала майже біля моїх ніг, почала ритмічно плескати в долоні, гор
танно щось вигукуючи. Це був, здається, протест проти кривди, якої 
я завдав їм усім, образивши Фіделя. Я не без задоволення дивився на 
дівчину. Вона імпонувала мені своїм непідробним ентузіазмом. Тим 
часом від тютюнового диму зробилося аж темно, просто нічим було 
дихати. До того ж давалася взнаки зневага більшості з них до такої 
речі, як ванна, очевидно, з огляду на те, що вона належить до міщан
ських атрибутів і свідчить про розніженість загниваючого імперіаліз
му — слова Туго, виняткового нехлюя і теоретика в цій галузі. Особли
во від дівчат, що вінком розляглися навколо мене на підлозі, поширю
вався солодкаво-нудотний запах розіпрілого тіла. Жодна з них, я га
даю, не користувалася дезодорантом чи одеколоном, а тим більше ду
хами: це ж продукти капіталістичної культури, яку вони відкинули, яку 
зневажали.

Отже, я був змушений підійти до вікна і розчинити його навстіж. 
Усе ще насуплений і похмурий Фідель, якого руда дівчина і досі гла
дила по щоці й шиї, понуро зиркнув на мене й буркнув басом:

— Що, капітулюєте, так? Воля більшості перемогла. Вікно відчи
нене, аби весь світ почув, що ми маємо власний, особливий погляд на 
багато які справи і що ми ніколи не здалося! Ніколи! — закінчив він 
з притиском.

Я глянув на нього і, відчувши, що він чекає відповіді, сказав:
— То ваша справа. Проте я б хотів, щоб такого тут більше не 

було. Оті крики, розумієте? Можна сперечатися, чому б ні, але ж якось 
спокійніше.

Він одвернувся і щось пробурмотів. Руда дівуля обняла його за 
плечі і притулилася до нього всім тілом. Навіть поклала на нього
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ногу, потягуючись і вигинаючись. Вони зовсім не соромилися. Дівчина 
муркотіла, як кішка, цілуючи його щораз палкіше в спітнілу й червону 
шию, відгорнувши з неї довге нечесане ВОЛОССЯ. Я відвів погляд.

Тоді до мене підсів Тургенев. Вій доброзичливо і спокійно усмі
хався, поправляючи окуляри. Тихим голосом людини, яка все-таки не 
втратила надії кінець кінцем навернути мене в свою віру, він почав 
роз’яснювати, наче тупій дитині, теорію «мета виправдовує засоби». 
Йому, видно, було ще мало. На щастя, він висловлювався не так пиш
номовно, як Фідель.

Що ж, не вдалося переконати мене, та, зрештою, він цього і не 
прагнув. Важливою була, безперечно, та дискусійна чи діалектична 
вправа, ніби семінарське заняття для всієї групи. Я ж мушу зрозу
міти, що, наприклад, не всі дівчата, які тут сидять, достатньо підго
товлені. Вони ще не навчилися правильно міркувати, діалектично мис
лити.

— Так само, як і ви, пане адвокат. Ви мусите це оцінити і навіть 
бути вдячним нам. Бо при нагоді — хоч ми не ставили собі метою 
переконувати вас, навіщо це, ви ж розумієте, правда ж? — при нагоді 
ви все-таки щось лизнете. І то добре, га? Як ковток джерельної води, 
як промінець сонця в погребі. Принаймні так мені уявляється. А хоч 
би й законодавча влада?! — шепнув він мені майже на вухо, зруч
ніше вмощуючись на письмовому столі й довірливо нахиляючись до 
мене, а водночас безцеремонно відпихаючи колінами дівчину, що си
діла біля нас. Та мовчки відсунулася, ховаючи під себе довгі ноги у 
витертих джинсах. Я, слухаючи п’яте через десяте ту балаканину, 
дивився на її руки, коли вона відповзала боком. — Ви як юрист, — 
навіть більше, бо ви судовий оборонець, — повинні, мабуть, зрозуміти 
всю складність справи, її специфіку, навіть щось цікаве сказати нам 
на цю тему. Такий досвід — боже милий! Наприклад, кара. Я думаю 
про сентенцію вироку, що грунтується на тому чи іншому параграфі 
кодексу. Сама мотивація кари не є простою, а що вже казати про 
іншу проблему: хто має право визначати цю кару. В ім’я чого чи кого? 
Ви мовчите. Мене це не дивує. Я теж мовчав би на вашому місці. Бо 
ви або мусили б заперечити все те, що визнаєте за основу своєї спе
ціальності, фаху та способу мислення юриста, і раз назавжди відки
нути тогу судового оборонця, взагалі все, що має якесь відношення до 
так званого виміру справедливості, або ж забрехатися остаточно. А 
ви цього не хочете. Бо у вас ще є залишки порядності. Правда, це 
порядність людей безхарактерних, драглистих, але й те добре. Зупи
нимось поки що на цьому. Ви мовчите, але я здогадуюсь, що ви ска
зали б мені на це, якби не соромились. А саме: що вироки виносяться 
в ім’я справедливості як такої. Добре, але що це таке, ота справед
ливість? Я не знаю істинного, не схематичного визначення, а ви? Ви 
додасте, що ще в ім’я суспільного ладу; о, тут вже щось є, крихітка 
правди. Ви захищаєте свої права на визиск, на управління, на взаємне 
оббріхування задля власної вигоди і душевного спокою. Я цілком це 
розумію. Такий лад. Добре. Але ж я якраз намагаюся зруйнувати 
його, готую себе на роль руйнівника, винищувача, викорінювача, і ви 
чудово це знаєте, але мовчите як могила. Бо ви ніколи не зізнаєтеся 
в тому, що боїтеся саме таких, як я. Та повернімося до того ладу, 
якому ви вірно служите, який я глибоко зневажаю і маю намір зни
щити. Цей лад реально існує, однак треба додати прикметник, озна
чення, який саме це лад. Немає, принаймні я не знаю, ладу без цього
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уточнюючого слова. Зрештою, ви теж про це знаєте. Отже, ви стоїте 
на сторожі певного ладу, а не якогось там фікційного, анонімного, 
правда? Ну от. Погодилися хоч із цим. Справедливість сама по собі, 
як я вже казав, — це поняття, яке, можливо, й гарно звучить, але 
небагато значить. Як і, наприклад, демократія. Бо, власне, що це 
таке? Позавчорашнє меню. Макулатура понять! Смітник! Закон — це 
обом нам відомо — був сформульований так чи інакше конкретними 
людьми для захисту конкретних, реальних інтересів, а не ангелами для 
ангелів. Не будемо загортати ці речі у вату. Отже, ми вже знаємо, 
що значить справедливість, суспільний лад і хто для кого встановив 
саме такі правила поведінки, обумовлені кодексом. Хто і для кого 
збудував усі ці юридичні, та й моральні і етичні — воно все зв’язане — 
бар’єри й перегородки. Ми з вами тільки марнуємо час. Мені здається, 
що ми говоримо про ясні й досить зрозумілі справи, тільки от фаль
сифіковані й умисне заплутані. Різні моральні табу. Не торкатися! 
Не наближатися! Святиня! А ми наважуємося не лише торкнутися, 
•але й добряче трусонути. А якщо я, запитую вас, маю намір зруйну
вати цей лад, бо він мені не подобається, тоді що? Ваша поліція буде 
мене переслідувати. Ваша справедливість за вашими параграфами за
судить мене. А що буде, коли мені вдасться перекинути все догори 
дном і заволодіти країною, Європою, усім світом, коли я встановлю 
повий лад? Здогадуєтесь, до чого я веду? Тоді я продиктую нові за
кони, в ім’я нової справедливості, відмінної від тієї колишньої, діамет
рально протилежної. І що тоді залишиться з усієї цієї проблеми? Все 
дощенту розвалене, на місці зруйнованого — нове, а назви ті самі. 
Знову справедливість, суспільний лад, закон і так далі. Все це зали
шиться, лише буде протилежністю тому попередньому. Біле дорівнює 
чорному. Адже одне і друге — кольори. Два кольори. Але слово «ко
лір» — нічого не означає, як і символи, про які ми говорили: справед
ливість, лад, порядок, чесність і так далі, і так далі. Сам колір — це 
ніщо. Лише такий, а не інший— то вже щось. Чорний колір, білий 
колір, червоний колір. Аж поки знову не зміниться, — додав він і по
сміхнувся безтурботно, а може, навіть з відтінком упертого скепти
цизму.

Довгонога дівчина, що сиділа по-турецьки біля мене на дивані, 
позіхнула так широко, що я чітко побачив її рожеве піднебіння і ясна, 
а також верхні й нижні здорові і дуже білі зуби. Враз вона ніби 
здригнулася, може, від холоду, бо вечоріло і від вікна повіяло свіжі
стю. Здригнулася й зіщулилася ще більше, підтягуючи ноги під себе. 
Помітивши, що я дивлюся на неї, вона знову демонстративно позіх
нула. Вуха в неї теж були гарні.

— Вільна гра сил, — сказав Тургенев. — Так, це одне ще чогось 
варте. Переважить, звичайно, те, що молодше, дужче, здоровіше. Пи
тання часу. Рік, два, десять. Проблема біології, а не політики. Пови
мираєте ж. Від обжирання, пересичення. Ваші животи, ваші звапнілі 
артерії. Ядуха і теде. Рак, склероз, водянка, діабет. Автомобільні 
катастрофи теж слід урахувати. І так гоступово викришитеся, викри
шитеся... І ми будемо встановлювати закони. Отже, як самі бачите, 
ніякої справедливості, ніякої вищої міфічної сили, лише вільна гра 
реальних, земних сил — тих, що поступаються, і тих, що наступають. 
Теорія і практика. Маоїзм — хронологічно наймолодша і найбільш 
послідовна система в даний момент. Решта— то минуле, смеркання. 
Але не про це йдеться. Повернімося ще раз до моральної чи етичної
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оцінки того проклятого лицемірами принципу «мета виправдує засо
би». Вирок, який в ім’я закону забирає в людини свободу, найбільшу 
цінність, якою людина володіє, крім свого життя, — це жорстокий за
сіб, погодьмося. Ви скажете мені, що він необхідний, оскільки необ
хідною, слушною і виправданою є оборона. Такою необхідною оборо
ною в даному випадку є захист ладу, про що ми вже говорили, і сві
домість цього виправдує обмеження свободи винного й засудженого, 
його ізоляцію, щоб він не міг шкодити. В ім’я фікції, якою є абстракт
но трактована справедливість і охорона ладу,— а ми знаємо, що це 
таке, отой лад, — ми забираємо в людини її найбільше благо — сво
боду. Я маю на увазі взагалі обгрунтування права, яке пред’являє 
будь-хто на засудження іншої людини. Тут єдиним виправданням може 
бути революція, що нівелює все. Але це не є правом набутим чи на
даним, а узурпацією. А отже, фактом, а не фікцією. І до цього не має 
ніякого відношення жоден кодекс, оскільки революція, перевертаючи 
все догори дном, встановлює нові правові виміри, творить нові кодек
си. Це єдина реальна правда, а все інше — дурниці, взаємне оббріху
вання, лицемірство. Отже, врешті-решт виходить по-моєму: мета ви
правдує засоби. Безумовно. І обидва ми давно це знаємо. Різниця 
тільки та, що я в цьому зізнаюся, хоч, можливо, жалкую, ви ж запе
речуєте, відступаєте, намагаєтеся обманювати до кінця. Може, ко
лись, як знищимо цей устрій — взагалі всі ще існуючі устрої — і зні
велюємо все, ми придумаємо щось зовсім інше, краще й доцільніше. 
А поки що... Що поробиш?! І вже останнє запитання: як ви гадаєте;
хто з нас цинік — ви чи я?

Я неохоче щось пробурмотів, бо він вимучив мене; і в той же ча^ 
я відчував, що в його безладній балаканині є не одне зерно правди.

— Софістика, та й тільки. Можете вірити чи ні — то однаково. Але 
воно має такий вигляд. Нічого ви не змогли мені довести. Пусті слова. 
Софізми.

Він захихикав, радісно потираючи руки, подивився на мене крізь 
товсті скельця своїх окулярів і м’яко сказав:

— Я саме цього й сподівався. Чекав на це. Браво! Значить, все 
правильно. Я не помилився. Страшенно вдячний вам за це признання.

Я дивився на зіщулену дівчину, що сиділа біля моїх ніг.
Вона залишалася ніби байдужою, тоді як інші дівчата все брали 

всерйоз, переймаючись почутим. Прибічниці, які в разі чого зуміли-б 
видряпати очі противникам. Стан збудження, який я весь час спосте
рігав у них, можна порівняти з наркотичним трансом. Проте я був 
переконаний, що лише незначна частина їх будь-коли зазнала тієї не
безпечної втіхи, за винятком, може, невинної маріхуани в сигаретах* 
купованих вільно і дешево у нас або в якомусь із сусідніх великих 
міст. Зрештою, наркотиком може бути і музика, особливо джаз, і .вза
галі ритм, ритмічна несамовитість, захоплення ритмом, таке поширене 
тепер. Атмосфера істерії, що панує навколо відомих співаків, ідолів 
нашої доби. Інколи наркотично діє і хеппенінг. А ще, хоч і не такою 
мірою, молодіжні віча, масові політичні маніфестації. Таке обличчя на: 
того дня, як дещо патетично висловилася пані Вайлер. Нашого Сьо
годні з великої літери.

Кілька разів я був присутній як свідок, як пасивний споглядач на 
таких істеричних мітингах молоді. Саме ім’я великого Мао, висолошет 
не в належний момент і відповідним тоном, примушувало деяких дів
чат втрачати самовладання. Це скидалося на спалах епідеімії. До
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сить було почати одній, щоб за нею включалися й інші. Раптовий 
перехід від цілковитої апатії, яка, зрештою, теж могла бути наслід
ком моди чи пози, до збудження, до евфорії. Можливо, медицині не
важко було б з’ясувати це явище, дати йому наукове визначення. 
Воно, безперечно, має криптоеротичну основу. Як і всяка істерія, а 
можливо, всякий справжній фанатизм. Деякі хлопці, хоч і значно рід
ше, наслідували приклад дівчат. Поводилися так, як і вони. Пере
важно ті, котрі й у фізичному відношенні мали в собі щось жіноче. 
Буйні чуприни із старанно викладеними кучерями, на відміну від роз
патланих, брудних суб’єктів типу Гуго чи Фіделя. Дівочі рухи, харак
терне вигинання в талії, деякі деталі одягу. Пристрасть до дрібничок, 
ланцюжків, брелоків. Ернест — ні. В ньому, я думаю, — це мене вод
ночас і тішить, і хвилює, — переважає культ мужності, хоч і він, під 
впливом молодіжної моди, носить довгу зачіску.

Моє покоління було все-таки іншим. Ми інакше реагували на 
дійсність, яка була небезпечною, тоді як зараз в очах молоді вона 
може здатися щонайбільше вартою зневаги, безідейною, ситою і ци
нічною. Утасть дівчат у наших мітингах і організаціях обмежувалась 
невеликою групою найбільш активних. Вони намагалися бути схожими 
на хлопців, а тепер багато хлопців уподібнюється до дівчат. Згідно 
з різними модними теоріями, порівняннями, з історичним досвідом, 
це мало б свідчити про близькість епохи занепаду, ери загибелі. Як 
у Римі напередодні навали варварів. У такі періоди чоловіки часто, 
так би мовити, ожіночуються, звичаї стають розгнузданими, секс пе
реважає над іншими сторонами життя.

За моєї молодості було навпаки. Жіночі риси зневажалися. На
приклад, наші дівчата, ті політично активні, хоч і неповнолітні борці, 
вважали звичайне кокетство гріхом, міщанським пережитком, негід
ним свідомої жінки, справжнього друга мужчини. Слід додати, що 
серед нас не було дітей буржуазії, тоді як тепер майже всі молоді 
«сердиті» — вихідці з її середовища. Тодішні нечисленні наші товари
ші, що походили не з пролетаріату, залишалися під нашим постійним 
пильним наглядом. Ми не довіряли їм. Ми передчували диверсії, по
боювались агентів, провокацій. Ми жили під постійною загрозою, у 
стані постійної мобілізації, під високою напругою! Як в обложеній 
фортеці. А що знають про це сучасні «бунтарі»?

Коли нам у ті роки загрожувала постійна небезпека, то молодим 
контестаторам практично ніщо не загрожує. Вони мусили б пересту
пити якийсь поріг, за яким власті будь-якої держави рішуче кажуть: 
досить! Далі — ні кроку! Але поки що нічого такого не передбачається, 
принаймні в серйозних масштабах.

Ми зовсім не були істериками. Наївними — можливо, але не істе
риками. Зрештою, істерія не була і не є пролетарською рисою; це про
дукт міщанської культури; феодали теж не були істериками, а їхній 
романтизм, який так п’янив наслідувачів, тих, хто охоче відкинув би 
все аж у середньовіччя, був рисою поверховою, не сягав глибоко, не 
був розкладницький чи руйнівним, як неоромантизм занепадників у 
сучасну епоху.

Але чи мені вдасться тепер, через стільки років, точно усвідомити, 
яким я був тоді? Деякі дрібниці дуже легко забуваються, бо не в’я
жуться з картиною, яку ми собі витворили чи вимріяли. Деякі речі я, 
напевно, спрощую, про деякі намагаюся не пам’ятати, ще інші — схе
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матизую. Думаю і кажу: це мусило мати такий вигляд; добре, але 
який вигляд воно мало справді? Цього я не знаю.

Ми становили меншість і розуміли це, хоча й недооцінювали 
серйозності ситуації. І як наслідок — не змогли вплинути на хід подій. 
Нас ставало дедалі менше. Одні потрапляли до рук поліції, інші, 
втративши запал і. зрікшись усього, дезертирували зі страху. На жаль, 
бували й такі, причому немало, що перейшли від нас у ворожі ряди.

А теперішні «сердиті»? За що, власне, вони борються? Який новий 
лад хотіли б запровадити? Мабуть, вони самі добре не знають. А по
ряд з ними, синами панівного класу, але збунтованими, — проти чого? 
проти зовнішніх проявів чи, що досить сумнівно, проти основ ладу, — 
існує маса пролетаріату. Яка вона? Цього ми теж не знаємо. Молоді 
робітники, матеріальне становище яких поліпшується, живуть інакше, 
а відомо, що буття визначає свідомість. Невже роль пролетаріату, цього 
парії, зіпхнутого вниз, позбавленого прав, який живе на грані злид
нів, перейшла тепер до приїжджих робітників? Ті сотні тисяч, тепер 
вже мільйони іноземних робітників, — турки, югослави, італійці, араби, 
бозна-хто ще? — які не мають права участі у виборах, є першими на 
випадок нестійкої» кон’юнктури в черзі на звільнення з роботи і ви
селення з країни, які живуть у гетто, в непевності і на задвірках життя?

Отже, звідки, з якого середовища почнеться основна атака, штурм 
позицій істеблішменту, ладу і порядку? Студенти становлять тепер 
в усьому цивілізованому світі велику армію, на яку всі мусять зва
жати. Нову силу, про яку, по суті, ми і не все знаємо. Університети 
перетворилися в центри боротьби, бунту, протесту. Невже під боком 
у нас. традиціоналістів, що звикли до схем, до колишнього поділу 
суспільства, формується якась нова верства, навіть армія, клас, третій 
чи четвертий? Це суперечило б моїм поглядам. Але хіба закони діа
лектики, яким я залишився вірний, не змушують рахуватися з чимось 
таким? Немає, я вважаю, незмінних і постійних форм. Все тече! Поки 
хтось знайде інше, точніше визначення, можна умовно вважати мільйо
ни студентів чимось на зразок нового, окремого суспільного класу. 
Адже студенти керуються власними законами, незважаючи на соці
альне походження та інтереси тих класів, з яких вони вийшли.

Невже саме ця нова сила підніметься на штурм? Студенти ата
кують при будь-якій нагоді. Вони ще поступаються поліції, суспільству, 
що налякане і здезорієнтоване зрадою власних сипів і дочок. Вони 
поступаються суспільству, <що прагне спокою, але як довго поступа- 
тимуться? Адже сили їхні зростають. Вони створюють не лише су
спільно-політичний, а й звичаєвий рух, моду. А мода — це сила. З 
модою іноді важче боротися, ніж з певною політичною організацією

Ще одне спало мені на думку, коли я рано-вранці, збираючись 
на судове засідання в справі Оппенгейма, здається, востаннє перегля
дав папку з його документами, щоб дещо пригадати: котрийсь із хлоп
ців, приятель мого Ернеста, сказав одного разу без вагання й натяків, 
що мораль — це поняття дрібноміщанське в самій своїй основі. Прхь 
сто, як він висловився, димова завіса для прикриття власного свип 
ства. Зручний виверт, привід — і тільки. Мораль, — доводив він, — 
виключно справа тактики. В кращому випадку — стратегії. Бояпудн. 
іноді, у хвилини відвертості, зізнаються в тому,* що вони використо-. 
вугсль моральні засади як тактичну зброю, лицемірно роблячи засте
реження про те, що в стратегії вони і далі керуються незмінними за
конами, просто етикою, без будь-яких додатків, а з нею жартувати
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не можна. Заявляючи це, вони не здають собі справи з того, що 
жартують. Згідно зі старою школою, етика, про яку вони говорять, 
не змінилася з часів покійного Вільгельма II і професора Унрата. На
туральне право, нібито дароване богом, здавна служить предметом 
для жартів, з яких вони самі сміються, коли їх не чує хтось зі сто
ронніх. Зате циніки вже одверто говорять про етику як зброю, придатну 
для стратегії. Іншою, по суті, мораллю керується політик, <він завжди 
знайде достатню кількість доказів, щоб представити її як єдино обо
в'язкову; іншою — священик, який, зрештою, завжди є певною мірою 
і політиком, який оперує лише трохи відмінними методами, запозиче
ними з арсеналу так званих законів божих, і вдається до такої відо
мої — якщо йдеться про католицьку церкву — зброї, як сповідь, чудо
вого джерельця підслуховування, а водночас пропаганди, нашіптува
ної і неконтрольованої; іншою — поліцейський, іншою — суддя, а ще 
іншою — поважний глава міщанської сім’ї, торговець чи промисловець. 
Слід звернути особливу увагу і на методи виховання, на моральні 
закони — а вони є засобом натиску, — використовувані педагогами під 
час передачі вихованцям, ще недостатньо сформованим умам, всього 
того, що в даний час, у конкретному устрої видається важливим, ос
новним і називається законом божим чи натуральним, або лише мо
ральним. Ясна річ, незмінно обов’язковим. Взяття під сумнів тієї най
важливішої засади, якою є незмінність, — це поразка, вибиття із сідла, 
початок кінця цілої епохи. Навіть керівники революції, перемігши, 
відразу стають консерваторами. І це цілком зрозуміло: здобувши пе
ремогу, вони не прагнуть до дальших змін чи радикальніших реформ, 
щоб не втратити владу, а отже, найважливішого — становища в житті. 
Кар’єра вимагає стабілізації, періоду тиші і нерухомості. «Процес 
отруювання молодих умів від самої колиски через гімназіальну лаву 
аж до військової служби й університетських аудиторій триває безпе
рервно. і ми вирішили насамперед покінчити саме з цим»,— сказав 
той юнак, найближчий приятель мого Ернеста, хлопець з оголеним 
торсом, зі спадаючими на плечі золотими кучерями, з лазуровими 
очима й дівочими губами. Говорячи все це спокійно, притишеним го
лосом, але наче в якомусь натхненні, він дивився кудись поверх мене, 
немовби виголошував своє кредо в простір. Він був дуже гарний у 
цей момент, просто чарівний. Я дивився на нього зі справжнім задо
воленням, наче оглядав ожилу статую грецького юнака, атлета, в 
жестах якого було і щось дівоче, ефеба чи, може, навіть напівбога. 
Гне лише я був зачарований ним. Всі його товариші з захопленням 
дивилися на нього. Не кажучи вже про дівчат.

А він провадив далі:
— Здавалося б, давно всі знають, що про це думати, але людина, 

яку дресирують протягом багатьох поколінь, звикла до подвійного 
мислення, адже зручніше жити у брехні. Люди давно вже остаточно 
розклалися. Жити в лицемірстві безпечніше й вигідніше, аніж у про
тесті й боротьбі. Отож вони й схиляються перед силою і брехнею. 
І навіть самі перед собою не признаються, що, по суті, десь у глибині 
душі вони насміхаються з істин, у які їх примушують вірити звичай, 
рутина, добрі манери, вигода. На зразок вигідного табу: краще мов
чати'. А ті нечисленні, котрі насмілились уголос заявити, що король 
гОлий:, іконоборці та єретики, ідуть, як заведено споконвіку, на вог
нище або за грати притулку для божевільних. Позавчора так було 
скрізь, сьогодні так є ще в багатьох країнах, але хіба вічно мусить
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так бути? Як зручно того, хто стоїть на заваді, назвати не злочинцем, 
а божевільним. Божевільний не буває мучеником. Божевільний — по
няття медичне, а не політичне. Божевільних замикають, але не для 
того, щоб карати, а щоб ізолювати їх від здорових і лікувати. Це 
виглядає благородно, правда?

Він адресував це запитання не мені, не чекав відповіді, говорив 
сам до себе, напевно, лише для того, щоб почути власний голос. Мож
ливо, він уявляв собі, що промовляє перед якоюсь великою аудиторією.

Пані Оппенгейм перестріла мене якраз перед засіданням суду. 
Чатувала на проході. Мені не вдалося уникнути ні зустрічі з нею, ні 
розмови, тепер уже зовсім зайвої.

— Пане адвокат, як ви думаєте? Ви справді переконані, що вони 
не засудять мого чоловіка?.. І що, як ви нам останнім разом обіцяли, 
все піде швидко, майже так, якби суду взагалі не було? Бо я дуже 
боюся, пане адвокат... З його хворим серцем... Якщо, не дай боже, 
третій напад... Він би вже цього не витримав... Уся надія на вас... — 
і так далі.

Я заспокоїв пані Оппенгейм, як міг, і швидко, випереджаючи її, 
побіг на другий поверх широкими, вичовганими сходами. В коридорі 
біля залу суду, як виявилося, на неї чекав її чоловік. Я вдав, що не 
помічаю його. А він мене, можливо, справді не помітив. Сидів він на 
лавці під вікном, зіпершись на палицю із гумовим наконечником, одяг
нений в елегантний темно-синій костюм. У великих чорних окулярах* 
Здавалося, він дрімав.

В чудовому настрої, — а на той мій стан вплинули, певно, і гарна 
погода ранньої осені, і чудове травлення після кількаденного легкого 
захворювання на шлунок, — щось мугикаючи про себе, я зайшов до 
кімнати адвокатів, де вже сиділо кілька моїх колег, розмовляючи про 
всяку всячину. Зайшов і прокурор Ніденталь. Ми потисли один одному 
руку.

— Ну як? — запитав він, вдягаючи тогу.— Починаемо? Це трива
тиме недовго. Ми ж обоє розуміємо, що додаткове положення від дру
гого серпня, — але ж ви маєте щастя! — власне, залагоджує все. Це 
буде чиста формальність. Я вже здаюся. — І він, сміючись, підняв 
обидві руки вгору.

В залі небагато людей. Пані Хільда, кілька її знайомих, якийсь 
літній чоловік, з вигляду військовий у відставці. Давно минули часи, 
коли на подібних процесах тут бувало людно, коли вони проходили 
бурхливо. Останній раз таке спостерігалося, здається, ще на відомо
му освєнцімському процесі у Франкфурті-на-Майні. Тепер же це нікого 
не обходить, крім найближчих родичів підсудних. Особливо коли перед 
судом стає не якийсь ас, а дріб’язок, як-от старий Оппенгейм. Тепер 
важко довести його вину в смерті якогось там числа людей, та й то 
не власноручно завданої ним, до того ж дуже давно, в умовах війни. 
Цей зал, зрештою, належить до найменших у будинку суду, і, наскіль
ки я пригадую, тут ніколи не розглядалися справді важливі справи, 
які могли б привернути увагу великої кількості людей. В ньому вмі
стилося б щонайбільше вісімдесят чоловік, а сьогодні їх усього трид
цять два. З цікавості я перелічив їх, злегка ворушачи губами, так що 
хтось, спостерігаючи за мною збоку, — наприклад, пані Хільда Оппен.* 
гейм, — міг би подумати, що я повторюю пошепки підготовлену про
мову.

Свідок тільки один — якась дуже літня пані, мешкає вона вТан-
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новері. Єврейка, що під час війни жила десь у Сілезії. Ясна річ, вона 
тоді переховувалась, тож небагато може знати про хід подій. Зреш
тою, я сподіваюсь, що навіть не буде потреби приводити її до присяги 
і слухати її свідчення. Вартість проїзду свідка з Ганновера в Кобленц, 
добові та зворотний квиток оплатить державна скарбниця.

Від свідків захисту, яких намагалася нав’язати мені запопадлива 
пані Хільда, я з самого початку відмовився, незважаючи на її напо
лягання. Навіщо затягувати процес, турбувати людей, збільшувати 
витрати? Сідаючи на свою лаву, я усміхнувся до судді Брауна і про
курора Ніденталя. Він поправляє трохи задовгі рукави тоги, що весь 
час закривають йому долоні, пальці, в яких прокурор тримає авто
ручку яскраво-червоного кольору. Всі ми, скільки нас тут є, розуміємо, 
що змушені марнувати час через приписи закону. Однак формальності 
мають бути дотримані, тут нічого не поробиш. Суддя Браун, секретар 
Лаутнер і прокурор Ніденталь. Всерйоз усю цю справу сприймає лиш 
іїодружжя Оппенгеймів. А може, і той старий офіцер, що сидить за
мислившись на третій лаві біля вікна. Напевне, приятель обвинувачу
ваного, колега з війська. Але я знаю й таких любителів, які приходять 
сюди постійно, не маючи інших занять. Деякі вже були покарані й 
ув’язнені, колишні есесівці або інші, визнані раніше воєнними злочин
цями; тепер вони вільні. Пенсіонери, які завжди приходять сюди. 
Чого? Щоб придивлятися, перевіряти, порівнювати? Може, навіть зга
дати при нагоді колишні битви, давні добрі часи, свою молодість.

Поринувши в думки, я майже забув, що засідання вже почалося. 
Увійшов апеляційний суддя Вебер, мій добрий знайомий. Сів на пер
шій лаві збоку. Очевидно, в нього перерва між засіданнями, має віль
ний час, тож і зайшов сюди послухати.

А мені, сам не знаю чому, можливо, у зв’язку з Вебером, який 
часто заходить у «Кенігсбахер ресторан», недалеко звідси, де ми 
п’ємо добре місцеве пиво з такою самою назвою «Кенігсбахер» — 
згадується наклейка на пляшці пива: герб з хрестом і короною на 
червоному тлі й крупно подана дата заснування пивоварні— 1689. 
Дехто твердить, що «Кенігсбахер» анітрохи не поступається знамени
тим маркам «Шпатен» або «Льовен». До таких цінителів належить і 
суддя Вебер, який саме в цей момент, старанно склавши великий 
аркуш газети «Цайт», ховає її у плоский шкіряний портфель й уважно 
дивиться на суддю Браун'а, що веде сьогоднішній процес.

Запізнившись, увійшов трохи задиханий судовий оглядач з «Рей- 
пішер меркур» Вайс. Я знаю його вже кілька років. Учора він запи
тував мене по телефону, що то за справа і чи варто йому приходити, 
бо саме в цей час на іншому поверсі слухатиметься кримінальна спра
ва, можливо, цікавіша. Я запевнив його, що не варто. Але він усе-таки 
прийшов. Якщо, не повіривши мені, він сподівається на якусь сен
сацію, то його чекає розчарування. Він привітався здалеку легким 
кивком. Пригладжує долонею трохи скуйовджену сивувату буйну чу
прину. Я завжди, коли бачу його, пригадую образ Ейнштейна.

Так спливав час неминучої вступної процедури, якої неможливо 
уникнути. Звичайна рутина. Анкетні дані підсудного, зачитування зви
нувачувального акта, перелік свідків — разом набралося аж дев’ят
надцять. Службовець біля дверей доповідає: «Відсутній, відсутній, 
відсутній!» Лише та літня єврейка з Ганновера.

Я заздалегідь попередив свого клієнта, щоб він давав показання
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по можливості коротко, по суті, не заперечуючи очевидних фактів, але 
не визнаючи себе винним, якщо він у цьому глибоко переконаний. 
Повага до суду, ніякої зухвалості — ні в гримасі, ні в тоні, ні в чому 
іншому. Суд не любить цього. Навіть такий, як цей.

І саме так давав показання Оппенгейм. Чи почуває він себе вин
ним у тому, що другого, третього, п’ятого й одинадцятого числа лютого 
місяця 1945 року... Суддя Браун ковтає фрази, поспішає, поправляє 
окуляри, читає далі, не дивлячись на підсудного, який залишається 
непорушним, наче й не про нього йдеться. Чорні скельця зовсім за
кривають його очі. Він скидається на сліпого. ...У Сілезії, в місцево
сті... ага, Містек, так, Містек... а отже? — суддя Браун, закінчивши, 
відкладає окуляри, якими він користується лише для читання, й запит
ливо дивиться на мого клієнта.

Ні. Пан Оппенгейм не почуває себе винним. Він лише виконував 
свій обов’язок. Нічого більше. Суддя відкладає папери, відсуває їх 
від себе мовби з огидою. Я встаю. Всі втаємничені знають, що я скажу. 
Прокурор Ніденталь не висловлює ніяких заперечень чи застережень. 
Цілковита байдужість. Перерва. Суд виходить на нараду.

Я закриваю портфель на замочок. Він мені вже не знадобиться. 
У цей момент такий самий жест робить прокурор Ніденталь. Траск- 
траск. Навіть наші портфелі — плоскі, м’які, з чорної матової шкіри — 
однакові.

Оппенгейм підвівся зі своєї лави аж тоді, коли до нього підійшла 
дружина. Коли я прямував до канцелярії, їй вдалося упіймати мене. 
Незважаючи на тільки що почуте в залі, вона не впевнена в резуль
татах.

— Вони ще можуть в останню мить...
— Що я про це думаю? Що буде добре.
— Але напевно, напевно?
— Зараз переконаємося. Трохи терпіння, прошу вас.
— А може, той прокурор?..
Вона, запитуючи, мне в долоні хусточку, а я роблю, можливо, 

занадто нетерплячий жест рукою в повітрі. Однак при цьому злегка 
посміхаюся. 1 з цією усмішкою, на яку пані Хільда відповідає своєю, 
що безперечно виражає вдячність, мені вдається уникнути дальшої 
розмови і сховатися в канцелярії суду.

Під час цієї, на щастя, короткої розмови з пані Оппенгейм її 
чоловік стояв неподалік, за кілька кроків, у коридорі біля вікна, не
порушний як манекен, з кам’яним обличчям, начебто все це його зов
сім не обходило. Ніби не про нього мова. Мене все-таки трохи дратує 
олімпійський спокій цього поважного старого. Швидко проходячи ко
ридором, наче втікаючи від тієї пари, я намагався зрозуміти, про що 
мій клієнт може зараз думати. Цей сивуватий благопристойний пан зі 
штучним оком. Чи бодай на коротку хвильку, сидячи на лаві підсуд
них, побачив він зором пам’яті той далекий закуток Європи й ті дні 
кінця останньої війни? Чи йому то колись сниться? Чи вертається до 
нього? Чорт його знає! Я підозрюю, що ні. А зрештою, яке мені діло. 
Одержу чималий гонорар — і до побачення. Прощай, подружжя Оп- 
пенгеймів!

Після перерви, що тривала не більше півгодини, — рішення суду. 
Ясна річ, таке, якого я й чекав. Стоячи вислуховуємо його й думаємо 
про те, як би його швидше вийти звідси й заскочити в «Кенігсбахер»
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випити пива. Ми з Ніденталем домовилися зустрітися там. Уся ця 
судова комедія зайняла якихось дві години сорок хвилин.

Біля сходів мене знову наздоганяє пані Хільда, задихана, щаслива, 
сяюча. Вона хоче якнайсердечніше, як може, від себе і від свого чо
ловіка передати, висловити і так далі. Він мовчки стоїть збоку. Не
мовби йому забракло слів. Перебиваю її на половині фрази:

— Я зробив те, що мені належало зробити. Нічого більше. Це 
був тільки обов’язок адвоката, якому ви доручили справу.

На що вона, з усмішкою прекрасно вихованої особи, яка розбирає
ться в нюансах такого роду, відповідає:

— Розумію, розумію. Ви ж, пане адвокат, запевняли мене, що це 
лише ваш обов’язок, знаю. Але дозвольте мені трохи інакше оцінити 
вашу працю, вкладену в цю прикру справу, до якої так жорстоко і 
не по-людськи вплутано мого чоловіка. Ніхто мене не переконає в 
тому, що ви, пане адвокат,,тільки і виключно як юрист боронили Лео
польда. Ви боронили його й як людина. О, дякувати богу, справедли
вість перемогла. І це ви були виразником і виконавцем божого на
креслення. Це завдяки вам я знову віднайшла віру в те, що все-таки 
є на цьому світі така річ, як справедливість. Ми обоє ніколи не забу
демо цього, пане адвокат... Ніколи, ніколи... І не зможемо ні віддячити 
вам, ні винагородити вас так, як ви того заслуговуєте!

Махаючи руками, немовби відганяючи настирливу муху, стояв я 
навпроти цієї жінки, котра в цей момент, я вважаю, була дуже щирою 
і справді зворушеною.. Ну, бог з ним! Досить цього! Я ніколи не любив 
таких сцен, завжди уникав, як міг, вдячності моїх клієнтів.

Визволив мене від пані Хільди та її чоловіка, що все ще стояв 
мовчки трохи осторонь, прокурор Ніденталь.

— Ви йдете? — запитав він.
— Так, так, іду вже. До побачення, пані, до побачення, пане!
Я так і залишив їх обох у коридорі суду; якщо вона впізнала 

Ніденталя без тоги, у звичайному костюмі, то, певне, була здивована 
тим, що я виходжу разом з ним із суду. Особи, мало обізнані з апа
ратом правосуддя, — я не раз переконувався в цьому, — думають, що 
адвокат з прокурором повинні не знатися, якщо не бути як собака 
з котом, також і в приватному житті. І якщо адвокат вийде з суду 
разом із публічним обвинувачем, то вони вважають цс дивним і підоз
рілим. Вони обурюються, ладні взагалі поставити під сумнів безсто
ронність суду.

Закінчилося все вечерею в китайському ресторані «Азія» у Ста
рому місті з Ніденталем, його дружиною Хейді та адвокатом Г., моїм 
давнім знайомим ще з часів роботи в американській комісії по дена
цифікації. Ласуючи чудово приготовленою куркою по-нанкінськи, ми 
обговорювали шанси СДПН на виборах у нас, в Палатинаті, а також 
у масштабі всієї республіки.

Потім ми пішли пішки в «Руаяль», все ще жваво дискутуючи. 
Навіть дружина прокурора Ніденталя брала активну участь в тій роз
мові. Ми трохи випили на дансингу, я танцював з пані Хейді; час був 
уже пізній, і я вирішив не повертатися на Борнвег, а переночувати 
в кімнатці на Штегеманштрассе, тим більше що завтра з самого ранку 
на мене чекало багато важливих справ.

Було вже добре за північ, коли я відімкнув двері й зайшов у,
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приймальну, а звідти — в канцелярію. Увімкнув світло, і тоді вона, Дів
чина Альфа, побачивши мене, підвелася. Вона сиділа, виявляється, в 
кутку біля шафи зі справами уже протягом багатьох годин, в тем
ряві. Принаймні від третьої пополудні.

Зайшла вона сюди, як пояснила сама, анітрохи не бентежачись, 
разом з кількома клієнтами, не помічена панною Аліс, яка була чимось 
дуже зайнята. Прослизнула швиденько у контору, а потім, скористав
шись із того, що двері до передпокою, який відділяв канцеляцію від 
решти приміщення, були відчинені, зайшла у ванну і там діждалася, 
поки всі клієнти повиходили, а панна Берген погасила світло, замкнула 
двері й пішла. Тоді вона повернулась до канцелярії, сіла на підлогу 
в кутку і задрімала. Запаливши світло, я розбудив її.

— В мене не було іншого виходу, оскільки та відьма затялася й 
не пускала мене сюди. Нічого не поробиш.

Отже, вона просиділа в мене майже півдоби! Я подумав: «Напев
не, нишпорила по всьому приміщенні після того, як панна Аліс пішла». 
Вирішив перевірити. На щастя, все було замкнене: письмовий стіл, 
шафа зі справами, шухляда столика для друкарської машинки, де 
панна Аліс тримала різний дріб’язок.

Я дивився на заспану дівчину в джинсах, а вона на мене. Широко 
позіхнувши, вона потягнулася з явним задоволенням, зовсім не збен
тежена незвичною ситуацією.

Насупивши брови, я серйозно, навіть суворо запитав:
— Що ви тут, власне, робите? — А оскільки вона все ще мовча

ла,— висока, схожа на хлопця, з нахабною міною, самовпевнена,— 
я роздратовано додав: — Ну кажіть, чорт забирай!

— Я вже стільки часу і ріски не мала в роті. Ота видра замкнула 
мене на ключ, так що в мене не було іншого виходу, як сидіти тут. 
То, може, у вас знайдеться щось поїсти? Я навіть шукала, але нічого* 
такого не знайшла. Та коли немає, то нічого не поробиш, якось обій
дуся.

Я підійшов до шафки, тієї старовинної, в якій зберігалися алко
гольні напої й сигари і де я сподівався знайти, можливо, щось їстівне. 
Я вже. давно не заглядав сюди. В мене трохи паморочилося в голові 
від випитого в «Руаялі». Вона взялася допомагати мені. Присівши 
дістала з нижньої полички пляшку з кальвадосом, відкрила, понюхала 
і, скривившись, поставила на місце* Нарешті я знайшов коробку пе
чива. Дівчина сіла тут-таки на підлозі, простягши свої довгі ноги,, 
відкинула волосся на спину, облизалася й швидко почала їсти. Я ди
вився на неї, стоячи біля відчиненої шафки. Не перестаючи жувати, 
вона потяглася за пляшкою віскі, відкоркувала її, ковтнула, примру
живши око, ковтнула ще і з набитим ротом запитливо глянула на 
мене. Показала пальцем на пляшку, мовчки пропонуючи, щоб я теж 
випив. Але мені не хотілося. Я взяв пляшку в неї з рук і поставив 
знову на поличку.

— Ні? Ну, то ні. Шкода, було б чудово.
Я відвернувся й важко опустився в крісло біля письмового столу. 

В голові був хаос. Я не зовсім уявляв собі, що тепер робити. Випро
вадити її звідси, замкнути за нею двері, чи може, провести вниз, щоб 
не бачила двірничка. В таку пору? О пів на першу? То й що? Проте 
я ніяк не міг зважитися на щось, а вона сиділа собі біля шафки й 
жувала. Була зайнята виключно собою, навіть не дивилася на мене.
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Потім, коли я найменше цього сподівався, дівчина підвелася на 
весь зріст — метр вісімдесят, якщо не більше, — і повільно підійшла 
до мене так близько, що торкнулася колінами моїх ніг.

З хвилину вона отак стояла наді мною, жуючи. Дивилась на мене. 
Очі її неприродно блищали, а може, це мені просто здалося. В мене 
за спиною на письмовому столі горіла лампа й освітлювала її десь 
до пояса, вище падала тінь, так що обличчя здавалося темним, майже 
коричневим.

Я забагато випив, а тому зовсім осовів, був страшенно втомлений, 
сонний, говорити чи якось реагувати не хотілося. Власне, мені було 
байдуже. Прийшла, ну й що? Нічого особливого. Піде собі. Вона на
віть не подобалась мені в цю хвилину. А тим часом раніше чортзна- 
чому здавалася мені просто чарівною, якоюсь винятковою. Названа 
за першою літерою алфавіту — Звірятко Альфа. А тепер? Я дивився 
на неї з цілковитою байдужістю, а вона стояла переді мною, все ще 
жуючи й не зводячи з мене ясних, як вода, очей.

Отак дивлячись на мене, вона мовчки й повільно підтягнула обома 
руками грубий, трохи забруднений рожевий гольф, відкриваючи над
звичайно білий голий живіт.

— Облиш це зараз же! — крикнув я, підводячись. — Мене зовсім 
не цікавить твій живіт! І взагалі, якщо йдеться про ці справи, прошу 
на мене не розраховувати! Ти мені не подобаєшся, розумієш? Крім того, 
в мене немає часу. Чуєш? Ми зараз вийдемо звідси, отже, прошу по
водитися пристойно!

Вона напівпритомно дивилась на мене, мружачи очі; потім почала 
декламувати, наче завчений урок чи сценічний монолог. У міру того, 
як вона говорила, збудження її наростало. її низький і трохи охрип
лий голос набирав сили, переходячи на майже істеричний крик:

— Добре! Як ні, то ні! Побачите! Ще будете гірко шкодувати!
І то скоро. Можливо, вже сьогодні вранці! Як тільки довідаєтеся про 
те! Бо я вже! На місці! Отут! Або на сходах, якщо ви мене викинете 
за двері! Побачите! Про це буде в газетах! І це станеться через вас! 
Я залишу записку! Всі про це дізнаються! Побачите! Прочитаєте, коли 
знайдуть мене! Добре! Якщо так — прекрасно! Просто чудово!

Я перебив її, схопивши за руку, бо вона знову спробувала набли
зитись до мене. Крикнув різко:

— Що таке? Якийсь шантаж? Що тобі треба, ти, божевільна? На
ковталася якогось свинства, признайся?

(Закінчення в наступному номері.)

З  польської переклала Катерина МАРУЩАК.
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ПРО РОМАН Е. Л. ДОКТОРОУ «РЕГТАЙМ»
Стилістика цієї книжки незвична. Чи

таючи перші сторінки (навіть цілі розді
ли), ловиш себе на думці, що все це май
же ніяк не узгоджується з нашими уста
леними уявленнями про жанр роману. 
Репортаж, протокол, може, конспект май
бутнього роману, кістяк книги, яка має 
ще колись бути написана? Майже цілко
вите мовне недбальство, брак будь-яких 
художницьких амбіцій у загальноприйня
тому розумінні, навмисні повтори, які пе
ретворюють часом розповідь на невираз
не бурмотіння, майже войовниче небажан
ня заглибитись у матеріал — такою постає 
з першого погляду перед нами проза Е. 
Доктороу в його романі «Регтайм».

Ця проза нагадує романи відомого аме
риканського прозаїка 20—30 років Дос 
Пассоса. Як відомо, Дос Пассос намагав
ся створити романи-документи, де панува
ла історична документалісгика, а белетри
зація матеріалу майже не відчувалася 
(принаймні для ока недосвідченого), де 
розповідь велася в такому позбавленому 
будь-яких стилістичних прикрас аскетич
ному ключі, що це нагадувало часом урив
часті записи деяких середньовічних хро
нік.

Дос Пассос не виграв змагання з істо
рією і з істориками. Короткочасний спа
лах цікавості до його романів минув, зда
ється, назавжди. І ось зухвала спроба по
вторити його досвід, може, навіть скопію
вати всю стилістику розповіді? Чи ж ско
піювати? Сам Доктороу писав: «Я хочу 
розширити вузький світ особистого досві
ду й уникнути всеохоплюючої схожості з 
героями роману... історія досить цікава, 
щоб залишити її тільки історикам».

Отже, не повторювати істориків, а зма
гатися з ними і змагатися засобами, при
таманними лише літературі. З-поміж та
ких засобі® Е. Доктороу вибирає іронію, 
якою щедро пронизує описувані факти 
американської історії перших двох деся
тиліть двадцятого віку, саме тих десяти
літь, коли витворювався славнозвісний (а 
може, сумнозвісний) «американський міф», 
— і тут несподівано письменник досягає 
успіху, здавалося б, без видимих зусиль 
і напруження.

Треба сказати, що в американській про
зі 70-х років, де панували модерністські 
тенденції, байдужість, зневіра в людині, 
асоціальність (це можна простежити хоча 
б на творчості Сола Белоу, якому присуд
жено навіть Нобелівську премію, як най
яскравішому виразнику цих тенденцій аме
риканської літератури), стали один за од
ним з'являтися твори, в яких розвивали
ся кращі реалістичні традиції, твори, ав
тори яких намагалися дошукатися «ко

ріння», витоків, джерел і а к званого аме- 
риканізму з усіма його кричущими проти
річчями. Гор Відал у романі «Бсрр», при
свяченому віддаленій сторінці американсь
кої історії, мовби пробує вже в тих ча
сах побачити початки ганьби Уотергейта 
і фарсу імпічмента (дочасного відкликан
ня з посади), якому було піддано прези
дента Ніксона. Алекс Хейлі, що просла
вився створенням біографії лідера бороть
би американських негрів Малькольма Ік
са, пише роман «Коріння», величезну сагу 
негритянських родин, предки яких привезе
ні були в Америку в трюмах рабських ко
раблів, а нащадки так і залишилися ра
бами, людьми неповноцінними, упослідже
ними. «Регтайм» Е. Доктороу належить 
саме до цього крила американської літе
ратури. Як і книжки Гора Відала та Алек
са Хейлі, «Регтайм» у рік своєї публікації 
(1975) був бестселером № І Америки, 
тобто книжкою, яка найкраще продава
лася, а критика визнала його найкращою 
книжкою року.. Більшість американських 
критиків назвала книгу Е. Доктороу «ро
зумною», «елегантною», на адресу роману 
лунало безліч щедрих, часом і незаслу- 
жених компліментів (взяти хоча б захва
лювальну рецензію Джорджа Стада иа 
сторінках «Нью-Йорк тайме бук рев'ю), 
деякі рецензенти, намагаючись відвернути 
увагу від гострих соціальних проблем, за
чеплених у книзі, називали її просто «ве
селеньким чтивом», ще інші, заклопотані 
передовсім прагненням будь-що виказати 
свою претензійність і снобізм, зосереджува
ли увагу тільки на проблемах структури 
й стилю книги, а дехто, як скажімо, Ра- 
сел Девіс з «Тайме літерарі сапплемент», 
не відмовляючи роману Е. Доктороу в ці
кавості, вдалися до пророкувань на тему, 
що роман «не матиме майбутнього».

Загалом кажучи, точне визначення май
буття тої чи іншої книжки — річ невдячна 
та чи й потрібна? Нас має цікавити те, 
як відповідає книжка нашим запитам, з 
якою повнотою відбиває вона багатома- 
ніття життя і його провідні тенденції Це 
однаковою мірою стосується як книжок 
суто сучасних, так і творів, присвячених 
темі історичній

Роман «Регтайм» належить до останніх 
Е. Доктороу вже попередніми книжками 
засвідчив свою схильність до змалювання 
тих чи інших періодів американської істо
рії, не минаючи й сторінок національної 
ганьби. Так, у 1971 р. він опублікував 
«Книгу Данісля», в основу якої покладе
но розповідь про сфальсифіковане ФБР 
звинувачення Етель і Юліуса Розенбергів 
у «атомному шпигунстві». Ця книжка, 
щоправда, видається нам поверховою, писі»
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Тут грайте трохи повільніше.
Регтайм ніколи не грають швидко.-

С к о т т  Д ж о п л  ін

ЧАСТИНА ПЕРША

і

1902 року Батько вибудував дім на пагорбі Броудв’ю-авеню у Нью- 
Рошелі, в штаті Нью-Йорк. Це був триповерховий будинок під бру
натною гонтовою покрівлею, з мансардними вікнами, еркерами та за
скленою верандою. На вікнах висіли смугасті штори. Родина оселилася 
в цьому особняку одного сонячного червневого дня, і протягом кількох 
років по тому здавалося, що життя ТІ завжди тектиме тут спокійно і 
безтурботно. Переважну частину своїх прибутків Батько мав від ви
готовлення прапорів, зоряно-смугастих бантів та інших причандалів пат
ріотизму, зокрема фейєрверків. На початку XX сторіччя патріотизм 
процвітав. Президентом був тоді Тедді Рузвельт. Вельми популярними 
стали вуличні паради та концерти, виїзди на «юшку», політичні пікніки, 
екскурсії , а також усякі зустрічі та збори по актових залах, театрах- 
вар’є-тг, в опері, на танцювальних майданчиках. Здавалося, не було 
гакоі розваги, яка не збирала б численного тлуму. Поїзди, пароплави 
й трамваї перевозили людей туди й сюди. Така пішла мода, так тоді 
жили люди. Жінки за тих часів були огрядніші. Вони ходили з білими 
парасольками і часто з’являлися на палубах військових кораблів. Уліт
ку всі ходили в білому. Тенісні ракетки стали круглішими, а обличчя

менника цікавлять не так соціальні проб
леми тих років (наприклад, проблема хо
лодної війни), як суто американські амбі
ції, що часто зводяться до проблем побу
тових, попросту споживацьких. У «Регтай
мі» Е. Доктороу пішов далі. Ця книжка 
гостріша й іронічніша — вона багатше до
кументована. Взято в ній добу, що май
же не висвітлена в американській літера
турі: то була доба «регтайму» — заспокій
ливих, заколисуючих ритмів джазу, доба 
народження «американського міфа», аме
риканських зірок у різних галузях мис
тецтва, науки, виробництва, доба віри в 
шалений успіх, великих сподівань і... не

вельми великих звершень. У романі поряд 
з видатними героями — членами заможної 
американської родини Батьком, Матір'ю, 
Молодшим Материним Братом, Сином, Ді
дусем — діють історичні особи: бізнесмени 
Генрі Форд і Пірпонт Морган, президент 
Тафт, полярний дослідник Пірі, анархіст
ка Емма Голдман, письменник Теодор 
Драйзер, великий ілюзіоніст Гаррі Гудіні, 
просвітитель негритянського населення 
США Букер Вашінгтон та інші. Зображую
чи їх, автор не завжди дотримується по
трібних вимірів, часто порушує історичну 
перспективу, зупиняючись занадто деталь
но на якихось незначних подіях, як, напри
клад, на зустрічі Гудіні з вельможним
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рекетирів1, навпаки, видовжились. Секс багатьом забивав памороки. 
І не було тут негрів. І не було іммігрантів. .

Якось у неділю Батько й Мати зачинилися по обіді в спальні. Ді
дусь куняв у вітальні на канапі. Маленький Хлопчик у матроському кос
тюмчику сидів на веранді і знічев’я ганяв мух. У долині, під пагорбом, 
Молодший Материн Брат сів у трамвай і доїхав до кінцевої зупинки. 
Це був відлюдкуватий молодик з русявими вусами. Усі вважали його 
диваком. Кінцева зупинка була серед луки, порослої високою болотя
ною травою. У повітрі літали солоні бризки.

Молодший Материн Брат був у білому полотняному костюмі і соло
м’яному капелюсі. Він підкасав штани й босоніж забрів у солоне бо
лото. Знялися наполохані чайки. Саме в той період нашої історії писав 
свої картини Уїнслоу Хомер1 2. Східне узбережжя ще було освітлене 
сонцем. Хсмер малював саме такі світляні пейзажі, коли промені при
західного сонця холодними відблисками лягають на скелі та мілини 
Нової Англії. Там траплялися нез’ясовані корабельні катастрофи й на 
поміч приходили сміливі рятівники. Уламки затонулих кораблів море 
прибивало до маяків та халуп, що тулилися під дюнами на пустельних 
берегах. На той час секс і смерть в Америці нерозривно переплелися. 
Жінки тікали від своїх чоловіків і вмирали в нападах екстазу. Ці істо
рії замовчувались: багаті родини не шкодували відкупних грошей для 
газетярів. Та всі читали про це між рядками газет і журналів. Нью- 
йсркська преса багато писала про вбивство відомого архітектора 
Сіендфорда Уайта таким собі Гаррі К. Toy — ексцентричним спадко
ємцем короля коксового та залізничного бізнесу. Гаррі К. Toy був чо
ловіком Евелін Несбіт, відомої красуні, колишньої коханки Стендфорда 
Уайта. Вбивство вчинено на 26 вулиці в зимовому саду Медісон-Сквер- 
Гарлєн, показній споруді з жовтої цегли в квартал завдовжки (іспансь
кий стиль, проект самого Уайта). Того вечора відбулася прем’єра ревю 
«Мадмуазель Шампань». Поки на сцені танцювали й співали, ексцен
тричний спадкоємець у солом’яному капелюсі та важкому чорному 
пальті тричі вистрелив у голову архітектора. Хтось голосно заверещав. 
Евелін знепритомніла. Уже в п’ятнадцять років вона стала натурщи-

1 Рекет — особливий вид шантажу. Рекетир — той, хто займається рекетом. В ори 
гіналі — гра слів.

2 Уїнслоу Хомер (1836—1910) — американський художник.

в'язнем або на взаєминах Евелін Несбіт 
з Еммою Голдман.

Е. Доктороу, як і значна частина аме
риканських авторів останнього часу, зай 
має якусь дивну позицію, він мовби «роз- 
половшпоється», з одного боку, з дошкуль
ною іронією зображуючи початки «про
цвітання» американського суспільства, всю 
свою симпатію віддаючи знедоленим * 
упослідженим маленьким людям, а з дру
гого боку — несподівано сам піддається 
чарам «американського міфа» й змальовує 
нам так званого «типового» героя успіху. 
Бачимо це досить виразно на образі ху- 
дожника-фотографа Тате. В перших розді
лах це бідний зневірений іммігрант, скину

тий на саме дно американського «раю», 
де він має пройти всі дев'ять кіл пекла. 
Тате і його донька, здається, єдині герої, 
яких автор змальовує без іронії, зі спів
чуттям, з тою повнотою зображення, яке 
дає право говорити про послідовну реаліс
тичність.

Тате малював «пікети страйкарів, зак
ляклі постаті по коліна в снігу, малював 
сім'ї, що купчилися в трущобах, писав га
сла «Всі за одного, один за всіх», він тер
пів лихо й нестачі разом з усім трудящим 
людом, пробував поєднати свої зусилля з 
загальними зусиллями борців за соціаль
ну справедливість. Несподівано (і неви
правдано— додамо) письменник примушує
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цею. її білизна завжди була білосніжною. Чоловік мав звичку бити 
Евелін. Якось вона познайомилася з Емхмою Голдман — революціонер
кою. Та шмагала її словами. Звичайно, і тоді були негри. Були й ім
мігранти. І хоча газети назвали вбивство Злочином Століття, Голдман 
розуміла, що це тільки 1906 рік, і до кінця століття ще аж 94 роки.

Молодший Материн Брат був закоханий в Евелін Несбіт. Він уваж
но дослухався до галасу, який зчинили довкола її імені, і зрозумів, 
що тепер, коли її коханець Стендфорд Уайт мертвий, а чоловік Гаррі 
К. Toy сидить у в’язниці, Евелін потребує опіки молодого джентльмена 
середнього достатку. Він день і ніч думав про Евелін, палко жадав її. У 
його кімнаті висів на стіні вирізаний із газети малюнок Чарльза Дана 
Гібсона «Одвічне питання». Гібсон зобразив Евелін у профіль: пасмо 
розкішного волосся спадало на плече у формі знака запитання. Опуще
ні очі, прегарне чоло. Вередливо задертий носик, надуті губки. Довга 
шия вигнута як у птаха, що наготувався злетіти. Евелін Несбіт стала 
причиною смерті одного чоловіка, знівечила життя другому, і Молодший 
Материн Брат дійшов висновку, що немає нічого жаданішого за обійми 
її тендітних рук.

Той день був оповитий блакитною імлою. Приплив заливав загли
бини його слідів. Молодший Материн Брат нахилився й підняв чере
пашку — різновид, який не часто трапляється на західному узбережжі 
Лонг-Айленду. Це була гарна рожево-бурштинова мушля. Крізь імлу 
прозирало сонце. На ногах у Молодшого Материного Брата засихала 
сіль. Він закинув голову і висмоктав краплини води, що були в чере
пашці. Угорі кружляли чайки. їхнє квиління було схоже на музику го
боїв. Десь у нього за спиною, край болота, за високою травою задзе
ленчав трамвай.

А в іншому кінці міста маленький хлопчик у матроському костюм
чику зненацька підхопився і заходився міряти кроками Беранду, насту
паючи на дугу лозяного крісла-гойдалки. Хлопчик досяг того рівня муд
рості, якого дорослі не сподіваються від дітей і тому ніколи не поміча
ють. Він щодня читав газети і пильно стежив за диспутом між профе
сійними бейсболістами та вченим, який доводив, що кручений м’яч — 
це оптичний обман. Він хотів жити зовсім інакше, ніж його родина,— 
подорожувати, бачити світ. Хлопчика страшенно приваблювала слава 
Гаррі Гудіні, а його навіть не повели на циркову виставу короля еска-

свого героя зненавидіти робітників і маши
ни, тепер уже Тате стає на шлях тих, хто 
підлаштовує своє життя під закони діло
вої Америки, він заробляє перші двадцять 
п'ять доларів за рухливі малюночки, а да
лі, мов за помахом чарівної палички, стає 
багатієм, купує собі титул барона Ашкеиа- 
зі, одружується з багатою жінкою. Перед 
нами —типова історія зльоту магната кі
но, типовий лубок про американського «ге
роя».

Це знецінює роман Е. Доктороу, але са
ме це, очевидно, й зробило книжку бест
селером, бо ж вона, лоскочучи своєю іро
нічністю і досить виразним критицизмом 
рядового американського читача, який звик

хвалитися незалежністю своїх міркувань і 
зневагою до будь-яких авторитетів, водно
час не розходилася в головних своїх по
ложеннях з усталеними, офіціально визна
ними тенденціями прославляння всіма мо
жливими засобами суспільства вільної кон
куренції, рівних можливостей, в якому, мо
вляв, кожен громадянин — потенціальний 
мільйонер.

Чим же може зацікавити «Регтайм» на
шого читача? Передовсім критичним став
ленням до того суспільства, яким автор, 
зрештою, вимушений захоплюватися. Е. 
Доктороу показав, і це для нас важливо, 
що в добу «регтайму», яку так обожнюють 
американці, існували ті самі проблеми,
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пістів *. Гудіні вважали генієм циркової науки, однак його глядачами 
був простолюд — листоноші, дрібні торговці, полісмени, діти. Життя 
Гудіні було якесь безглузде. Він мандрував по свігу, його ув’язню
вали всіма можливими способами, і він завжди визволявся без будь- 
чиєї допомоги. Його прив’язували до стільця. Він звільнявся, а вірьов
ка залишалася, як і була. Приковували ланцюгами до драбини — він 
звільнявся. Одягали кайдани на руки й ноги, натягували на нього га- 
мівну сорочку й замикали в камері. Втікав і звідти. Він рятувався з 
банківських підвалів, з бочок, утиканих цвяхами, з мішків для пошти, 
з ящика для піаніно фірми «Кнабе», з величезного футбольного м’яча, 
з оцинкованого казана, із замкненої шухляди письмового столу, з по
вітряної кулі. Його дії були незбагненними, бо те, в чому його ув’яз
нювано, завжди залишалося неушкодженим, ніби він ні до чого навіть 
не торкався. Підіймалася завіса, і глядачі бачили надійний контейнер, у 
якому було ув’язнено Гудіні, а поруч самого Гудіні. Він стояв скуйов
джений і пошарпаний, але переможно всміхався і вітав публіку. Гудіні 
вибирався з герметично закритого молочного бідона, наповненого во
дою, із «сибірської скрині», з Гамбурзької каторжної тюрми, з Бостон- 
ської в’язниці, з англійської плавучої тюрми, тікав із «китайського 
хреста тортур». Його приковували до автомобільних коліс, до коліс 
водяних млинів, до гармат, а він усе-таки рятувався. Закований у на
ручники, стрибав із мосту в Міссісіпі, Сену, Мерсі і виринав уже без 
ланцюгів. На Гудіні надягали гамівну сорочку і підвішували його вниз 
головою до стріли підйомного крану, до біпланів, до карнизів будин
ків; кидали в море у громіздкому водолазному костюмі без подачі по
вітря — і він звільнявся. Не зміг він вибратися, лише коли його зарили 
живцем у могилу. Довелося похапцем викопувати його — ледве встиг
ли. «Земля надто важка»,— сказав Гудіні, хапаючи ротом повітря. 
Нігті його були закривавлені, очі заліплені землею. Він смертельно зблід 
і ледве стояв на ногах. Асистенти підтримували артиста. Гудіні хри
пів, плювався, відхаркуючи кров. З нього зчистили бруд і відвезли до 
готелю. Тепер, майже через 50 років після смерті Гудіні, подібні цир
кові номери не менш популярні.

Маленький хлопчик стояв скраю веранди і пильно стежив за м’яс
ною мухою, яка, мабуть, прилетіла з Норт-авеню. Муха полетіла собі 1

1 Ескапіст — майстер втечі, особливого виду циркового мистецтва.

протиріччя, наді! й розчарування, що й у 
нинішній Америці, і найгостріші питання 
не могли дістати тоді відповіді так само, 
як не дістають її вони й нині. Автор пи
ше, що в одного з героїв «банкрутство су
часності не викликало сумніву», тим самим 
мовби вказуючи (ясна річ, не прямо, а 
опосередковано), що проблеми безробіття, 
негрів, іммігрантів, соціальної нерівності, 
які існували кілька поколінь тому в іде
альну «добу джазу», лишилися болючими 
виразками «суспільства споживання», як 
полюбляють називати Америку буржуаз
ні ідеологи сьогодні.

«Регтайм», таким чином, попри волю і 
бажання самого автора, стає мовби яскра
вим дзеркалом, у якому відбиваються всі 
лиха так званого американського раю.

Окрім того, «Регтайм» цікавий також 
як роман-пошук, він не може не приваби
ти своїми стилістичними знахідками, нез
вичною манерою вести розповідь, лаконіз
мом вислову, який не всім може бути до 
вподоби, але в часи стероризованості люди
ни зливами інформації набуває значення, 
що межує, часом, з духовним комфортом.

Марина ЗАРУДНА
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далі, а вдалині з'явився автомобіль. Це був «поуп-толедо» з двигуном 
на 45 кінських сил. Хлопчик перебіг веранду і став на верхніх східцях. 
Автомобіль проминув їхній будинок і з брязкотом врізався в телефон
ний стовп. Хлопчик побіг у дім і погукав маму й тата. Дідусь прокинув
ся. Хлопчик вернувся на веранду. Шофер і пасажир стояли перед ав
томобілем. «Поуп-толедо» мав колеса з надувними шинами, дерев’я
ним обіддям і покритими чорною емаллю спицями. Мідні фари перед 
радіатором і на крилах машини. Стьобана оббивка в салоні, дверцята — 
з обох боків. Автомобіль був непошкоджений. Шофер у лівреї відкинув 
капот і звідти з шипінням ударив струмінь білої пари. З дворів дивили
ся люди. А Батько, поправляючи ланцюжок на жилетці, спустився з 
ганку і спитав, чи не потрібна яка допомога. Власником машини був 
ескапіст Гаррі Гудіні. Він подорожував по Вестчестеру, маючи намір 
купити якийсь будинок. Доки охолоне радіатор, його запросили в дім. 
Гудіні здивував їх своєю стриманістю й простотою. Настрій у нього був 
кепський. Його слава призвела до появи цілої армії конкурентів, і йому 
доводилося вигадувати дедалі складніші трюки. Це.був невисокий на 
зріст, атлетично збудований чоловік. Під пом’ятим твідовим піджаком 
бездоганного крою вимальовувалися натреновані м’язи. Але в такий 
день піджак був зовсім недоречний. Термометр показував майже 90е 
по Фаренгейту. Цупке непокірне волосся Гудіні було зачесане на про
діл, блакитні очі весь час бігали. Він дуже чемно розмовляв із Бать
ком та Матір’ю, але про свій фах розповідав неохоче. Батьки подумали, 
що так і повинно бути. Маленький хлопчик не зводив з артиста очей. 
Мати наказала принести у вітальню лимонаду, і Гудіні з радістю випив 
склянку. На вікнах висіли штори, й у кімнаті було прохолодно. Гудіні 
захотілося розстебнути комір. Посеред громіздких меблів, портьєр, тем
них килимів, шовкових диванних подушок із східними візерунками, аба
журів із зеленого скла він почувався немов у пастці. Перед шезлонгом 
була постелена шкура зебри. Перехопивши погляд Гудіні, Батько пояс
нив, що сам уполював цю зебру в Африці. Він був відомим дослідни- 
ком-аматором. Свого часу навіть очолював Нью-Йоркський клуб дос
лідників, куди й досі сплачував внески. За кілька днів Батько мав ви
рушити до Арктики у складі третьої експедиції Пірі. «То ви збираєте
ся разом із Пірі дістатися до полюса?» — спитав Гудіні. «На все воля 
божа», — відповів Батько. Він сів і закурив сигару. Гудіні розгово
рився і, ходячи по кімнаті, став розповідати про свої подорожі до Євро
пи. «Але полюс! — вигукнув він. — Це вже серйозніше. Ви, напевне, 
дуже смілива людина, коли зібрались туди». Відтак поглянув своїми 
блакитними очима на Матір. «Охороняти домашнє вогнище теж не
легка справа», — сказав він. Гудіні був дуже привабливий. Він усміх
нувся, і Мати, висока білява жінка, сором’язливо опустила очі. Потім 
артист показав маленькому хлопчикові кілька фокусів. Проводжали 
його всією родиною. Батько з Дідусем потиснули йому руку. Гудіні 
пройшов стежкою під кленом і спустився кам’яними східцями на ву
лицю. Шофер чекав на нього біля автомобіля, навпроти хвіртки. Гу
діні сів у машину й помахав усім рукою. Сусіди дивилися на нього 
зі своїх дворів. Маленький хлопчик провів Гудіні до автомобіля і тепер 
розглядав своє спотворене відображення на опуклій блискучій по
верхні фар «поуп-толедо». Гудіні хлопчик видався гарним, як і його 
білява мати. Личко розумне, але вираз обличчя занадто лагідний.

— До побачення, синку! — мовив він, потиснувши хлопчикові руку.
— Попередьте ерцгерцога, — сказав хлопчик і побіг додому.
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Вийшло так, що несподіваний візит Гудіні урвав любощі Батька й 
Матері. І Мати не виявила бажання поновити їх. Вона втекла в са
док. Минали дні, наближався час Батькового від’їзду, і він чекав, коли 
Мати безмовно покличе його до ліжка. Він знав, що зробити перший 
крок самому — то все зіпсувати. Батько був високий і дужий чоловік, 
з палкими почуттями, та він шанував небажання дружини вступати в 
інтимні стосунки, які вдовольняли б тільки його самого. Тим часом 
удома готували все необхідне до його від’їзду. Треба було спакувати 
речі, він мав дати ділові розпорядження на час своєї відсутності, за
лагодити безліч усяких дрібних справ. Мати відкинула з чола пасмо 
волосся. Усі в родині розуміли, що Батькові загрожує неабияка не
безпека. Але ніхто його не відраджував. Здавалося, його тривалі подо
рожі тільки зміцнюють сім’ю. За обідом, в останній день перебування 
Батька вдома, Мати скинула рукавом ложку зі столу й почервоніла. 
Коли всі полягали спати, Батько зайшов у темряві до спальні. Він був 
урочистий і уважний, як і годилось у такому випадку. Мати заплю
щила очі й затулила долонями вуха. Краплі поту з Батькового підбо
ріддя впали Матері на груди. Вона аж стрепенулась. І подумала: атож, 
я знаю, це для нас щасливі роки. А попереду — тільки прикрощі.

Наступного ранку всі поїхали на иью-рошельський вокзал провод
жати Батька. Було там і кілька службовців з батькової фірми; його 
заступник виголосив коротку промову. Пролунали стримані оплески. Не
забаром прибув нью-йоркський поїзд:паровоз «Болдвін 4-4-0» з вели
кими колесами і 5 блискучих темно-зелених вагонів. Маленький хлоп
чик дивився, як машиніст із маслянкою в руках оглядав латунні порш
ні. Відчувши, як хтось торкнувся його плеча, хлопчик обернувся, і Бать
ко, усміхаючись, міцно потиснув йому руку. Дідусеві не дозволили тя
гати валіз. З допомогою носія Батько та Молодший Материн Брат по
заносили речі до вагона. Батько потиснув молодикові руку. Він підви
щив його по службі її дав відповідальну посаду у фірмі. «Дивись за 
справами»,— сказав Батько. Молодший Материн Брат кивнув. Мати 
всміхалася. Вона ніжно обняла чоловіка, а той поцілував її в щоку. 
Стоячи в задньому тамбурі останнього вагона, Батько махав капелю
хом, аж поки поїзд зник за поворотом.

Вранці, після сніданку з шампанським, на якому були присутні 
й представники преси, учасники полярної експедиції Пірі знялися з 
якоря. їхній невеличкий, але міцно збитий «Рузвельт» вийшов у Іст- 
Рівер. Пожежні катери пустили водяні струмені, які вигравали всіма 
барвами веселки у променях вранішнього сонця, що вставало над мо
стом. Гули басом пасажирські лайнери. Лише згодом, коли «Рузвельт» 
вийшов у відкрите море, Батько переконався, що подорож уже розпо
чалася. Він стояв на палубі біля поручнів, і всім тілом відчував рйтм 
океану. Незабаром «Рузвельт» зустрів ущерть набитий іммігрантами 
трансатлантичний пароплав, який ішов до американського берега. 
Батько дивився, як ніс широкого судна, мов покритий лускою, бороз
нить море. На всіх палубах було повно людей. Тисячі чоловічих ка
пелюхів, тисячі жіночих хусток. Безліч темних очей дивилися на 
Батька з цього старезного пароплава. Батько, звичайно чоловік вольо
вий і рішучий, раптом відчув, як у душі в нього щось обірвалося, 
його охопив дикий розпач. Зірвався вітер, небо затягло хмарами, мо-
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гутній океан двигтів, як гранітна брила, ходив ходором, як рухливі слан
цеві шари. Батько стежив за пароплавом, поки той зник за обрієм. 
Корабель віз поповнення для й так велико! кількості іммігрантів, зіб
раних під американським прапором

З

Більшість іммігрантів прибували з Італії та Східної Європи. Бар
каси доставляли їх на Елліс-Айленд. Тут у химерно оздобленому пак
гаузі з червоної цегли та граніту вони реєструвалися, мились під душем 
і вмощувалися на лавах у залах чекання. Вони відразу відчували, що 
влада імміграційних чиновників необмежена. Ці службовці міняли, як 
хотіли, прізвища, що їх не могли вимовити, розлучали родини, відправ
ляючи назад старих, людей із хворими очима, усяку потолоч, і всіх, хто, 
на їхню думку, поводився виклично. Сваволя, як і дома. Іммігранти 
ходили вулицями і якось влаштовувалися. Корінні мешканці Нью- 
Йорка зневажали їх. Іммігранти були брудні й неписьменні. Від них 
тхнуло рибою та часником. У них гноїлися рани. Вони були позбав
лені почуття власної гідності і працювали майже задарма. Пиячили, 
крали, гвалтували рідних дочок. Іноді вбивали один одного. Найдужче 
зневажало їх друге покоління ірландців, чиї батьки колись поводилися 
так само. Ірландські діти смикали за бороди старих євреїв і збивали їх 
з ніг. Вони перекидали тачки вуличних торговців-італійців.

Цілий рік вулицями їздили фургони, підбираючи трупи безпри
тульних. Пізно ьвечері старі жінки в хустках приходили до моргу в по
шуках своїх чоловіків та синів. Мерці лежали на оцинкованих столах. 
Від кожної стільниці до підлоги спускались дренажні трубки для во
ди, якою час від часу поливали трупи. Струмені стікали з білих облич, 
що, здавалося, плакали й після смерті.

Та ось стало чутно, як хтось бере уроки гри на фортепіано. Люди 
помалу звикали. Били камінь для бруківки. Співали, жартували. Уся 
родина жила в одній кімнаті, і всі працювали: Маме, Тате і ААаленька 
Дівчинка у фартушку. Маме з дівчинкою шили дитячі трусики і за 
дюжину одержували 70 центів. Вони працювали з ранку до ночі. Тате 
заробляв на життя на вулиці. Минав час, і вони звикали до міста. 
Якось у неділю заплатили аж 12 центів за три квитки в трамваї і по
їхали в багаті квартали. Блукали по Медісон-авешо, по 50-й вулиці 
і роздивлялись особняки. Власники цих будинків називали їх палацами. 
І слушно. То були справді палаци, споруджені за проектами Стенд- 
форда Уайта. Тате був соціаліст. Він дивився на палаци і кипів гні
вом. Родина ішла швидко. Полісмени у високих касках не спускали їх 
з очей. Полісменам не подобалося бачити іммігрантів на широких без
людних тротуарах у цій частині міста. Бо кілька років тому в Піттсбур- 
гу один іммігрант застрелив мільйонера-сталепромисловші Генрі Флі
ка, — пояснив Тате.

Криза настала, коли родині вручено листа, де повідомлялося, що 
Маленька Дівчинка повинна йти до школи. Це означало, що віднині во
ни ледве зводитимуть кінці з кінцями. Безпорадні Маме й Тате відвели 
свою дитину до школи. її прийняли, і тепер вона щодня йшла вчити
ся. Тате блукав вулицями, не знаючи, що робити. Він торгував усяким 
дріб’язком, але не міг знайти на тротуарі прибуткового місця. Коли він
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!шсв, Маме сідала біля вікна і крутила швацьку машинку. Це була 
тендітна темноока жіночка з хвилястим каштановим волоссям, яке но
сила на проділ, закручуючи вузлом на потилиці. Коли вона залишалася 
сама, то завжди щось наспівувала приємним голоском. Якось пополудні 
вона піднялася з готовою роботою на верхній поверх магазину на 
Стентон-стріт. Хазяїн запросив її до свого кабінету. Уважно роздивив
ся товар і похвалив її. Відлічив гроші — на долар більше, ніж нале
жало. «Це за те, — пояснив він, — що ти така гарна». Потім засміяв
ся і погладив її груди. Схопивши долар, Маме вибігла на вулицю. На
ступного разу повторилося те саме. Тате вона сказала, що виконує те
пер більше роботи. Маме стала звикати до рук свого хазяїна. Якось, 
коли настав термін двотижневої оплати за помешкання, вона дозволила 
йому покласти себе на розкрійний стіл і зробити з нею все, що він хо
тів. Він цілував її обличчя і відчував солоний присмак її сліз.

Саме в цей період історії Джейкоб Р ііс1, невтомний журналіст і 
борець за реформи, писав про те, що необхідно вирішити проблему жит
ла для бідняків. Вони мешкали по багато чоловік в одній кімнаті. Бра
кувало елементарної санітарії. Вулиці смерділи від нечистот. Діти 
легко застуджувалися й мерли як мухи. Вони вмирали, лежачи на двох 
зсунутих докупи табуретках або на підлозі. Багато людей вважало, що 
бруд, голод та хвороби — це відплата іммігрантам за їхнє моральне 
виродження. Та Рііс вірив у вентиляцію. Вентиляція, світло та свіже 
повітря — запорука здоров’я. Він ходив по нетрищах, піднімався тем
ними сходами, стукав у двері і фотографував знедолених. Тримаючи 
вгорі «бліц», репортер ховав голову під запинало й робив знімок. Потім 
ішов геть, а люди й далі сиділи нерухомо, як перед фотоапаратом. Ніби 
чекали швидких змін у своєму житті. Рііс зробив кольорову карту ет
нічних груп, які населяли Манхеттеп.

— Брудно-сірий — то євреї: це їхній улюблений колір, — поясню
вав він. — Червоний — смагляві італійці. Блакитний — ощадливі нім
ці. Чорний — африканці. Зелений — ірландці, а жовтий — китайці, во
ни бо схожі на котів, такі самі спритні, жорстокі й страшні, якщо роз
лютити їх. Додайте сюди ще якихось кольорів для фіннів, арабів, гре
ків та інших, — кричав Рііс, — і матимете строкату картину нашої 
гуманної цивілізації!

Якось Рііс вирішив узяти інтерв’ю у відомого архітектора Стенд- 
форда Уайта. Він хотів запитати Уайта, чи той будував коли-небудь 
житла для бідняків. Ріісом заволоділа ідея будівництва домівок для 
знедолених, з вентиляцією та освітленням. Він знайшов Уайта в порту. 
Той спостерігав, як вивантажували всякі архітектурні прикраси та мис
тецькі вироби. З корабельних трюмів видобувалися цілі атріуми2, об
тесані гранітні брили, картини, скульптури, гобелени, ліпні та розма
льовані карнизи, черепиця, мармурові водограї, мармурові сходи й ба
люстради, паркет, шовкові шпалери, ядра, списи, панцери, арбалети та 
інша старовинна зброя; ліжка, меблі з гербами, карети, обідні столи, 
буфети, клавікорди, контейнери зі срібним, золотим, порцеляновим та 
скляним посудом; скрині з церковним начинням, рідкісними книгами й 
табакерками. Уайт, дужий, кремезний чоловік із рудим, посрібленим

1 Рііс Джейкоб Август (1849—1914) — американський журналіст, реформіст, пись
менник. (Народився в Данії).

7 Атріум — центральний дворик у будинках стародавньо* * 7. Греції та Риму.
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сивиною чубом, ходив по причалу й погрожував докерам закритою па* 
расолькою. «Обережніше, йолопи!»— кричав він. Рііс хотів був постави
ти архітекторові свої запитання. Про житла для бідняків. Але перед 
його очима стояло видиво демонтованої Європи, і раптом Рііс відчув, 
що він датчанин.

Того вечора Уайт пішов на прем’єру «Мадмуазель Шампань» — у 
зимовий сад Медісон-Сквер-Гарден. Це було на початку червня, а на
прикінці місяця з настанням спеки по нетрищах почали мерти діти. 
Кімнати розпікались як печі, а мешканці не мали води навіть напитися. 
Стічні труби повисихали. Батьки бігали по вулицях, шукаючи льоду. 
Реформісти домоглися чималих успіхів у боротьбі з корупцією в місті, 
та заповзятливі торговці все ж таки скупили всі запаси льоду і прода
вали крихітні брусочки за неймовірно високу ціну. Люди стелилися пря
мо на тротуарах, спали під дверима будинків. Коні падали й здихали 
на вулицях. По місту їздили фургони департаменту санітарії, підбира
ли трупи тварин. Та це майже не допомагало. Трупи швидко розклада
лися від спеки, пацюки жерли дохлятину. А над усім цим, над порозві
шуваним на мотузках ганчір’ям плинув запах смаженої риби.

4

У розпалі літньої спеки політичні діячі, готуючись до перевиборів, 
запрошували своїх прибічників на прогулянки за місто. Наприкінці лип
ня один із таких кандидатів з гарденією в петлиці виступав на чолі ці
лого параду, що йшов вулицями Четвертого району. Оркестр грав марш 
Сузи *. Члени Асоціації підтримки кандидата прямували до річки, де 
вся процесія піднялася на борт пароплава «Велика Республіка», який 
ішов з Коні-Айленду в Райбіч, штат Нью-Йорк, відразу за Нью-Ро- 
шеллю. Перевантажений пароплав, на якому було тисяч п’ять пасажи
рів, ішов з помітним креном на правий борт. Сонце пекло нестерпно. 
Пасажири юрмилися на палубах, жадібно ковтаючи свіже повітря. Во
да була прозора, як скло В Райбічі всі зійшли на берег, і парад
ною процесією рушили до павільйону, де вже стояли сервіровані сто
ли. Офіціанти в довгих білих фартухах подавали традиційну тушкова
ну рибу з гарніром. Після ленчу з маленької естради для оркестру ви
голошувалися промови. Естраду було прикрашено прапорами. Про це 
подбала Батькова фірма. На багатьох прапорах сяяло виписане золо
том прізвище кандидата, а на столиках стояли сувенірні американські 
прапорці. Члени Асоціації підтримки кандидата добре повеселилися то
го дня: пили пиво, грали в бейсбол, підкидали підкови. На Райбічських 
луках покотом лежали чоловіки, прикриваючи котелками обличчя від 
палючого сонця. Після вечері військовий оркестр дав концерт, а за
кінчилося свято чудовим фейерверком. Молодший Материн Брат прий
шов сюди, щоб особисто наглядати за цією заключною частиною. Він 
любив вигадувати різні комбінації з вогнів. Тільки ця робота цікави
ла його по-справжньому. Ракети летіли в наелектризоване вечірнє не
бо. Угорі сяйнула сліпуча блискавка. Ніби покотилося по воді вели
чезне барвисте колесо. Спалахнув новий фейерверк — і в нічному небі, 
мов нове сузір’я, виник жіночий профіль. Червоні, білі, сині вогні гас*

; ' 1 Суза Джон Ф. (1854—1932) — американський диригент 1 композитор.
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ли, як метеори, вибухали, як бомби, розліталися снопами іскр, освіт
люючи старий пароплав, що стояв на якорі. Усі кричали «Ура!» А 
після фейерверку запалено смолоскипи, які освітлювали дорогу до при
чалу. Коли поверталися назад, корабель ішов з креном уже на лівий 
борт. Серед пасажирів був і Молодший Материн Брат, він стрибнув на 
пароплав в останню хвилину. Переступаючи 4ерез чоловіків, які спали 
просто на палубі, підійшов до поручнів на носі пароплава і підставив 
обличчя вітерцю, який народжувався десь над чорною водою. Він на
пружено вдивлявся в темряву і думав про Евелін.

А тим часом Евелін Несбіт щодня повторювала свій виступ перед 
судом, який мав слухати справу про вбивство її чоловіком Стендфорда 
Уайта. Вона повинна була тепер не тільки навідувати чоловіка в місь
кій в'язниці Томбс, де його тримали, а й радитися відразу з кількома 
адвокатами; з його матір’ю, величною Пітсбурзькою вдовою, котра зне
важала Евелін; зі своєю матір’ю, чиї найсміїїивіші плани щодо вигід
ного одруження дочки успішно здійснилися. Преса стежила за кожним 
рухом Евелін. Оселилася вона в маленькому приватному готелі. Нама
галася не згадувати понівеченого обличчя Стендфорда Уайта. їсти їй 
приносили в номер. Вона вчила напам’ять рядки своєї промови в суді. 
•Лягала рано, бо вважала, що сон освіжає шкіру. їй було сумно, і вона 
замовила своїй кравчині кілька суконь. Захист Гаррі К. Toy грунту
вався на тому, що він буцімто вчинив убивство в нестямному стані, ко
ли Евелін розповіла йому, як її згвалтовано в 15 років. Вона була на
турщицею і мріяла стати актрисою. Стендфорд Уайт запросив її до 
своєї квартири у хмарочосі на Медісон-Сквер-Гарден і пригостив шам
панським, у яке підсипав снотворного. Коли вранці вона прокинулась, 
то побачила поруч себе голого Уайта.

Та не так просто буде переконати присяжних, ніби Гаррі К. Toy 
ошалів тільки через те, що почув цю казочку. Він був дуже забіякува
тий, і все своє життя бешкетував по ресторанах. На великій швидкості 
виїжджав автомобілем на тротуар. Не раз хотів укоротити собі віку і 
одного разу випив пляшку опію. Мав цілий набір шприців у срібній ко
робочці і впорскував собі наркотики. Ще мав звичку — бити себе ку
лаками в скроні. Це був владний, жадібний і до нестями ревнивий чо
ловік. Ще до одруження він примушував Евелін підписати свідчення 
під присягою, що Стендфорд Уайт бив її. Вона відмовилась і про все 
розповіла Уайтові. Тоді Гаррі повіз її до Європи: там він не триво- 
жився, що Уайт підмінюватиме його. Мати Евелін поїхала з ними як 
гувернантка. Вони пливли на «Кронпринцесі Цецілії». У Саутгемптоні 
Гаррі розрахував матір Евелін, і по материку вони подорожували вже 
тільки вдвох. На якийсь час вони оселилися в старовинному замку 
Каценштейн, у Австрії, який Гаррі винайняв в оренду. Першої ж ночі 
в Каценштейні Toy роздягнув Евелін і став шмагати її батогом по го
лих сідницях. її зойки луною розкочувалися по коридорах та кам’яних 
сходах. Австрійська обслуга — чоловік і жінка — прислухалися в 
своїй кімнатці: ці зойки збуджували їх, тож вони відкоркували пляшку 
«Голдвассеру», трохи випили і вдалися до любощів. Тіло Евелін покри
лося червоними рубцями. Вона плакала й стогнала всю ніч. А вранці 
Гаррі знову зайшов до її кімнати, цього разу з ременем для правки 
бритви. Кілька тижнів по тому Евелін не могла підвестися з ліжка. Ко
ли вона стала одужувати, Гаррі приніс їй стереоптичні слайди Шварц
вальду та Австрійських Альп. У ліжку він був уважним і ніжним. Та
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Евелін вважала, що їхні взаємини не повинні обмежуватися тільки 
нічною злагодою. І домоглася, щоб він відправив її додому. Поверта
лася на «Карманії» сама: мати Евелін давно була вдома. Тільки-но 
прибувши до Нью-Йорка, Евелін пішла до Стендфорда Уайга і розпо
віла йому про все. Вона показала йому шрами на внутрішньому боці 
правого стегна. «Моя бідолашненька!» — сказав Стендфорд Уайт. Він 
поцілував те місце. Евелін показала йому світло-жовті та вишневі пля
ми на лівій сідниці. «Який жах!» — сказав Уайт і поцілував те місце. 
Вранці він послав її до адвоката, і той підготував письмове свідчення 
під присягою про те, що сталося в замку Каценштейн. Евелін його під
писала. «Тепер люба, тільки-но Гаррі повернеться, ти покажеш йому 
цей папірець», — сказав Стендфорд Уайт, широко посміхаючись. Так 
вона й зробила. Гаррі К. Toy прочитав свідчення, зблід і негайно за
пропонував одруження. Вона була хористка і повелася так, як на її 
місці вчинила б кожна з дівчат — метеликів богині Флори.

Тепер Гаррі сидів у в’язниці, перебуваючи в центрі загальної ува
ги. Його камера містилася на Поверсі Вбивць, у верхньому ярусі по
хмурого Томбса. Щовечора наглядачі приносили йому свіжі газети, і 
він міг стежити за успіхами улюбленої команди «Піттсбург Нешнлз» 
та її зірки Онеса Вагнера. Читаючи про бейсбол він читав і про себе. 
Переглядав усі газети й журнали — «Уорлд» «Трібюн», «Тайме», «Ів- 
нінг Пост», «Джорнел», «Геральд». Прочитавши газету, він згортав її 
і викидав крізь грати; газета розліталася на окремі сторінки й падала 
з шостого поверху в тюремний двір, його поведінка дивувала нагляда
чів. Тут рідко з’являлися люди такого високого стану. Toy був не а 
захваті від тюремного меню, і їжу йому приносили з ресторану Делмо- 
ніко. Він був чепурун, і щоранку його слуга ніс до в’язниці зміну бі
лизни. Він не любив негрів, і його запевнили, що в сусідніх камерах їх 
немає. Toy оцінив послужливість своїх наглядачів, але дякував їм до-; 
сить своєрідно. Жбурляв собі під ноги зібгані 20-доларові асигнації, 
а коли наглядачі піднімали гроші, обзивав їх шолудивими свиньми. 
Наглядачі були дуже задоволені. Після зміни їх атакували на вулиці 
газетярі, розпитуючи про Toy. Щодня приїжджала Евелін у блузі з 
високім коміром та гофрованій спідниці. Вона завжди виглядала чу
дово. Чоловікові й дружині дозволялися прогулянки Мостом Смутку — 
залізним місточком, що сполучав в’язницю Томбс із будівлею кримі
нального суду. Toy йшов, важко похитуючись,— так ходять тільки розу
мово неповноцінні люди. У нього був великий рот, а очі круглі, як у 
ляльки. Часом бачили, як він вимахує руками, а Евелін стоїть, низько 
схиливши голову. Крислатий капелюх ховав вираз її обличчя. Іноді він 
просив дозволу побути з нею в кімнаті побачень. Наглядач, який пере
бував поруч, за дверима з маленьким віконцем, розповідав, шо Toy пла
кав, а часом стискав руку Евелін. Іноді він швидко ходив з кутка в ку
ток, б’ючи себе кулаком по скронях, а вона дивилася на вулицю крізь 
загратоване вікно...

Репортерам, які оточували її по виході з Томбса, Евелін заявляла, 
що її чоловік не винен. «Суд доведе, що Гаррі не винен», — сказала 
якось вона, сідаючи в «електричний екіпаж», який подарувала їй велич
на свекруха. Шофер зачинив дверці. У машині Евелін розридалась. Во
на краще за будь-кого знала, наскільки Гаррі винний, але погодилася 
захищати його за 200 тисяч доларів. А за розлучення збиралася за
правити ще більше. Евелін постукала пальцями по обшивці автомобі
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ля. Сльози висохли. Холодне почуття тріумфу переповнило її серце. 
Вона виросла на вулицях шахтарського міста у Пенсільванії. І стала 
бронзовою богинею, яку Стенні Уайт поставив на хмарочосі Медісон- 
Сквер-Гарден, величною нагою Діаною з напнутим луком у руках.

Сталося так, що саме в цей період нашої історії похмурий рома
ніст Теодор Драйзер жорстоко страждав, бо критики розгромили його 
першу книжку «Сестра Керрі», і вона майже не мала попиту. Він не 
міг працювати, почувався розбитим, зганьбленим і нікого не хотів бачи
ти. Винайняв мебльовану кімнату в Брукліні й переїхав туди. Там він 
узяв собі за звичай сидіти на стільці посеред кімнати. Одного разу йо
му здалося, що стілець повернутий не так. Він підвівся й повернув його 
трохи праворуч. Знову не сподобалося. Повернув стільця ще праворуч, 
потім іще. Обернув його майже кругом, але так і не вирішив, як поста
вити. Тьмяний присмерк згасав за брудними шибками мебльованої кім
нати. Драйзер крутив стілець усю ніч.

5

Майбутній процес Toy був не єдиною визначною подією Томбса. 
Два наглядачі у вільний від роботи час сконструювали кайдани для 
ніг, які, на їхню думку, були надійніші за казенні. Щоб довести це, 
вони попросили випробувати їх самого Гаррі Гудіні. І от якось уранці 
великий маг з’явився в кабінеті начальника в’язниці. Газетярі сфото
графували його, коли він тиснув руку начальникові Томбса, а також 
між двома усміхненими наглядачами, яких він обіймав за плечі. Гудіні 
пускав шпильки на адресу газетярів. Артист узяв кайдани, уважно ог
лянув їх і прийняв виклик. Він скине їх із себе завтра під час вечірніх 
перегонів на іподромі «Кейс». У присутності репортерів Гудіні виклав 
свої умови: його роздягнуть, зв’яжуть, замкнуть у камері, а одежу по
кладуть під дверима в коридорі. Потім його залишать самого, і за 5 
хвилин він з’явиться без кайданів і вдягнений у кабінеті начальника 
Томбса. Начальник завагався. Гудіні прикинувся здивованим. Зреш
тою, він прийняв виклик наглядачів без вагань: виходить, начальник не 
вважає свою в’язницю надійною? Репортери стали на бік Гудіні. На
чальник знав, як газети можуть витлумачити його відмову і поступився. 
Він вірив у надійність тюремних камер. Стіни його кабінету були світ
ло-зелені. На столі стояли фотографії дружини й матері. Поряд, на 
маленькому столику, — коробка сигар і карафа ірландського віскі. 
Він підняв телефонну трубку й багатозначно подивився на газетярів.

Незабаром охорона провела голого Гудіні на Поверх Убивць. 
В’язнів тут було небагато, і надійність камер гарантувалася. Гудіні зам
кнули в порожній камері. Його одежу акуратно склали в коридорі — 
дотягтися до неї крізь грати він би не зміг. А наглядачі й репортери, 
як домовлено, повернулися до кабінету начальника. У різних місцях 
свого тіла Гудіні ховав шматочки дроту та гнучкі сталеві прутики. 
Цього разу він провів долонею по лівій стопі і видобув з-під мозоля 
сталеву пластинку в чверть дюйма завширшки і в півдюйма завдовж
ки. З густого чуба дістав шматочок сталевої дротинки і з’єднав його 
з пластинкою — вийшла відмичка. Просунувши руку крізь грати, він 
уставив імпровізований ключ у замок й обережно повернув його за 
годинниковою стрілкою. Двері відчинилися. У цю мить Гудіні побачив,

110 Е. Л. ДОКТОРОУ. РЕГТАЙМ.



що в камері навпроти світиться і там хтось е. В’язень дивився прямо 
на Гудіні. У нього було широке плескате обличчя, схожий на свиняче 
рило ніс, великий рот, неприродно світлі банькаті очі і жорстке зачеса
не назад волосся. Гудіні подумав, що це обличчя манекена, з якими 
виступають черевомовці. В’язень сидів за накритим скатертиною сто
лом, на якому стояв сервіз із рештками вишуканого обіду. З відерця з 
льодом стриміла порожня пляшка з-під шампанського. Залізні нари 
вкривала стьобана ковдра, а в головах лежала справжня подушка. На 
стелі коливалася тінь від шовкового абажура фірми Тіффані. В по
хмурій сутіні в’язниці ця камера видавалася якоюсь театральною сце
ною. В’язень підвівся й величним жестом привітав Гудіні, скрививши 
широкий рот у ледь помітній посмішці. Гудіні став похапцем одяга
тися. Він одягнув труси, штани, шкарпетки і взувся. А в камері в’я
зень так само похапцем став роздягатись. Гудіні вдягнув сорочку, за
тягнув краватку, застебнувся, накинув на плечі шлейки й надів піджак.

А в’язень уже стояв голісінький, як Гудіні кілька хвилин тому. Він 
підійшов до дверей і притиснувся стегнами до грат. Гудіні кинувся біг
ти, навпомацки відімкнув двері ярусу і зачинив їх за собою.

Гудіні нікому не розповідав про цю дивну зустріч. Поздоровлення 
з новим успіхом він приймав без особливого ентузіазму. Навіть довгі 
черги по газети з описом того, як він вивільнився від кайданів за 
2 хвилини не тішили великого мага. Через кілька днів Гудіні зрозумів, 
що гротескний імітатор його дій на Поверсі Вбивць, не хто інший як 
Гаррі К. Toy. Гудіні сердився, коли люди не сприймали його мистецтва 
серйозно. Він почав розуміти, що здебільшого то були представники 
вищих класів. Вони безцеремонно втручалися в його життя і ставили
ся до нього, як до блазня. До того ж Гудіні був дуже честолюбний і 
ревниво стежив за технічним поступом. Поки він показував на малень
кій сцені свої чудеса, люди навчилися запускати в небо літаки та виго
товляти автомобілі, які мчали із швидкістю 60 миль на годину..Теодор 
Рузвельт напав на Іспанію і послав довкола світу цілий флот лінкорів, 
білих, як його зуби. Товстосуми знали, що справді важливо. А на 
Гудіні вони дивились, як на дитину або дурника. І все ж таки його пал
ке прагнення вдосконалювати своє мистецтво відбивало американський 
ідеал. Гудіні був справжній атлет. Не пив і не курив. Був мускулястий, 
спритний і відважний. Та для багатіїв усе це було ніщо.

Новий номер Гудіні полягав у тому, що він вибирався з банківсь
кого сейфа, а тоді відмикав сейф ще раз і глядачі бачили там його 
асистента, який щойно стояв на сцені. Номер мав шалений успіх. Од
ного вечора менеджер сказав Гудіні, що його бажає бачити місіс Стю- 
везан Фіш із 78 вулиці: вона, мовляв, хоче, щоб він виступив у неї на 
балу. Місіс Фіш була однією з чотирьохсот 1. Вона славилася своєю до
тепністю. Одного разу дала бал, на якому всі повинні були розмовля
ти, як малі діти. Цього разу вона хотіла вшанувати пам’ять свого по
кійного друга архітектора Стендфорда Уайта, що спорудив їй буди
нок у стилі венеціанського палацу дожів. «Я не хочу мати нічого спіль
ного з цими людьми», — відповів Гудіні менеджерові. Той переказав 
місіс Фіш, що Гудіні не зможе в неї бути. Тоді вона подвоїла ціну. 
Бал відбувся увечері в понеділок — перший великий бал сезону. Гудіні 
прибув близько дев’ятої на взятому напрокат «пірс-ерроу». В автомо
більному причепі він привіз своє причандалля.

1 400 найбагатших родин США.
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Без відома Гудіні місіс Фіш запросила на бал також циркову тру
пу Барнума і Бейлі ■. Вона любила несподіванки. Гудіні провели до* 
вітальні, де його відразу оточив натовп чудернацьких людей, які багато 
чули про великого маестро і тепер хотіли бодай торкнутися до нього. 
Там були створіння з лускатою шкірою і долонями, що росли прямо з 
плечей, ліліпути з телефонними голосами, сіамські сестри. Гудіні ски
нув плащ, циліндр, рукавички і віддав асистентові. Опустився в кріс
ло. Його помічники чекали настанов. Химерні людці не відводили від 
нього очей.

Вітальня була гарно оздоблена: різьблена стеля, на стінах фламанд
ські гобелени із зображенням Актеона, якого шматують пси.

На початку своєї кар’єри Гудіні працював у маленькому цирку 
на заході Пенсільванії. Щоб опанувати себе, він згадав тодішніх своїх 
колег. Одна ліліпутка відокремилася від гурту і попросила всіх відсту
пити на кілька кроків назад. Це була Лавінія Тамб, удова Генерала То
ма Тамба, найелаветнішого з ліліпутів. Лавінія Уоррен Тамб була 
вбрана в розкішну сукню, яку подарувала їй господиня дому: міс Фіш 
хотіла познущатися зі свого ворога, місіс Уїльям Астор, що минулої 
весни носила такий самий фасон. Лавінія Тамб була так само зачеса
на, як і леді Астор. На ній сяяли копії брильянтів місіс Астор. їй бу
ло років сімдесят, і вона трималася з гідністю. Близько п’ятдесяти 
років тому, в день їхнього весілля, їх з полковником Гамбом приймав 
у Білому домі сам Лінкольн. Гудіні мало не заплакав. Лавінія більше 
не працювала в цирку; вона приїхала в Нью-Йорк із Бріджпорта, де 
мала власний будинок. Вона жила в Бріджпорті, щоб бути завжди біля 
чоловікової могили. Він помер багато років тому, і тепер його граніт
ний пам’ятник височів на кладовищі Маунтін-Гроу. Лавінія була два 
фути заввишки. Вона підійшла до колін Гудіні. З роками її голос по
грубішав і тепер звучав, як у двадцятирічної дівчини. Очі в неї були 
сині і мерехтливі, волосся срібне, біла шкіра змережана тонесенькими 
зморшками. Вона нагадувала Гудіні його матір.

— Ходи до нас, хлопчику, і покажи нам що-небудь із своїх но
мерів,— попросила Лавінія.

Гудіні показав циркачам кілька простих фокусів. Він сховав у ро
ті більярдну кулю, стулив губи, відкрив рота — більярдної кулі нема. 
Знову стулив і роззявив рота — більярдна куля на місці. Протягнув 
крізь щоку голку. Розтулив жменю — на долоні сиділо живе курча. 
Витяг із вуха цілий жмут кольорових шовкових стрічок. Людці були 
в захваті. Довго аплодували й сміялися. З почуттям виконаного обов’я
зку Гудіні підвівся і сказав менеджерові, що він не виступатиме для 
місіс Стювезан Фіш. Всі стали його вмовляти. Та Гудіні рішуче попря
мував до дверей. Яскраве світло вдарило йому в очі. Він опинився у 
великій залі палацу дожів. На балконі грав струнний оркестр. Вікна 
були завішені гарними рожевими шторами, близько чотирьохсот чо
ловік кружляли у вальсі по мармуровій підлозі. Затулившись долонею 
віл яскравого світла, він побачив і саму місіс Фіш; в її зачісці сяяли 
діаманти, на шиї красувалися перли. Жарти злітали з її уст, як пухирці 
піни з губів епілептика.

Незважаючи на такі випадки в своєму житті, Гудіні ніколи не мав 
певних політичних поглядів. Він жив не думкою, а почуттями. Він так 1

1 Варнум і Бейлі — відомі циркові діячі.
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І №Є збагнув, у чому ж сенс його життя, не зрозумів, що здійснив 
справжній переворот. Він був єврей. Його, справжнє ім’я було Еріх 
Вайс. Він палко любив свою стареньку матір, яка жила в його будинку 
на 113-й Уест-стріт. Річ у тім, що Зігмунд Фрейд тільки-но прибув до 
Америки читати курс лекцій в університеті Кларка у Ворчесті, штат 
Массачусетс, і Гудіні разом із Л. Джолсом були приречені залиши
тися останніми славетними безсоромниками, закоханими в своїх ма
терів, представниками руху XIX сторіччя, в який входили такі люди, як 
Едгар По, Джон Браун, Лінкольн і Джеймс Уістлер \  Ясна річ, що 
не вся Америка прийняла Фрейда. Лише кілька психіатрів зрозуміли ва
жливість його вчення, а для більшості він був якийсь там німецький 
сексолог, проповідник і популяризатор теорії вільного кохання, котрий 
називає високими словами брудні речі. Минуло не менше десятка років, 
перш ніж Фрейд узяв реванш і на власні очі побачив, як його ідеї по
чали руйнувати американське уявлення про секс.

6

Фрейд прибув до Нью-Йорка на пароплаві «Джордж Вашінггон». 
З ним приїхали його учні Юнг і Ференці, трохи молодші за свого вчи
теля. В порту їх зустрічали двоє ще молодших фрейдистів, доктор Ер
нест Джонс та А. А. Бріл. Усі разом пообідали в ресторанчику Хам- 
мерштейна «Садок на даху». Зеленіли пальми в діжках, піаніст і 
скрипаль виконували дуетом «Угорську рапсодію» Ліста. Усі навколо 
Фрейда говорили, не вмовкаючи, весь час позираючи на нього і на
магаючись угадати, в якому він настрої. Бріл і Джонс узяли на себе 
обов’язок гостинних хазяїв. Наступними днями вони показали Фрейдо- 
ві Центральний парк, Метрополітен-музей і Китайський квартал. Схо
жі на котів китайці витріщалися на них зі своїх брудних крамничок. 
Потім усі пішли подивитися популярний фільм, який демонструвався 
в усіх дешевих кінотеатрах міста. Рушниці випускали білий дим, 
і люди з напомадженими губами та нарум’яненими щоками хапалися 
за груди й падали на землю. «Добре, що фільм німий»», — подумав 
Фрейд. У Новому світі його найдужче дратував шум. Торохтіння екі
пажів, цокіт кінських підків, брязкіт і скрегіт трамваїв, автомобільні 
гудки. У відкритому «мармоні» Бріл повіз їх на Манхеттеи. Коли вони 
проїздили по 5-й Авеню, Фрейд відчув на собі погляди. Підвівши го
лову, він побачив, що з двоповерхового автобуса на нього уважно див
ляться кілька дітей.

Бріл повіз гостей на нижній Іст-Сайд, славнозвісний своїми єврей
ськими театрами, вуличними торговцями та надземкою. Зі страшним 
гуркотом пролітали поїзди повз будинки, в яких, напевне, жили люди. 
Дзвеніли віконниці, стіни ходили ходором. Вони зайшли до закусочної 
і замовили овочі в сметані. Потім знову сіли в автомобіль і поїхали да
лі. На якомусь розі спинили машину, щоб подивитися на вуличного 
художника. Уже старий чоловік за кілька центів вирізав з паперу си
луети. Перед ним якраз стояла, позуючи, вродлива, добре вдягнена 
жінка. Ференці висловив захоплення, що й на вулицях Нового світу 
побачив стародавнє мистецтво силуетного портрета, хоч насправді ди- 1

1 Уістлер Дж. Макнейл Абботт (1834—1903) — американський художник.
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вився тільки на жінку. Фрейд мовчки попихкував сигарою. Мотор пра
цював на малих обертах. Тільки Юнг звернув увагу на маленьку дів
чинку у фартушку, яка ховалася за жінку, тримаючись за її руку. Дів
чинка крадькома зиркнула на Юнга. Юнг, який уже не поділяв деяких 
поглядів свого улюбленого вчителя, подивився крізь товсті в сталевій 
оправі окуляри на чудову дитину, і йому здалося, що він давно знає 
її, хоча пояснити це відчуття в ту хвилину не зміг. Бріл натиснув на 
акселератор, і вони поїхали далі. Кінцевою метою їхньої подорожі був 
Коні-Айленд, далеко за містом. Приїхали туди пополудні і зразу ж пі
шли оглянути три парки розваг; почали із Стріплчейза, потім побували 
в Дрімленді і, нарешті, пізно ввечері опинилися серед веж та куполів 
освітленого електричними лампочками Луна-Парку. Поважні гості ста
ли кататися з гірки, а Фрейд із Юнгом узяли човен і попливли в Ту
нель Кохання. Повернулися вони надвечір. Фрейд дуже стомився і ма
ло не зомлів. Знедавна такі напади досить часто непокоїли Фрейда і 
то чомусь завжди в присутності Юнга. За кілька днів товариство руши
ло до Ворчеста, де Фрейд мав читати лекції. Після лекцій Фрейда умо
вили поїхати помилуватися на величне чудо природи — Ніагарський во
доспад. Вирушили вони туди похмурого захмареного дня. На березі 
Ніагари стояли тисячі щойно одружених парочок і дивилися на опови
тий хмарами бризок водоспад. Над річкою було натягнено дріт, і 
якийсь маніяк у балетних тапочках і трико, балансував на ньому з 
парасолькою. Фрейд похитав головою. Потім товариство пішло до Пе
чери Вітрів. Біля підземного місточка гід зупинився і взяв Фрейда за 
лікоть. «Іди першим, старий»,— сказав він Славетний учений, якому 
було тоді п’ятдесят три роки, вирішив, що з нього досить Америки. Ра
зом зі своїми учнями він відплив додому в Німеччину на «Кайзері 
Вільгельмі Великому». Фрейд так і не зміг пристосуватися до амери
канської їжі та суспільних звичаїв. Він був певен, що ця подорож 
згубно вплинула на його шлунок та сечовий міхур. Усі американці 
здалися йому зажерливими, нахабними й грубими. Його вразила без
ладна оптова закупівля витворів європейського мистецтва. Типова для 
Америки прірва між багатством і злиднями здалася йому перекручен
ням європейської цивілізації. Він був радий, що знову сидить у своєму 
затишному кабінеті, у Відні. «Америка — це помилка, гігантська по
милка», — сказав він Ернестові Джонсу.

Безперечно, що на той час з ним погодилося б чимало людей на 
західному березі океану. Мільйони були без роботи. А оті щасливці, які 
працювали, мали нахабство об’єднуватися в профспілки. Суди за
бороняли профспілкову діяльність, поліція вбивала робітничих лідерів 
або кидала їх до в’язниць. Вважалося, що спілки — це виклик самому 
богові. Робітника захищають не агітатори, — сказав якось один товсто
сум, — а християни, що їх бог, у своїй невичерпній мудрості, настано
вив порядкувати багатствами країни. Коли нічого не допомагало, виклп- 
лали війська. Шахтар заробляв у день .1 долар 60 центів, з умовою, як
що видобував 3 тонни вугілля. Він жив у бараці компанії, і харчі ку
пував у магазині компанії. На тютюнових плантаціях негри працюва- 
вали по тринадцять годин на добу, і заробляли по 6 центів за годину, 
байдуже — чоловік, жінка чи дитина. Діти не зазнавали ніякої дискри
мінації. їх цінували всюди, де вони працювали. Вони не скаржились, 
як дорослі. Вирішуючи наймати чи не наймати дітей, роботодавці ду
мали тільки про те, чи витримають вони. Діти були моторніші, але
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під кінець робочого дня працювали менш продуктивно. Саме в ці го
дини на консервних заводах і фабриках діти зазнавали травм — їм від
ривало пальці, ламало руки й ноги, і їх раз у раз попереджали, щоб 
були уважніші. У шахтах вони сортували вугілля і подеколи задихали
ся в завалених штольнях — їх попереджали, щоб були обережніші. 
Щороку лінчували сотню негрів. Сотня шахтарів згоряла живцем. 
Сто дітей ставали каліками. Здавалося, що цифра планувалася зазда
легідь, так само як і число людей, що вмерли з голоду. Нафтові, бан
ківські, залізничні, м’ясні та сталеві трести росли, немов гриби після 
дощу. Стало модою вшановувати бідняків. Мільйонери Нью-Йорка й 
Чікаго давали в своїх палацах бали для вбогих. Гості приходили в 
дранті, їли з полив’яних тарілок, пили з понадбиваних кухів. Бальні 
зали були декоровані під шахти — з кріпленням, рейками, шахтарськи
ми лампочками. Фірми театрального реквізиту діставали замовлення 
декорувати сади під брудні ферми, а ресторанні зали — під текстильні 
фабрики. Гості смалили сигарні бички, які подавались на срібних та
цях. Співаки вимазували обличчя сажею і виконували пародії на не
гритянські пісні. Одна господиня дала бал у корівнику. Гості були в 
довгих фартухах і білих ковпаках. Вони їли й танцювали, а тим ча
сом попід стінами їздили на блоках криваві туші. На підлозі були роз
кидані тельбухи. Весь збір пішов на добродійні цілі.

7

Одного разу після відвідин Томбса Евелін Несбіт випадково по
глянула в заднє віконце свого автомобіля й зауважила, що вперше її 
не переслідують газетярі. Звичайно люди Херста та Пулітцера ганя
лися за нею зграями.

Підкоряючись якомусь внутрішньому поштовхові, вона сказала во
дієві повернути на схід. Шофер, який служив матері Гаррі Toy, нев- 
доволено насупився. Евелін не зважила на це. Стояла полуднева спе
ка. Незабаром Евелін побачила крізь віконце вуличних крамарів та 
ятки нижнього Іст-Сайду.

Темні очі дивились на автомобіль. Довговусі чоловіки посміхались, 
блискаючи золотими коронками. Шляхові робітники сиділи на узбіччі 
тротуару й обмахувалися від спеки капелюхами. Хлопчики в коротень
ких штанцях бігли поруч з автомобілем з чималими пакунками на пле
чах. Евелін побачила крамниці з єврейськими написами на вітринах. 
Староєврейські літери чомусь здавалися їй кістками. Побачила про
типожежні драбини на будинках, схожих на багатоярусні тюрми. Ста
рі шкапи в хомутах підводили похнюплені голови й дивились на Еве
лін. Лахмітники штовхали перед собою возики з усяким мотлохом; 
торговки тягли в руках повні кошики з печеним хлібом. І всі дивились 
на Евелін. Шофер у сірій лівреї та чорному кашкеті нервував, веду
чи блискучий автомобіль брудними вузькими вуличками. На узбіччі 
тротуару гралася, сидячи в бруді, дівчинка у фартушку й високих 
шнурованих черевичках. Маленька замурзана дівчинка. «Зупини!» — 
наказала Евелін. Шофер оббіг навколо машини й відчинив їй дверця
та. Евелін вийшла з автомобіля і присіла, задивившись на дівчинку. 
Шорстке чорне волосся, смаглява, оливкового кольору шкіря. Темно- 
коричневі, майже чорні очі байдуже дивились на незнайому жінку.
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Евелін ніколи ще не бачила гарнішої дитини. До зап’ястка дівчинки 
була прив’язана мотузка. Евелін підвелася й, простеживши очима за 
мотузкою, побачила божевільне обличчя старого з коротко підстри
женою борідкою. Другий кінець мотузки був обкручений навколо його 
пояса. На старому було дране пальто з одірваним рукавом, пом’ятий 
капелюх і комірець із краваткою. Він стояв на тротуарі перед візком, 
що правив йому за пересувну виставку силуетних портретів у рамках, 
попришпилюваних до чорної оксамитової завіски. Це був художник- 
профіліст. За допомогою ножиць і клею він робив портрети-силуети, 
вирізаючи їх з білого паперу й наклеюючи на чорне тло.

— За п’ятнадцять центів, леді, — мовив старий до Евелін.
— Навіщо ви прив’язали дівчинку? — спитала вона.
Старий подивився на її пишне вбрання. Він засміявся, похитав 

головою і заговорив сам із собою на ідіш. Потім повернувся до неї 
спиною. Біля автомобіля зібрався натовп. Високий робітник підійшов 
до Евелін, шанобливо скинув капелюх і переклав слова старого.

— Бачте, місіс, він боїться, щоб дівчинку не вкрали...
Евелін цей перекладач здався чимось схожим на дипломата. Ста

рий гірко засміявся і щось пробурмотів — безперечно на її адресу. Він 
сказав: «Багата леді навряд чи знає, що в нетрищах часто крадуть 
дівчаток і продають їх у рабство». Евелін була приголомшена.

— Таж цін дівчинці но більше десяти років, — мовила вона.
Старий зняв крик, показавши на будинок навпроти, на ріг вулиці,

а тоді в протилежний бік.
— Справа в тому, місіс,— сказав робітник,— що крадуть усіх — 

і заміжніх жінок, і малих дівчаток. їх гвалтують, і зганьблені жінки 
стають повіями. Будинки на цій вулиці призначаються якраз для 
цього.

— А де батьки дитини? — спитала Евелін.
Старий уже звертався до натовпу, б’ючи себе в груди й показую

чи на небо. Жінка, в чорній хустині, похитала головою й тяжко зітхну
ла. Старий зірвав з голови капелюха і став рвати на собі волосся. 
Високого робітника так зворушила розповідь художника, що він забув 
про свої обов’язки перекладача.

— Цей чоловік, місіс,— зрештою мовив він,— і є батько дитини. 
Щоб прогодувати сім’ю, його дружина продавала себе, і він вигнав 
її з дому, а тепер оплакує, як оплакують небіжчика. Йому тридцять два 
роки, і посивів він за один місяць.

Старий ридав, закусивши губу. Вій повернувся до Евелін і поба
чив, що вона зворушена його горем, так само, як усі, хто стояв на 
розі: шофер, робітник, жінка в чорній хустині, роззяви. Та потроху 
люди стали розходитись. Евелін знову підійшла до дівчинки, яка все 
сиділа на тротуарі. Присіла навпочіпки і вологими від сліз очима по
дивилася в сухі очі дитини. «Моя бідолашненька»,— мовила Евелін.

Ось так познайомилася Евелін Несбіт з 32-річним сивим худож
ником та його донькою. У нього було довге єврейське ім’я, яке вона 
не могла вимовити і тому називала його Тате,— так само, як дівчинка. 
Тате був голова Спілки художників-соціалістів нижнього Іст-Сайду. 
Це був гордий чоловік. Евелін зрозуміла, що зблизитися з ним можна, 
тільки замовляючи йому портрети. За два тижні він вирізав сто сорок 
силуетів Евелін. За кожний вона платила йому п’ятнадцять центів. Іно
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ді замовляла портрет дівчинки. Тате зробив щось із дев’яносто таких 
портретів, і вирізав їх дуже ретельно, не поспішаючи. Якось Евелін за
мовила портрет себе з дівчинкою. Тате пильно подивився на неї, і в 
його очах промайнула страшна підозра. Однак замовлення виконав. Не
забаром Евелін зрозуміла,, що хоча люди й зупиняються подивитись, 
як працює художник, проте мало хто замовляє йому портрет. Він став 
робити дедалі складніші силуети Евелін та дівчинки, вирізаючи також 
тло: ломовика, що проїздив вулицею, чоловіків у автомобілях з від
критим верхом. За допомогою ножиць він передавав не тільки зовнішню 
схожість, але й настрій людини, її вдачу, радість і сум. Нині більша 
частина його силуетів зберігається по приватних колекціях. Евелін 
приїздила сюди майже щодня і залишалася, скільки витримувала. Одя
галася якомога скромніше. Наслідуючи Toy, вона добре платила шо
ферові, щоб той мовчав. Пліткарі-репортери по-своєму тлумачили зник
нення Евелін. Гадаючи, що вона стала жертвою божевільного кохання, 
вони пов’язували її ім’я з десятками чоловіків. І що менше бачили її, 
то більше домислювали. Вона не зважала і навідувалася далі до ниж
нього Іст-Сайду, перейнята своїм новим захопленням. Запиналася чор- 
ною хусткою, а поверх блузки вдягала старий поїдений міллю светр — 
ці речі шофер ховав під сидінням автомобіля. Приходила на «куток Та
те», позувала йому, а сама дивилася на прив’язану дівчинку. Евелін 
була, мов зачарована. За весь цей період в її житті не було іншого чо
ловіка, крім шаленого Гаррі К. Toy. Якщо не брати до уваги її нового 
таємничого поклонника — вилицюватого юнака з русявими вусами, який 
усюди ходив назирці за нею. Уперше вона побачила його на «розі Та
те». Він стояв на протилежному боці вулиці й відвів погляд, коли во
на визивно подивилась на нього. Евелін знала, що її свекруха найняла 
приватних детективів. Та, як на детектива, той юнак був надто сором
ливий. Він розвідав, де вона живе, де й коли буває, але жодного ра
зу не підійшов до неї. його увага не тільки не лякала Евелін, а навпа
ки, видавалась їй якимсь захистом. Вона відчувала, що юнак без тя
ми від неї. Евелін думала про свою дівчинку, вкладаючись спати, і з 
думками про неї прокидалася. Плани на майбутнє спалахували п гас
ли у неї в голові, як вогні фейерверку. Вона стала дратівлива, нер
вова, видавалася збудженою і водночас дуже щасливою. Що ж, вона 
посвідчить на користь свого чоловіка, зробить усе, що в її силах. Евелін 
сподівалася, що його однаково визнають винним і запроторять за гра
ти на все життя.

Маленька дівчинка у фартушку брала її за руку, але завжди мов
чала. Навіть із Тате вона майже не розмовляла. «Ніхто не тужить так, 
як дитя, навіть закохані», — сказав художник. Евелін розуміла, що 
гордий Тате був би вже давно прогнав її, якби не бачив, що дівчинка 
рада, коли вона приходить. Одного дня Евелін приїхала, як завжди, та 
не побачила ні батька, ні доньки. На щастя, вона вже знала, що жи
вуть вони на Хестер-стріт, над лазнею, і мерщій подалась гуди. Боя
лась навіть подумати, що з ними могло статися лихо. Хестер-стріг 
була велелюдна базарна вулиця, де продавали городину, фрукти, кур 
чат, пиріжки. На тротуарах юрмилися покупці. Переповнені ящики для 
сміття стояли рядами перед кожним будинком. На пожежних драбинах 
сушилася білизна. Евелін швидко піднялася залізними сходами і вбіг
ла в темний, неймовірно смердючий, брудний коридорчик. Тате з дів
чинкою жили в мансарді, у двох маленьких кімнатках. Евелін посту
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кала — раз, удруге. Двері з рипінням прочинилися, але ще зоставались 
на ланцюжку.

— Що сталося? — спитала Евелін. — Впустіть мене.
її візит заскочив Тате зненацька. Він був у сорочці та домаш

ніх капцях. Незважаючи на сильний протяг зі сходів, він залишив 
двері прочиненими і став похапцем одягати піджак та черевики. Наки
нув на ліжко яскраве покривало. Дівчинка лежала в сусідній кімнаті. 
У неї був жар. Помешкання освітлювалося свічками. Крихітна спаль
ня, дарма що з вікном, була темна, як і перша комірчина. Вікно вихо
дило на вентиляційну шахту. Коли очі Евелін звикли до сутіні, вона 
побачила, що в кімнатках дуже чисто. Старий розгубився і, здається, 
не знав, що робити з гостею. Він нервово пахкав цигаркою, тримаючи 
її на європейський манір між великим і вказівним пальцями, долонею 
догори.

— Я побуду з дитиною, — сказала Евелін, — а ви йдіть працюйте.
Художник погодився, аби тільки втекти з дому, від Евелін. Він пе

рекинув через руку чорний оксамитовий клапоть, узяв свою скриньку 
і вийшов. Евелін зачинила за ним двері. Вона заглянула в буфет — 
там стояло кілька чашок і тарілок з дешевого фаянсу. Зазирнула в 
комод, подивилася на вишкрябаний дубовий стіл, за яким їла родина. 
Біля вікна у спальні лежала на швейній машинці купа трусів. Машин
ка була з ножним приводом. На шибці вікна мерехтів вогник свічки. 
Поблискувала латунь ліжка. Евелін відчула якусь спорідненість із 
вигнаною матір’ю. Дівчинка дивилась на неї мовчки, без усмішки. Го
стя скинула хустку, старий светр і поклала їх на стілець. На столику 
за ліжком стояли книжки на ідіш і англійською мовою. На обкладинках 
кількох брошур щільними лавами виступали робітники. Ніхто з них 
не був схожий на кволого сивого Тате. На стінах не було ні дзеркал, 
ні жодної фотографії. У першій кімнаті Евелін побачила полив’яну 
балію. Знайшла відро, спустилася на перший поверх і набрала з кра
на води. Підігріла воду на плиті і занесла до спальні балію, відро та 
чистий рушник. Дівчинка натягла ковдру до підборіддя. Евелін обереж
но відгорнула ковдру й посадовила дівчинку на краєчок ліжка. Скину
ла з неї нічну сорочечку, і тепло дитячого тільця зігріло її, як промені 
сонця. Вона поставила дівчинку в балію, опустилася перед нею навко
лішки і, черпаючи пригорщами теплу воду, стала мити її смагляві пле
чі, коричневі сосочки ще не розвинених груденят, обличчя, спину, гла
денький животик. Потім, склавши рушник учетверо, Евелін ніжно об
терла дівчинку й одягла її в чисту сорочку, яку знайшла в шафі. Со
рочка була завелика, і дівчинка видавалась у ній такою кумедною, аж 
сама засміялась. Евелін розправила простирадло, підбила подушки, 
знов посадовила дівчинку і торкнулась м чола, — воно було холодне. 
Темні очі дитини блищали в сутінках. Евелін розчесала її чорне волос
ся, погладила їй личко, нахилилась до неї, і маленькі рученята опови
ли її шию. Дівчинка поцілувала Евелін.

Того дня Евелін хотіла викрасти дитину, і хай би Тате залишився 
наодинці зі своєю долею. Старий художник ніколи не питав, як її 
звуть, нічого не знав про неї, і зробити це було б легко. Натомість Еве- 
ш і із подвійним завзяттям стала опікуватись цією родиною, приноси
ла їм їжу, білизну та все інше, що могла принести, не травмуючи гор
дості старого. їй до нестями хотілося стати такою самою, як вони; во-
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яа надокучала Тате розмовами, а в дівчинки навчилась шити труси. 
Щовечора вона жила по кілька годин життям жінки з єврейських не: 
трищ. Поверталася вона до шофера Toy, який дожидав її за кілька 
кварталів звідти, завжди в розпачі. Евелін так захопилася цією лю
бов’ю, аж стала погано бачити. Очі її весь час моргали від сліз, а го
лос від безперестанного щасливого плачу зробився хрипкий.

8

Одного дня Тате запросив її на збори, влаштовані Спілкою худож- 
ників-соціалістів з нижнього Іст-Сайду та сімома іншими організація
ми. Подія була важлива. Доповідь мала робити славнозвісна Емма 
Голдман. Хоч вона й анархістка, а він належить до соціалістів, пояс
нив Тате, він поважає її за хоробрість і чесність; тим-то й погодився 
на тимчасову спілку між соціалістами та анархістами — хай навіть на 
один вечір, — бо зібрані на цій зустрічі кошти підуть на підтримку 
страйкарів — шевців та металургів із Маккіспорт, штат Пенсільванія,— 
а також анархіста Франціско Феррера, якого іспанський уряд засу
див до страти за підбурювання до загального страйку в країні. Через 
п’ять хвилин Евелін відчула, що тоне у пишномовних зворотах ради
кального ідеалізму. Вона не зважилася признатись Тате, що не розуміє, 
в чому різниця між анархізмом та соціалізмом, і що думка побачити 
горезвісну Емму Голдман лякає її. Отож Евелін запнулася хусткою, 
взяла дівчинку заруку й пішла з Тате на Чотирнадцяту вулицю Іст-Сай- 
ду. В одному місці вона обернулась поглянути, чи йде за нею її бояз
кий обожнювач. І він таки йшов, на півкварталу позаду, низько насу
нувши на худе обличчя солом’яний капелюх.

Темою виступу Емми Голдман був великий драматург Ібсен. У йо
го творчості,— сказала вона, — можна знайти всі необхідні інструмен
ти для радикального розтину суспільства. Емма Голдман була негар
на. Низенька, товста жіночка з чоловічими рисами обличчя. Крізь оку
ляри в роговій оправі її очі здавалися дуже великими, ніби весь час 
обурювалися тим, що бачили. Голос у неї був напрочуд сильний і 
дзвінкий, і хоч Евелін з полегкістю побачила, що Голдман звичайна 
жінка, до того ж маленька, ораторський хист цієї революціонерки за
чарував Евелін. Вона навіть не помітила, як хустка сповзла їй на плечі. 
На зборах було близько ста чоловік — одні сиділи на лавах, решта сто
яли попід стінами. Емма Голдман промовляла, стоячи за столом у кін
ці кімнати. На дверях стояли полісмени, й один сержант спробував 
урвати промову Емми. Мовляв, вона повинна говорити про драму, 
як було оголошено, а не про Ібсена. Та полісмена освистали, і він вий
шов. Голдман не засміялася разом з іншими, знаючи, що дражнити 
поліцію дуже небезпечно. Вона заговорила ще швидше, раз у раз 
спиняючись поглядом на алебастровому обличчі Евелін Несбіт, яка 
сиділа між Тате та дівчинкою в першому ряді, праворуч. Місце було 
почесне, адже Тате очолював Спілку художників-соціалістів.

— Ми за вільне кохання! — вигукнула Голдман. — Ті, хто, як мі
сіс Альвінг, слізьми й кров’ю заплатили за своє духовне пробудження, 
відкидають шлюб як обман, як знущання над людською гідністю.

— Ні! Ні! — закричав дехто в залі, серед них і Тате.
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— Товариші й браття, — провадила Голдман, — чи можете ви, со
ціалісти, байдуже дивитися, як половина людства тягне подвійне яр
мо? Невже ви не розумієте, що це вигідно суспільству, яке грабує вас? 
Усі так звані реформатори розводяться сьогодні про проблему білих 
рабів. Та якщо біле рабство — проблема, то чому не проблема — шлюб? 
Чи ж не очевидно, що існує прямий зв’язок між інститутом шлюбу й 
узаконеними домами розпусти?

На ці слова в залі почулися вигуки: «Ганьба! Ганьба!» Тате затис
нув руками вуха дочці і пригорнув її до себе. Якийсь чоловік скочив 
на ноги і став кричати. Голдман заспокійливо піднесла руки. «Товариші, 
ви, звичайно, можете не погоджуватись, тільки не в такий спосіб, бо 
поліція використає це як привід, щоб розігнати збори». Люди стали 
озиратись і побачили, що справді в натовпі біля дверей з'явилося з 
десяток полісменів. «Ви ж бо знаєте, — поквапно вела далі Голдман,— 
жінки не мають права голосувати, не вільні кохати, кого їм хочеться, не 
вільні розвиватися розумово й духовно! А чому? Невже всі наші талан
ти в тілі? Невже ми не можемо писати книжки, бути вченими, музикан
тами, розробляти філософські моделі для поліпшення суспільства? Сьо
годні серед нас сидить одна з найчарівніших жінок Америки, жінка, 
яку капіталістичне суспільство змусило знайти своє покликання в тор
гівлі власним тілом, і вона це робить із таким успіхом, що їй можуть 
позаздрити Пірпонт Морган або Джон Рокфеллер. Однак її ім’я — скан
дальне, а імена тих мільярдерів підлабузники-законодавці вимовляють 
із глибокою пошаною». Евелін похолола. Хотіла закутатись у хустку, 
та побоялася, що в такий спосіб приверне до себе увагу. Тому сиділа 
нерухомо, втупившись у свої руки на колінах. Принаймні ця жінка 
виявила милосердя й не дивилася в бік Евелін, коли говорила про неї. 
Слухачі мало не поскручували собі в’язи, видивляючись, про кого ж 
то говорить доповідачка; та нараз їхню увагу відвернули крики в кін
ці зали. У всіх дверях з’явилися сині мундири. Хтось заверещав, і зала 
миттю обернулася на пекло. Так завжди закінчувалися промови Ем- 
ми Голдман. Поліція ринула в прохід між лавами. Анархістка спокійно 
стояла за столом і складала в портфель свої папери. Евелін Несбіт по
червоніла, відчувши на собі осудливий погляд Тате. Він дивився на 
неї, як дивляться на таргана, перш ніж його розчавити. На його ста
рому обличчі з’явилися нові зморшки, він став схожий на діда, що 
доживає свої останні хвилини, а його запалі очі переклали для неї 
слова, які він прошепотів на ідіш: «Моє життя осквернили повії». І, 
схопивши за руку дівчинку у фартушку, він зник у натовпі.

Евелін стояла й дивилася їм услід. їй здавалося, вона сліпне. 
Рука шукала якоїсь опори. «Ідіть за мною», — раптом пролунав у неї 
над вухом знайомий голос, і її руку стисла сама Емма Голдман. 
Потиск був залізний, Голдман прОБела її через невеликі двері за сто
лом промовця, і, коли вони вже зачинялися, Евелін, зойкнувши, озирну
лася й побачила свого несміливого русявого незнайомця, який проди
рався крізь натовп до неї.

— О, я стріляний птах, — мовила Емма Голдман, ведучи її вниз 
темними сходами.— Для мене це звичайнісінькі збори.

Сходи вивели їх у бічну вулицю. Вхід до зали, де відбулися збори, 
був за рогом. Калатаючи дзвоником, повз них промчав поліційний 
фургон і звернув за ріг. Емма Голдман узяла Евелін під руку і швидко 
повела її в протилежний бік.
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Вийшовши на вулицю, Молодший Материн Брат помітив, як за 
два квартали від нього промайнули під ліхтарем дві жіночі постаті. 
Він кинувся за ними. Вечір був холодний. Парусинові штани Молод
шого Материного Брата лопотіли на вітрі. Він майже наздогнав жі
нок і йшов за ними на відстані в півкварталу. Нараз вони звернули до 
темного цегляного будинку. Добігши туди, він побачив, що то був дім 
з мебльованими кімнатами. Молодший Материн Брат зайшов досереди
ни й нечутно піднявся сходами. Він не знав, де саме потрібна йому 
кімната, та був певен, що зрештою знайде її. На другому поверсі він 
причаївся в темній ніші і побачив, як Голдман із тазом пройшла до 
ванної. Почувся плюскіт води. Двері до кімнати Голдман залишилися 
відчинені. Кімната була зовсім маленька. Обережно зазирнувши досе
редини, він побачив Евелін Несбіт. Вона сиділа на ліжку, затуливши 
обличчя долонями і хлипаючи. Стіни були злинялого бузкового кольо
ру. Над ліжком блимала електрична лампочка. Почувши кроки Голд
ман, Молодший Материн Брат нечутно шмигнув до кімнати і сховався 
у стінній шафі, залишивши двері шафи прочиненими.

Голдман поставила таз із водою на туалетний столик, струснула 
гонкий накрохмалений рушничок. «Бідолашна дівчинка, — мовила во
на,— дай-но я тебе освіжу. Я за фахом медсестра, з цього й живу. Я 
стежила за твоєю справою в газетах. З самого початку ти мені сподоба
лася, я сама назнаю чому». Вона розшнурувала черевики Евелін і зня
ла їх. «Може, покладеш ноги вище? — спитала вона. — Ось так». 
Евелін злягла на подушки, витираючи руками очі. Взяла рушничок, 
то його подала Голдман. «Я так не люблю плакати,— сказала вона.— 
Тоді я зовсім негарна». Вона схлипувала в рушник. «Зрештою,— про
вадила Голдман, — ти просто розумна повія. Ти прийняла умови, в 
які тебе поставлено, і здобула перемогу. Але що то за перемога? Пе
ремога повії. А чим ти тішила своє самолюбство? Цинізмом, зневагою 
до чоловіків. Чому ж я відчула таку спорідненість із тобою? Адже я 
ніколи не визнавала рабства і йшла в ліжко тільки з тим чоловіком, 
якого кохала, з яким ділила порівну любов і свободу. У мене, мабуть, 
було більше коханців, аніж у тебе. Ти навіть уявити собі не можеш, 
яким вільним життям я жила. Бо, як і всі повії, ти цінуєш власність. 
Ти виплід капіталізму з його продажною лицемірною етикою, і твоя 
краса — це фальшива й мертба краса золота».

Від таких слів сльози в Евелін миттю висохли, і вона відняла руш
ник від обличчя. А низенька товста анархістка говорила й говорила, 
походжаючи біля ліжка: «То чому все ж таки я відчула, що ми з 
тобою споріднені? Бо ти жінка, яка уособлює в собі усе те, що я жа
лію й ненавиджу. Коли я побачила тебе на наших зборах, то ладна 
була повірити в казна-яку містику. Ти прийшла тому, що за таємничими 
законами всесвіту твоє життя мало перетнутися з моїм. Твоє серце на
казало тобі вибратися із смердючої ями розпусти і приєднатися до ру
ху анархістів».

Несбіт похитала головою. «Ви нічого не розумієте», — відказала 
вона, і очі її знову зволожилися. Вона розповіла Голдман про дівчинку 
у фартушку. Розповіла про Тате та своє таємниче життя в нетрищах. «А 
тепер я втратила їх. Я втратила свою знедолену дитину». І вона гірко 
заплакала. Голдман сіла біля ліжка у крісло-гойдалку і поклала Еве
лін руки на коліна. «Ну, гаразд, якби я тебе не виказала, твій Тате не
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втік би від тебе. Ну то й що? Не сумуй. Правда завжди краща за брех
ню. Коли ти знайдеш їх знову, ти зможеш розмовляти з ними чесно, 
така, як ти е. А коли не знайдеш, то, може, це й на краще... А знаєш,, 
якось я вийшла на вулицю, щоб продати себе. Ти перша, кому я роз
повідаю про це. На щастя, мою недосвідченість помітили й відіслали 
мене додому. Це було на Чотирнадцятій вулиці. Я вдавала з себе 
повію, але нікого не змогла одурити. Ти коли-небудь чула таке ім’я — 
Александр Беркман?» Евелін похитала головою. «Коли нам із Берк- 
маном,— провадила Емма,— виповнилося по двадцять років, ми вже 
були й коханцями, й революціонерами. Саме тоді спалахнув страйк 
у Пітсбурзі, на сталеливарному заводі Хоумстед містера Карнегі. Мі
стер Карнегі вирішив розправитися з профспілкою. Сам він поїхав 
на вакації до Європи, а це чорне діло доручив своєму першому підла
бузникові Генрі Клею Фрікові. Фрік викликав цілу армію пінкертонів. 
Робітники страйкували проти скорочення заробітної плати. Завод стояв 
на річці Моногаела, і Фрік водою доставив своїх агентів просто на те
риторію заводу. Відбувся запеклий бій, як на війні. Десять чоловік бу
ло вбито і багато поранено. Пінкертонів прогнали. Тоді Фрік звернувся 
по допомогу до уряду, і робітників оточили загони поліції. Ось тоді 
ми з Беркманом і вирішили здійснити наш замах. Убити Фріка й під
бадьорити цим оточених робітників. Та ми були в Нью-Йорку і не мали 
грошей ні на квитки на поїзд, ні на пістолет. Ось тоді я й вийшла на 
Чотирнадцяту вулицю. Якийсь старий дав мені десять доларів і відпра
вив додому. Решту я позичила. Але якби треба було, я вчинила б тоді 
те, що задумала. Заради нашого замаху. Заради Беркмана й нашої 
справи. Грошей вистачило на один квиток. Я обняла Беркмана на 
вокзалі і довго бігла за поїздом. Він сказав, що роботи там на одного 
чоловіка. Беркман вдерся до кабінету Фріка в Пітсбурзі й тричі ви
стрелив у мерзотника. У шию, у плече. Бризнула кров, і Фрік знепри
томнів. Збіглися люди, видерли в Беркмана пістолет, та в нього був 
ще ніж. Він угородив його Фрікові в ногу. Забрали й ножа. Тоді Берк
ман укинув щось у рот. Його повалили на підлогу й розімкнули йому 
щелепи. То був заряд гримучої ртуті. Досить було Беркманові зціпити 
зуби, і кімната разом з усіма злетіла б у повітря. Йому задерли го
лову, витягли вибухівку і били до непритомності».

Евелін сіла на ліжко, притиснувши до грудей коліна. Голдман ди
вилася на підлогу. «Він просидів у в’язниці вісімнадцять років, — про
вадила вона, — здебільшого в камері-одиночці та в підземеллях. Я 
провідала його лиш один раз і не знайшла в собі мужності сходити 
до нього ще. А той мерзотник Фрік вижив, преса виставила його ге
роєм, і громадськість виступила проти робітників. Страйк було розгром
лено. Нас звинуватили, що ми Еідкинули американський робітничий рух 
на сорок років назад. Один відомий анархіст, літній чоловік на ім’я 
Мост, якого я дуже шанувала, осудив нас із Беркманом у своїй га
зетці. Я купила батіг і пішла на збори, де виступав Мост. Відшмагала 
його перед усіма, потім зламала батіг і жбурнула йому в обличчя. Берк
ман вийшов на волю торік. Він став лисий і жовтий, як пергамент. Мій 
коханий згорбився, очі йому запали. Ми друзі, але серця наші вже 
не б’ються в унісон. Я навіть не уявляю, як йому пощастило пережи
ти в’язницю. Сидіти в кайданах у темній, вологій камері, валятись у 
своїх нечистотах». Евелін простягла руку, і старша жінка міцно потис
нула її. «Ми обидві знаємо, що це таке — мати чоловіка у в’язниці,
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еге ж?» Вони подивились одна на одну. На якусь мить запала мовчан
ка. «Твій чоловік, звичайно, розпусник, паразит, кровопивця, огидний 
сибарит»,— сказала Голдман. Евелін засміялась. «Божевільний кнур,— 
провадила Емма,— з куцою поросячою психікою». Тут вони засмія
лись обидві. «Так, я ненавиджу його!» — крикнула Евелін. Голдман 
замислилась. «Але твоє життя схоже-таки на моє, — вела далі Голд
ман,— наші душі зливаються, як ноти в гармонії, і ми з тобою сестри. 
Ти розумієш це, Евелін Несбіт?» Вона підвелася і погладила щоку Еве
лін. «Розумієш, моя чарівна дівчинко?»

Говорячи, Емма уважно придивлялась до Евелін. «Ти носиш кор
сет?» — спитала вона. Евелін кивнула. «І тобі не соромно! Подивись 
на мене: навіть із такою фігурою я не вдягаю нічого зайвого, ношу тіль
ки просторий одяг. Я даю своєму тілу цілковиту свободу: нехай воно 
вільно дихає. Ось яка я є, а ти витвір їхнього суспільства. Корсет тобі 
потрібен так само, як лісовій німфі». Вона взяла Несбіт за руки і поса
довила її на краєчок ліжка. Помацала її талію. Господи, корсет ту
гий, як гаманець із грішми. «Підведися». Евелін послухалась. Голдман 
вправно розстебнула і зняла з Евелін блузку й спідницю. Розв’язала 
шнурки нижньої спідниці і теж скинула її. Корсет підпирав груди Еве
лін і стягував її стан до самих стегон. «Аж смішно, що вся Америка 
вважає тебе безсоромною розпусницею»,— зауважила Голдман і стяг
ла з Евелін корсет. «Дихай глибше,— скомандувала Емма.— Підніми 
руки, розслаб ноги й дихай». Голдман зняла з неї спідню білизну. Еве
лін слухняно скорялася. Стояла голісінька в сутіні кімнати у самих 
чорних панчохах. Голдман скинула й панчохи. Евелін затулила перса 
долонями. Голдман повертала її туди й сюди, уважно розглядаючи. її 
обличчя було похмуре. «Таж у тебе зовсім слабкий кровообіг». Усе ті
ло Евелін вкривали червоні рубці від шнурівок та підв’язок. «Отак жін
ки самі себе гублять», — сказала Емма. З верхньої полиці шафи вона 
дістала чорну лікарську валізку. «Подивися, що ти зробила із своїм 
прегарним тілом. Лягай-но!» Евелін сіла на ліжко й уважно дивилася, 
що Емма витягає з валізи. «Лягай на живіт». Емма налила в жменю 
трохи рідини з пляшечки і змастила червоні рубці Евелін. «Ой! — 
закричала Евелін.— Пече!» «Потерпи, це в’яжучі ліки — найперший 
засіб для поновлення кровообігу»,— пояснила Голдман, розтираючи 
їй спину, сідниці, стегна. Евелін вигиналась, тіло її палало від кожного 
доторку. Занурила обличчя в подушку, щоб приглушити плач. «Знаю, 
знаю, що боляче, але ти ще дякуватимеш мені», — заспокоювала її 
Емма. Під сильними руками Голдман тіло Евелін набувало своєї дос
коналої форми. Вона вся тремтіла, ноги її смикались. Голдман дістала 
з валізки масажну олію і змастила шию, плечі, спину, стегна, литки та 
п'яти Евелін. Поволі та розслабилась, і тіло її під вправними руками 
Голдман стало пругким і рожево-білим. «Повернися, — звеліла Голд
ман. Розпущені коси Евелін розсипались на подушці. Вона заплющи
лась і на устах її промайнула мимовільна усмішка, тим часом як Голд
ман терла їй груди, живіт, ноги, між стегнами. «У тебе повинно з’яви
тися бажання жити». На мить світло ніби потьмяніло. Евелін сама ста
ла розтирати собі перса, стегна. Емма відійшла до шафи, щоб сховати 
пляшечку з розтиранням. Тіло Евелін почало вигинатися, як морська 
хвиля. Зненацька вони почули дикий безумний крик. Молодший Мате
рин Брат з перекошеним обличчям вибіг із своєї криївки. Він стогнав у 
пароксизмі приниження, нездатний приборкати ошалілу плоть.
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А тим часом у Нью-Рошелі Мати щодня думала про свого брата. 
Раз або двічі він зателефонував із Нью-Йорка, але так і не пояснив, 
що він там робить, де зупинився та коли повернеться. Помимрить щось 
у трубку і замовкне. Мати гнівно вичитала йому, але він не відповідав. 
Тоді вона вдалася до крайніх заходів: вирішила обшукати його кімна
ту. Як завжди, там було чисто, на столі стояв пристрій для лагоджен
ня тенісних ракеток. Під стіною стояли спортивні весла. Він сам при
бирав у своїй кімнаті, і навіть тепер там не було ні порошинки. На 
комоді щітки для волосся. Ось і ріжок зі слонової кістки для взуван
ня. А цю мушлю, схожу формою на наперсток з кількома прилиплими 
піщинками, вона ніколи досі не бачила. На стіні висів вирізаний з 
журналу портрет отого створіння — Евелін Несбіт, — написаний Чарль
зом Дана Гібсоном. Молодший Материн Брат нічого не взяв у дорогу: 

•його сорочки та комірці лежали в шухляді. З почуттям провини Мати 
зачинила двері. її брат був дивак. Він ніколи не мав друзів. Жив самот
ньо, був безтурботної вдачі і схильний до лінощів, яких не міг чи не 
хотів приховувати. Мати знала, що ці його лінощі непокоїли Батька. 
Однак він доручив Братові відповідальну посаду у своїй фірмі.

Мати не могла поділитися своїми турботами з Дідусем, який поро
див свого сина вже в похилому віці. Дідусеві було за дев’яносто, і він 
зробився розумом, як дитина. Колись він був професором грецької та 
латини у коледжі Шейді-Гроув у штаті Огайо, де навчав не одне по
коління семінаристів. Це був живий свідок історії. Ще малим хлопчи
ком, коли вони жили на заході округи Гудзон, він познайомився з 
Джоном Брауном і міг розповідати про це по двадцять разів на день, 
якщо його не спиняти. Відколи поїхав Батько, Мати чимраз частіше 
згадувала їхній будиночок в Огайо. Літа в тих краях були щедрими 
на обіцянки, над запашними луками кружляли зграї червонокрилих 
дроздів. Обстава була скромна, в сільському стилі. Високі соснові стіль
ці. Дощана підлога натерта до блиску. Вона любила той будинок. Зга
дувала, як вони з Молодшим Братом гралися на підлозі біля печі. 
Граючись, вона завжди повчала його. Взимку вони запрягали в сани 
Бессі, чіпляли до хомута бубонці і мчали по густому мокрому снігу 
Огайо. Вона пам’ятала Брата ще меншим, ніж тепер був її син. Піклу
валася про нього, а дощовими днями вони бавились у недозволені ігри 
на м’якому сіні на горищі, а під ними хропли та іржали коні. У неділю 
вранці вона надягала рожеве платтячко, чисті білі панталони і, схви
льована, йшла до церкви. Вона була вилицювата незграбна дівчинка із 
сірими, трохи косими очима. Усе своє життя, крім чотирьох років пан
сіону в Клівленді, вона прожила в Шейді-Гроув. Була певна, що неод
мінно вийде заміж за семінариста. Та коли вже закінчувала пансіон, 
познайомилася з Батьком. Він їздив по Середньому Заходу, підписую
чи контракти на виготовлення прапорів та зоряно-смугастих бантів. 
Він двічі заїжджав до неї в Шейді-Гроув, щоразу оборудуючи вигідні 
операції. Після одруження вони поїхали на схід, забравши також її 
старенького батька. Трохи згодом до них перебрався й Молодший 
Брат, бо сам не міг ніде прилаштуватися. І ось тепер, у розквіті життя, 
вона залишилася у фешенебельному будинку на Броудв’ю-авеню тіль
ки з малим сином і старим батьком. У неї було таке відчуття, що чоло
віки покинули її напризволяще, і вона сердилася сама на себе, коли
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вдень або вночі її несподівано проймав гострий сум. Надійшов лист від 
Виборчого Комітету Республіканської партії, в якому фірмі пропонува
ли контракт на виготовлення оздоб та фейерверків для урочистостей на 
честь вступу на посаду нового президента, бо чекали, що в січні на місце 
Рузвельта прийде містер Тафт. Це була велика нагода для фірми, та як 
на те, вдома не було ні Батька, ні Молодшого Брата. Мати вибігла 
в садок, щоб трохи заспокоїтись. Стояв пізній вересень, цвіли шальвії, 
чорнобривці. Мати йшла понад квітниками, маленький хлопчик дивився 
на неї згори. Материна спідниця метлялась і черкала об траву. В ру
ках у хлопчика був лист, якого Батько надіслав їм із мису Иорк на 
північному заході Гренландії. Листа доставило транспортне судно 
«Ерік», яке відвозило до Гренландії 35 тонн китового м’яса для собак 
командора Пірі. Мати переписала листа, а оригінал викинула в сміття: 
від нього тхнуло дохлим китом. Хлопчик знайшов листа і стільки м’яв 
його в руках, що масні плями розтерлися по паперу і лист зробився 
майже прозорим.

Тим часом мати вийшла з плямистої тіні від клена, і її золотаве, 
укладене за останньою модою, волосся спалахнуло на сонці. На мить 
стала, ніби до чогось дослухалася. Відтак уклякла біля грядки й по
чала розгрібати руками землю. Хлопчик відскочив від вікна, збіг схода
ми і через кухню га чорний хід вибіг надвір, його випередила покоїв- 
ка-ірландка, що витирала руки об фартух.

Мати щось викопала з грядки і струшувала землю із згортка, який 
тримала на колінах. Покоївка заверещала й перехрестилась. Хлопчик 
хотів подивитися, що там таке, але не міг нічого побачити за матір’ю 
та покоївкою. Мати зблідла, її обличчя напружилося, вилиці повипина- 
лись, і повненька красуня враз перетворилася на кощаву жінку. Коли 
вони зчистили землю, хлопчик побачив, що то немовля. Земля заліпила 
йому оченята, набилася в ротик. Дитинча було коричневого кольору, 
зморшкувате, із заплющеними очима. Мати розповила його з бавовня
ної ковдри. Маля запищало, і дві жінки зайшлися плачем. Покоївка 
побігла до будинку. Мати з дитиною і маленький хлопчик — за нею.

Жінки обмили немовля в мисці на кухонному столі. Це був необми- 
тий, вимазаний кров’ю, щойно народжений хлопчик. Ірландка глянула 
на пуповину й сказала, що її перекушено. Вони сповили маля рушни
ком, і Мати побігла до телефону викликати лікаря. Хлопчик придивляв
ся, чи дихає дитинча. Воно ледве ворушилося. Потім учепилося паль
чиками за рушник і спроквола повертало голівку, ніби щось бачило 
заплющеними оченятами.

На форді швидкої допомоги приїхав лікар, його провели на кух
ню. Він приклав стетоскоп до крихітних грудей, розкрив малому роти
ка й подивився горло. «Ох, ці люди», — мовив лікар, похитавши голо
вою і бридливо скривившись. Мати розповіла, як було знайдено хлоп
чика: гуляючи, вона почула десь під ногами плач і була подумала, що 
то їй учулося.

— А що було б, якби я не зупинилась! — вжахнулася Мати.
Лікар попросив гарячої води і дістав із валізки якийсь інстру

мент. Покоївка стиснула в руці хрестик, який висів у неї на шиї. Задзе
ленчав дзвінок, і хлопчик пішов за покоївкою до дверей. Приїхала 
поліція. Вийшла Мати і ще раз розповіла, як усе було. Полісмен спи
тав дозволу подзвонити по телефону. Скинув шолом, притис трубку до 
вуха і став чекати, доки його з’єднають. Підморгнув хлопчикові.
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Не минуло й години, як із якогось підвалу неподалік вивели негри- 
тянку-посудомийку й посадили її в поліцейську санітарну машину. 
Мати винесла їй дитинча. Жінка взяла хлопчика і заплакала. Мати 
здивувалася, побачивши, що то зовсім юна дівчина з простодушним 
темно-шоколадним обличчям, з копицею густого кучерявого волосся на 
голові.

Дівчину оглянула медсестра. Мати відступила на тротуар.
— Куди ви відвезете її? — спитала вона лікаря.
— До якогось добродійного закладу, — відповів він. — А далі 

її судитимуть. *
— За що? — спитала Мати.
— Я гадаю, за спробу вбивства.
— А в неї є батьки?
— Ні, мем, наскільки нам відомо, нема, — сказав полісмен.
Доктор надів капелюха й пішов до машини. Поклав свою валізку

на сидіння.
Мати глибоко зітхнула.
— Я візьму цю дівчину до себе, — рішуче сказала вона.
Лікар та полісмен спробували відрадити її, але вона твердо стоя

ла на своєму.
Так молода чорна жінка з дитиною оселилася в домі, на верхньо

му поверсі. Мати хвилювалася. Весь час дзвонила по телефону, ходила 
туди-сюди по вітальні. їй дуже бракувало Батька, й вона картала себе, 
що так легко відпустила його. її життя так ускладнилось, а нема нія
кої змоги порадитися з чоловіком. Вона побачить його аж наступного 
літа. Негритянка з дитиною внесли в дім відчуття нещастя, безладу, 
і Мати боялася. Вона підійшла до вікна. Щоранку отакі, як ця посудо- 
мийка, висідали з тролейбуса на зупинці Норт-авеню й ходили по до
мах. Бродячі італійці-садівники доглядали газони. Продавці морози
ва йшли біля своїх запряжених кіньми фургончиків, що виїжджали на 
пагорб.

Темно-червоне сонце скотилося в долину і зникло за обрієм. Опів
ночі хлопчик прокинувся; Мати сиділа біля його ліжка й дивилася на 
нього. її золоте волосся було заплетене в коси. Хлопчик відчув м’який 
доторк її грудей, коли вона нахилилась поцілувати його.

10
Довгими зимовими місяцями Батько щодня писав листи, які не міг 

відразу відіслати, і вони ставали ніби записами в щоденник. Це допо
магало йому коротати полярну ніч. Члени експедиції жили на борту 
«Рузвельта» майже в комфорті. Величезні плавучі крижини зірвали 
корабель з якоря, і він вмерз у кригу. Пірі жив у найкращих умовах. 
У його каюті стояло механічне піаніно. Це був високий, кремезний чоло
вік з посрібленим сивиною рудим волоссям та довгими вусами. У по
передній експедиції Пірі відморозив пальці на ногах. Тому ходив якось 
по-чудернацькому, човгаючи ногами по підлозі. Натискав на педаль піа
ніно своїми безпалими ступнями. Пірі мав із собою ноти кращих тво
рів Віктора Герберта1 та Рудольфа Фрімля1 2, а також «Хвилинного

1 Віктор Герберт (1859—1924) — американський композитор ірландського похо
дження, автор оперет.

2 Фрімль Рудольф (1881) — композитор, автор оперет.
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вальсу» Шопена, який він міг відтарабанити за сорок вісім секунд. Але 
в зимові місяці часу на дозвілля не залишалося. Ходили полювати на 
MjcKycHoro вівцебика; треба було майструвати сани та готувати сто
янку за дев’яносто миль від корабля, на мисі Колумбія, звідки й намі
рялися здійснити стрибок до полюса — головну мету експедиції. Усі 
повинні були навчитися їздити на собаках та будувати іглу *. Усього 
цього навчав їх помічник Пірі, негр Метью Хенсон. По кількох експе
диціях Ііірі розробив детальну систему життя в Арктиці. У цій системі 
було враховано кожну дрібницю: матеріал і конструкція саней; їжа та 
бляшанки, в яких вона зберігалась; як найкраще прив’язувати ті бля
шанки до саней; білизна й верхній одяг; упряж, ножі, рушниці, спеці
альні сірники та спосіб збереження їх сухими; конструкція снігозахис
них окулярів і таке інше. Пірі любив поговорити про свою систему. В 
усіх своїх основних рисах — тобто що стосувалося собак, саней, хутря
ного одягу та життя в арктичних умовах — його система точнісінько 
наслідувала спосіб життя ескімосів. Одного дня Батько зробив для себе 
це відкриття, коли стояв на шканцях і слухав, як Пірі лає на всі за
ставки одного з ескімосів за погано виконану роботу. Потім Пірі про
човгав повз Батька. «Вони діти, і з ними треба поводитися, як з діть
ми», — сказав він. Батько погодився з цією думкою, бо Пірі висловив 
її таким тоном, що не можна було не погодитись. Він згадав випадок, 
який трапився десять років тому на Філіппінах, де він воював під 
командуванням генерала Леонарда Ф. Вуда проти партизанів Моро. 
«Треба дечого навчити наших темношкірих братів», — сказав штабний 
офіцер, позначивши на карті місце удару. Ескімосів важко було назва
ти дикунами. Вони були ніжні, лагідні, вразливі, чесні, до того ж невга
мовні витівники. Вони любили сміятись і співати. В самому розпалі 
нескінченної полярної ночі, коли урагани відламували від скель цілі 
брили і було так холодно, аж Батькові здавалося, ніби його шкіра го
рить, Пірі та майже всі учасники експедиції теоретично вдосконалю
вали його систему і в такий спосіб на якийсь час забували про страхіт
тя арктичної зими. Ескімоси, які просто жили тут, без усякої системи, 
терпляче переживали страшні злигодні свого існування, іноді їхні жін
ки зривали з себе одежу, вибігали з іглу в бурю, качалися й стогнали 
по кризі. Чоловіки мусили силоміць утримувати їх від самогубства. 
Батько коротав ці ночі, роблячи записи в свій щоденник. Це теж була 
система, система мови та мислення. Вона полягала в тому, що люди
на, виступаючи в ролі свідка, опинялася поза місцем і поза часом, у 
яких жила.

Та не так легко було вирватися за межі цієї страшної полярної 
ночі. На кораблі жило кілька ескімоських родин — і на палубі, і із 
грюмах. Вони нікого не соромилися і парувалися, навіть не роздягаю
чись. При цьому вони дико верещали від гострої втіхи. Одного дня 
Батько натрапив па таку пару і був вражений, побачивши, що жінка 
підкидає стегна навстріч рухам чоловіка. З її уст злітала якась мото 
рошна тваринна пісня. Ескімоска з вилицюватим обличчя та очицями 
щілинами підкидала стегнами і співала. Батько згадав свою делікатну, 
охайну та розумну дружину і відчув огиду до цієї дикунки, що так ша
лено відповідала на поклик природи. 1

1 Іглу — ескімоське житло з льоду або утрамбованого снігу.
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Та ось настала й весна. Одного ранку помічник Пірі Матью Хенсон 
покликав Батька й показав йому щось за кормою. На південному обрії 
видніла тонесенька смужка світла. Щодень вона ширшала, аж поки 
з-за видноколу викотилося розпливчасте криваво-червоне сонце непра
вильної, еліптичної форми, мов якась новонароджена істота. Усіх охо
пила бурхлива радість. Засніжені вершини заяскріли пишними барва
ми — рожевою, зеленою, жовтою і, здавалося, що ці величні, холодні 
простори покірно лягали під ноги кожному, хто захоче їх підкорити. 
Небо проясніло, стало блакитним, і Пірі сказав, що пора штурмувати 
Полюс.

За день до виступу Батько, Матыо Хенсон та три ескімоси з міш
ками з тюленячих шкур пішли до скель, на яких гніздилися птахи. За 
півдня вони дісталися до мети і назбирали безліч яєць — цих арктич
них делікатесів. Наполохані птахи з криками знялися в повітря, і зда
валося, то відколовся величезний уламок скелі. Батько ніколи в житті 
не бачив такої сили пернатих. Здебільшого то були фулмари та гагар
ки. Ескімоси розтяглії сіті, і птахи стали заплутуватися в них. Набрав
ши здобичі, скільки могли піднести, вони спустилися *зі скель і стали 
вбивати птахів. Фулмарам, які були завбільшки з чайку, скручували 
шиї. Батька здивувало, як убивають гагарок. їм просто натискували 
пальцем на серце. Батько дивися, як це роблять, а тоді спробував і со
бі. Тримаючи гагарку однією рукою, він великим пальцем другої на
тискував їй на груди. Голівка враз звисала — пташка була готова. Ес
кімоси любили м’ясо гагарки і звичайно засолювали його в мішках із 
тюленячих шкур.

Коли вертали на стоянку, Батько та Матью Хенсон обговорюва
ли питання, що його весь час обговорювали учасники їхньої експеди
ції: кого Пірі візьме з собою до Полюса. Перед відплиттям із Нью- 
ЇЇорка командор дав зрозуміти, що він і тільки він відкриє Полюс: 
усім іншим визначалася роль помічників у його гонитві за славою. 
<<Я все своє життя готувався до цієї миті,— казав Пірі,— і зроблю це 
відкриття сам». Батько цілком погоджувався з такою позицією Пірі, 
почуваючи невпевненість новачка перед професіоналом. Та Матью 
Хенсон вважав, що крім ескімосів має право піти з Пірі ще хтось — 
а саме він. Батько вважав, що Хенсон має рацію. Він ходив із Пірі з 
усі його експедиції, був досвідчений і вправний дослідник Арктики. Він 
умів їздити на собаках, не гірше за ескімосів, лагодити нарти, розби
вати стоянки, був дужий фізично і майстер на всі руки. Проте Батько
ві не сподобалася самовпевненість Хенсона, і він спитав негра, звідки 
той знає, що командор візьме саме його? Вони якраз спинилися з 
підвітряного боку скелі й дали перепочинок собакам. У цю мить крізь 
хмари виглянуло сонце, і земля заблищала як дзеркало.

— Я просто знаю це, сер, — посміхаючись, відповів Хенсон.
Наступного дня експедиція вирушила по полярній кризі далі на 

північ. Ішли окремими групами — один або два білих, гурт ескімосів, 
запряг собак і четверто-п’ятеро нарт. Кожна така група (крім групи 
Пірі) мала протягом тижня прокладати шлях для експедиції. Добре по- 
иопрівши, вони повертали назад. Усе робилося для того, щоб Пірі зі 
своїми хлопцями міг пройти останню сотню миль із свіжими силами. 
На це й була скерована вся його система. Прокладати слід — було 
тяжко й небезпечно. Доводилося збивати кайлом величезні крижані 
брили, штовхати важкі нарти вгору й утримувати їх на стрімких епус-
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ках. На кожних нартах було близько шестисот фунтів інструменту і 
провізії. Коли нарти ламалися, їх доводилось розвантажувати, щоб зби
ти поламані полозки, а іія робота виконувалася без рукавиць. На шля
ху траплялися розводдя, які треба було якось долати або перечікува
ти, поки вони замерзнуть. Із гуркотом, схожим на канонаду, крижини 
насувались одна на одну, сонце раз у раз ховалося за туманами. Ча
сом доводилося перебиратись плазом із крижини на крижину, бо ніхто 
не хотів, щоб його винесло у відкритий океан. Погода була жахлива, 
лютий пронизливий вітер при п’ятдесяти, а то й шістдесяти градусах 
морозу, здавалося, змінював фізичні властивості повітря, і воно захо
дило в легені, мов крижані кристали. З кожним видихом на бороді та 
лямівках хутряних капюшонів товщав крижаний осад. Усі були в м'яких 
тюленячих унтах, у штанях з ведмежого хутра і теплих куртках із 
шкіри оленів-карібу. Та навіть м’яке хутро робилося на лютому моро
зі крихким. Сонце стояло над обрієм по двадцять чотири години на 
добу. Пройшовши за день із нелюдськими зусиллями п’ятнадцять миль, 
група розвідників розбивала стоянку, будувала іглу для експедиції, 
яка йшла слідом, годувала собак, розплутувала замерзлу упряж, ки
п’ятила чай на спиртівках і вечеряла мороженим м’ясом. Цілий бере
зень експедиція Пірі повільно просувалася далі й далі на північ. Групи 
верталися одна за одною, їхнім завданням було так само ретельно про
класти для експедиції зворотний шлях. Пірі йшов останнім. Хенсон 
будував для нього іглу, доглядав за собаками, лагодив поламані нар
ти, готував вечерю та командував ескімосами, багато з яких стали 
просто нестерпними. Пірі цінував ескімосів за відданість і покірність,— 
якості, що їх цінують у собак. Коли настав час останнього переходу, 
Пірі таки взяв із собою Хенсона, а той вибрав кількох, на його погляд, 
найкращих і найвідданіших командорові ескімосів. Усі інші учасники 
експедиції мали повертатися назад. Батько повернувся вже давно. Він 
був у найпершій групі. Але не показав себе найвитривалішим.

— Я відсилаю вас назад не тому, що вам бракує мужності, — ска
зав Пірі, — а тому, що у вас легко відморожуються кінцівки.

І справді в Батька щодня відмерзала ліва п’ята, хоч як він її за
хищав. Щовечора він якось розморожував її, а назавтра вона знову 
відморожувалась. Те саме було з одним коліном та маленькою цяткою 
на руці. Батько повідморожував найнесподіваніші місця, і Пірі сказав, 
що це доля деяких людей, котрі потрапляють на Північ, і тут годі 
чимось зарадити. Пірі був добрий командир, і йому подобався Бать
ко. Коротаючи довгі зимові місяці на борту «Рузвельта», вони виявили, 
що належать до однієї національної конгрегації віруючих. Пірі нетер
пляче чекав здійснення своєї заповітної мрії. Батькова фірма вклала 
в експедицію Пірі чималі кошти, і за це її бос опинився аж на широті 
72°46', що для нього було зовсім непоганим досягненням. На прощання 
Батько подарував Пірі американський прапор, який виготовив для ці
єї події. То було велике шовкове полотнище, в згорнутому вигляді — з 
носовичок завбільшки. Пірі подякував і заховав прапор у свої хутра. 
Командор попередив Батька, щоб той був уважним і стежив за роз
воддям в кризі, і відправив його назад на «Рузвельт», із трьома най- 
нестерпнішими ескімосами.

І ось нарешті тільки одноденний перехід відокремлював Пірі від 
мети його життя. Він безжалісно гнав уперед Хенсона й ескімосів.

Е. Л. ДОКТОРОУ. РЕГТАЙМ. 129



дозволяючи Тм спати не більше однієї-двох годин після виснажливого 
дня. На чистому небі зустрілися яскраве сонце й місяць уповні. Океан 
глибоко зітхав, і велетенські крижані тороси підносилися до неба. Вран
ці 9 квітня Пірі звелів зупинитися. Він наказав Хенсонові споруджува
ти льодовий заслон, за яким він міг би зробити необхідні виміри. Пірі 
ліг на живіт і став орудувати ківшиком із ртуттю та секстантом. Запи
сував виміри иа аркуші паперу й розраховував своє місцеперебування. 
Наслідки не вдовольнили командора. Вій пройшов трохи далі і повто
рив виміри. Знову не вдовольнився. Цілий день човгав Пірі туди-сюди 
по кризі, милю вперед, дві назад, і все робив виміри. Результати не ті
шили його. Ступав кілька кроків на північ, а виходило, що на південь. 
На цій покритій кригою водяній поверхні точне місцеположення не ви
значалось. Він не міг сказати напевне: саме оця точка і є Північний 
Полюс. Проте всі виміри показували, що це десь тут.

— Ну, хлопці, гукайте тричі «Ура!» і піднімайте прапор.
Хенсон із ескімосами голосно закричали «Ура!» та за ревом бурі 

нічого не було чути. Прапор залопотів на вітрі. Пірі сфотографував 
Хенсона з ескімосами біля прапора. На фотографії видно п’ять закута
них у хутро постатей біля прапора, який мав символізувати істинну точ
ку Північного Полюса. Через погане освітлення годі розгледіти облич
чя, вони зливаються в чорні плями під хутряними капюшонами зі шку
ри оленя-карібу.

(Продовження в наступному номері.)

З англійської переклали Марина та Сергій ЗА РУДНІ
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НЯНЬЧИНА ПОМ СТА

Оповідання

— Прошу сюди, мадам,— защебетала моторна продавщиця у ви-* 
сокому парику, яка наглядала за одним з касових апаратів у магазині 
самообслуговування. Місіс Еменік повернула вщерть виповнений візок 
і швиденько покотила його до дівчини у парику.

— Мадам, ви завжди були моєю клієнткою,— невдоволено озва
лася інша касирка.

— О, пробач, золотко. Іншим разом...
— Добридень, мадам,— продовжувала щебетати мелодійним голо

сом продавщиця, викладаючи покупки місіс Еменік на прилавок.— За
платите готівкою чи відкрити рахунок, мадам?

— Готівкою, готівкою.
З блискавичною швидкістю продавщиця вибила ціни і назвала 

остаточний підсумок: дев’ять фунтів п’ятнадцять шилінгів і шість пенні. 
Місіс Еменік розкрила свою сумочку, дістала гаманця, розстебнула 
і взяла звідти дві новенькі хрусткі п’ятифунтові асигнації. Дівчина 
натиснула кнопку, і каса видала здачу і довжелезний чек. Місіс Еменік 
поглянула в кінець довгої стрічки паперу, на якій ввічлива машина
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видрукувала загальну вартість, а також слова: «Дякуємо. Заходьте до 
нас іще», і кивнула.

Людини, яка могла б скласти куплене в картонну коробку й від
нести до автомобіля, не було.

— Де ті кляті хлопці? — заметушилася касирка.— Пробачте, ма
дам. Багато носіїв пішли від нас, коли почалося безкоштовне навчання 
у школі... Джоне! — гукнула вона, забачивши одного з небагатьох, що 
залишилися.— Иди-но поскладай мадам її покупки.

Джоном виявився сорокалітній «хлопчик», який кульгав на одну 
ногу і страшенно упрівав навіть у магазині, хоч тут безперестану пра
цював кондиціонер. Складаючи покупки в порожню картонку, він го
лосно бурчав:

— Хіба я не казав, що для цієї мавпячої роботи потрібно більше 
людей.

— А ти певен, що хтось може відмовитись від безкоштовного на
вчання?— озвалася дівчина в парику.

— Та воно так. Але і я не збираюся накладати життям заради 
отого безкоштовного навчання.

На стоянці автомобілів Джон сховав картонку в багажник сірого 
«мерседеса» місіс Еменік, а потім випростався і завмер, чекаючи, поки 
вона відкрила свою сумочку і гаманця, поки перерила пальцем купу 
монет, знайшла три пенні і, діставши їх двома пальчиками, кинула 
йому в долоню. Якусь мить носій постояв, вагаючись, а потім пошкан
дибав геть, не промовивши й слова.

Місіс Еменік вже не звертала уваги на цих стариганів, які викону
вали роботу хлопчиків на побігеньках і завжди були незадоволені, хоч 
би скільки ти їм заплатив. Взяти хоча б цього буркотливого каліку. 
А яку ж він сподівався одержати винагороду за те, що проніс кілька 
ярдів малесеньку картонку? Ось до чого призводить безкоштовне на
вчання! А якого клопоту воно завдало домашнім справам: саме тоді, 
як почався учбовий рік, місіс Еменік втратила відразу трьох слуг і 
серед них няньку. Але проблема няньки, звісно, найскладніша.

Щоправда, ця проблема скоро вирішилася. Після закінчення пер
шого ж семестру уряд скасував проект, побоюючись збанкрутувати. 
Річ у тім, що за порадою спеціалістів міністерство запланувало на 
початковій стадії навчати безкоштовно вісімсот тисяч дітей. Тим часом 
першого дня до школи прийшло півтора мільйони дітлахів. Звідки вони 
взялися? Про помилку в розрахунках не могло бути мови. Виходить, 
у школи столичної округи посунули десятки тисяч дітей із сусідніх 
штатів *, а непорядні люди записували їх.

Так чи інакше, але уряд скасував проект. Газета «Нью Ейдж» у 
передовій статті вихваляла прем’єр-міністра за мужність і мудре ке
рівництво державними справами, але водночас зазначала, що можна 
було б уникнути цієї гнітючої проблеми, якби уряд прислухався до 
застережень обізнаних і гідних довіри громадян, які висловлювали на 
сторінках «Нью Ейдж» свої сумніви й перестороги щодо безкоштов
ного навчання. Протягом десяти днів «гідні довіри громадяни» — юри
сти, лікарі, крамарі, інженери, торговці, страхові агенти, викладачі 
університету тощо — критикували проект. Жоден з них, звісно, не висту
пав проти того, щоб діти навчалися, але безкоштовне навчання вони 
вважали передчасним. Дехто говорив, шо навіть така багата і могутня

! Федеративна республіка Нігерія складається з 10 штатів. (Прим. ред.).
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країна, як Сполучені Штати Америки, і та досі не запровадила такого 
проекту, а тут...

— Ти переглядала газету? Ось і Майк пише на цю тему,— якось 
мовив її чоловік.

— А хто такий Майк?
— Майк Огуду.
— О?! І іцо ж він каже?
— Я ще не читав... Але Майнові можна вірити: цей називає речі 

своїми іменами. Ось послухай, як він починає: «Безкоштовне навчан
ня— чи не рівноцінне воно неприхованому комунізмові?» Це не зовсім 
вірно, але Майк лишається Майком. Він гадає, що хтось може прийти 
і націоналізувати його пароплавну лінію. Страшенно боїться комуніз
му чоловік.

— А кому він тут потрібен, цей комунізм?
— Нікому. Саме про це я й говорив йому якось у клубі. Але він 

такий переляканий, що йому аж в очах двоїться. Знаєш, що я тобі ска
жу? Кепсько мати занадто багато грошей.

Ось на такому «інтелектуальному» рівні й точилася дискусія в сім’ї 
Еменіків, поки одного дня їхній «Малюк» — так вони звали дванадцяти
річного хлопчика, який правив їм за кухаря і виконував обов’язки 
офіціанта,— заявив, що хоче поїхати додому відвідати хворого батька.

— А як ти дізнався, що твій батько занедужав? — спитала госпо
диня.

— Приїхав брат і сказав.
— А коли приїхав твій брат?
— Учора ввечері.
— Чому ж ти не привів його до мене?
— Пані не казала, що хоче його бачити.
— А чому ти не сказав нам про це вчора? — спитав пан Еменік, 

визираючи з-за своєї газети.
— Спочатку я подумав, що не буду їхати. А сьогодні мені спало 

на думку, що треба поїхати; мабуть, старий дуже заслаб. Отож...
— Гаразд. Можеш їхати, але затям, ти маєш повернутися завтра 

опівдні, інакше...
— Обов’язково повернуся. Вранці.
Але «Малюк» не повернувся. Місіс Еменік не знаходила собі місця: 

вона терпіти не могла, коли її дурила челядь. Спершу вона не втрачала 
надії, гадала, що хлопчик трохи спізнився. Та ба!.. Він утік.

*Все говорило за те, що доброта по відношенню до цих людей ані
трохи не окупається.

Ще через тиждень заявку-попередження про своє звільнення зро
бив садівник. Він навіть не намагався нічого приховати. Виявляється, 
його старший брат прислав листа і звелів негайно повертатися в село, 
щоб записатися до безкоштовної школи. Містер Еменік спробував був 
висміяти садівника за безглуздість намірів і сільську темноту.

— Безкоштовне навчання— для дітей. І ніхто не пустить до школи 
такого здорового, як ти. Скільки тобі років?

— П’ятнадцять, сер.
— А не три? — глузливо посміхаючись, спитала господиня.— Адже 

в тебе ще молоко на губах не обсохло.
— Тобі не п’ятнадцять,— промовив містер Еменік,— а принаймні 

двадцять років, і тебе ніхто не запише до безкоштовної школи. Втім,
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як хочеш, то, звісно, спробуй. Але якщо провалишся, до нас не по*: 
вертайся.

— Не провалюся,— відповів садівник.— Один чоловік з нашого села
записався, хоча він уже такий старий, як мій батько. »

— Ну що ж, вирішуй сам. Тільки зваж: ти мав у нас гарну ро
боту...

— Марку, навіщо ці теревені? Хоче йти, то нехай собі йде.
— Пані, я не хотів би йти. Але мій старший брат...
— Це ми вже чули. Можеш забиратися хоч зараз.
— Я не хочу забиратися зараз. Я хочу тільки попередити вас за : 

тиждень. І знайти заміну для господині.
— Не потрібен мені твій тиждень, і заміною не турбуйся. Іди собі.
— А платню ви мені віддасте зараз чи прийти після обіду?
— Яку платню?
— Ну, за десять днів, які я не доробив у цьому місяці.
— Слухай, не нервуй мене більше! Іди геть!
Але по-справжньому нервуватись місіс Еменік довелося трохи піз

ніше. Через два дні нянька Абігель підійшла до неї вранці, коли місіс 
Еменік саме збиралася на роботу, вивалила їй дитину прямо в пелену 
і накивала п’ятами. І це після всього, що для неї зробили! Хіба не 
вона колись прийшла в сім’ю Еменіків уся вкрита коростою? А тепер 
Абігель — справжня тобі дама; вміє шити й пекти, носить ліфчик і чисті 
труси, пудриться, користується парфумами і робить зачіску...

Від цього дня місіс Еменік зненавиділа слова «безкоштовне на
вчання», які так несподівано ввійшли в щоденний вжиток. А ще вона 
зненавиділа американців, які, розкидаючись грішми, переманювали до 
себе тих нечисленних слуг, що лишилися ще в африканців. До речі, 
й їхній садівник, як згодом дізналася місіс Еменік, пішов зовсім не до 
школи, а найнявся на підприємство до Форда, який спокусив його обі
цянкою платити сім фунтів, купив йому велосипед і зінгерівську швей
ну машину для жінки.

— Навіщо вони це роблять? — запитувала місіс Еменік, не споді
ваючись на більш-менш доладну відповідь, але її чоловік повторював 
одне й те саме:

— Все це тому,— говорив він,— що вдома, у своїй Америці, вони 
не мають можливості найняти служників, а коли приїжджають сюди і 
бачать, що праця тут вельми дешева, то починають божеволіти.

Та минуло три місяці, і безкоштовному навчанню настав край: 
платню за навчання в школі було відновлено. На цей час уряд пере
конався, що його «необачний крок до соціалізму», як висловилась 
«Нью Ейдж», непридатний в умовах Африки. З міністра освіти, який 
зажив недоброї слави через свої «ліві» симпатії і вів безперестанну 
війну з грізним міністром фінансів, відверто глузували.

— Цей проект не можна прийняти, поки ми не підготуємося до 
запровадження нових податків,— сказав міністр фінансів на засіданні 
кабінету міністрів.

— То давайте запровадимо нові податки,— бовкнув міністр освіти, 
викликавши іронічні посмішки на обличчях своїх колег і навіть неодмін
них секретарів, таких як містер Еменік, котрі, хоч і обслуговували за
сідання, але ке мали права брати участі у дебатах.

— На превеликий жаль, ми не можемо цього зробити,— відповів 
міністр фінансів, посміхаючись.— Я знаю, що мого високоповажного ко
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легу зовсім не хвилює, втримається нинішній уряд до кінця призна
ченого терміну чи ні. Проте я збираюсь пробути тут стільки, скільки 
мені належить бути до нових виборів...

Залом прокотився веселий сміх і вигуки «Правильно! Правильно!». 
В мистецтві вести дискусії Освіта не могла змагатися з Фінансами. 
І взагалі Фінанси не мали собі рівних в уряді.

— Давайте ж не будемо робити помилок у цьому питанні,— вів 
далі міністр фінансів, і його обличчя й голос нараз стали серйозними,— 
а якщо котрийсь розумник пропонує покласти тягар нових податків на 
плечі наших багатостраждальних народних мас...

— Виходить, у нас, в Африці теж з’явилися багатостраждальні 
народні маси? — перебив промовця міністр освіти й хихикнув, а за 
ним — ще один-два однодумці.

— Прошу пробачення за те, що я переступаю межу компетенції 
мого високоповажного друга; нічого не вдієш — такі вже вони заразні, 
оті комуністичні гасла. Але, як я вже говорив, нам не слід було б так 
вільно розводитись про нові податки, не підготувавши армії для при
душення повстання, яке може вибухнути у зв’язку з запровадженням 
тих податків. Наведу вам одну просту істину, яку нам конче треба 
усвідомити: люди повстають саме проти податків, а не проти платні 
за навчання у школі. І знаєте, чому? Бо кожна людина, навіть неосві- 
чена, прекрасно знає, навіщо потрібна платня за навчання у школі, бо 
на власні очі щодня спостерігає, як його дітки йдуть уранці до школи, 
а по обіді вертають додому. Коли ж ви приходите й кажете, що по
датки підвищуються, цій людині на думку спадає тільки одне: уряд 
хоче його обікрасти. І ще такий нюанс... Якщо людина не хоче платити 
за навчання своїх дітей, значить, вони не будуть навчатися в школі; 
і це є переконливе свідчення демократичності суспільства. У найгіршо
му випадку діти цієї людини залишаться вдома, і мулятимуть очі своїм 
батькам. Тим часом податки кожен повинен платити незалежно від 
того, хоче він цього чи ні. Ось чому простолюд бунтуватиме проти під
вищення податків і мовчатиме з приводу платного навчання.

Кілька чоловік вигукнули: «Правильно! Правильно!». Решта зітхну
л а — хто з полегшенням, а хто із схваленням. Містер Еменік не міг 
намилуватися міністром фінансів і протягом його промови весь час 
кивав головою, немов ящірка. Він теж докинув своє «Правильно!», але 
так голосно, що удостоївся зневажливого погляду прем’єр-міністра.

Прослухали ще кілька недоладних промов, і уряд ухвалив рішен
ня — не скасовувати безкоштовного навчання, а тимчасово відстрочити 
його, поки будуть ретельно вивчені всі аспекти цієї проблеми.

Тим часом десятирічна дівчинка Вероніка була убита горем. їй 
дуже подобалося ходити до школи, яка рятувала її від одноманітної 
і виснажливої хатньої роботи. її мати, безталанна вдова, цілими днями 
поралась на фермі, а в базарні дні бігла на ярмарок, покладаючи на 
Веро тягар догляду за меншими дітьми. Фактично пильного догляду 
потребувала тільки найменшенька, якій щойно виповнився рік. Двійко 
старшеньких — одному вийшло сім, а другому чотири роки — були вже 
доволі дорослі, щоб самостійно дбати про себе; назбиравши жменьку 
зерна, наловивши сарани і вгамувавши цим голод, вони не завдавали 
Веро ніякого клопоту. Але Мері — була нестерпна дитина. Вона репе
тувала навіть тоді, коли з’їдала свою вранішню жуйку і крупник, який 
після вечері залишали спеціально для неї на сніданок. Мері не могла
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сама упоратись із зерном, і Веро доводилося розжовувати його, перше 
ніж дати малій. Та все ж вона рідко заспокоювалась навіть після круп
ника, жованого зерна, сарани й чашки води, хоча її черевце було таке 
велике і тугеньке, мов барабан, і вилискувало, наче дзеркало.

Марті, їхній овдовілій матері, випала важка доля. їй поталанило 
тільки на самому початку, коли вона ще виховувалась у церковно-пара
фіяльній школі святої Моніки, згодом перетвореній білими жінками-мі- 
сіонерками на заклад, в якому готували дружин для місцевих єванге
лістів. Б ільшість її подруг повиходили заміж за молодих проповід
ників, і тепер вони — дружини пасторів, а одна чи дві з них — навіть 
дружини єпископів. Але Марта, з благословення її наставниці міс Робін- 
сон, одружилася з молодим теслею, вихованцем білих місіонерів-реміс- 
ників з промислової місіонерської організації в Онітші. Цей шлюб ви
явився невдалим від самого початку, бо цілих двадцять років після 
одруження Марті довелося чекати на їхнього первістка. Тепер же вона, 
вже підтоптана жінка, має купу малих дітей, яким треба дати раду, 
а сили для цього стає все менше й менше.

Невдовзі після того, як Веро залишила школу, до Марти завітав 
містер Еменік, їхній земляк, що жив тепер у столиці і став нині поваж
ним урядовцем, його «мерседес-220» зупинився на узбіччі шляху, і мі
стер Еменік пройшов з півкілометра до хатини вузенькою стежкою. 
Марта була приголомшена приїздом такого поважного чоловіка і, поки 
метушилась біля горіхів «кола», весь час питала себе в думці: чого він 
приїхав? Та пан сам відкрив таємницю свого візиту.

— Ми шукаємо дівчинку, яка б доглядала нашого найменшень
кого, — сказав він, — і сьогодні мені порадили звернутися до тебе, ад
же твоя донька...

Спочатку Марта була невблаганна, та коли поважний чоловік за
пропонував п’ять фунтів за услугування дівчинки протягом першого 
року плюс харчі, одяг і все таке інше — жінка пом’якшала.

— Мене, власне, хіба гроші цікавлять? — сказала вона.— Аби тіль
ки доньці було добре.

— За це можеш не хвилюватись, Ма. До неї ставитимуться, як 
до рідної дитини. Моя дружина працює у сфері соціального забезпе
чення і добре знається у справах піклування про дітей. Твоя дочка бу
де щасливою в нашій господі — це я тобі кажу напевно. Від неї вима
гатиметься тільки одне — доглядати малого й годувати його молоком, 
поки моя дружина на роботі, а старші діти— в школі.

— Веро і її сестричка Джой теж ходили до школи минулого ро
ку,— сказала Марта, сама не знаючи, навіщо вона це говорить.

— Так-так, я знаю. Уряд вчинив зле, дуже зле. Але я вірю в те, 
що ким дитині призначено бути, тим вона й буде, незалежно від того, 
ходить вона до школи чи ні. Усе накреслено ось тут, на долоні.

Марта нерухомо втупилась у підлогу і мовила:
— Коли я виходила заміж, то присягалася собі: у моїх дочок доля 

складеться краще, ніж у мене. Тоді я цілими днями читала підручник 
для третього класу і вирішила, що вони неодмінно вступлять до ко
леджу. А виходить, вони не матимуть навіть отих маленьких радощів, 
яких зазнала я. Коли я думаю про це, серце моє крається з горя.

— Заспокой своє серце, Ма. Як я вже казав, ким має бути людина, 
написано ось тут, і ніякі труднощі цьому не завадять.

136 ЧІНУА АЧБББ. Няньчина помста.



— Еге ж, от я й благаю господа про те, аби моїм дітям він на
креслив долю кращу, ніж мені й моєму чоловікові.

— Амінь!.. А щодо твоєї дочки, то хіба ми з дружиною заперечу
ватимемо проти того, щоб вона пішла до школи, коли наш малий ви
росте і навчиться ходити? Звичайно ж, ні. Вона ж у тебе ще маленька, 
правда? Скільки їй років?

— Десять.
— Ну от бачиш? Ще зовсім дитина. В неї ще досить часу на школу.
Містер Еменік чудово знав, що розмови про навчання Вероніки

в школі — пусте базікання. Знала це і Марта. Але Веро, яка сиділа 
в темному закутку в сусідній кімнаті і чула все, про що йшла мова, цьо
го не знала. Вона швиденько порахувала, скільки часу знадобиться 
малому, щоб зіп’ястися на власні ноги, і з радістю рушила до столиці 
доглядати маленького хлопчика, який швидко виросте і навчиться хо
дити. Тоді Веро матиме змогу піти до школи.

Вона виявилася кмітливою дівчинкою. Містер Еменік і його дру
жина були страшенно задоволені. У Веро був розум дівчини, удвічі 
старшої за неї, і вона напрочуд швидко сприймала все, чого її навчали.

Місіс Еменік знову піднеслася духом. Вона розповідала своїм по
другам, що може знов ходити, куди їй заманеться, і залишатися* там 
скільки завгодно, не хвилюючись за свого малого. Вона була така щас
лива і задоволена роботою Веро та її поведінкою, що з ніжністю нази
вала її «маленька дама».

Щоранку старшенькі діти Еменіків — троє дівчаток і хлопчик— ви
рушали до школи у татковому «мерседесі» або маминому маленькому й 
гуркотливому «фіаті». Веро виносила дитину на східці будинку, щоб 
попрощатися з ними. їй дуже подобалися їхні ошатні платтячка і че
ревички. Сама вона ніколи в житті ще не носила черевиків. Але най
більше Веро заздрила тому, що діти кожного ранку рушали в дорогу, 
покидаючи домівку, знайомі речі і домашні справи. Протягом перших 
місяців ця заздрість була не така вже й велика, дівчинка ще пережи
вала радість «великої втечі» з села, з материної благенької хатини, від 
жуйки з зерна, од якої бурчало в животі, від гіркої юшки з листя.

Але спливали місяці, і їй дедалі більше кортіло й самій сісти в ав
то, вбравшись у гарненьке платтячко й черевички та взявши красивий 
ранець, в якому лежатимуть сендвічі.

Якось уранці, тільки-но «фіат» одвіз дітей, а малий Годді почав 
рюмсати, дівчині спала на думку невибаглива співаночка, яку вона й 
стала наспівувати, щоб заспокоїти хлопчика:

Гуркотунчику-авто,
Повези мене до шко 
Дуже я тебе прошу!
Бі-бі-бі! Ту-ту-ту!

Цілісінькин ранок вона виспівувала цю пісеньку і була дуже задо
волена. Коли о першій годині дня містер Еменік привіз додому шко
лярів, а сам знову поїхав на роботу, Веро і їх навчила своєї пісеньки. 
Вона усім сподобалась, і на кілька днів були забуті «Бе-е, бе-е, чорна 
вівця», «Простак Саймон» та інші пісеньки, вивчені в школі.

— Не дитина, а чудо,— сказав містер Еменік, коли нова пісня до
линула й до нього. А дружина його, почувши цю пісеньку вперше, мало 
не померла зо сміху. Вона покликала Веро й запитала:

— То це ти глузуєш з мого автомобіля, пустунко?

ЧІНУА АЧЕБЕ. Няньчина помста. 137



Веро була на сьомому небі: адже в очах господині світилася не 
злість, а посмішка.

— Не дитина, а чудо,— знову повторив містер Еменік.—-І шкіль
них наук не проходила.

— І, до речі, знає, що ти повинен купити мені новий автомобіль.
— Авжеж.
Минали тижні, спливали місяці, маленький Годді став уже вимов

ляти деякі слова, а хазяї — ні пари з уст, ніби й мови не було про те, 
щоб Веро готувалася до школи. І дівчинці спало на думку, що в усьому 
винен Годді, бо росте аж надто повільно. А хлопчикові щораз більше 
подобалося кататись у Веро на спині, хоч він уже вельми добре ходив 
ніжками. Його улюбленими словами було: «Покатай мене!». Веро і про 
це склала пісеньку.

Покатай та покатай!
А коли ж то буде край?
Ти вже швидше виростай.
Бо покину, так і знай!
Утече Веро до школи
Й не повернеться ніколи!

Вона співала пісеньку цілий ранок, аж поки діти повернулися зі 
школи. Тоді замовкла. Цю пісеньку вона співала тільки коли залиша
лась наодинці з Годді.

Якось удень місіс Еменік прийшла з роботи й помітила, що губи 
Веро нафарбовані чимось червоним.

— Підійди-но сюди,— гукнула вона дівчинку, гадаючи, що та ско
ристалася з її вельми дорогої губної помади.— Що це таке?

Виявилося, що то була зовсім не помада, а червоне чорнило, яким 
писав її чоловік. Ледве стримуючи посмішку, господиня вигукнула:

— А погляньте на її нігті!.. І на ногах теж! Ну, маленька мадам, 
то ось чим ти займаєшся, коли ми йдемо з дому. Замість того, щоб до
глядати хлопчика, ти тримаєш його у закутку і починаєш себе розма
льовувати. Облиш ці дурниці раз і назавжди, щоб я цього більше не 
бачила! Зрозуміла?

Але самого попередження господині здалося замало, і вона вирі
шила ще й настрахати дівчину:

— А чи знаєш ти, що червоне чорнило отруйне? Певно, ти хочеш 
занапастити себе. Що ж, маленька дамо,— будь ласка, але тільки не 
в мене, зачекай, поки повернешся до своєї матері.

Веро добряче злякалась і до кінця дня блукала, мов тінь.
Увечері місіс Еменік розповіла про цю пригоду чоловікові. Потім 

поклидала Веро і наказала:
— Покажи хазяїнові свої нігтики! І на ногах теж, маленька 

мадам.
— Та бачу вже,— пробурмотів містер Еменік і додав, коли феро, 

на його знак, пішла з кімнати: — Вона дуже швидко все схоплює. Л^ь 
метаєш прислів’я про маму-корову, що жує траву, та про дітей-теда- 
ток, що пильно заглядають їй у рота.

— То це я корова? Сам ти бегемот...
— Та це ж у прислів’ї так мовиться, моя люба.
Ще через тиждень місіс Еменік, повернувшись додому, ПОМ.ІТВДР 

на хлопчикові надто теплий одяг, не той, що був на ньому вранці.,
— А що сталося з костюмчиком, який я йому вдягла^
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— Годді впав і забруднив його,— відповіла Веро. Але в її пове
дінці було щось підозріле. Місіс Еменік спочатку подумала, що дитина 
сильно забилася.

— Де він упав? — запитала вона з тривогою.— Де він падав на 
землю? Дай-но мені його! Що все це значить? Кров?.. Ні? То що ж це 
таке? О боже, за що ти мене караєш?! Іди й принеси одяг. Негайно!

— Я його випрала,— відповіла Веро і стала плакати. Цього ра
ніше ніколи не бувало. Місіс Еменік мерщій кинулась до мотузка, на 
якому висіла білизна, зняла синій костюмчик і білу спідню сорочку,— 
вони були замазані у щось червоне!

Вона схопила Веро і, не тямлячи себе, стала гамселити її обома 
руками. Потім схопила батіг і шмагала дівча, поки на обличчі й руках 
Веро не виступила кров. Тільки тоді дівчинка зізналася, що хотіла на
поїти дитину з пляшки червоним чорнилом. Місіс Еменік упала, знеси
лена, в крісло і розплакалась.

Містер Еменік не став чекати полудня. Веро вштовхнули в «мер
седес» і повезли до матері. Він хотів поїхати сам, але дружина напо
лягала на тому, щоб поїхати разом і взяти з собою дитину. Він зупи
нив машину, як завжди, на шляху, але з дівчиною до хати не пішов. 
Прочинив дверцята автомобіля і виштовхнув Веро, а дружина пошпу
рила їй услід вузлика з одежиною.

Марта повернулася з ферми стомлена. Діти висипали їй назустріч 
і розповіли, що Веро привезли додому, і вона гірко плаче в своєму за
кутку. З несподіванки жінка випустила з рук кошика і швиденько по
бігла довідатись, що скоїлося з донькою, але нічого не могла второпати.

— Ти давала їхній дитині червоне чорнило? Навіщо? Щоб мати 
змогу ходити до школи? Як? Ану ходімо. Підемо до господарів. Може, 
вони лишилися в селі на ніч. Чого доброго, вони розкажуть людям про 
цю лиху пригоду. Я не розумію. Мабуть, ти не все мені розповіла.

— Матусю, прошу тебе, не веди мене до них. Вони мене вб'ють.
— Ні, ходімо, бо ти так і не розповіси мені, що ти там накоїла.
Марта схопила дівчинку за руку й витягла з хатини. І там, на ден

ному світлі, побачила сліди крові на голові, обличчі, шиї й руках. Клу* 
бок підкотився їй до горла.

— Хто це зробив?
— Моя господиня.
— Що ти розповіла їй про свій вчинок? Говори мені все.
— Сказала, що давала дитині червоне чорнило.
— Гаразд, ходімо.
Веро заплакала ще голосніше. Марта схопила її за руку й потяг

ла за собою. Вона навіть не переодяглася після роботи, навіть не ви
мила рук і обличчя. У кожної жінки, а іноді й чоловіка, які трапля
лися їм назустріч, вихоплювався крик жаху — такі страшні були сліди 
побоїв на обличчі Веро; і кожен допитувався, чия це робота. Марта 
відповідала всім однаково:

— Я ще сама не знаю. Ось іду, щоб дізнатися.
їй пощастило. Велике авто містера Еменіка стояло біля хати,— 

значить, у столицю вони не поїхали. Марта постукала у двері і ввійшла. 
Господиня сиділа у невеликій кімнаті і годувала дитину з пляшки. Вона 
не звернула на Марту ні найменшої уваги, навіть не подивилася в її 
бік. Та невдовзі з горішніх кімнат спустився її чоловік і все розповів. 
Як тільки Марта збагнула, що її донька хотіла напоїти дитину черво*-
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ним чорнилом і тим заподіяти їй смерть, вона скрикнула і обома ру
ками затулила вуха, щоб не чути більше нічого. Тієї ж миті вона ви
скочила на подвір’я, виламала з куща лозину і накинулась на доньку. 
Веро голосно плакала і бігала по кімнаті.

— Не чіпай її в моєму будинку!—озвалась місіс Еменік, холодно 
й суворо.— Забирайтеся обоє звідси. Можеш дати волю своїй злості 
у власній домівці. Твою доньку не в моїй оселі навчили вбивати.

Ці слова глибоко вразили Марту, і вона стала наче вкопана.
— Дочко,— промовила нарешті, звертаючись до господині, котра 

була набагато молодша за неї,— я тут уся перед тобою, яка є: бідна 
і нещасна, але я не вбивця. Якщо моя донька Веро мала стати вбивцею, 
то господь бог тому свідок, не я її цьому навчила.

— То, може, це я її навчила? — відрізала місіс Еменік, показавши 
свої бездоганні зуби в неприємній кривій посмішці,— чи, може, вона 
взяла це з повітря? Слухай, жінко, забирай-но свою доньку і залиш 
мій будинок.

— Веро, ходімо; ходімо звідси!
— Так, мамочко, ходімо!
Містер Еменік, який хотів було внести ясність у справу, не витри

мав і вставив своє чоловіче слово:
— Це все витівки нечистої сили,— сказав вінч— У цій країні всі 

збожеволіли через ту освіту. Одного чудового дня це божевілля всіх 
нас занапастить. Малеча й та ладна заподіяти смерть ближньому своє
му, аби піти до школи.

Ця незграбна спроба обминути гострі кути вразила Марту ще біль
ше. Смикаючи Веро за руку, вона сварила дівчину, називала бісівським 
вилупком, якого зачав сам нечистий.

— О господи, чим я завинила перед тобою? — стогнала жінка, і 
сльози, мов горох, котилися по її щоках.— Якби я мала дітей у тому 
віці, в якому їх мають мої ровесниці, то це дівчисько, котре обзиває 
мене вбивцею, не було б старшою за мою доньку. А так вона плює 
мені в обличчя. Ось як ти зганьбила свою матір,— сказала Марта, звер 
таючись до Веро і ще міцніше смикнула її за руку.

— Я приб’ю тебе сьогодні. Ось тільки прийдемо додому.
Всередині у неї став наростати бунт.
— А цей нікчема, який тільки називає себе мужчиною, ще натякає 

про божевілля освіти. Як його діти ходять до школи, то це не боже
вілля. Звісно, багатії не сходять з розуму. А от коли діти бідної вдови 
хочуть учитися разом з усіма,— то це божевілля! Що ж це за життя та
ке? Господи милосердний, чому це так? А моя донька вирішила, що тре
ба вбити дитину, яку її найняли доглядати, і тоді вона матиме можли
вість піти до школи. Хто їй втлумачив таку гидоту? Господи, ти ж бо 
знаєш, що не я!..

Марта викинула лозину і вільною рукою витерла сльози.

З англійської переклав 
Володимир КОРОБКО
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ФРІДРІХ
ГЕЛЬДЕРЛШ

( 1770— 1843) .

НА ПУСТИРИЩІ НАПИСАНЕ

Добре мені! Ніколи не стрінусь тут з тлумами дурнів, 
Тож і безхмарний мій зір вгору в повітря піднісся. 
Груди дихнули вільніш, не стиснуті мурами злиднів 
Чи закамарками лжі. О, гарна, блаженна година! 
Наче коханець, який по розлуці жадає кохану 
Знов обійняти, отак поспішаю я на пустирище,— 
Свято чекає мене на самітнім моїм пустирищі.
Знову отам, як раніш, здибаю друзів я тихих,
Здибаю там усіх, — дубів моїх тінявих купи. 
Зводяться царственно, сутінь стелячи на пустирище, 
В давнім величнім ряду дубів цих тінявих купи.
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Часом проходить повз них, дубів моїх тисячолітніх, 
Скинувши перед ними шапку, побожний мисливець,—
Знає з бувальщин місцевих, що тут, під поважним іх рядом, 
Сплять давно вбиті герої залізного передчасів’я.
Цитьте! Що там шурхотить в чагарнику почорнілім?
Геть звідсіля! Не турбуйте співця!.. Але все-таки гляньте, 
Гляньте! От велич! Це стадо оленів гіллясторогих 
Повагом сходить додолу, до джерела у долині. —
О, я тепер відчуваю, що скрушна відраза до людства 
Зовсім, вже зовсім зникає в журному серці моєму.
Хай би я жив завше так, вдалині, поза мурами злиднів, 
Мурами Цими олжі! — Он блискочуть огроми палаців, 
Сяють мигтливо покрівлі й шпилі на прадавніх вежах 
Там, де стоять поодинці буки й дуби; раптом глухо 
Лине по всій долині гуркіт двірської карети,
Тупіт баского коня... Гей, ви, царедворці! Лишіться,
Ви залишіться назавше там, де ваш повіз гуркоче,
Низько хиліться, мов блазні, на сцені великих палаців.
Там залишіться назавше!.. А ви, люди честі, приходьте, 
Добрі діди, й чоловіцтво, й добре юнацтво, приходьте!
Тут ми збудуєм хати,— схови людського нашого духу, 
Дружби братерської житла на самітнім моїм пустирищі.

ГІМН ЛЮДСТВУ
Межі можливості на іерені моралі 
вужчі, аніж ми гадаєм. То наші слабкості, 
наші вади, наші забобони їх стискають. 
Ниці душі не вірять у великих людей; 
нікчемні раби глузливо посміхаються, 
зачувши слово — свобода.

Ж.-Ж РУССО

Годину першу вже пробило;
Рішилось серце; визначилась путь! 
Тікають з неба хмари; зазоріло,
І Гесперіди 1 нам свій усміх шлють. 
Любов з лиця сльозу зітерла щиру, 
Пролиту ради нас, брати мої!
На честь батьків цю праведну офіру 
Складу,— прийміть на щастя ви її!

Вже світла й чиста перед нами 
Відкрилася святиня Красоти,—
До неї, як до матері, устами 
Ми припадем, щоб рай у ній знайти;

1 В давньогрецькій міфології — дочки титана Атласа, що стережуть на західному краю 
світу сад, де ростуть золоті яблука.
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І творча радість, пізнана віднині, 
Пробудить в нас наш ніжночулий дух,
І. наче пісня строгої Майстрині,
Магічний звук струни нам втішить слух.

Вже вмієм книгу зір читати 
І клич Любові можемо збагнуть. 
Братерство нам звеліло в лави стати 
И верстати Духом визначену путь.
Ми зневажаєм вихватки Гордливих, 
Примарність зведених в уяві стін.
Знов огнищам плугатарів дбайливих 
Складати буде людство свій уклін.

Вже юнаки під стягом волі 
Стоять, великі й сильні, як боги,
І — геть! — всю гидь розпусти і сваволі 
Вони розтрощать, знищать до ноги.
Вже істини непереможний геній 
Злітає, гнівних крил розкривши змах. 
На землю Месник шле в грозі священній 
Свого орла, як вісника звитяг.

Отруйна мла тоді розтане,
Елізій вкриє пишнота цвітінь,
Та не порине долом Ореллана1,
І не приспить осоння Героїнь!
Що наша сила і любов безкрая 
Посіяли,— посіви ці зростуть,
Зазнають внуки втіхи урожаю,
А нам безсмертя пальму віддадуть.

Тоді кінець твоїм турботам,
Сучасносте,— твоїм надіям край!
Ми свій посів своїм же згубим потом,— 
Борці ж міцніше сплять в землі нехай! 
Гордливіш славна Тлінність піднесеться, 
Стрімкіше з наших випнеться могил,
І над могилами Елізіум зведеться, 
Божественність нових надасть нам сил.

Щоб вколисати дух наш хмурий.
Лунає ліри дзенькіт чарівний.
В божественній гармонії Натури 
Знаходить Цнота кращий вияв свій.
В душі картини Лесбосу2 буяють,— 
Натхненний їх благословінням ти! 
Буденну рабську хтивість подолають 
Пречисті насолоди Красоти.

1 Одна з приток ріки Амазонки. Гельдерлін вважав II водоспадом,
2 Острів Лесбос древні греки вважали за вітчизну поетів.
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Любові вищої могуття 
Зміиняє молодих орлів політ.
Як дружбі! всемогутньої напуття,
На небо сходять зорі Тіндарід1.
В діяльний дух свій дід старий вбирає 
Вогонь, яким горить юнак палкий,
Що в серці мудрість предків зберігає, 
Як предки, братолюбний і кріпкий.

Він, сили сповнений, радіє.
Пізнав він суть божественну єства. 
Втікли з його вітчизни лиходії,—
І вічна в ній його душа жива!
Відкинув він негідну ціль од себе 
І чари втіх нікчемних поборов, 
його вітчизна — це і смерть, і небо,
І виша гордість, і свята любов.

До тебе в братньому натхненні 
Священним поцілунком він припав,—
О, істини непереможний геній,—
Любов незмінну він тобі віддав!
Нам Справедливість в сяйності високій 
Явила свій грізнгій, прекрасний лик,
І на твоїм обличчі світлий спокій,—
В нас бог ввійшов владикою владик.

Лунайте ж, співи перемоги!
Ще з жодних уст такий не линув спів. 
Ми сподівались,— і сягли свойого,
Чого й в Іонії2 ніхто не смів.
Свої могили предки покидають,
Щоб тішитись на плем'я молоде. 
Пошану Праху небеса складають 
1 людство у Довершеність іде.

ПМН ЛЮБОВІ

Лугом, по траві зеленій 
Весело блукати нам!
Радощі для нас — священні. 
А природа — це наш храм. 
Геть з очей печаль тривожну! •

• Сузір’я Близнят, Кастора й Поллукса, шо в грецькій міфології були образами не
розлучної дружби.

v Іонія, давня Греція, здавалась Гельдерлінові взірцем гармонійного людського 
життя.
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Згинь, турбото навісна! 
Хай любов у душу кожну 
Входить, радісна й ясна!

Сестри й браття, зневажайте 
Переляк нікчемних душ! 
Пісню всіх пісень співайте, 
Руки стиснувши навкруж. 
Там, де виноград на схилах. 
Зупиніться й гляньте вниз: 
Скрізь любові сяють крила, 
Добровісно сяють скрізь)

Це любов на юні квіти 
Сипле вранішню росу, 
Запах весен вчить любити 
Теплих вітерців красу.
Це вона із Оріону 
Вказує землі стежки 
І в морів глибінь солону 
Всі спрямовує річки.

Це вона з цвітінням лану 
Сполучає нетрі гір,
Сонцем в тишу океану 
Клониться за кругозір.
Глянь! Вона з землею лучить 
Неба світлу висоту,
Не дає негоді мучить 
Матір людства пресвяту.

Крізь пустелі й океани 
Це любов шляхи кладе, 
Стяг звитяги полум’яний 
Над вітчизною зведе.
Це вона звергає скелі 
1 чарує, наче рай.
ТІ посмішки веселі,
Як весна, втішають край.

Нею зміцнені, навіки 
З пут увільнимо наш крок. 
Злинем, вільні і великі, 
Нашим духом до зірок! 
Клятв і поцілунків знада 
Думать не дає про час. 
Вічносте, твоя відрада 
Надихає душу в нас!
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ДУБИ

З долу, з садів приблукав я до вас, о, синове нагір’я,
З долу, з садів, де Природа живе, ця дбайлива пестунка 
Тих працьовитих людей, що нині її уже пестять.
Тут тільки ви, ви, Препишні, звелись, як поріддя титанів, 
Понад впокореним світом, небу й собі лиш підвладні.— 
Небу, що вас згодувало, землі, що вас породила.
Жоден із нас не пізнав досвіду людської школи,— 
Вільно й щасливо зросли ви, зіпершись на корені дужі, 
Простір вгорі схопивши, як здобич орел хапає.
Вітами, наче міцними руками, і хмарам назустріч 
Крону, осяяну сонпем, радісно обернувши.
Кожен із вас — цілий світ; наче на небі зорі,
Ви живете; кожен — бог, з’єднаний в вільнім союзі.
Чей би прислужництво зніс я, та не позаздрю ніколи 
Вільній діброві, бо людському прагну життю підлягати. 
Був би я серця любов’ю не прикував до громади 
Людської — о як охоче жив би тоді поміж вами!

ВЕСНІ

Бачу я: блякнуть ланити, рук давня сила марніє.

Ти, моє серце! Ти не марнієш; як будить Селена 1 
Ендіміона, так і тебе пробуджує радість.
Для променистої юності ти прокидаєшся знову,
Сестро моя, найсолодша природо, й мені посміхнулись 
Падоли милі мої, гаї мої любі, що повні 
Співу веселих пташок, і леготом жартівливим 
З буйною втіхою шлють назустріч мені привітання. 
Молодість серцю й полям вертаєш ти, весно священна. 
Слався, о першонароджена часу, натхненнице-весно, 
Першонароджена лоном часів! Переможна! Ти слався, 
Слався, порвавши кайдани; аж берег двигоче,
Так розспівався потік; радієм шалено ми, юні,
Славим тебе, чарівнице, так, як потік тебе сдавить;
Подих твій повнить нам груди,— і ми до потоку стрибаєм, 
Вкупі із ним величаєм тебе, називаєм сестрою.

Сестро! Як гарно танцює в радості тисячогранній.
Ах, у любові тисячогранній, у світлім ефірі 
Наша земля, коли ти по єлісейських долинах 
З берлом чарівним своїм наближаєшся, діво небесна!

1 Богиня Місяця — Селена (з грецької міфології) — закохалася в юного красеня Енді
міона. Він з волі богів заснув вічним сном, і тільки вночі Селена пробуджувала його.
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Бачим: вона вітає укоханий День, що приходить 
Легінем гордим звідтіль, де, тіні нічні подолавши,
Вже опромінились гори; вона ж, зарум’янена й вкрита 
Срібним серпанком імли, в солодкім чеканні пильнує, 
Щоб зустрічать його сяйно разом з ласкавими дітьми, — 
Цвітом, полями, гаями, лозами винограду...

Нині дрімай же, дрімай разом з ласкавими дітьми, 
Матінко-земле! Готує вже Геліос коней вогнистих 
Спокій задовгий покинуть, і здружені витязі неба —
І Геркулес, і Персей — тихо й любовно проходять 
Понад тобою, і нишком подих ночей шепотливий 
Пестить твої щасні вруна, і шелест далекий струмочка 
Лине, немов колисанка, звідтіль...

до дютіми1
Вийди й поглянь, скільки радості скрізь; он на свіжому вітрі 

Віття гаїв тріпотить,
Мовби кучері танцівниць; мов на лірі бреньливій 

Повнорадісний дух
Грає, дощами і сонцем осяявши землю із неба;

Струни співають тремкі,—
Наче в любовному спорі, гомоном тисячолунним 

Звуки летючі пливуть.
В зміні солодких мелодій світло і тіні проходять . 1 

В далеч за гори кудись.
Небо торкається спершу брата свойого, потоку,

Сріблом тихеньких краплин,
Потім спускається й нагло звергає коштовний ладунок. 

Схований в серці його,
І на потік, і на гай, і...

І світла зелень гаїв, і відблиск небес у потоці. 
Змерхнувши, гинуть з очей,

І верховина самітна гори, де бескеддя й хатини 
Туляться їй до боків,

І пагорби, біля підніжжя скупчені, буцім ягнята,
1 рясноцвітні кущі,

Вовною ніжною вкриті, що наче п’ють з прохолодних 
Світлих джерел гори,

І стуманіла долина з її нивами і квітками,
І пишний сад поруч нас,—

Все і близьке, і далеке раптом зникає в сум’ятті, 
Гасне сонячний блиск.

1 Ім’я сДіотіма» (богобоязлива) Гс.ыдер.ин запозичив з творів грецького мислителя 
Платона. Діотіма втілює суть духовної краси людини. Під ім’ям Діотіми Гельдерлін 
оспівав укохану ним Сюзетту Гонтар (1762—1802).
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Врешті небесна повідь перегриміла над нами,
І змолоділа земля

Разом з щасливими дітьми радо виходить з купелі. 
Сяйніш і жвавіш

Зелень гаїв мерехтить, золото квітів іскриться,

Біло, немов отара, що гонить вівчар до потоку.

ДО ДІОТІМИ
Входь, принеси мені радість, ти, що стихії скорила, 

Втішила музу небес, втишила хаос часів,
Гуркіт боїв заглушила мирною піснею неба,

Щоб зарослися розриви у смертному серці людей, 
Щоб передвічна натура людства, велична й спокійна, 

Дужча й світліша звелась із шумовиння доби.
Входь же, красо живодайна, в серце жаждиве народу,

Входь до гостинного дому, входь у покинутий храмі 
Доки живе Діотіма, мов ніжні квіти узимку,—

. Доти, багата душею, прагне до сонця вона;
Хоч е гой світ найясніший, сонце душі її никне,

І тільки бурі лютують в пітьмі морозних ночей.

* * ♦
Народи ще мовчали у дрімоті,
Та доля знала: сон їх нетривкий,
Бо син Природи, грізний і нещадний.
Гряде, як дух неспокою прадавній,—
Він зводиться, мов пломінь, що в судшіах 
Землі шумує; як сади достиглі,
Трясе він мури древніх міст, і гори 
Розколює, і валить додолу дуби і скелі.

Війська бушують, мов буремне море;
Як бог морський, над неладом розбурханим 
Панує й править дух чийсь ще сильніший,
І по бойовиськах кров чиясь тече,
І людські сили всі, жадання всі 
Відбушували, стявшись на жахливих 
Полях, де від блакиті Рейну аж до Тібру 
Нестримуваний, віковічний бій 
В шаленому ладу гримів, точився.
Отак тоді свою премудру гру
Зі всім, що смертним є, могутня доля грала.

Знов сяють золоті плоди тобі,
Мов світлі, милі зорі, з прохолоди ночі 
В Італії на вітті померанців.
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ЕМПЕДОКЛ1

Шукав ти життя, а натомість тобі
Священний вогонь з глибин землі сяйнув,

І ти, пройнявшись жахним жаданням, 
Кинувсь донизу, в полум’я Етни.

Розтала перлина, що вклала в вино 
Горда свавільна цариця,— так і ти 

Чи не ввесь свій скарб, о поете,
В чашу кипучу поверг, як жертву!

Ти — святий, бо міць Землі прийняла 
Тебе у коло безсмертних сміливців!

В хлань би я кинувсь, як ти, герою.
Але кохання втримує мене.

ГОЛОС НАРОДУ

Ти — голос божий; так тебе я сприймав
В блаженній юності, так мовлю й тепер. 

Моїх думок не стурбувавши,
Потоки ринуть обіч, але все ж

їх радо чую, і часто вони, могутні,
Мене втішають, й серце міццю повнять;

В них інший шлях, ніж мій, одначе 
До моря путь вони торують вірну.

РАНІШ І НИНІ

За юності я ранкові радів,
Надвечір же ридав; коли постарів, — 

Облудний став мій день, але
‘Його кінець блаженно світлий.

1 Емпедокл — грецький мислитель (483—423 рр. до н. е.); кінчив життя самогубством, 
кинувшись у кратер Етни. Гельдерлін написав дві драми: «Смерть Емпедокла» та 
«Емпедокл на Етні».
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ВЕЧІРНЯ ФАНТАЗІЯ
Біля хати спокійно присів спочить

Орач; з-над вогнища снується димок, . 
Гостинно кличе вечірній дзвін 

В село приязне подорожніх.

До пристані вертаються кораблі,
В містах далеких весело відшумів

Базарний гомін; в тихих альтанках 
Вечерю зготовано для друзів.

А як я сам? Тут живуть прості люди
З праць і доробків; зміняються радо 

Труд і спочинок. Чому ж лише 
В мене незмінно біль у серці?

На небі вечірнім буяє весна
І квітнуть троянди; спокійно сяє 

Світ золотий,— о, зведи й мене
До хмар пурпурових; я прагну туди

Де світло й вітер мій біль і кохання
Розвіють,— та, леле, благання дурне 

Прогнало чар, і знов під небом,
Як завше, темно й самітно мені.

Приходь же, сон! Жадає забагато 
Серце. Ти, юносте, вже відпадала,

Ти, неспокійна, замріяна!
Сходить ясна і сумирна старість.

захід сонця
Заходь, красне сонце,— туї зневажили,

Тут вони не впізнали тебе, о, священне.—
Бо так і легко, і тихо ти

Над втомленим людом усім проходиш.
Для мене, світило, є любий твій захід і схід.

Очі мої тобою, всевладне, милуються,
Я мовчки славлю тебе, як бога,

Бо Діотіма мій дух осяла.
О, чую тебе, посланнице небес!

О Діотімо! Люба! Звів я очі
І вдячно і ясно тоді побачив

Я день золотий угорі. Заграли
Оживши, ключі, а на полях стемнілих

Мені назустріч любовно зітхнули квіти,
І радісно крізь хмари срібні

З благословінням схилився Ефір.
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СЕРЕДИНА ЖИТТЯ
Звисають жовті груші 
И троянди дикі виснуть 
В саду понад ставом.
Ви, лебеді милі,
Сп’янілі від поцілунків, 
Хилите голови 
У воду священно-тверезу.

0  леле, де мені тоді 
Узяти й квіти,
1 тіні землі,
І сонячне сяйво?
Стіна стоїть
Холодна й німа; на вітрі 
Брязкоче флюгер.

ЄДИНИЙ
Чим є те, що мене 
До старих щасливих берегів 
Приковує отак, аж люблю їх 
Я більше, ніж свій рідний край? 
Живу, мов проданий 
В невільництво небесне,
Я там, де Аполлон ступав 
У царственній подобі 
І до невинних дів злітав згори 
Сам Зевс, щоб святебно зачать 
Синів і дочок,—
Він, вищий понад людей.

Високі мислі 
Без краю текли 
З отецького чола,
І великі душі
Вливалися в людей від нього. 
Чимало чув я 
Про Олімпію й Бліду, сам 
Зійшов на вершину Парнасу, 
Пройшов через гори Істму 
Побув по той бік 
У Смірні і потім 
Добувся долом до Ефесу.

Узрів я багато краси 
1 образ божий прославив 
У пісні,— живе він і досі 
Між люду; тепер, хоча ви — 
Прадавні боги або 
Сміливі синове богів,—
Шукаю між вами я 
Єдиного — люблю його, 
Останнього з вашого роду.
Він — дому клейнод, який 
Від мене, чужинця, ви скрили. 1

Володарю мій!
О, вчителю любийГ
Де пробував ти
Так довго? Коли
Шукав я тебе між Прадавніх,
І героїв, і між 
Богів, навіщо ти крився 
Від мрне? І ось тепер 
Дума моя повна смутку:
Чи не стали заздрити небожитці, ви, 
Що, мовляв, обравши одного,
Я знехтував інших.

Про^е визнаю, що винен сам 
У цьому, бо я занадто 
Віддався, Христосе, тобі, 
Геракловому брату.
Я мужньо визнаю, що ти 
Є також братом Вакха,— він 
В колісницю тигрів 
Запряг, і звідсіль 
Аж десь до Інду,
Справляючи радісний труд, 
Садив виноградники й цим 
Притишував лютість народів.

Однак заважає мені стид 
Тебе прирівняти
До люду земного. Насправді знаю я 
Того, хто зачав тебе,— твій отець. 
Він той, я к и й ..................................

Ніколи не був самовладцем він.

1 Істм — історична назва Корінфського перешийка в Греції
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Проте віддається одному 
Любов. Цього разу 
Занадто пройнявся в мені 
Моїм власним серцем мій спів, 
Але я виправить хочу 
Свій гріх наступним співом,
Якщо я співатиму й далі.

Ніяк не сягну, чого прагну:
Це — міри. Господь лиш знає, 
Коли ж воно прийде, те прагнене

Краще.
Адже ж землею

Блукав, як учитель,
Орел, взятий в бран.
Багато з тих,
Що бачили його, жахались,
Бо зовнішність його створив 
Отець, його ж прекрасна сутність 
Людей вражала.
Та дуже син журився 
Аж доти, доки він 
На небо не злетів у вітровії; 
Скидається на нього й взята

в бран душа героя. 
Поети мусять, навіть оті,
Духовні, земними бути.

ЗАСНУЛІ
Ще один день я прожив разом з моїми близькими,—

Кожен із них засинає й, по черзі, відходить звідсіль.
Все ж ви, й заснулі, чатуєте в серці питомім моїм,

І відлетілий ваш образ в мене в душі спочива. 
Там ви й тепер живете,— світлий божественний дух 

Втіху дарує старим і відмолоджує вмерлих.

БІЛЯ ДЖЕРЕЛ ДУНАЮ

Так само, як зверху орган, настроєний бездоганно, 
У домі святому
Ллючись ясноплинно із труб невичерпних 
І пригру пробуркавши, вранці звучать починає,
І далі із залу до залу
Потік мелодійний, овіяний свіжістю, рине,
Надихнувши наповнений
Холодними тінями дім,—
Так само збудившись і звівшись назустріч 
Сонцеві свята, парафіяни 
Відказують хором йому,— і це гряде 
Слово зі Сходу до нас;
І на скелях Парнасу, і на Кіфероні1 я чую,
О, Азіє, луну твою, що лине 
До Капітолію1 2, і стрімголов з-за Альпів 
Мандрівником приходить 
До нас, пробуджених,
Людинотворчий голЬс.

1 Парнас, Кіфсрон — священні гори в Греції.
2 Капітолій — пагорб, стародавній осередок Риму.

152 ФРІДРІХ ГЕЛЬДЕРЛІН. Поезії.



Тоді проймає подив душі 
Всіх вражених,— і тьма 
Вкриває очі кращим.
Людина спроможна мистецтвом своїм 
Багато зробити,
Приборкати ріки, і скелі, і пломінь,—
І зневажає Високодумний 
Силу меча, адже ж 
Божественне Могутнього долає.

Подібно до звіра, який,
Солодкою юністю гнаний,
Блукає невтомно по горах,
Вчуваючи власну міць 
У полуденній спеці; коли ж 
З розгуляних вітрів униз спадає 
Священний блиск чи на щасливу землю,
Як прохолодні промені, низходить
Дух радості,— тоді, до красоти не звиклий,
Знеможений нею, звір чутливо спить.
Аж доки зорі зійдуть. Так, як ми. Бо декому в очах
Згасили сяєво дарунки, богом дані
І дружньо надіслані нам
З Іонії, з Аравії; та втіхою не стали
Ні дорогі взірці, ані чудові співи
Для душ заснулих. Лиш деякі із них
Сну не піддались. І вони блукали
Щасливими між вас, тубільці міст прекрасних,
Коли при арені змагань незримий герой потаємно 
З поетами поруч сидів, дививсь на борців і, всміхнувшись. 
Хвалив, сам похвалений, важнобездільних дітей.
Любов нескінченна була і єсть.
Один про одного ми думаєм, як навіть 
Розлучать нас, людей веселих з Істму,
Із Кіфісу й Тайгету *.
Ми думаєм і про вас, Кавказькі межигір 
Такі, неначе рай отой, правічні,
Про ваших патріархів і пророків.

І про твоїх могутніх, о Азіє, о Матір!
Вони безстрашно від початку світу,
Зваливши на плечі небо і всі судьби,
З дня на день вкорінюючись в гори,
Навчилися перші 
Розмови з богом
Віч-на-віч. Нині вони спочивають. Та жаль,—
І визнати це треба —
Що ви, Прадавні, не сказали: звідки ми?
Звемо тебе, священно необхідною звемо,
Природо! Зводиться з тебе, як з купелі,
Богорожденне все. 1

1 Кіфіс — річка біля Афін; Тайгет — гори в Греції.
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Ми нині, мов сироти, ходим. ,
Все є, що було, нема лиш колишнього піклування; 
Дитинство пригадують і юнаки,—
Вони в цьому домі теж не чужинці,
Живуть вони тричі, так само,
Як перші синове неба,
І вірність недарма 
Нам вкладено в душі.
Не тільки нас, а й вас вона охороняє,
І в храмах бережеться зброя слова,
Яку, розлучаючись, нам, недотепним,
Ви, діти судьби, залишили.

Ви — добрі духи, і ми часто тоді,
Коли ви когось в світлу хмару вгорнули,
Дивуємось, не знаєм, що це значить.
Нам дихання.всолоджує ваш нектар,
І ми тоді радієм або нас проймає 
Замислення. Якщо когось ви надто полюбили,—
Не матиме він спокою, докіль одним із вас не стане.

Тому, о, Добрі, легше вгортайте мене,
Щоб я лишився тут і міг іще співати,
Та зараз перервіть плачем блаженним,
Як розповідь любові,
Мій спів, бо я під час його 
То червонів, то бліднув.
Було мені отак. І всім так єсть.

свято МИРУ
Я прошу ці аркушики тільки доброзичливо прочитати. Во
ни, певне, можуть бути не надто зрозумілі, але ще менше 
будуть відразливі. Одначе тим, які оцю мову вважатимуть 
за незвичну, я повинен признатися: я інакше не можу. Одно
го чудового дня стало мені майже усі способи співання чу
ти, а також природу, звідки все це походить, довелося від
чути знову. Автор вдячно викладає перед публікою всю збір
ку подібних аркушиків, і хай це буде спробою.

Небесними, тихобреньливими,
Спокійноцливучими звуками 
Наповнено давньобудований
Блаженством заселений зал; понад зеленим килимом — 
Духмяна хмарина радості, й простерлися вдаль, 
Впоряджені щедро і пишно, де сяють 
Достиглі плоди й облямовані золотом чаші,
Ряди столів, що там і тут звелися над 
Второваним просторим ланом.
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Сюди ж бо здаля поприходять 
В годину повечоріння 
Сумирні і любі гості.

Ввижається мені, що я примерхлим зором,
Усміхнений, хоча й знеможений за дня, 
його самого бачу — князя Учти.
Коли, своєї чужини відрікшись і зморившись 
Від героїчних і тяжких походів,
Ти думно мружиш вкриті тінню очі 
І постать друга прибираєш, о Всеславиий,—
Тоді схиляються коліна всіх. Про тебе 
Одне я знаю — не єси ти смертний.
Мудрець мені б міг дещо пояснить, але 
При з’яві божества 
Стає і ясність інша.

Сьогодні він — ні, о ні — незапрошено не прийшов,,
Він, той, що безодень і полумеиі не жахався,
Здивований, змовк недарма, бо тиша настала тепер,
Не видно сцаволі ніде — ні між людей, ні між духів.
І от всі чують голос землі,
Що зранку до ночі так довго ширяв, понад міру 
Розбурханий,— він лиш тепер, коли вкинуто в прірву 
Відлуння грому тисячолітніх негод,
Притихнув, заглушений звуками миру.
А ви, дні довіри, улюблені дні супокою,
Сьогодні ви свято всім нам принесли! І навкруг 
Розцвітають у тиші вечірній душі.
І я кажу,— хай кучері срібляться 
У вас, о друзі!
Вдягайте вінки й бенкетуйте, як ті юнаки навічні.
На учту б я запросив багатьох... Але ти,
Що був до людей і суворий, і дружній,
Що там, недалеко міста,
В гаю сірійських пальм біля криниці сидів,
Там, де шуміло колосся і тихо ішла прохолода 
Від тіні освячених гір,
Там тебе любі друзі, як вірні хмарини,
Теж тінню прикрили, щоб через гущавину гаю 
Твій промінь святий і відважний людей не разив, 6 юначеі 
Ах! Доки ти говорив, ставала темніша тінь 
Жахливо-рішучого смертного присуду. Швидко 
Минає і все небесне, але недаремно:
Бо, знаючи міру, на мить одну, обережно 
Торкається звісткою жител людських 
Господь,— несподівано, хтозна: коли?
Та потім враз туди зухвальство суне,
Зі всіх кінців вдирається дикунство 
До місць священних, чинить шал біду,
Недоля б’є... Та відчуваєм ми
Подяку за дарунки богодані не відразу,—
Не можна зараз же їх гідно оцінить.
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Якби Даритель нам, не поскупившись,
Був приділив небесного огню,
То запалали б доли й верхогір’я.
Одначе й так од божества ми маєм 
Багато. Нам до рук дано 
І полум’я, і моря плин, і берег.
Дуже багато, бо нам по-людськи 
Довірено і супротивні сили,—
Проте зірки, які ти бачиш, вчать,
Що з зіркою тобі ніколи не рівнятись.
У Всемогутнього, від кого нам 
Прийшло багато радощів і співів,
Є син єдиний — він вершитель супокою,
Його ми пізнаєм,
Бо знаємо вітця,
Що, яко світу вищий дух,
В святкові дні
Схиляється ласкаво до людей.

Великий був Володар Часу, в безкрай 
Тяглись його поля,— хто ж виснажив його?
Щоденний труд собі обрати може й бог 
Отак, як смертні,— їх долі поділити.
Законом долі є: всі мають всіх пізнати,
А слово також в тишині триває,
Де діє дух,— і там провадим суперечку
Про щонайкраще в світі. Я вважаю за найкраще,—
Коли картину кінчено і майстер,
Просвітлений, виходить із майстерні;
Він — часу тихий бог, і лиш закон любові,
Який в, красі рівняє всіх, владує звідсіль аж до небес.
Багато з ранку ми дізнались,
Відколи словом стали і себе навзаєм 
Пізнали; скоро перетворимося в пісню,
Розгортуючи образ часу, дух 
Дає нам знати, що існує єдність 
Між ним і силами природи.
Не він один, а й вічні, іще ненароджені сили 
В тій єдності нам видно, як в рослині,
Де з’єднано повітря, світло й матір-землю.
0  сили пресвяті! Для вас 
Сьогоднішнє свято є свідоцтвом 
Прикмет любові й вашого буття.

Там, де усі згромадились, не чудом,
Досіль небаченим, є з’ява небожитців,—
Коли гостинна пісня єднає в хорі 
Присутніх, то стають видимі
1 небожитці, що святим гуртом 
Зібрались тут,— між ними також є
їх найлюбішнй владар. Ось тебе я й кличу 
На свято, приготоване уже
Цієї вечорової години, щоб ти, юначе незабутній,
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Був князем Учти. Спокою і в сні 
Наш людський рід не знайде, доки ми 
Вам, передвіщеним, безсмертним, вам, 
Прибульцям з неба, не скажем,
Що вас вітаєм у нашому домі.

Вітри легковійні
Уже сповіщають про вас.
Про вас сповіщає задумливий діл 
1 земля, що загрожена грозами,— 
Але рум’яніє на лицях надія,
І на порозі дому 
З дитиною мати сидить, 
Вглядаючись в з’явлення миру,
І люди, здається, уже не вмирають, 
Бо душі їм кріпить передчуття,
І послана, як сяйво золоте, 
Сподізанка зміцняє найстаріших.

Готовано втіхи життя 
У вишньому світі так само,
Як звергнуті звідти страждання; 
Тепер нам це все до вподоби,
Та більш над усе — найпростіше,
Як і розшукуваний одвіку 
Плід золотий 
З дерева прастарого,
Струшений разючим буревієм 
І зронений, як найдорожчий скарб, 
Ласкавою зброєю священної долі,— 
Він є подобою небожитіїіп

0  Матір, ти, наче левиця, ревла 
На природу, коли
Дітей твоїх в тебе вона відібрала, 
їх викрав, Вселюбляча, в тебе 
Твій ворог, якого,
Як власних синів, ти приймала;
Багато створила ти
1 поховала багато,
І ненавидить тебе оте,
Що ти, Всемогутня,
Витягла на світло передчасно,—
Тепер, пізнавши, терпиш ти його,
Що нині ще бездумно спочиває,
Але для дій страшних уже в глибинах зріє.

З німецької переклав 
Микола БАЖАН
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СВІТОВА
ВЕЛИЧ

ТОЛСТОГО

Л. М. Толстой.
З гравюри 1892 р. у французькому журналі 

«L’llIVstration».

3-по.між сучасних йому письменників 
Маркс вище за всіх ставив Бальзака. Він 
не тільки багато разів згадував Бальза
ка в книгах, статтях, листах, що тор
калися якихось інших проблем, але й, 
за свідченням Поля Лафарга, мав намір 
безпосередньо зайнятись вивченням 
«Людської комедії».

Подібне місце, яке Маркс відводив у 
своїх творах Бальзаку, у творах Лені
на відведено Льву Толстому. І не є випад
ковістю, що для підтвердження своїх 
ідей, своїх тез, Ленін звертався саме до 
цього письменника.

Такий вибір продиктований у першу 
чергу не місцем на літературному Олім
пі, а скоріше типовістю! Толстого для но
вої епохи, здатністю його повністю 
втілити ті властивості мистецтва, які 
особливо важливо було відстояти й ут
вердити Леніну: адже в ленінській есте
тиці центр ваги зміщується в бік теорії 
відображення.

Пригадаймо, як починає Ленін першу 
статтю свого толстовського циклу: «Зі
ставлення імені великого художника з 
революцією, якої він явно не зрозумів, 
від якої він явно відсторонився, може 
здатися на перший погляд дивним і 
штучним. Не називати ж дзеркалом то
го, що очевидно не відбиває явища пра
вильно?»1 І спростовуючи можливих 
носіїв цього спрощуючого і випрямляю
чого «першого погляду», Ленін розгор
тає свою систему доказів.

Спочатку він виявляє протиріччя 
творчості і вчення Толстого: «З одного 
боку, геніальний художник, який дав 
не тільки незрівнянні картини російсь
кого життя, але й першорядні твори сві
тової літератури. З другого боку — 
поміщик, юродствуючий во Христі»2.

Ленін неначе відокремлює силу Тол-

' В. І. Ленін. Повне зібрання творів. Том 17. 
К., 1971. стор. 194.
'* Там же. стор. 197
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стого від його слабості, прозріння від 
помилок, те, що служить пролетаріату, 
від того, що пролетаріатові заважає. Це 
оцінка «з точки зору сучасного робітни
чого руху і сучасного соціалізму» 
Проте Ленін тут-таки додає: «...Така 
оцінка, звичайно, необхідна, але вона 
недостатня*1 2, бо Толстого належить роз
глядати «з точки зору того протесту про
ти наступаючого капіталізму, розорення 
і обезземелення мас, який мав бути по
роджений патріархальним російським се
лом» 3. І Ленін продовжує:

«Толстой великий, як виразник тих 
ідей і тих настроїв, що склалися у міль
йонів російського селянства на час на
стання буржуазної революції в Росії. 
Толстой оригінальний, бо сукупність йо
го поглядів, взятих як ціле, виражає як
раз особливості нашої революції, як 
селянської буржуазної революції. Супе
речності в поглядах Толстого, з тієї точ
ки зору,— справжнє дзеркало тих супе
речливих умов, в які поставлена була іс
торична діяльність селянства в нашій ре
волюції» 4.

Толстой осмислюється Леніним у кон
тексті бурхливого історичного розвитку, 
серед поштовхів і зламів, які пережива
ли пореформена і дореволюційна Росія.

Вдумаємося в ленінські слова:
«Толстой оригінальний, бо сукупність 

його поглядів, взятих як ціле, виражає як
раз особливості нашої революції, як се
лянської буржуазної революції. Супереч
ності в поглядах Толстого, з тієї точки 
зору, — справжнє дзеркало тих супереч
ливих умов...» (підкреслення моє. —
Д. з.).

Отже, дзеркалом все ж може бути й 
те, що «не відбиває явища правильно»? 
Але йдеться не про звичайне дзер
кало: воно відбиває не окремі факти, 
навіть не просто суму їх, а рухливу, 
складну, мінливу єдність і усвідомлення 
цієї єдності. Ось і Толстой, який рево
люції «явно не зрозумів», який від неї 
«явно відсторонився», здатен, однак, ї ї  
віддзеркалювати. Але лише коли брати йо
го «як ціле». Тому що «добрий» і «пога
ний» Толстой, взяті окремо, — це вже не 
Толстой реально-суперечливий.

Дзеркало таке, власне, ніколи не ко
піювало і не повинно було б копіювати 
природні форми осіб і предметів. Воно 
— «магічний кристал», що відтворює 
шляхом нагнітання, загострення, відбит
тя провідних ознак.

У толстовській Росії не існувало ні 
«класичної» ясності, ані «класичної» ж 
послідовності капіталістичного розвитку,

1 В. 1. Ленін. Повне зібрання творів, том 17,
K., 1971, стор. 198.3 Там же стор. 198.
* Там же, стор. 198.
4 Там же, стор. 198.

притаманних Франції за часів Бальзака. 
І спричинилася до цього не сама тіль
ки віковічна відсталість. У чомусь Росія 
навіть випередила Західну Європу — 
«впорядковану», «врівноважену», «са- 
мозаспокоену»: адже саме в Росію пе
ремістився центр світового революційно
го руху. Тут відсутнім було щось для 
Західної Європи само собою зрозуміле — 
а саме, стабільність буржуазної систе
ми, стабільність, якої не розхитали ні 
кризи, ні війни, ні навіть революції.

Росія ж такої стабільності не знала. 
Навпаки, тут наявною була суперечли
вість — загальна, абсолютна, така, що 
спотворювала характер усіх соціальних 
відносин, відторгала всі причини від 
усіх наслідків. Тобто суперечливість, що 
є неодмінним супутником тієї стадії ка
піталізму, яку Ленін називав імперіаліс
тичною. І виходило, що безнадійно від
стала імперія Романових дійсно по- 
своєму «випереджала» західний світ, на
віть несла в собі до певної міри прообраз 
його неодмінного майбутнього.

Оманливість всього безпосереднього 
чи навіть речового, матеріального в ро
сійському бутті вимагала від Толстого 
брати до уваги не самі лише факти, а й 
їхню взаємодію, зосереджуватись на 
зіткненні явищ, на змісті, а не на пред
меті, на внутрішньому, а не на зовніш
ньому.

Усі ці обставини, разом узяті, впли
нули на російську літературу, обумовили 
її небачену своєрідність, ту ї ї  велич, 
яка, долаючи відстані і ламаючи націо
нальні кордони, стала взірцем для всьо
го світу.

«Класичний роман бальзаківсько-дік- 
кенсівського періоду, — пише В. Шклов- 
ський, — був створений до російсь 
кого роману, тобто до того перетворення 
жанру, яке вже само по собі відкидає 
думку про його незмінність». Разом з 
Достоєвським Толстой відіграв провідну 
роль у цьому знаменному і всесвітньо- 
історичному «перетворенні жанру».

Він писав у зв’язку з «Війною і ми
ром» (1863— 1869): «Ми. росіяни, вза
галі не вміємо писати романів у тому 
розумінні, в якому тлумачать цей вид 
творів у Європі, і твір, який пропонуєть
ся, не є повістю, в ньому не проведено 
жодної наскрізної думки, ніщо не 
стверджується, не виписана яка-небудь 
одна подія; ще менше його можна назва
ти романом, з зав’язкою, * зацікавлен
ням. що невпинно ускладнюється, і щас
ливою або нещасливою розв’язкою, яка 
знищує інтерес до оповіді».

Так і побудована, наприклад, «Анна 
Кареніна». Зі смертю героїні роман не 
закінчується. Ще продовжується історія 
Левіна, який шукає і знаходить свій 
життєвий шлях. Хоча Анна і Левін —
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головні діючі особи, автор «знайомить» 
їх між собою лише на початку сьомої 
частини. Все це суперечило звичайній 
романній традиції і викликало напікан
ня: серед сучасників була, наприклад, 
поширена думка, що «Анна Кареніна» — 
«два романи», лише грубо, нашвидку 
зшиті воєдино. «Думка ваша про 
А. Кареніну, — писав Толстой одному 
з них — мені видається невірною. Я, 
навпаки, пишаюсь архітектурою — скле
піння зведено так, що не можна помі
тити, де замок. І про це я найбільше 
дбав. З в ’язок будівлі зроблено не на 
фабулі і не на стосунках (знайомстві) 
осіб, а на внутрішньому зв’язку».

«Золя він читав з інтересом, — зга
дував про батька С. Л. Толстой. — але 
вважав його реалізм нарочитим, а його 
описи надто детальними і дріб’язковими.

У Золя їдять гусака на двадцяти сто
рінках, це задовго...»

Толстой закидав Золя відмову від 
естетичного відбору («Реалізм Золя... 
полягає у фотографуванні сили дета
лей... Людина мусить розрізняти між 
суттєвим і неістотним у житті, не наси
пати цілі гори незасвоєних фактів...») і, 
на противагу натуралістам, віддавав пе
ревагу не подібностям, а відмінностям, 
які існують між літературою і наукою.

«Для історика, — казав він, — в 
розумінні діяльності особи на користь 
якоїсь однієї мети, існує герой, для мит
ця, в розумінні всебічної відповідності 
життю, не може й не мусить бути геро
їв, а повинні бути люди».

І люди в Толстого, не будучи «героя
ми», стають особистостями, індивідуаль
ностями. Вони не розчиняються в пото
ці. Оскільки потік — їх сукупність, су
ма їх суб’єктивних поглядів на світ, їх 
неповторних, своєрідних зв’язків із жит
тям. Вони —- не ілюстрація до його 
процесів, а самі — «процес».

«Ми пишемо наші романи, — сказа
но в щоденнику Толстого, — хоча і не 
так грубо, як колись: злочинець — лише 
злочинець і Добротверов — добоотво- 
ров, але все ж жахливо грубо, однома
нітно. Адже люди всі точнісінько такі 
самі, як я, тобто строкаті — лихі і доб
рі одночасово...». Здавалося б, це ба
нальність. Література давно вже здола
ла ту мономанію характеру, якою від
значався, наприклад, мольєрівський 
Гарпагон. Але хіба бальзаківські Гранде 
або Гобсек на свій кшталт не позначені 
нею? Або навіть стендалівський Жюльєн 
Сорель - -  з усією його «незбагненніс
тю»? В нього є своє «завдання», свій 
споконвічний «психологічний проект». 
А Нана в Золя? Вона й поготів служ
бовий образ — «золота муха», «коняка», 
каталізатор, символ буржуазного роз
кладу.

Персонажі Толстого живуть. У них
немає «завдання». Або, вірніше, жити — 
це і є їх специфічне художнє завдання

* * *
Роман Толстого — переворот. Задов 

го до нього письменники знали, що існує 
зв’язок між людиною й оточенням. Про
те він сприймався звичайно як зв’язок 
однобічний: суспільство впливає на лю
дину, формує її. А здогади про існування 
зворотного зв’язку найчастіше вбирали
ся в форму анархічного протесту: люди
на протиставлялася суспільству або на
віть із нього вилучалася. Лише в тако
му стані вона сприймалась як особа. 
Що ж до людської самодіяльності в 
суспільній сфері, то вона виглядала 
якоюсь «таїною», ще не розгаданою, 
якщо взагалі збагненною. Це — не прос
то результат помилок, це відбиття дійс
ного. Капіталізм нівелював індивіда, 
знелюднював людину. І це затьмарюва
ло картину. Бо двосторонній зв’язок іс
нує, існував завжди; без нього не було 
б ні самого суспільства, ні його історії.

Романіст Толстой зрештою осягнув це. 
Він спробував прозирнути до пружин іс
торії. Чому війна? Наполеонівські завою
вання? Події 1812 року? Ні, не за прим
хою Наполеона чи Олександра і навіть 
не за волею держав і народів. Адже 
війна — безглуздя, самовинищення. І 
Толстой знаходить на всі свої запитання 
одну відповідь: «Через те. що неминуче 
так треба було, що, здійснюючи це, лю
ди виконували той стихійний, зоологіч
ний закон, який виконують бджоли, ви
нищуючи одна одну на осінь...»

Тут Толстой схожий на Золя. Але, 
на відміну від Золя, він не задовольнявся 
«бджолиними» аналогіями, коли підхо
див до більш ізольованих феноменів 
соціального буття, його увагу привер
нула явна суперечність, повз яку на той 
час багато хто пройшов: «Розглядаючи
історію з загальної точки зору, ми, без 
сумніву, впевнені в одвічному законі, за 
яким відбуваються події. Дивлячись з 
точки зору особистості, ми впевнені в 
протилежному». То в чому ж справа? 
А в тому, що суперечність лише видаєть
ся нерозв’язною. Доки, каже Толстой, 
ми залежимо від самих себе, доки те. 
що ми робимо, стосується нас самих, 
ми діємо за своєю волею. Ми можемо, 
наприклад, вільно підняти чи опустити 
руку. Але якщо на тому місці, куди ми 
хочемо опустити руку, стоїть дитина, ми 
цього зробити не можемо. І ми не мо
жемо не йти в атаку, якщо всі йдуть. І 
не можемо не бігти, якщо всі навколо 
біжать. «Отже, — веде він далі, — є 
два роди вчинків. Одні ті. що залежать.
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другі ті, що не залежать від моєї волі. 
І помилка, яка породжує протиріччя, 
виникає лише через те, що усвідомлення 
свободи, яке закономірно супроводжує 
будь-який вчинок, що стосується мого 
я, найвищої абстрагованості мого існу
вання. я помилково переношу на мої 
вчинки, які я роблю в сукупності з ін
шими людьми і які залежать від збігу 
свавілля інших з моїм».

Толстой знімає суперечність у плані 
філософському. Але тим часом визнає, 
що «визначити кордони області свободи 
і залежності досить важко...» — тобто 
зберігає її, так би мовити, в життєвому 
плані. З певністю, вважає він, можна 
сказати лише, «що чим абстрагованіше 
і тому чим менше наша діяльність по
в’язана з діяльністю інших людей, тим 
вона вільніша, і, навпаки, чим більше 
наша діяльність пов’язана з іншими 
людьми, тим вона невільніша». Влада — 
найбільш тісний зв’язок з іншими. А 
тому володар — людина найбільш за
лежна, невільна. Майже ніщо не чи
ниться за його волею. І Толстой викри
вав Наполеона або Олександра як жа
люгідні іграшки в руках сліпої немину
чості; він не бажав бачити в них нічого, 
окрім «приватних осіб», несподівано під
нятих на вершину історичної хвилі. Ін
ша справа — персонажі неісторичні. Са
ме вони історичні у Толстого. Тому що і 
залежні, і вільні; тому що, керуючись 
особистими інтересами, спонуками, по
риваннями, по-своєму беруть участь у 
житті загальному, творять всесвітню іс
торію.

В Бородинській битві полк, котрим 
командував князь Андрій, стояв у ре
зерві — проте під вогнем ворожої арти
лерії, і перебуваючи в цілковитій без
діяльності, втрачав і втрачав солдатів.

Волконський походжав вздовж реду
тів. Впала французька граната і дзигою 
закрутилася біля ніг. «Невже це смерть? 
— думав князь Андрій, зовсім новим, 
заздрим поглядом дивлячись на траву, 
на полин і на струминку диму, що ви
лася з верткого чорного м’ячика. — Я 
не можу, я не хочу померти, я люблю 
життя, люблю цю траву, землю, повіт
ря...» — Він думав це і разом з тим 
пам’ятав, що на нього дивляться». І він 
не побіг, навіть почав соромити переля
каного ад’ютанта... Тут його і наздогнав 
вибух.

Це — залежність: від думки інших,
від дворянської честі, від забобонів, від 
того, що сприймалось як «воїнський 
обов’язок». Але це і свобода — «сво
бода» піддаватися сумнівам, навіть зне
важати умовності, «свобода» любити 
життя і боятися смерті, але не вагаю
чись віддати життя і піти на смерть

заради того, в що не віриш, чого не ці
нуєш і на копійку. Тут, як у фокусі, зі
брано всю незбагненну, «таємничу» 
складність людини.

Добрий і сумирний П’єр, який, загалом 
кажучи, і не любить своєї дружини 
Елен, в нападі якихось для нього самого 
незрозумілих і огидних ревнощів викли
кає на дуель Долохова — її можливого 
коханця. Секунданти, умови, вибір міс
ця, перевірка пістолетів... І, нарешті, 
дуелянти сходяться:

« — Ну, починати! — сказав Долохов.
— Що ж, — сказав П’єр, все так са

мо усміхаючись.
Ставало страшно. Очевидно було, що 

справу, яка почалася так легко, вже 
нічим не можна відвернути, що вона йде 
сама собою, вже незалежно від волі лю
дей, і повинна учинитися». І П’єр рушив 
уперед, пішов повільно і незграбно, ос
тупився зі стежки і подався глибоким 
снігом. І він вистрелив. Майже не ціля
чись, оскільки стріляти не вмів. А коли 
дим розвіявся, з ’ясувалося, що Долохо
ва поранено, але він відмовляється при
пинити дуель. Він лежав в калюжі влас
ної крові і цілився. Цілився ретельно, 
розважливо, цілився з ненавистю, холод
ною і лютою. Секунданти, навіть секун
данти супротивника, кричали П’єру, щоб 
той повернувся боком, затулився пісто
летом. Але «П’єр з покірливою усмішкою 
жалю і каяття, безпорадно розставивши 
ноги й руки, своїми широкими грудьми 
стояв просто перед Долоховим і сумно 
дивився на нього. Денисов, Ростов і 
Несвицький зажмурилися». Долохов схи
бив. І тоді «П’єр схопився за голову і, 
повернувшись назад, пішов до лісу, сту
паючи по цілинному снігу і вголос про
мовляючи незрозумілі слова:

— Безглуздо... безглуздо!.. Смерть... 
Брехня...»

Знову перед нами залежність і знову 
свобода. Звичайно, в межах залежності. 
П’єра мимоволі втягнено в суєту вищого 
світу. І він не може порушити неписані 
кодекси. Поки що не може. Але він своє
рідно ставиться до «неминучого», на
приклад, нерозумної дуелі з Долоховим, 
«по-п’єрівськи», неповторно поводить 
себе під час неї. В цій поведінці весь 
П’єр, вся його збентежена людська сут
ність. Пізніше, пройшовши через чис
ленні спокуси—через невдалий шлюб і 
душевну інерцію, через масонство і бо
гошукання, через спалену Москву і ка- 
ратаєвські проповіді, — П’єр знайде се
бе. Він пізнає певну велику життєву 
мудрість. Але він і стане декабристом— 
тобто навчиться йти наперекір «необхід
ності» або, ще вірніше, вибирати між 
лініями необхідного. Піде з новим супро
ти старого. Це істинний акт свободи, акт 
усвідомлений. Але чому саме П'єр? Не
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лише тому, що досвід дозволив йому 
зрозуміти: багато хто набув досвіду, про
те не всі зрозуміли. В П’єрі було щось 
закладено — його особливе людське єст
во, його «свобода».

Ми не в змозі уявити собі людину ціл
ком вільну, «адже істота, яка не прий
має на себе впливів зовнішнього сві
ту, яка перебуває поза часом і не 
залежить від причин, вже не є людина». 
Але й «уявити собі людину, позбавлену 
свободи, не можна інакше, як таку, що 
позбавлена життя». Тому така необхідна 
П’єру і така чарівна в романі Наташа, 
Наташа, яка живе за законами серця, а 
не розуму, Наташа, яка робить так ли
ше тому, що «вона не вміє інакше», 
Наташа — втілення здорової, нормаль
ної життєвої стихії, Наташа — дівчин
ка. яка нічого не шукає і все знаходить, 
тому що нею керує нехитра мудрість по
чуттів. Вона вся — відчуття свободи, 
вона навіть коли й робить невірний крок, 
не помиляється. Навіть коли проміня
ла розумного, надійного князя Андрія, 
який її кохав, на легковажного красеня 
Анатоля Курагіна: отже, є щось у Ку- 
рагіні, отже, їй так треба було. Все 
треба — і біль, і горе, і своє і князя 
Андрія. Наташа виправдана, заздалегідь 
виправдана Толстим. Але вона і не по
требує виправдань, вона — «чудо» і 
тому сама собі виправдання...

Але *треба б ще раз повернутися до 
сцени дуелі. Дорогою додому поранений 
Долохов заплакав, завів мову про те, 
що він убив свою матір, бо вона не 
знесе його смерті, і вблагав Миколу 
Ростова хоча б якось підготувати її. 
«Ростов поїхав уперед виконувати дору
чення і на великий свій подив узнав, 
що Долохов, цей буян, бретер Долохов, 
жив у Москві зі старенькою матір’ю та 
з горбатою сестрою і був дуже ніжний 
син і брат».

Долохов — «строкатий», тобто ні по
ганий, ні добрий. П’єра він намагався 
будь-що вбити, а з рідними турботливий 
і м’який. До різних людей він немовби 
обернутий різними своїми сторонами. 
П’єр для нього ніби і не жива Істота, а 
щось абстрактне — один із образів сус
пільства, яке він люто ненавидить, владі 
якого не бажає коритися. Він стає в 
позу, граючи якусь чужу роль. Взагалі, 
майже як князь Андрій; тільки той вдає 
«члена суспільства», а Долохов — його 
«enfant terrible». В гостинах, на гусарсь
ких гулянках і навіть у військових ше
ренгах йому до біса хочеться мати неза
лежний вигляд. І він епатує дворянське 
зібрання, укладає ризиковані парі, б’єть
ся, грубіянить генералам. Хоче бути не 
таким, як усі. А вдома він охоче підко
ряється залежності. Тут залежність — 
його свобода. І виходить, що вдома він

вільний, а поза домом — зв’язаний по 
руках і ногах. Що він — в’язень свого 
потягу до свободи.

«Все, що ми знаємо про життя лю
дей, — стверджує Толстой, — є тільки 
певне співвідношення свободи і необхід
ності... певний взаємозв’язок».

* * #
«Об’їдьте всі війська фронту після 

битви, — пише Толстой, — навіть на 
другий, на третій день... і запитуйте у 
всіх солдат, у старших і нижчих чинів 
про те, як було діло; вам будуть розпо
відати те, що пізнали і побачили всі ці 
люди, і перед вами постане величезне, 
складне, до безконечності різноманітне і 
важке, неясне враження; і ні від кого, 
ще менше від головнокомандуючого, ви 
не дізнаєтесь, як було все насправді».

Мова йде, звичайно, не тільки про 
описи битв, а про деякі принципові пи
тання творчості. Зокрема, — про харак
тер відтворення реальності: змальову
вати її  ззовні чи зсередини? Виходити з 
результату чи з фактів, чи, що вірніше, 
із «процесу»? Битва — одне з найбільш 
масових і складних дійств. Тому і Стен
даль, і Толстой пробували сили свої, пи
шучи картини бойовиськ.

«Раптом щось сталося; офіцерик ах
нув і, скрутившись, сів на землю, як на 
льоту підстрелена пташка. Все стало хи
мерним, неясним і похмурим у П’єрових 
очах.

Одне за одним свистіли ядра і били у 
бруствер, у солдатів, у гармати. П’єр 
перше не чув цих звуків, а тепер чув ли
ше їх. Збоку від батареї, праворуч, сол
дати кричали «ура», біжачи, як здалося 
П’єру, не вперед, а назад.

Ядро вдарило в самий край валу, пе
ред яким стояв П’єр. зсипало землю, і в 
очах його мигнув чорний м’ячик, і в ту 
ж мить ляснуло щось. Ополченці, щой
но ввійшовши на батарею, побігли на
зад».

Такою П’єр (із цікавості, випадково 
потрапивши на знамениту батарею Ра- 
євського) бачить Бородинську битву. Він 
— сторонній, цивільний, і те, що від
кривається його очам, нагадує знамени
те відтворення Ватерлоо в «Червоному і 
чорному» Стендаля, де битва подається 
з точки зору збентеженого, наївного 
хлопця — Фабріціо дель Донго.

Але буває й по-іншому. Поле бою 
спостерігає професійний військовий: на
приклад, капітан Тушин, або командир 
полку, в якому служить Долохов, або 
князь Андрій — та до того ж іще й з 
узвишшя, звідки видно всю диспозицію. 
Або Ростов їде з донесенням від Багра- 
тіона до Кутузова, і Толстой неначе ко
ристується цією нагодою, щоб подати
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нам більш-менш повну панораму битви. 
Тоді картина потроху прояснюється, так 
би мовити, об’єктивується. Але не стає й 
нейтральною, історично точною. Адже 
ніхто — ні рядовий солдат, ні фельдмар
шал — не в змозі зректися свого, люд
ського сприйняття події, охопити всю її 
цілісність.

«Князь Андрій з батальйоном уже був 
за двадцять кроків від гармат. Він чув 
над собою безперестанний свист куль і 
раз у раз праворуч і ліворуч від нього 
охали й падали солдати. Але він не ди
вився на них; він вдивлявся лише в те, 
що відбувалося перед ним — на бата
реї. Він ясно бачив уже одну постать — 
рудого артилериста із збитим набік ківе
ром: тон тягнув банника за один кінець 
до себе, а за другий кінець тягнув до се
бе французький солдат...

«Що вони роблять? — думав князь 
Андрій, дивлячись на них. — Чому не 
тікає рудий артилерист, коли в нього 
немає зброї? Чому не коле його фран
цуз?..»

Він розплющив очі, сподіваючись по
бачити, чим скінчилася боротьба францу
зів з артилеристами, й бажаючи знати, 
вбито чи ні рудогої артилериста...»

Дивна, безглузда, майже гротескна 
сутичка на батареї заступила для князя 
Андрія все інше. Він — не знаряддя, за 
допомогою якого Толстой щось змальо
вує, показує, залучає якісь картини, 
епізоди. Він ніби й «не скоряється» ав
торським приписам, «порушує» задуми, 
тягне оповідь в бік від магістрального її  
шляху. І ми бачимо, відчуваємо людей: 
князя Андрія (не картонного, не «зроб
леного» письменником, а з плоті й кро
ві). а його очима й тих двох солдат, 
француза і росіянина — «рудого ар
тилериста». Вони видирають один в од
ного банник. І це дивує князя Андрія. 
Але саме завдяки його здивуванню нашу 
увагу привертає безглузда бійка. Ми 
придивляємося до неї, і раптово оголені, 
нічим не роз’яснені і не прокоментовані 
вчинки набирають ваги. Ми переймаємо
ся почуттями учасників бою: розпалені
лі, втомлені, очманілі від гуркоту, від 
нелюдського нервового напруження, під- 
хльоснуті одночасно і страхом смерті, і 
якимось захватом, що граничить з само
пожертвою. вони вже не контролюю!  ̂
своїх дій. Ясність думки втрачена: дик
тує інстинкт — світ звузився до пари 
палаючих, почервонілих очей навпроти 
тебе, до двох рук. що стискають банник, 
до самого цього банника. Вирвати його! 
Або втримати. В цьому тепер все. І, 
збагнувши це почуття, відштовхнувшись 
від нього, ми йдемо далі, входимо в об
становку, в атмосферу, яка його породи
ла. Бій вже навколо нас, ми — в самі
сінькій гущавині. І нас охоплює така са

ма дивна палюча цікавість, яка перед 
тим охопила князя Андрія... І ми почи
наємо відчувати ціле, його кипіння, йо
го ритм — ми неначе побували під Аус- 
терліцем або на редутах і флешах Б оро  
діна...

Такого ефекту неможливо досягти ні
яким (нехай і найдетальнішим, найсум- 
ліннішим, найвірогіднішим) описом, а 
лише за рахунок «зараження почуттям». 
«Дія мистецтва, — писав Толстой, — 
побудована на тому, що людина, сприй
маючи слухом або зором вирази почут
тів іншої людини, здатна пережити ті 
самі почуття, що їх пережила людина, 
яка висловила свої почуття». І як прик
лад того, як не слід робити, Толстой на
водить бачену ним колись постановку 
«Ганнеле» — п’єси Герхарта Гауптмана. 
Щоб приголомшити глядача смертю дів
чинки, автор і режисер з усіма подро
бицями показали цю смерть. А показати 
треба було іншу людину, яка страждає, 
глибоко переживаючи смерть дівчинки, 
людину, почуття якої перейшли б і на 
нас.

В дім Ростових прийшла звістка про 
загибель Петі:

«Раптом наче електричний струм про
біг по всьому єству Наташі. Щось стра
шенно боляче вдарило її  в серце. Вона 
відчула страшний біль; їй здалося, що 
щось відкривається в ній і що вона вми
рає. Але слідом за болем відчула вмить 
звільнення від заборони життя, що ле
жала на ній. Побачивши батька й почув
ши з-за дверей страшний, грубий крик 
матері, вона вмить забула себе і своє го
ре. Вона підбігла до батька, але він*, без
сило махаючи рукою, показував на ма
терині двері. Княжна Марія, бліда, з 
тремтячою нижньою щелепою, вийшла з 
дверей і взяла Наташу за руку, кажучи 
їй щось. Наташа не бачила, не чула її. 
Вона швидким кроком увійшла в двері, 
зупинилась на мить, мовби в боротьбі з 
самою собою, і підбігла до матері».

Ось це і є те саме «зараження мистецт
вом» (підкреслення моє. — Д. 3.), яке 
Толстой вважає його найвищою силою 
і на якому грунтується вся поетика 
толстовського роману. Письменник не 
розповідає нам про горе, яке спіткало 
сім’ю. Він вибирає в ній когось од
ного, зрозуміло, найцікавішого для се
бе — Наташу. І робить її  носієм горя, 
його осередком. У ній — ціла гама, ви
хор почуттів. Почуттів, пов'язаних із 
переживаннями давніми, і з теперішні
ми. Поховавши князя Андрія, вона за
таїлася в своєму стражданні. То була ї ї  
власна мука, і вона не могла, не хотіла 
цю муку з кимось ділити. Але смерть 
Петі — страждання нове — враз виве
ло Наташу з такого стану. Вона відчула
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білЬі і біль повернув її  до життя. Ната
ша відкрилась назустріч іншим. Тепер 
вона знову здатна сприймати навколиш
ній світ. І після довгої перерви, сприй
має його особливо гостро.

Але Толстой не знайомить із змістом 
Наташиних думок і почуттів. Оскільки 
це теж було б тільки описом. Він відтво
рює їх форму. Показує дії — внутрішні 
і зовнішні. Але тільки ті, котрі фіксу
ються самою Наташею: разом з нею ми 
чуємо «страшний, грубий крик матері» і 
разом з нею не чуємо, що каже княжна 
Марія. І на якийсь момент ми самі — 
Наташа. Ми відокремилися від свого 
єства, заразилися її почуттями, побачи
ли світ її  очима.

*  *  *

Сукупність таких сцен і епізодів утво
рює у Толстого «величне, складне, до 
безконечності різноманітне і важке не
ясне» ціле — те саме, яке дають розпо
віді очевидців битви, яка щойно закінчи
лася...

«Роман «Війна і мир», з точки зору 
монтажу, заслуговує щонайбільшої ува- 
ггт- — писав Михайло Ромм, — тому що 
в ньому великі і ніби й не пов’язані 
зовні шматки, вперше в історії роману, 
монтуються за внутрішніми, а не зов
нішніми ознаками».

Навряд чи Толстой був тут першим, 
але «монтував» він справді по-своєму. 
Він не сів писати «Війну і мир» з гото
вою, до кінця продуманою і завершеною 
ідеєю. І взагалі за жоден свій роман з 
такою ідеєю не сідав. «Митець, — писав 
Толстой, — для того, щоб впливати на 
інших, мусить постійно шукати, щоб і 
твір його був пошуком. Якщо він усе 
знайшов і все знає і вчить або навмисно 
забавляє, він не впливає. Тільки якщо 
він шукає, глядач, слухач, читач злива
ється з ним у пошуках». І він писав 
П. Д. Боборикіну, що «мета художника 
не в тому, щоб незаперечно вирішити 
питання, а в тому, щоб примусити люби
ти життя в безконечних, невичерпних 
всіх його виявах».

Він виходив з цього самого «життя», 
йшов від його реальних зчеплень, воно 
поставало перед ним у всій своїй при
родній невпорядкованості, стихійності. 
І він не намагався відлити його в яки
хось апріорних, наперед знайдених фор
мах. Він тільки шукав пояснень, на очах 
у читача (і навіть з ним) поступово вво
див емпіричний світ у річище причинно- 
наслідкових зв’язків.

На відміну від Бальзака, персонажі, 
люди в Толстого не пояснюються авто
ром раніше, ніж вони почали діяти. То
му не випадково епопея «Війна і мир» 
зав’язується аж ніяк не епічно. Ніякого

вступу, ніякої справжньої експозиції там 
нема. Вечір у Анни Павлівни Шерер: 
вищий петербурзький світ, представле
ний через діалоги учасників, діалоги, що 
відтворюють їх власну думку про істо
ричну обстановку, про майбутні головні 
діючі особи роману, діалоги вільні, що 
ненавмисне перебігають з предмета на 
предмет. Тут, звичайно, налагоджуються 
окремі фабульні зв’язки, але надто вже 
мимохідь...

Проте все це, зрозуміло, не означає, 
що автор не спрямовує, в тій чи іншій 
формі не визначає собою романну дію.

«Коли читаєш твір, особливо чисто лі
тературний, — записав Толстой у своє
му щоденнику, — головний інтерес ста
новить характер автора, виражений у 
творі... Найприємніші ті. в яких автор 
немовби намагається приховати свій осо
бистий погляд і разом з тим залишаєть
ся постійно вірним йому скрізь, де він 
виявляється». Тут розпізнається, прига
дується флоберівський автор — «бог», 
який перебуває в кожному атомі свого 
творіння і в той же час утримується від 
прямих суджень про нього.

Найпевніший спосіб «приховати свій 
особистий погляд» $ в той же час його 
виявити — це для Толстого внутрішній 
монолог.

«І візники знають про мої взаємини з 
Корчагіними», — подумав Нехлюдов, і 
нерозв’язане питання, що не перестава
ло турбувати його останнім часом: одру
жуватись чи не одружуватись з Корча - 
гіною постало перед ним. і він. як у 
більшості питань, що виникали перед 
ним у цей час. ніяк, ні в той, ні в інший 
бік, не міг розв’язати його.

На користь одруження взагалі було, 
по-перше, те, що одруження, крім приєм
ностей домашнього вогнища, усуваючи 
неправильність статевого життя, створю
вало можливість морального життя, як 
він називав таке сімейне життя; по-дру
ге, і головне, тс, що Нехлюдов споді
вався, що сім’я, діти внесуть смисл в йо
го тепер беззмістовне життя. Це було за 
одруження взагалі. А проти одруження 
взагалі було, по-перше, властивий для 
всіх немолодих холостяків страх позбути
ся свободи і, по-друге, несвідомий страм 
перед таємничим єством жінки.

А на користь, зокрема, одруження са
ме з Міссі (Корчагіну звали Марією І, 
як в усіх родинах певного кола, їй дали 
прізвисько) — було, по-перше, те, що 
вона була породиста і в усьому, від одягу 
до манери говорити, ходити, сміятися, 
вирізнялася з-поміж простих людей, ви
різнялася не чимось надзвичайним, а 
«порядністю», — він не знав, як інакше 
назвати цю особливість і цінив цю особ
ливість дуже високо»...

З  другого абзаца тут починається вну
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трішній монолог Нехлюдова — його дум
ки відтворюються не дослівно, проте і 
не в переказі: слівце «порядність» — 
цитата із Нехлюдова, а ремарка в дуж
ках, що уточнює ім’я Міссі, — вже йде 
від автора і т. д. і т. п. Чути І особливу 
толстовську інтонацію: «На користь од
руження взагалі було, по-перше, те, що 
одруження, крім приємностей домашньо
го вогнища, усуваючи неправильність 
статевого життя, створювало можливість 
морального життя...» Важко залишити
ся глухим до іронічності такої сентен
ції. І це. зрозуміло, не Нехлюдов насмі
хається над собою, це іронія автора, 
який піднявся над ним, щоб відкрити 
нам справжню ціну нехлюдівських «ду
ховних інтересів». Так зберігається сві
жість психологічного малюнка, що не
одмінно збляк би, якби все тут подава
лося як безпосередній опис «від автора». 
Але збережено й авторський голос. Не
начебто найзвичайнісінькому він вміє 
надати характер дивного і надзвичайно
го, а про підле й огидне розповідає як 
про найнормальніші речі в світі. «Очу- 
жуючи», він зриває з пишно прибраної 
дійсності всі її  личини, всі маски...

А втім, присутній у Толстого (особливо 
в «Війні і мирі») і інший автор — той, 
кому належать філософські й історичні 
відступи цього роману. І поступово чи
сло цих відступів зростає. В кінці роман 
здається твором скоріше науковим, аніж 
художнім. До того ж автор, на відміну, 
скажімо, від Теккерея. не обставляє 
свою появу різного роду художніми 
ефектами. Не вдає, ніби вийшов потере
венити з читачем. Не називає його на 
ім’я. Не вибачається перед ним за дов
готи або порушення ілюзії. Не грає роль 
приятеля героїв або лялькаря, що сми
кає нитки. Словом, не стає ще одним 
персонажем, фігурою фіктивною, ство
реною письменником. Він просто вислов
лює те, що сказати потрібно, і так, щоб 
сказане зрозуміли. В нього, здавалося 
б, немає ніякої естетичної функції. Він
— ніхто інший, як Лев Миколайович 
Толстой власною персоною. І в цьому 
розумінні він позбавлений індивідуаль
ності, неначе обділений свідомістю осо
бистої «свободи». Він — лише втілення 
Думки, Логіки, Розуму і. отже, голос 
необхідності, об’єктивної залежності, 
його індивідуальність, що так виразно 
виявлялася в художніх партіях роману 
(тобто саме тоді, коли він лишався не
зримим), цілком згладжується. Але він і 
тепер служить художньому началу: він
— медіум романного синтезу. Хоча зно
ву ж таки не на кшталт Теккерея: він 
сплітає ціле не за примхою або начебто 
за примхою, його концепція людської 
історії — ось основа, підвалини компо
зиційних зв’язків. Те, чого не знає, не

бачить ні простий солдат ні головноко
мандуючий, відомо йому. Більше того, 
Тушину й Долохову, князю Андрію і 
П’єрові, княжні Марії і Наташі, старо
му Волконському і князю Василію, на
віть Наполеону й Кутузову можна доз
волити в романі належати самим собі, 
показати їх стихійними, несвідомими 
творцями світової історії лише тому, що 
є тут він, автор, — спрямовуюче, орга
нізуюче начало. Є той, хто бачить події, 
перипетії, колізії з відстані всевпоряд- 
ковуючого часу, з погляду вже досягну
тих суспільних результатів.

*  *  *

Архітектоніка кожного з романів Тол
стого визначається в першу чергу особ
ливим ідейним завданням твору. Але іс
нують також певні загальні принципи. І 
вони вдосконалювалися від роману до 
роману: «Війна і мир» — це ніби «на
слідування» життя, «Анна Кареніна» — 
її  тонша і складніша модель. Проте і в 
тій, і в іншій книжці події розгортаються 
в основному в хронологічній послідовно
сті — принаймні в межах тієї чи іншої 
сюжетно-тематичної лінії. В «Воскре
сінні» — в першій його частині — по
слідовність дії порушено. Епізоди пов’я
зуються між собою, можливо, менш на
турально; але зв’язок цей значно .міц
ніший: він справді внутрішній.

Відомо, що поштовхом до написання 
«Воскресіння» став випадок із судової 
практики А. Ф. Коні. І Толстой спершу 
мав намір викласти в цій невигаданій 
історії все послідовно. Перша редакція 
роману розповідає про приїзд героя 
(звали його Валер’яном Юшкозим) до 
тітоньки, про його знайомство і корот
кий зв’язок з Катюшею, про сумні для 
неї наслідки їх зв’язку і про каяття 
Юшкова. Обривався цей варіант «конів- 
ської повісті» викликом Юшкова до су
ду...

І тоді Толстой зрозумів, що зсе це не 
те. І почав свій роман одразу зі сцени 
суду. Чи вірніше — з моменту, коли 
арештантку Маслову, що запідозрена в 
убивстві і пограбуванні «гостя», виво
дять із в’язниці, щоб доставити на су
дове засідання. Знайомлячи читача з 
Масловою, Толстой побіжно повідомляє 
про її минуле — а разом з тим і про 
якогось юнака, що спокусив і покинув 
П. Юнак цей — причина падіння Масло- 
вої. Але Толстой говорить і про бага
тьох інших, в руках у яких вона побува
ла після того юнака, тому провина перед 
нею першого ніби змазується. Взагалі 
вся історія Маслової здається поки що 
тривіальною, ординарною, і тому ніяко
го співчуття не викликає. Це розповідь 
«від автора». Але тон її залежить пев
ним чином і від стану героїні — огрубі
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лої, спустошеної, ніби навіть нездатної 
відчувати біль...

Починається суд, і Нехлюдов (той са
мий «юнак») впізнає в повії Масловій 
Катюшу: напівпокоївку-напіввихованку
своїх тітоньок. Неначе прорвалася греб
ля багаторічних розумових лінощів і 
душевного самовдоволення — спогади 
облягли Нехлюдова. І ми знову дотикає
мося до минулого Маслової. Та цього ра
зу постає воно перед нами в яскравих 
образах, забарвлене в нехлюдівські ко
льори страждання, каяття і туги. І те
пер це вже не ординарна історія спокус
ника, а історія кохання, якого не зрозу
мів, не розпізнав у собі Нехлюдов. І то
му занапастив його. Ми бачимо давню 
Катюшу — ніжну, боязку, чисту, палку, 
мимоволі порівнюємо її з теперішньою 
Маеловою — тією, що хрипким байду
жим голосом відповідає на запитання 
суддів. 1 відчуваємо, що зіткнулися з 
трагедією.

І знову Толстой кличе нас у минуле 
— до епізоду, про який Нехлюдов нічо
го не знає і який майже забула Масло
ва (і це так моторошно, що майже забу
ла!). Тоді Нехлюдов, повертаючись з ар
мії до Петербурга, проїздив повз маєток 
тітоньок. Але не заїхав до них, поспі
шав. І Катюща, яка вже носила під сер
цем його дитину, вирішила вийти до по
їзда. Була осіння ніч. Катюша відшука
ла вікно і в яскраво освітленому вікні 
бачила, як сміявся Нехлюдов. Вона сто
яла у сирій імлі. Поїзд рушив. І вона 
бігла за ним по грязюці, бігла за від’
їжджаючим Нехлюдовим. І «поховала 
вона всі спомини про своє минуле з ним 
тієї жахливої темної ночі...»

У «Війні і мирі», в «Анні Кареніній» 
переважала стихія просторова, тут — 
часова. Проте неслухняна стихія ця під
порядкована певному суворому порядку. 
Не фабульному, звичайно, а логіці роз
гортання, становлення, зіткнення люд
ських характерів. Якби Толстой змалю
вав (як спочатку збирався) історію Мас
лової і Нехлюдова рік за роком, читач, 
можливо, розумом і осягнув би траге
дію. але навряд чи відчув би її. Всува
ючи і по-новому зчеплюючи часові пла
сти, письменник проникає до життєвих 
центрів образів.

Маслова — зруйнована особистість. 
Але під змертвілою тканиною, під ку
пою якихось уламків розпізнається ко
лишня Катюша, розпізнається тому, що 
ми тільки що, здолавши відстань років, 
бачили їх поряд — Маслову і Катюшу. 
І вже не можемо повірити в байдужість 
Маслової. Катюша живе в Масловій. І 
вона — джерело затамованого, нестерп
ного болю. Біль цей звинувачує світ си
тих і багатих, неправедний суд, — зви

нувачує не менш різко, переконливо, 
нещадно, аніж постаті прокурорів і при
сяжних, великосвітських дам і панів, 
ніж картини арештантських етапів і 
острогів. Але жива Катюша — і жива на
дія на «воскресіння».

Те, що зробив тут Толстой, суттєво не 
лише для роману «Воскресіння», — це 
1 шлях, визначений романові як жанру, 
шлях прийдешніх відкриттів.

Здавалося б, немає тут нічого суттєво 
нового. Ще Геліодор починав розповіда
ти з середини, ще Стерн загравав з ро
манним часом, ще романтики шукали 
«гармонії» в колі примхливого фабуль
ного безладдя. Проте то були перші й 
не зовсім ще впевнені, зрілі експеримен
ти. І тому XIX сторіччя, відшукавши 
свою визначеність, майже відмовилося 
від зміщення часових шарів. Толстой до 
цього повернувся (недарма він так лю
бив Лоренса Стерна), але повернувся 
оснащений всім попереднім досвідом 
реалізму. І він творив за законами епо
хи.

Ні в автора «Трістрама Шенді», ні в 
романтиків ще не було справжнього 
стрижня, на котрий вони нанизували б 
різнопланові відтинки часу, що «збун
тувався», і бунт, мабуть, залишався го
ловним. Толстой підпорядкував зсуви 
часу людському характерові, потребі ви
явити його. У «Воскресінні» хронологія 
порушена тому, що інакше просто не 
можна було. Саме це «не можна» і є 
симптомом перевороту.

Томас Манн писав у 1929 р.: «Світ, 
можливо, не знав іншого життя, в якому 
б вічне епічне, гомерівське начало було 
б таке саме міцне, як у Толстого. В тво
рах його живе стихія епоса, її велична 
одноманітність І ритм, подібний до роз
міреного дихання моря, її терпка, могут
ня прохолода, її пекучі прянощі, її  не
зламне здоров’я, незламний реалізм».

Той же Томас Манн за одинадцять ро
ків по тому висловився трохи інакше:

«Лев Толстой... був романістом но
вітнього часу, без сумніву, наймогутні- 
шим. Це один із тих випадків, які спо
кушають нас порушити співвідношення 
між романом і епосом, що його від
стоює шкільна естетика, і не роман роз
глядати як продукт розпаду епосу, а 
епос — як примітивний прообраз рома
ну».

Так хто ж він такий, творець «Війни 
і миру», — «романіст новітнього часу» 
чи «епік»?

Безперечно, є немало підстав не лише 
назвати цей головний твір Толстого 
«епопеєю», але й відшукати в ньому «віч
не епічне, гомерівське начало». «Війна і

166 ЦМ. ЗАТОНСЬКИЙ. Світова велич Толстого.



мир» дихає незламним здоров’ям, перей
нята непохитною вірою в конечну доціль
ність, справедливість навіть життєвої 
стихії. Твір цей об’ємний, масштабний, 
всеосяжний; розгортається неквапливо, 
в якомусь невигаданому, натуральному, 
природному ритмі. Оповідає він про по
дії минулого. Щоправда, минуле це — 
недавнє і аж ніяк не легендарне, не мі
фічне. Але все ж таки краще, вище за 
«теперішнє». Вище хоча б уже тому, що 
завдяки Вітчизняній війні 1812 року 
саме тоді склався певний «епічний 
стан». Інакше кажучи, народ був охоп
лений загальним патріотичним піднесен
ням, яке вилилося в безприкладну єд
ність нації. Вона, незважаючи на всі 
свої внутрішні антагонізми, утворювала 
(хоча й короткий час) цілісність, і Тол
стой міг оглянути ї ї  як ціле.

Проте толстовські засоби такого ог
ляду дуже відмінні від гомерівських. 
Ні, справа не в тому, що ціле «Війни і 
миру» складається, як ми пам’ятаємо, 
з окремих частин. Це і в «Іліаді» виг
лядає не інакше, і взагалі не буває інак
ше в мистецтві. Але частини, що утво
рюють епічне ціле, однорідні, близькі 
одна одній. Ось вершить свій подвиг ве
ликий Агамемнон, а ось Еней, син Анхі- 
за; ось Александр біжить від Менелая, 
а ось і Гектор від Ахіллеса; ось Ахіллес 
оплакує свого товариша Патрокла, а ось 
Пріам — сина свого, Гектора. І як люди 
на землі, поводяться і боги на Олімпі: 
сваряться, одержимі гординею, ворогу
ють поміж себе, а дійшовши згоди, бен
кетують. Кожна із двадцяти чотирьох 
пісень і кожен епізод, що складає їх, не 
суперечать один одному, але. навпаки, 
один до одного щільно прилягають. І це 
— секрет тієї неповторної єдності, тієї 
недосяжної гармонії, якою відзначають
ся великі епічні поеми.

Така узгодженість частин — не лише 
наслідок нормативності характерів епіч
них героїв. Вона обумовлена і стабільні
стю ракурса спостереження. Епічний 
поет бачить свої об’єкти на відстані (не 
лише часовій, але й, так би мовити, мо
рально-оціночній) і вже тільки через це 
-— іззовні своїх об’єктів. Через те вони 
подібні і монолітні.

«Приципом, у відповідності з яким 
роман почав розвиватися... — пише 
Т. Манн, — став принцип заглиблення 
у внутрішнє життя». Князь Андрій, 
який із здивуванням спостерігав, як 
двоє солдат б’ються за банник, і таким 
чином втягував нас в гущавину битви, 
зіштовхував з безглуздою її  психологією, 
і є здійсненням цього принципу. І П’єр, 
що підставляє свої груди під пістолет 
Долохова — теж. Кожен бачить по-своє
му, реагує індивідуально, і з усього цьо
го толстовського «многоочія» поступово

формується ціле — «величне, складне,' 
до безконечності різноманітне». Кінці 
часом не дуже зводяться з кінцями, але 
припасувати, усунути гострі кути, за
шпарувати стики і не ставилося на ме
ті. Єдність повинна мати вигляд проти
річчя, тобто бути такою, яка вона є сьо
годні насправді.

Між економічним базисом і людською 
поведінкою лежить товща ідеологічних 
надбудов. І в міру розвитку й занепаду 
капіталізму їх роль безперервно зро
стає. Протиріччя поглиблюються, а то
му різного роду проміжні ступені й ста
дії, всілякі опосередкування, відхилення 
від заданої орбіти набувають дедалі 
більшої соціальної ваги. Виникає «ви
вихнута», негативна цивілізація, що ру
хається за рахунок надскладних, ефе
мерних мутацій і отруює сама себе про
дуктами розкладу.

То чого ж дивуватися, коли романі
стів починає притягати до себе те. що 
можна було б назвати рефлекторною, 
специфічно людською сферою буржуаз
ного буття? Адже сюди зміщалися най- 
різкіші симптоми суспільної деградації, 
але тут же й жевріла надія на ї ї  пере
борення!

Сфера ця, саме як сфера соціальної 
дії, привертала до себе погляд Стендаля. 
А Діккенс не без певного здивування 
спостеріг у ній найхарактерніше — мі
стифікуючу туманність проекцій. Бачив 
її  й Бальзак. Але головною його турбо
тою було виявлення фундаментів. І він 
ішов з упертістю генія всупереч усьому 
до своєї великої мети, йшов у ту епоху, 
коли не існувало, можливо, нічого знач
нішого й важливішого за неї. Але Золя, 
вже після Діккенса й після Флобера, не 
помітив деяких нових аспектів. І — па* 
радоксальна річ — цей соціаліст став 
по-своєму бранцем буржуазної цивіліза
ції, бо мимоволі мислив світ лише все
редині її: проклинав гроші і обожнював 
гроші, оскільки не здатен був проникну
ти за межу їх мертвих, логічних відно
шень до самих себе. Перетнули межу 
Толстой і Достоєвський.

Ясна річ. справа не лише в якісних 
змінах буржуазного суспільства, в більш 
глибокому проникненні його протиріч у 
психіку окремого індивіда. Зазнала змін, 
ускладнювалась і сама ця психіка, і нау
кові уявлення про неї, а разом з ними й 
зміст мистецтва, і його форми. Але са
мим тільки цим природним загальнолюд
ським прогресом не поясниш, чому ми
стецтво (загалом здорове й реалістичне) 
зверталося до деяких хворобливих ас
пектів психічного життя або чому воно 
подавало його в тому, а не в іншому від
битті.

Толстому закидали те, що у «Війні ! 
мирі» змальовані лише князі та графи, а
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він відповідав, що йому просто не ціна* 
ве життя купців і мужиків. Може. Тол
стому й справді тоді здавалося, що вся 
справа в цьому. І згодом він сам зрікся 
«Війни і миру», «Анни Кареніної» як 
речей «суєтних», «барських», забажав 
писати лише для народу і про народ. 
Люди змінюються. Але ж уже «Війна і 
мир» була народною епопеєю, причому 
в розумінні далеко глибшому й доверше- 
нішому, ніж, приміром, «Фальшивий 
купон» (1902— 1904). То чому ж у «Вій
ні і мирі» — самі князі та графи? Ма
буть, тому, що художньо вирішувати 
проблеми співвідношення свободи і не
обхідності. проникати в людське царство 
соціального життя доцільніше було там, 
де була наявна — принаймні теоретично 
— максимальна особиста свобода. Тол
стой брав людей, вільних від необхідно
сті добувати хліб насущний, і діставав 
можливість оперувати залежностями 
складними, опосередкованими.

Кожному, певно, впадає в око. що 
люди в Толстого, як правило, не роблять 
«бальзаківських кар’єр»: сили їх і ува
га (за порівняно небагатьма винятками) 
не поглинуті пристрастю до збагачення 
чи процвітання у вищому світі. Саме так 
і жило російське дворянство — спорох
нявілий клас, що не стільки наживав, 
скільки проживав маєтності і тому був 
нібито вільний. Але мета Толстого й по
лягала в тому, щоб показати, що вільним 
він не був.

Всередині своєї соціальної системи 
неймовірно заможний П’єр міг діяти за 
власною волею не в більшій мірі, ніж 
вельми обмежений в коштах князь Ва
силь Курагін чи просто бідний Долохов. 
1 коли П’єр нарешті розірвав пута, то не 
завдяки грошам, а всупереч системі, що 
на грошах грунтується, і навіть проти 
неї повставши.

Відомий німецький теоретик і історик 
літератури Еріх Ауербах писав у своїй

книзі «Мімесіс» (1946) про внесок ро
сійського роману в світову літературу, 
маючи в першу чергу на увазі Толстого 
і Достоєвського: «Суттєва своєрідність 
внутрішнього руху, що відбився в творах 
російського реалізму, полягала в тому, 
що сприйняття людей, які тут зобража
лися, відзначається неупередженою, без
межною широтою і особливою пристрас
ністю... Росіяни немовби спромоглися 
зберегти ту безпосередність відчуття» 
яку рідко зустрінеш в умовах цивіліза
ції XIX століття...»

Ми знову стикаємося з тими сторона
ми російської відсталості, внаслідок 
яких література випереджала декотрі 
процеси, що точилися на тогочасному 
буржуазному Заході. Консервація пев
них патріархальних відносин всередині 
капіталізму, що бурхливо розвивався, 
оберігала характер людини від фаталь
ного відчуження, від атомізації. що їх 
ніс із собою західноєвропейський «прог
рес». Індивід, сформований романтично- 
цілісним минулим, виявляв — у цій пе
рехідній ситуації — прикмети великого, 
гармонійного прийдешнього. І критику
ючи сучасну йому дійсність з позицій 
утопії докапіталістичної, Толстой поде
куди сягав рівня критики, сказати б, 
посткапіталістичної, просякнутої народ
ним гуманізмом, історичним оптимізмом. 
Це й перетворювало його на «дзеркало 
російської революції». І, як і сама росій
ська революція, він має значення світове.

«У нашому храмі, — писав Горький 
про рідну літературу, — частіше й гуч
ніше, ніж в інших, промовлялося загаль
нолюдське...» Це стосується Толстого, 
стосується Достоєвського, стосується са
мого Горького, та й взагалі всієї росій
ської класичної спадщини, «святої ро
сійської літератури», як називав її  То
мас Манн.

Дмитро ЗАТОНСЬКИИ
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В буржуазній історіографії період вій- 
ни за незалежність характеризується як 
доба розквіту буржуазної демократії та 
просвітительства в Америці» а державні 
діячі, яких у США називають батьками- 
засновниками, зображені як люди, що 
проклали шлях до прогресу й культури. 
Проте Бенджамін Франклін — самоук, 
який став видатним вченим і громадсь
ким діячем, один з найоригінальніших 
та найсамобутніших американських прос
вітителів, з гіркотою зазначав: «Для 
Америки... винахід нової машини чи дос
коналішого знаряддя важливіший за ше
девр Рафаеля». ДЛону Адамсу — дру
гому президентові Сполучених Штатів 
— належать слова: «Передусім фізична 
й політична безпека, потім торгівля й 
економіка; а мистецтво нехай зачекає».

Щоправда, на відміну від Адамса, 
потребу розвитку культури гаряче об
стоював Томас Джефферсон, автор Дек
ларації незалежності, президент США 
(1801 — 1809 рр.), видатний діяч амери
канського просвітництва. Проте далі 
розмов справа не пішла. Врешті-решт 
питання культури зовсім загубилися між 
іншими, «важливішими» справами, і ли
ше в 1835 р. Сенат ухвалив резолюцію, 
яка передбачала придбання урядом тво
рів мистецтва на суму 40 тисяч доларів. 
За одинадцять років в акті про створен
ня Смітсоніанського інституту 1 Конгрес 
визначив, що в одному з його приміщень 
буде розміщено художню галерею. Так 
виникла установа, з якою були пов’яза
ні певні віхи в історичному розвитку 
американської культури.

В 1906 р. інститут перетворився на 
сховище колекції творів мистецтва, пе
реданих урядові Гарріет Лейн Джонсон,
1 Спочатку Смітсоніанський інститут фінансу
вався з фондів, заснованих англійцем 
Джоном Смітсоном для «поширення наукових 
знань».

небогою президента Б ’юкенена. Кіль
кість експонатів помітно збільшилася, і 
в 1921 р. Конгрес запровадив нову по
саду куратора з питань мистецтва.

В 1937 р. уряд одержав щедрий по
дарунок від мультимільйонера Меллона, 
колишнього міністра фінансів в урядах 
Куліджа і Гувера. Меллон передав уря
дові колекцію стародавніх творів мис
тецтва вартістю в 35 мільйонів доларів, 
а також двадцять мільйонів доларів на 
створення картинної галереї та розши
рення її  фондів.

На проха*ння Меллона, приміщення, в 
якому розмістили його колекцію, було 
назване Національною галереєю, а Сміт- 
соніанську галерею перейменували на 
Національну колекцію образотворчих 
мистецтв. Цей «подарунок» не слід, од
нак, розглядати як альтруїстичну прим
ху багатого мецената. Адже кошти, аку
мульовані в благодійних фондах і спря
мовані останніми на здійснення різних 
програм, нічим не відрізняються від ка
піталовкладень у будь-який інший біз
нес. Як зазначає у своїй книжці «Най
більші американські фонди» американсь
кий дослідник В. Нільсен, ідея створен
ня Національної галереї виникла в Мел
лона після того, як суд звинуватив його 
в ухиленні від сплати прибуткового по
датку.

Ставлення американської адміністра
ції до культури ввійшло в нову фазу за 
президента Ф. Д. Рузвельта (1933— 
1945 рр.). Започатковані Рузвельтом 
заходи в сфері культури були винятко
вими в історії США і своїм характером 
відрізнялися від традиційних форм дер
жавного патронування мистецтв у капіта
лістичній Європі.

Творець «нового курсу» звернувся до 
Конгресу із закликом забезпечити робо
тою безробітних художників, артистів.
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письменників, створити для них масову 
аудиторію. При цьому президент керу
вався не тільки «любов’ю до мистецтва» 
— у нього були поважніші міркування.

Як зазначає в своїй книжці «Соціаль
ний американський роман 30-х рр. та 
буржуазна критика» А. А. Беляев, у 
1934 р. «понад тридцять процентів ін
телігенції втратило роботу, понад 90 ти
сяч осіб вільної професії значилися в 
списках тих, хто одержує грошову до
помогу на безробіття».

Тим-то уряд мусив ужити заходів, 
сйрямованих на те, щоб випустити пару 
з котла. І хоч здебільшого заходи ці бу
ли незначні, половинчаті і непослідовні', 
інтенсивність їх запровадження створи
ла видимість їх «грандіозності».

Якщо доти уряд патронував лише 
образотворче мистецтво, то тепер об’єк
тами його уваги стали письменники, музи
канти, актори.

Г; Гопкіне, один з найближчих спод
вижників Рузвельта, запропонував нову 
програму матеріальної підтримки безро
бітних . представників творчої інтеліген
ції, відому як програма №  1. Він вино
шував ідею створення вагомішого проек
ту і сподівався таким чином влити в 
жили культурного життя свіжу конфор
містську кров. Програма №  1 склада
лася з чотирьох федеральних проектів: 
у галузі образотворчих мистецтв, теат
ру, літературної творчості та музики. 
Пізніше було створено й п’ятий проект: 
він передбачав провести дослідження іс
торичних документів у кожному окрузі. 
Проте бажаного наслідку ці проекти 
це дали. Більше того, проект №  1, в 
процесі реалізації якого намітилися про
гресивні тенденції, зазнав нападок з бо
ку реакційної критики.

Особливе невдоволення реакції вик
ликали проекти допомоги письменникам 
і театрові, які навіть розслідувалися в 
комісіях Конгресу в 1938— 1939 рр. 
Таким чином, програма Адміністрації 
прогресивних робіт, яка передбачала ма
теріальну допомогу творчій інтелігенції, 
залишилася не виконаною. Уряд, очевид
но, не дуже турбувався про подальший 
(розвиток культури. Буржуазний історик 
А. Шлезінгер-молодший * писав з цього 
приводу: «Гопкіне та уряд вважали орга
нізацію заходів допомоги для безробітних 
чимось неминучим: альтернативою була 
революція».

На початку 40-х років урядові асиг
нування на культуру майже повністю 
припиняються. Спричинилися до цього 
тогочасні соціально-політичні процеси в 
американському житті: економічна криза 
кінця 30-х років, загострення суперечок 
між «ізоляціоністами», та «інтернаціона
лістами» ̂  виникнення сприятливих пе
редумов для різкого збільшення воєнно
го виробництва.

Хоч іноді матеріальні субсидії і на
давались творчій інтелігенції, але вони 
були злиденні. Коли наприкінці 1941 р. 
США вступили в другу світову війну, 
лише невелику частину творчої інтелі
генції країни було залучено до діяльнос
ті, пов’язаної з військовою справою, зок
рема складанням карт, маскуванням 
об’єктів, виготовленням плакатів, гасел 
і т. ін.

Конгрес відмовився фінансувати на
віть створену 1943 р. при Військовому 
міністерстві консультативну комісію з 
питань мистецтва, й за рік вона припи
нила своє існування.

В післявоєнні роки, особливо в зловіс
ні часи маккартизму, займатися твор
чою діяльністю в США стало небезпеч
но. Горезвісна комісія по розслідуванню 
«антиамериканської діяльності» вбачала 
в кожному інтелектуалі «червоного».

1954 р. президент Ейзенхауер, наля
каний великими успіхами Радянського 
Союзу в галузі культурної політики, ви
рішив виробити й свою програму в цій 
галузі, його програма «культурного 
представництва за рубежем», яку Конг
рес схвалив після дворічних дебатів, 
зводилася головним чином до фінансу
вання закордонних поїздок діячів куль
тури. Про обсяг цього фінансування 
свідчать хоча б такі цифри: в 1955— 
1961 рр. на цю програму було виділено 
з федерального бюджету 16,2 мільйонів 
доларів, а військовий бюджет США в 
1959— 1960 фінансовому році дорівню
вав 48,5 мільярда доларів.

Наприкінці 50-х років ліберальні гро
мадські діячі почали вимагати ширшої 
участі федеральних органів у культур
ному житті країни. 1958 р. дехто в США 
дуже збентежився, довідавшись, що мо
лодий техаський піаніст Ван Кліберн 
став переможцем міжнародного конкур
су імені П. І. Чайковського в Москві. 
«Чому росіяни повинні відкривати нам 
наші таланти?» — писала в ті дні пре
са.

Сенатор Джавітс в одному своєму ви
ступі особливо підкреслив цей факт: «У 
нас досі панують уявлення XVIII—XIX 
століть, коли вважалося, що уряд не по
винен піклуватися про розвиток культу
ри». У травні 1961 р. на сторінках газе
ти «Нью-Йорк тайме» сенатор заявив, 
що він з 1949 р. безуспішно намагався 
домогтися державних субсидій на роз
виток культури...

Звертаємо увагу на висловлювання 
цього сенатора тому, що він належить до 
тих небагатьох, хто протягом ряду років 
вимагав створити хоча б мінімальний 
урядовий фонд для підтримки мистецтв. 
Однак свої справжні мотиви Джавітс 
виклав в іншій промові, опублікованій у 
протоколах Конгресу: «Нині рівень куль
турного розвитку є вирішальним міри
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лом при оцінці становища країни в світі 
та її успіхів у холодній війні».

Отже, якби не престижні міркування 
й не «холодна війна», то проблеми куль
тури мало хвилювали б цьогр сенатора.

З обранням на пост президента Джо
на Кеннеді почався третій період у від
носинах між федеральним урядом та 
сферою культури.

В день інаугурації, 20 січня 1961 р., 
Кеннеді запросив до Білого дому сто 
п’ятдесят найвідоміших представників 
творчої інтелігенції. В тексті послання, 
підготовленого спеціально до інаугура
ції, зазначалося, що новий президент 
сподівається налагодити тісне співробіт
ництво з письменниками, артистами, вче
ними, керівниками культурних закладів.

Новий президент заснував дорадчий 
комітет з питань мистецтва і виношував 
широкі проекти розвитку архітектури, 
літератури, театру й музики в США. 
Американський соціолог Л. Мемфорд 
твердив, що Кеннеді — «перший аме
риканський президент, який надав мис
тецтву, літературі та музиці гідне й по
чесне місце в житті нації».

Але сподіванням митців на початок 
нової ери, нового американського рене
сансу, не судилося здійснитися. Своєю 
діяльністю Кеннеді показав, що він на
самперед — політик, який заради інте
ресів капіталістичного класу готовий пі
ти на все.

7 квітня 1961 р. президент звернувся 
до Конгресу з проханням виділити 10 
мільйонів доларів для внеску США в 
міжнародний проект врятування відомо
го історичного пам’ятника — храму Абу- 
Сімбель у долині Нілу. Піклуючись про 
збереження пам’ятника в Африці, Кен
неді водночас ігнорував тривожні пові
домлення про аварійний стан театру у 
Вашінгтоні, розташованого поблизу Бі
лого дому... А втім такі парадокси ма
ють своє історичне коріння. Американсь
ка федерація музикантів свого часу від
значала, що після другої світової війни 
уряд США надавав як пряму, так 1 опо
середковану допомогу країнам Захід
ної Європи «на розвиток культури», в 
той час як у своїй країні на це він не 
виділяв жодного цента.

1961 р. конгресмен Кірнс заявив, що. 
з огляду на байдужість американського 
уряду до власних культурних закладів, 
уряд ФРН готовий виділити півмільйо- 
на доларів на реставрацію вже згадува
ного старезного сусіда Білого дому й що 
Бонн виділив 2,5 мільйона доларів на 
будівництво нового приміщення Метро- 
політен-опера в Нью-Йорку. Отже, ви
ходило так, що США опинилися в ролі 
жебрака, хоч самі виділяли чималі суми 
на військову допомогу своїм союзникам. 
Це не могло не викликати незадоволен
ня в широких колах громадськості. Цим

і пояснюються спроби Джона Кеннеді 
здобути прихильність до себе діячів ми
стецтва й культури, а водночас і взяти 
їх під урядовий контроль. Мета була 
цілком зрозуміла. Тому не дивно, що 
він у питаннях культури досяг більшого 
й пішов далі за всіх своїх тридцяти чо
тирьох попередників. Він був першим 
президентом, який зрозумів соціально- 
політичну необхідність втручання урядо
вих кіл в питання культури. Першою 
спробою в цьому напрямку було призна
чення в березні 1962 р. А. Хексчера на 
посаду спеціального помічника президен
та з питань мистецтва. В червні 1963 р. 
за вказівкою президента було створено 
дорадчий комітет у справах мистецтв. 
До його складу ввійшло тридцять чле
нів, його завданням, як першого феде
рального органу такого типу, було «вив
чення стану мистецтв, а також визна
чення шляхів, якими уряд зможе забез
печити вищий рівень культури в краї
ні». Президент діяв, не маючи підтрим
ки Конгресу, але сподівався, що врешті- 
решт законодавчий орган США схвалить 
його наміри, і справді, Конгрес затвер
див створення установи з питань куль
тури, про яку мріяв Кеннеді, але це 
сталося вже після вбивства президента. 
Національну раду в справах мистецтв 
було створено 1964 р. з функціями до
радчого органу як президента, так і Кон
гресу, а пізніше вона стала дорадчою 
радою й Національного комітету заохо
чення мистецтв. Останній було заснова
но як робочий орган, що ввійшов до 
складу Національного фонду мистецтв і 
гуманітарних наук. Цей урядовий орган 
був заснований у 1965 р.

З  виникненням цього федерального 
інституту починається новий етап . у роз
витку культурної політики уряду США. 
Створивши його, американський уряд 
уперше офіційно перебрав на себе керів
ництво в галузі культури, почав коорди
нувати культурну політику з іншими дер
жавними заходами.

В середині шістдесятих років у США 
визріли об’єктивні передумови для но
вого підходу до питань керівництва куль
турою та мистецтвом з боку уряду, вик
ликані загостренням і поглибленням за
гальної кризи капіталізму. Цьому спри
яло невдоволення широких народних мас 
політикою, яку провадив уряд, брудною 
авантюрою у В’єтнамі, «бунтом» молоді 
і т. д.

Стурбовані антиурядовими та антиво
єнними настроями в середовищі діячів 
культури, правлячі кола США остаточ
но взяли питання культури та мистецтва 
під свій безпосередній контроль.

З виникненням Національного фонду 
мистецтв і гуманітарних наук завер
шився процес формування організацій-
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ноТ структури федеральних установ у 
галузі культури.

Згідно із законом про Національний 
фонд, федеральні органи мають право 
асигнувати на будь-яку культурну прог
раму не більше як п’ятдесят процентів 
ї ї  загальної вартості. Інші п’ятдесят про
центів надходять від меценатів, приват
них організацій, різних фондів, корпо
рацій і т. п. Фонд має право використо
вувати двадцять процентів від свого за
гального бюджету за власним розсудом. 
Ці кошти йдуть на заохочення окремих 
представників творчої інтелігенції, в ді
яльності яких зацікавлені федеральні 
установи, а також на заходи комерцій 
ного характеру.

Слід відзначити загальну тенденцію 
зростання бюджету Національного фонду 
мистецтв і гуманітарних наук. У 
1977 р. сума, виділена властями штатів 
на потреби мистецтв, склала 50,5 млн. 
доларів. І все ж асигнування федераль
ного уряду на потреби культури лиша
ються злиденними. За даними журналу 
«Амерікен артіст» (січень. 1977), що
річні державні витрати на душу насе
лення на той час складали: на воєнні ці
лі 380 доларів, на розвиток мистецтв і 
гуманітарних наук — 29 центів. У ре
зультаті опиту, проведеного серед 300 
представників творчої інтелігенції, вия
вилось, що 74 проценти письменників, 
92 проценти композиторів, 88 процентів 
художників не можуть забезпечити собі 
існування гонорарами. Що ж до зрос
тання федеральних субсидій на потре
би культури, то воно прямо пропорційне 
зростанню урядового впливу на культу
ру країни, впливу, найголовніша мета 
якого — маніпуляція свідомістю мас 
відповідно до інтересів військово-проми
слового комплексу США.

Ігор ХИЖНЯК

ЛІТЕРАТУРНИЙ ПОРТРЕТ 
ЯНА КОЗАКА

Hana Hrzalovsf. «Jan Ko
zak». «Ceskoslovensky spi- 
sovatel» Praha. 1977.

Праця Гани Грзалової «Ян Козак» — 
своєрідний підсумок сімнадцятирічного 
творчого шляху ВІДОМОГО чеського 
письменника. Хоч книжка розрахована 
переважно на літературознавців, її  ба
гатий фактаж, безперечно, зацікавить 
широке коло читачів.

Ян Козак народився 1921 р. в Рудні- 
це над Лабою. Його мати походила з 
родини наймитів, батько працював слю
сарем. Ще в дитинстві майбутній 
письменник на власному досвіді зазнав 
гіркоти соціальної несправедливості. 
Пізніше він розповідав про «наймитські 
традиції» своєї родини. Світогляд його 
сформувався в роки боротьби з фашиз
мом. У травні 1945 р., коли в Празі спа
лахнуло визвольне повстання, Ян Козак 
був одним з організаторів визвольного 
руху в Рудніце. Тоді ж вступив до Ко
муністичної партії Чехословаччини, брав 
активну участь у подіях 1948 р. Потім 
працював у Чехословацькій спілці моло
ді, партійних органах, навчався в Цент
ральній політичній школі КПЧ. У 60-х 
роках Ян Козак — доцент кафедри істо
рії партії у Вищій партійній школі Ін
ституту суспільних наук при ЦК КПЧ.

Г. Грзалова наголошує на тому, що 
саме великий життєвий досвід, знання 
історії лежать в основі літературної 
праці Яна Козака. Працюючи в п’ятде
сятих роках у складі політбригади у 
Східній Словаччині, він глибоко вивчив 
життя місцевого населення й на зібра
ному матеріалі написав збірку опові
дань.

З того часу письменник видав вісім 
книжок. Це — романи, повісті, опові
дання, репортажі. Г. Грзалова докладно 
їх аналізує. Дослідниця визначає, зо
крема, дві тематичні лінії в творчості 
Яна Козака. Перша — реалістичне ві
дображення життя східнословацьких се
лян, тих історичних змін, які відбулися 
ча останні десятиріччя в цьому краї. 
Друга тематична лінія — це сучасний 
Сибір. Цією темою Ян Козак захопився
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після того, як у 1967 р., на запрошення 
Спілки письменників СРСР, відвідав на
шу країну. Тоді він побував в Усть-Ані, 
в мисливському господарстві одного з 
найкращих мисливців Бурятії Толі Сте- 
паніна.

Два місяці перебування в зимовій тай
зі дали письменнику матеріал для книж
ки «Полювання у Бамбуйці». Г. Грзало- 
ва відзначає, що в цьому творі ще раз. 
як і в творах про життя Східної Сло
ваччини, виявилась одна з найхарактер
ніших рис письменника — гостре від- 
ч>ття навколишнього світу, гармонії лю
дини й природи. На підтвердження своєї 
думки дослідниця наводить слова з цьо
го «першого сибірського репортажу»: «Я 
ніколи не мислив собі життя без спіл
кування з природою і весь час повер
тався до неї; іноді мені ставало страш
но, коли я думав про те, що сталося б 
з людством, якби цивілізація знищила 
всю справжню природу».

Вже після першої поїздки до Сибіру 
Я. Козак переймається бажанням твор
чо дослідити життя цього краю. Навесні 
1969 р. він знову приїздить до бурят- 
монгольських мисливців. Ця поїздка да
ла письменникові матеріал для книжки 
«Біля снігової річки». 1972 р. вона ра
зом з попередньою склала збірку «Мис
ливець у тайзі».

Пізніше Ян Козак знову приїхав до 
Сибіру, звідки привіз до Праги телеві
зійний фільм з власними коментарями. 
Він розповів чехословацьким телегляда
чам про Вілюйську греблю, про життя 
геологів. 1975 р. на основі побаченого 
Ян Козак пише триптих новел «Білий 
кінь» (відзначений Премією імені Анто- 
ніна Запотоцького), де наголошує на не
розривності людської долі з життям 
природи, на першорядній ролі людини в 
перетворенні й збереженні довколишньо
го світу. Причому, як зауважує Г. Грза- 
лова, письменник у своїх «сибірських 
творах» порушує етичні проблеми, 
спільні для всіх людей XX сторіччя.

Дослідниця робить висновок, що си
бірські подорожі помітно вплинули .на 
стиль Яна Козака. Він почав писати 
простіше, вагоміше, в його творах з ’я
вилися нові образи, які увиразнюють за
гальну ідею гармонійної єдності лю
дини й природи.

Г. Грзалова детально аналізує й ві
домі радянському читачеві романи 
«Мар’яна Радвакова» та відзначений 
Державною премією імені Клемента Гот
вальда «Святий Міхал».

Літературний портрет Яна Козака був 
би далеко не повним, якби авторка не роз
крила особливої ролі Яна Козака — 
нині голови Спілки чехословацьких 
письменників, заслуженого діяча ми

стецтв ЧССР — в консолідації куль
турного фронту країни на засадах со
ціалістичного реалізму й пролетарського 
інтернаціоналізму. Зокрема, 1972 р. Ян 
Козак виступив з доповіддю на установ
чому з ’їзді Спілки чеських письменни
ків, а в грудні 1977 р .— на установчому 
з ’їзді Спілки чехословацьких письменни
ків. Відомий чеський поет Іржі Тауфер, 
казав, зокрема, що доповідь Яна Козака в 
1972 р. стала, по суті, ідейною платфор
мою літераторів Чехословаччини на на
ступний період.

Ян Козак зазначив тоді: «Тема соціа
лістичної літератури — людина. Людина 
та її місце в суспільстві, у світі; люди
на та її  прагнення, людина-творець, бо
ротьба ва духовне, ідейне багатство. 
Горьківська активна любов до людини 
і людська мрія, прагнення бути кращим 
і жити краще і сьогодні залишаються 
тим, що мусить становити основу на
шої творчості. Соціалізм —це шлях бо
ротьби, боротьби за людину, соціаліс
тичне мистецтво — це його пісня. Якщо 
наша нелегка, відповідальна творча пра
ця увінчається успіхом, ми зможемо ска
зати слідом за Горьким: «Література — 
це серце світу, окрилене всіма його ра
дощами й печалями».

Цю думку письменника підтверджує 
вся його творчість. Т вори Яна Козака 
перекладено болгарською, німецькою, 
румунською, угорською, польською мо
вами. Готуються також видання його 
творів на Кубі і в Данії. Твори Яна Ко
зака не раз видавалися в Радянському 
Союзі й зокрема на Україні. Його ро
ман «Лелече гніздо» вперше в СРСР 
був надрукований у «Всесвіті», 
Ш  8 — 10, 1977 р.

Світлана КОСМАЧЕВСЬКА
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у ПОШУКАХ НОВИХ ШЛЯХІВ

Перші публікації творів малійських 
письменників належать до 50-х років на
шого століття, але основна їх частина 
з ’явилась у 6 0 —70-ті роки — в період 
становлення молодої незалежної рес
публіки. На початок 1978 р. в Малі на
лічувалось сорок два видання художніх 
творів. Прагнучи зберегти фольклорні 
скарби, деякі літератори збирають міфи, 
казки, легенди. Вже видано одинадцять 
таких книжок. Підготували їх Масса 
Макан Дьябате, Ісса Баба Траоре й Бокар 
Н’Дьяй. Побачили світ і одинадцять пое
тичних збірок різних авторів. Для теат
ру пишуть Сейду Бадіан, Сідікі Дамбе- 
ле, Алкаді Каба, Гауссу Діаварра та 
інші. Десять їхніх п’єс поставлені не 
тільки на сценах малійських театрів, а 
*й в інших африканських та європейських 
країнах.

З дванадцяти романів, що представ
ляють нині малійську художню прозу, 
більшу частину створено вже після то
го, як країна здобула незалежність (до 
1960 р. було написано лише два ро
мани).

Уся писемна література Республіки 
Малі представлена сьогодні франкомов
ними творами. Пояснюється це тим, що. 
французька мова, хоч і успадкована від 
колоніального минулого, в той же час — 
мова державна. В етнічному плані Ма
лі є конгломератом різномовних народ
ностей, які не мають писемності, а єди
ної національної мови не існує. Писем- 
нісіь мови бамбара — одного з найчис- 
ленніших племен, що населяють Малі, 
мови, яка в майбутньому зможе претен
дувати на таку роль, перебуває ше в ста
дії становлення.

Тематика малійського роману зумов
лена історичним розвитком країни, тіс
но пов’язана з долею її народу й харак
терна для всієї сучасної прогресивної 
африканської літератури: прозаїки пи
шуть про колоніальне минуле країни й 
проблеми її  розвитку, а звідси — і про 
зіткнення нового й старого на африкан
ській землі.

Вирішуються такі теми неоднозначно. 
Наприклад, поряд з книжками, в яких 
оспівується антиколоніальна боротьба, 
з’явилися твори, що апологізують «.висо
ку місію» Франції і колоніалізму як 
явища, нібито необхідного для .розвитку 
Африки. До них належить, зокрема, ро
ман Ібрагіма Мамаду Уана «Намисто з 
мушлі», виданий 1958 р., коли Респуб
ліки Малі ще не існувало, а ї ї  терито
рія входила до складу Французької З а 
хідної Африки. Автор присвячує свій 
твір «тим, хто твердо вірить у злагоду 
між Францією та колоніями й віддано 
працює в ім’я Франції і Цивілізації».

Мовби антитезою цьому роману є 
книжка Ісси Баба Траоре «Тінь мину
лого» (1973). Час дії в ній — той са
мий, що й у «Намисті з мушлі». Кон
трастна відмінність цього роману вияв
ляється вже в красномовній посвяті: 
«Всім жертвам сумних часів колоніаль
ного гніту». В центрі роману — доля 
молодого вчителя початкової школи Алі. 
Працює він у маленькому загубленому 
серед савани селі, де веде марну бо
ротьбу з білою адміністрацією та посе
редником колоніальних властей Фару- 
дом. Алі намагається відстояти свою 
гідність, чесно ставиться до своїх уч
нів, не розрізняє їх за соціальним ста-
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ном. Та селяни не розуміють його 
протесту. Юнак впадає у відчай. Біла 
адміністрація, не бажаючи мати непо
кірливого вчителя, знаходить привід 1 
ув’язнює його, а потім відправляє в ар
мію. Тяжка служба в колоніальній ар
мії підриває здоров’я Алі, і він поми
рає за кілька днів по демобілізації.

У творі змальоване місцеве населен
ня, повністю деморалізоване колоніаль
ним режимом, перетворене на слухняне 
знаряддя адміністрації. Проте позитив
ний герой не зовсім самотній — його 
підтримує старий Ба-Дьявуая. Він всіля
ко намагається схилити громадську дум
ку на бік учителя, щоб якось відвести 
гнів колонізаторів від молодого освіче
ного африканця, його намагання марні: 
жителі села, пригнічені постійним стра
хом, не вірять у справедливість і лиша
ються пасивними. Докори сумління во
ни відчувають тільки після звістки про 
смерть Алі.

Сильний своєю об’єктивністю і доку
ментальністю, роман цей і досі є одним 
з найкращих антиколоніальних творів 
малійської літератури. Крім того, як за
значив професор Фердінан Дьярра в піс
лямові до книжки, твір «надзвичайно 
важливий для політичного виховання ма
лійської молоді, що не знала чорної 
доби колоніалізму».

Старійшина малійської літератури, 
Амаду Ампате Ба, закликаючи до ан
тиколоніальної боротьби, водночас ра
дить своїм землякам розрізняти білого 
адміністратора, що їх поневолює, і бі
лого лікаря, що їх лікує. Ніби ілюструє 
цю думку роман Норо Дьякіте «Дружня 
рука» (1969). Письменник не замовчує 
несправедливості часів колоніалізму, 
але від того не слабшає його прагнення 
привести людей різного кольору шкіри 
й різних культур до взаємопізнання і 
взаємоповаги. Добре знаючи життя ко
лишньої метрополії, автор показує, що 
Франція — зовсім не земля обітована, 
і що не всі білі багаті, як це може 
здаватися в далекій Африці. В своєму 
романі йоро Дьякіте знайомить євро
пейського читача з багатьма африкан
ськими традиціями й логічно пояснює 
їх виникнення.

Роман Сейду Бадіана «Під грозовим, 
небом» (1963) проповідує головним чи
ном дві істини, висловлені в народних 
прислів’ях: «Перебування у воді не пе
ретворить колоду на крокодила» і «Най
краще із знань є те, яке веде людину 
до людей». Перша істина звернена до 
молодих людей, що хотіли б відкинути 
минуле своєї країни, стерти свою націо
нальну самобутність, повністю прийняти 
цивілізацію білих. Друга звернена до 
конфліктуючих поколінь. Із співчуттям 
пише романіст про старих: «Уявіть со
бі людину, яка вчора була багата, а 
сьогодні лишилася ні з чим. їй кажуть, 
що її багатства нічого не варті. ї ї  засі
ки були повні зерна, а їй кажуть, що 
зерно нікому не потрібне, в неї були, 
стада, а їй кажуть, що худоба втратила 
ціну. І все це без найменшої підготов
ки, з раптовістю літнього дощу». Сейду 
Бадіан радить приймати нове, не забу
ваючи старого.

1960 р. Малі була проголошена Рес
публікою. Але темпи її  національного 
розвитку не всіх задовольняють, зда
ються дещо сповільненими. Одні пись
менники, переважно молоді, закликають 
повернутися «до витоків», до «доброї, 
старої» доколоніальної Африки. Інші впа^ 
дають у песимізм і запевняють, ніби Аф
рика приречена на вічне страждання. 
Така, наприклад, книжка Ямбо Уологе- 
ма «Обов’язок насильства» (французька 
премія Ренодо 1968 р.). Ямбо Уологем 
відкидає ліричне забарвлення з опису 
старої Африки, не ідеалізує її. Книж
ка сповнена кривавих сцен ворожнечі 
племен, описує злочини в часи ісламіза
ції Африки, в епоху работоргівлі. Сце
ни насильства й еротизму в книжці над
то натуралістичні, не потрібні вони ні 
для розвитку сюжету, ні для ілюстрації 
ідеї. Ямбо Уологем запевняє, що в про
цесі роботи над твором він дослідив 
історичні праці й документи, але попе
реджає, що герої і сюжет її  цілком ви
гадані. Багато хто схильний вважати 
«Обов’язок насильства» романом, ство
реним на догоду сучасній західній моді. 
Автор роману віддавна живе у Франції 
і, як заявив Ісса Баба Траоре, «він 
втрачений для Африки, і його книжка
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є не що інше, як безплідна інтелекту
альна вправа».

Проблеми розвитку африканського 
суспільства й місця чорної людини в 
сучасному світі порушує Сідікі Дамбе- 
ле в романі «Зайві» (1960). Це — істо
рія молодого африканця, який, покинув
ши батьківщину, шість років прожив у 
Парижі, та потім, зрозумівши нікчемність 
свого існування, вирішує повернутися до
дому. Така ситуація типова для тисяч аф
риканців. «Я жив у Парижі, далеко від 
своїх братів, які боролися, хто як міг. з 
неосвіченістю, бідністю, хворобами; дале
ко від цих простих ремісників, робітників 
і техніків, які прагнуть вдосконалитися; 
далеко від Африки, що навпомацки про
бивається по шляху прогресу, Африки, що 
відкрила своє небо швидкісним літакам і 

асфальтує древні дороги свої, Африки, що 
зводить хмарочоси й будує греблі... А я, 
кого все це передусім стосується, що я ро
бив у Парижі? Я просто нидів там. 
І нас чимало було в Парижі й провін
ції, непотрібних ні Франції, ні Африці, 
що загрузли в своїх комплексах, що 
гралися в білих і цивілізованих, закло
потаних тільки своїм добробутом». Ці 
гіркі слова — сповідь людини, яка, хоч 
і з запізненням, та все ж усвідомила 
себе громадянином своєї батьківщини.

боротьбі з тяжким спадком колоні
ального минулого присвячені романи 
Ісси Баба Траоре «Коли втручається 
наркотик» (1974), Мамаду Голого «Вря
тований від алкоголю» (1963), Яджі 
Сангаре «Наїсса» (1972).

Амаду Ампате Ба повертає нас в 
Африку колоніальних часів своєю книж
кою «Незвичайна доля Вонгрена» 
(1973). Автор розповідає документальну 
історію життя однієї людини. Працюючи 
перекладачем коменданта округу, Вон- 
грен раз у раз випробовує долю й за
знає безліч пригод, іноді веселих, та 
частіше небезпечних. Озброєний тільки 
власним розумом і розумінням людей, 
він підноситься до вершин влади, його 
енергія, артистизм, що межує із зухва
лістю, спрямовані передусім проти міс
цевих впливових осіб, торговців і бага
тіїв, яких він ошукує на користь бід
няків. Окрім того, він вдається до не-

чуваних як на ті часи вчинків — обду
рює колоніальних чиновників. Оповідь, 
так би мовити, «зсередини» розкриває 
читачеві механізм адміністративної ма
шини того часу. Сам же Вонгреь нага
дує популярного персонажа африкан
ських казок — вічного, безтурботного 
павука Каку Ананзе, що є втіленням 
африканського оптимізму, життєлюбства 
й розуму. Книжка цікава своєю мовощ 
численними прислів’ями, іриказками й 
легендами, вплетеними в сюжет, пізна
вальними спостереженнями африкансько
го життя.
’ Епізоди національно-визвольного руху 

покладені в основу роману Сейду Дьяр- 
ра «Золотий ніж» (1976). Автор не на
зиває країни, де відбувається дія. по
переджає, що всі його персонажі вига
дані, однак підкреслює, що приводом до 
створення книжки було підле вбивство 
Аміл кара Кабрала агентами португаль
ської політичної поліції 20 січня 1973 р.

Оповідь веде сам убивця — син бі
лого й африканки — на ймення Мар
селіну. його очима бачимо ми навчаль
ний табір руху Опору, бійців, твердо 
переконаних у перемозі, і Головноко
мандуючого Руху. Проникнувши в та
бір повстанців із завданням убити Го
ловнокомандуючого, Марселіну поступо
во переймається тією атмосферою ра
дісного збудження і піднесення, яка па
нує серед людей, що присвятили себе 
справі визволення батьківщини. Призна
чений відповідальним у групі особистої 
охорони Головнокомандуючого, Марселі
ну під поглядом Головнокомандуючого не 
може завдати смертельного удару. Це 
робить його співучасник, котрого Мар
селіну тут же в нестямі вбиває. Ні гро
ші, одержані пізніше в нагороду за вбив
ство, ні «солодке життя» в Європі не 
притупляють у ньому гіркоти від злоді
яння, зневаги до себе, до свого існу
вання. яке вже недовго триватиме. Пе- 
реховуючисв у метрополії від заслуже
ної кари, Марселіну розуміє, що бать
ківщина його — не Португалія, де жи
ве батько, який покинув його, а Афри
ка, уособленням якої є його мати.

Окрім значущості теми, твір виріз*
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няється цікавими композиційними зна
хідками й лаконічним стилем.

Цікавим явищем малійської прози 
став роман Сейду Бадіана «Кров масок» 
(1976). У книжці порушуються основні 
проблеми, характерні для сучасного ма
лійського роману й прогресивного афри
канського роману взагалі.

Новий твір Сейду Бадіана з ’явився за 
тринадцять років після публікації його 
попередньої книжки — «Під грозовим 
небом». Якщо там ареною дії була одна 
родина, а конфліктуючими сторонами — 
два покоління, то в «Крові масок» дія 
відбувається в місті й на селі, і через 
долі багатьох персонажів показано не
легку взаємодію цих полюсів, що уособ
люють теперішнє й минуле країни.

Сейду Бадіан з любов’ю змальовує 
малійське село. В оповідь вплітаються 
ліричні описи природи. Краєвид у нього 
не тільки барвистий, а й сповнений зву
ків та запахів. У веселу говірку жінок, 
які повертаються з ринку, вплітаються 
крики птахів, розмірений стукіт товка
чів, якими розтирають зерно. Теплий ві
тер розносить запах диму, смаженого 
арахісу, пальмового масла. Картини 
мирної праці змінюються сценами імпро
візованих чи ретельно підготовлених 
свят.

Виключне місце в житті села посідає 
танець: «Ось танець, що його місто не 
розуміє і не зрозуміє, можливо, ніколи. 
В місті тамтам був служником, інші 
сили тяжіли над ним, і тому танець був 
спотворений... Інша річ — на селі: тут 
тамтам, піднесений поривом танцю, від
ривався від землі, підносився, мов по
лум’я, в ритмічних оплесках, у яскра
вих блискітках дівочих голосів».

Не тільки танець, а й численні обря
ди та ритуали є невід’ємними рисами су
спільного життя. Багатозначна й симво
лічна процедура освячення юнацького 
союзу, коли молодих змушують стриба
ти через багаття, пробігати, перемагаю
чи страх і втому, крізь Священний ліс 
1 під його шатами відповідати на запи
тання масок, разом пити солодкий мед 
і гіркий відвар з кори кайседри. Сейду 
Бадіан детально описує всі складні пра
вила африканського життя і таким чи

ном прилучає європейського читача до- 
проблем і традицій, досі йому невідо
мих.

Поведінка жителів села регламен
тується громадською думкою. З глиби
ни віків винесено правомірність страти 
для порушників цього неписаного кодек
су. Як видно з оповіді, ці звичаї не зав
жди слугують благородній меті. Голов
ний герой тричі міг загинути, якби його» 
не врятували близькі люди. Охоронцями- 
традицій, знань, зібраних предками, мо
ральних підвалин суспільства є старі. 
Знання їхні мають практичний характер. 
Так, батько Бакарі може після вдалого 
полювання забезпечити їжею все село. 
Старі люди збирають лікарські трави,, 
передбачають погоду, визначають вда
лий день для сівби, розв’язують складні 
конфлікти.

Село виступає в романі як оберігав 
культури древнього суспільства.

В значно розкішних, контрастніших. 
тонах Сейду Бадіан змальовує місто. 
Основний докір, що його він закидає мі
сту, — це втрата жителями первинних, 
моральних достоїнств. Втрачено віру в- 
чесність, мужність, працю, святість шлю
бу. «Люди віддаються страхові й озброю
ються брехнетю, щоб краще жити!» — 
каже про жителів міста мати Бакарі.

Старі люди розуміють силу міста. 
«Місто завоює село, й усе стане кам’я
ним лісом», — кажуть вони. Та це їх
нє лякає. Адже «село не заперечує іс
нування міста. Воно вітає його камінні 
хижі, його машини, поїзди, велосипеди- 
й хотіло б долучитися до його мови, 
його таємниць... Та господарі міста- 
рахуються тільки з тими, кого брехня- 
й підступність звела над іншими». Ав
тор засуджує не тільки «господарів мі
ста», комерсантів і чиновників, а й без
ликий натовп завсідників танцзалів і ка- 
в’ярень, що прагнуть понад усе бути схо
жими на європейців. Ці «добровільні- 
раби» намагаються зовнішніми ознака
ми замінити справжню культуру. Так,. 
Амаду пишається своєю розбещеною- 
Май, котра «зовсім як біла», і соро
миться відданої Нанді за те, що вона- 
виросла в селі.

Характеризуючи місто як силу, здат-
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йу зруйнувати село, Сейду Бадіан не 
впадає в крайнощі заперечення. В місті 
Нанді знайомиться з родиною матінки 
Кадіату, чиї доньки ходять до школи, 
не уникають хатньої роботи, зберігають 
у родині спокій і довіру.

Важлива роль у романі відводиться 
Сулею — одному з друзів Амаду. Бать
ко Сулея, високопоставлений чиновник, 
віддає його до армії, щоб він зміг по
бачити світ і пізнати життя. В колі дру
зів Сулей вирізняється освіченістю, в 
багатьох розмовах і суперечках його 
вустами промовляє сам автор. Сулей 
знову й знову нагадує про відповідаль
ність кожної людини за долю батьків
щини. Він закликає до конкретної дії, 
до боротьби з пережитками минулого й 
пороками теперішнього. «Куди нас кли
чуть наші барабани й фанфари? — за
питує він. — Ми — злидарі, які звикли 
до ігор, сміху й дешевого запаморочен
ня... Ми — персонажі трагедії...» В чо
му ж полягає причина цієї трагедії? Ав
тор не дає прямої відповіді, та читач 
вгадує її  в словах Сулея, — це колоніа
лізм. «Кожен з нас чекає своєї частки 
світла. Та воно одне. Воно неподільне. 
Від вітру й блискавки спалахує поже
жа. Нехай відразу й повсюди займеться 
вогонь великого свята!» Позиція Сулея 
видається двоїстою і незрозумілою йо
го друзям. То він закликає боротися із 
забобонами, застоєм життя і думки, то 
пропонує відкидати наслідування євро
пейському способу мислення, зберігати 
свої традиції. Сулей пояснює, що тради
ції од традицій різняться. Є рабство, ге- 
ронтократія, викрадення жінок, переда
ча їх у спадщину, як рухоме майно, 
багатошлюбність. Потворна архаїчна 
практика суспільства — це одне, а мо
ральні, художні й культурні цінності — 
зовсім інше. «Варті поваги лише ті тра
диції, які визнають і оберігають люд
ську гідність», — пояснює він своїм 
друзям. Псевдоінтелектуалами називає 
він тих, хто беззастережно відкидає весь 
старий світ. З чим прийде Африка на 
перехрестя цивілізацій? Сулей не хо
че, щоб вона прийшла з порожніми ру
ками.

Сейду Бадіан майже не наголошує на

часі дії свого роману. Лише з однієї реп
ліки можна здогадатися, що дія відбу
вається в роки другої світової війни. 
Кінець її, перемога над фашизмом, по
клали початок новому процесу — проце
су розпаду колоніальної системи. Солда
ти, що захищали свободу на чужій зем
лі, повертаються на батьківщину, в Аф
рику, і, відчувши вже вітер свободи, на 
власні очі побачивши світ, починають 
замислюватися — хто має бути господа
рем їхньої батьківщини? Колоніальна 
система буде зруйнована, спалахне ве
лике світло свободи, як передбачив Су
лей, та поки що в романі колоніалізм 
живе.

Чому в романі місто протиставлене 
селу, хоч воно повинно бути носієм про
гресу? Чому від нього йде більше зла, 
ніж добра? Позиція автора тут чітко 
визначена. Річ у тім, що в романі йдеть
ся про місто — лігво колонізації, місто, 
яке перейняло всі недуги капіталістич
ного суспільства. Колоніалізм присутній 
як «постійний страх» перед податковими 
інспекторами, які від імені колонізато
ра вимагають: «Господар двох джерел 
харчування —- землі й води — вимагає 
стільки-то від кожного!».

Дороги, греблі, мости, що ними коло
нізатор намагається пояснити й виправ
дати свою присутність в Африці, збудо
вані на кістках африканців, і має ра
цію старий Джала, заявляючи, що аф
риканець у себе на батьківщині нічим 
не відрізняється від проданих рабів ми
нулих епох.

Багато питань, що їх порушив пись-* 
менник, актуальні й нині. Твір невипад
ково називається «Кров масок». Афри
канська маска в трактуванні автора — 
уособлення духу єдності й спадковості 
поколінь у їх розвитку, а кров її — то 
жертви всіх поколінь в ім’я щастя і 
гармонії кожної людини й усього на
роду.

Роман Сейду Бадіана — твір яскра
вий, складний і безперечно таланови
тий, твір, нині дуже потрібній Африці 
й усім тим. кому не байдужа її доля.

Юрій ДЕНИСОВ, 
Володимир КОПТЄЛОВ

Сімферополь.
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СВІТЛИЙ ГЕНІЙ ГЕЛЬДЕРЛІНА
Історія німецької, як і інших літератур 

світу, знає немало поетів з тяжкою і тра
гічною долею. Але й серед них доля 
Фрідріха Гельдерліна — одна з найтра- 
гічніших. За слушним висловом М. Цве
таевой, це «геній, якого прогледів не 
тільки його вік, а й Гете», тоді як його 
творчість сміливо можна віднести до най
визначнішого й найпоетичнішого з усьо
го, написаного німецькою мовою. Фізичне 
існування Гельдерліна було тривалим 
(1770— 1843), але духовно він умер ще 
на самому початку XIX ст. — умер, 
зломлений майже суцільною байдужістю, 
безнадійною невлаштованістю життя, де
далі гострішим розладом з німецькою 
дійсністю, з новим буржуазним світом, 
що стверджувався після Великої фран
цузької революції, на яку поет покладав 
такі далекосяжні сподівання.

В дивовижному контрасті з тяжкою до
лею поета перебуває його творчість, спря
мована до високих ідеалів свободи, все
людського щастя, гармонії, краси, прони
зана світлом і людяністю. Творчість 
Гельдерліна органічно виражала його 
духовну сутність, особливий лад його 
внутрішнього світу, але звідси вже й по
стає нерозв’язна колізія, оскільки цей 
лад, ця сутність виявилися надто невід
повідними об’єктивній дійсності. В цьо
му, безперечно, полягає основна причина 
трагедії поета й тяжкої душевної хворо
би, що вразила його якраз в «середині 
життя». Поет здогадувався про справжні 
причини своєї трагедії — про це, зокре
ма, свідчить його лист до брата, написа
ний у лютому 1798 р.: «Знаєш, у чому 
корінь усіх моїх нещасть? Я хотів би жи
ти мистецтвом, до якого лежить моя ду
ша, а змушений крутитися в людському 
колі заради шматка хліба, і через це не
рідко життя стає для мене надто втомли
вим. Чому ж так виходить? Тому, що 
мистецтво прихильне до майстра, але не 
хоче поживляти учня... Тим-то й гинуть 
так часто лі, що наважуються ставати 
поетами. Ми живемо зовоім не в поетич

ному кліматі. З  десяти таких рослин ви
живає хіба що одна».

За життя Гельдерліна його творчість 
знаходила визнання лише у вузькому колі 
друзів та в поодиноких ентузіастів. З  
тогочасних видатних митців тільки Шіл- 
лер приязно поставився до молодого пое
та й підтримував його — але тільки поки 
творчість Гельдерліна розвивалася пере
важно в прокладеному ним річищі, далі ж 
наступило охолодження. Що ж до Гете, 
то він поставився до автора «Гіперіона» 
з цілковитою байдужістю й не виявив ні
якого інтересу до його поезії. Словом, 
Гельдерліна ввічливо відсторонив Вей
мар, центр німецького неокласицизму, 
але не набагато більше розуміння знай
шов поет і в сусідній Ієні, тогочасному 
центрі німецького романтичного руху. 
Немало дослідників виражало з цього 
приводу здивування, а Р. Гайм у своїй 
«Романтичній школі» твердив навіть, що 
зближення Ф. Шлегеля з Новалісом — 
це чиста випадковість, зате цілком при
родним був би, мовляв, його духовний 
альянс з Гельдерліном; але ці тверджен
ня свідчать лише про поверховий підхід 
відомого літературознавця до даної проб
леми. Щоправда, деякі романтики «ігєій -  
дельберзької школи» цікавилися Гель- 
дерліном, але глибоко проникнути в .його 
творчість змогла лише Беттіна фон Ар- 
нім.

Зла доля довго переслідувала Гель
дерліна й після його смерті, і ближчі по
коління майже повністю забули його. Як
що історики літератури в минулому сто
літті й згадували його ім’я, то тільки в 
шерезі імен другорядних поетів або ж 
як приклад митця, що розминувся з сво
єю епохою. Правда, траплялися й винят
ки, інколи лунали й голоси палкого за
хоплення поезією Гельдерліна, але три
валий час вони не могли розвіяти цвин
тарної тиші. Один із цих голосів належав 
Г. Гервегу, видатному поетові німецької 
революції 1848 р., який перебував у 
дружніх стосунках з .К. Марксом. «Гедь- 
дерлін! — схвильовано писав Гедовег. —
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Тільки згадаю про нього, а вже здрига
ється моє серце. Гельдерлін! Поет моєї 
молодості, перед яким німці у великому 
боргу, оскільки загинув він з їхньої вини. 
Із жалюгідних умов нашого життя, ще не 
спізнавши всієї міри нашої ганьби, вря
тувався він втечею в святу ніч безумства, 
— той, хто був покликаний йти попереду 
й співати нам пісні боротьби. Ах! неда
ремно ж він мріяв про те, щоб упасти на 
жертрвнім вівтарі й віддати свою кров 
заради вітчизни. Бездіяльно засихав він 
над берегом рідної ріки, яку так часто 
оспівував». Чи не першим Гервег звер
нув увагу на великий революційний по
тенціал творчості Гельдерліна, підкрес
ливши, що був він поетом боротьби й по
ступу, який не міг здобути визнання в 
умовах тогочасного «німецького убозт
ва».

Радикальний перелом у ставленні до 
Гельдерліна намічається наприкінці 
XIX ст., а на початку нашого століття 
для нього наступає нарешті час відрод
ження й тріумфу. Причому це досить- 
таки запізніле визнання Гельдерліна бу
ло напрочуд одностайним та інтенсивним. 
Рільке, найкращий німецькомовний поет 
цього періоду, заявляє, що перше місце 
він без вагань віддає Гельдерліну. За 
якийсь час Т. Манн проголошує, що вба
чає у ньому одного з найвидатніших ні
мецьких творців, один з найвеличніших 
проявів німецького духу. До справи «від
криття Гельдерліна» включаються й інші 
видатні письменники, філософи від Діль- 
тея до Хайдеггера, численні критики й 
літературознавці, з ’являється про нього 
величезна література, яка невпинно зрос
тає й досі. Напівжартома И. Бехер писав, 
що Гельдерліну загрожує нове забуття, 
цього разу під лавиною праць дослідни
ків і коментаторів.

Разом з тим слід зазначити: те, що від
криття Гельдерліна відбулося приблизно 
за століття по тому, як обірвалася його 
творчість, помітно позначилося і досі по
значається на його сприйнятті та інтер
претації. Оскільки він увійшов у євро
пейську поетичну культуру кінця XIX— 
початку XX ст., сприймання його склада
лося в дусі цієї культури і великою мі
рою поза контекстом його власної доби, 
руху її  думки й мистецтва; почасти цим 
пояснюється, «чому його інтерпретатори 
такі нестійкі перед спокусами модерні
зації і так неохоче йдуть на історичне 
тлумачення створеного ним» !. Так, на 
буржуазному Заході поширилося трак
тування Гельдерліна як містичного пое- 
та-візіонера, що подібно до біблійних 
пророків МІГ БИХОДИТИ за межі людсько
го видіння, прозрівати глибини буття, 
сховані від людського розуму. Для ін-

1 Н. Я. Берковский, Романтизм в Герма
нии. Л., 1973, стор. 263.

ших буржуазних інтерпретаторів Гель
дерлін — унікальне явище історії мис
тецтва, «чужинець» в своїй епосі й сво
їй країні, ідеальне втілення поезії з її 
позачасовою і позалокальною сутністю *. 
Водночас з ’являються, особливо в ос
танні десятиліття, й праці, в яких Гель
дерлін постає як предтеча модерніст
ської поезії, як поет, що спізнав екзис
тенціальний жах перед абсурдністю 
світу й смиренно замовк, подоланий 
ним. Але всі ці тлумачення зрештою не 
що інше, як містифікації особистості й 
творчості Гельдерліна, що не мають ні
чого спільного з реальним поетом, з дій
сним змістом і характером його творчос
ті.

Аж ніяк не замикаючи зміст і значен
ня поезії Гельдерліна в рамки його істо
ричної епохи, марксистське літературо
знавство разом з тим справедливо наго
лошує, що її не зрозуміти поза цією бу
ремною переломною епохою. Епохою, 
центром якої є французька буржуазна 
революція 1789— 1794 рр. з її  могут
нім впливом на всі сфери життя того
часної Європи — життя соціального, по
літичного, ідеологічного, художнього. 
Про цю пов’язаність світогляду й твор
чості поета з найвидатнішою подією 
його доби писав уже А. В. Луначар- 
ський, якого з повним правом мож
на вважати зачинателем вивчення Гель
дерліна в радянській науці. Проте 
слід зазначити й те, що ця пов’язаність 
була далеко не пряма й не однозначна, 
що в творчості Гельдерліна дається взна
ки й відома складність романтичної реак
ції на французьку буржуазну революцію, 
реакції, в якій початковий ентузіазм де
далі більше поступався місцем тривозі й 
розчаруванню.

Виходець із незаможної міщанської 
родини, що відзначалася міцними пієти- 
стськими традиціями, Гельдерлін вихо
вувався в монастирських школах у Ден- 
кендорфі й Маульбронні, де, всупереч 
нахилам і бажанню, його готували до ду
ховного звання; зрештою, інакше він би 
не зміг одержати освіту. Юність поета 
збіглася з бурхливим наростанням рево
люції у Франції, з активізацією просві
тительського антифеодального і антидес- 
потичного руху в самій Німеччині. Віт
ри вільнодумства й волелюбності дедалі 
сильніше вія чи над країною, залітали 
зони й за монастирські мури, захоплю
ючи найкращу частину молоді й пори
ваючи її за собою. До цієї частини на
лежав і Гельдерлін; його найменше ці
кавило богослів’я, ще під час навчання 
у Маульбронні він відкриває для себе 
Клопштока й письменників «Бурі й на- 1

1 Подібне тлумачення Гельдерліна особли
во характерне для відомого філософа-екзи- 
стенціаліста М. Хайдеггера.
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тиску», схвильовано читає «Пісні Оссіа- 
на», але найбільший вплив чинить на 
нього ІІІіллер, вільнолюбний пафос йо
го «Розбійників» і штюрмерської ліри
ки.

До цього періоду відноситься й поча
ток захоплення Гельдерліна античністю, 
яке стало одним з найважливіших факто
рів його духовного й творчого формуван
ня. Причому слід зазначити, що захоп
лення це ніколи не відвертало його ува
ги від сучасності, від ї ї  насущних зав
дань і проблем, — тут ми маємо справу 
зі специфічним взаємозв’язком і взаємо
дією. Як і в багатьох інших поетів, митців, 
і мислителів того часу, культ античності 
і активний інтерес до сучасності злива
лись у Гельдерліна в гармонійну єдність: 
у класичній Греції і в республіканському 
Римі він теж вбачав і антитезу феодаль
ному світу несвободи й насильства, і про
образ досконалої прийдешності. Невипад
ково ж новий класицизм був провідним 
художнім напрямом передреволюційної і 
революційної доби.

Принципово важливим етапом життє
вого й творчого шляху Гельдерліна було 
його перебування в Тюбінгенській семіна
рії (1788— 1793), де він змушений був 
вивчати теологію. Воно збіглося з почат
ком і розгортанням французької рево
люції, палким прибічником якої стає мо
лодий поет разом з гуртком своїх друзів- 
студентів, з-поміж яких слід вирізнити 
Гегеля й Шеллінга, майбутніх великих 
філософів. В ці знаменні роки відбува
ється інтенсивне формування світогляду 
Гельдерліна, в основному визначаються 
його громадсько-політичні позиції і роз
починається активна творча діяльність, 
хоч перші його проби пера відносяться 
ще до часу перебування у Маульбронні.

В Тюбінгені, в час загального підне
сення і великих надій, стрімко розширю
ються духовні горизонти Гельдерліна, зо
крема складається така його характерна 
риса, як універсалізм мислення, схиль
ність сприймати життєві явища й пробле
ми в найширших, «космічних» масшта
бах. Не без впливу друзів молодості, Ге
геля й Шеллінга, він посилено вивчає фі
лософію, зокрема давньогрецьких натур
філософів і Платона, а також Спінозу, 
Руссо, Канта. Саме в цей період форму
ється його оригінальна філософсько-по
етична система, якою пройнята вся його 
творчість. В сутності своїй пантеїстична, 
хоч і зі значними елементами деїзму, ця 
система засновується на одухотворенні 
природи, на довірі до неї як сили доброї 
і благотворної, здатної вести людей до 
гармонії і щастя. Важливою опорою для 
філософсько-поетичної системи Гельдер
ліна стає міфологія, передусім давньо
грецька, яку він піддає значній транс

формації, зберігаючи, однак, ї ї  внутріш
ню органічну суть. Справа в тім, що для 
нього міфологія була внутрішньо ізомор
фною природі, в ній він бачив органічне 
вираження «живих стихій» чи «всемогут
ніх геніїв» природи, ї ї  динамічних начал 
і сил. Таким чином сприйнята й інтер
претована міфологія була для нього та^ 
кож засобом долання протилежності 
об’єкта й суб’єкта, природи й духу, інди
відуального й абсолютного, засобом по
будови цілісної й одухотвореної картини 
буття.

Народом, який розумів природу й умів 
керуватися її  внутрішніми законами й 
веліннями, в очах Гельдерліна були дав
ні греки. Відповідно, в давньогрецькій 
культурі він знаходив ту культуру, яка 
перебувала в глибокій гармонії з приро
дою, розвивалася в «обіймах природи», 
не протиставляючи себе їй і не пориваю
чи з ї ї  внутрішніми законами. Тому в тю- 
бінгенський період він проймається деда
лі глибшою симпатією до давньої Елла
ди, любовно вивчає її  філософію, літера
туру й мистецтво, а головне, прагне пе
рейнятися ї ї  органічним, адекватним 
природі, світовідчуттям, духом і ладом 
її  культури. В цьому й полягає суть 
філеллінства Гельдерліна, одного з на
ріжних каменів його світогляду й твор
чості.

Не менш важливо вказати, що класич
на Еллада була для Гельдерліна не тіль
ки великим минулим, коли «реалізували
ся» його ідеали, а й прообразом май
бутнього, вже недалекого, оскільки, як 
вважав поет, воно народжувалося в бурях 
і боріннях французької революції. Як і 
багато його сучасників, як і самі револю
ціонери французької буржуазії, котрі, за 
відомими словами К. Маркса, в античних 
костюмах і з античними фразами на ус
тах вершили справу свого часу, Гель- 
дерлін сприймав буремну сучасність як 
повернення до давньої Еллади чи, вірні
ше, як ї ї  відродження з глибинних плас
тів європейської історії і культури. А це, 
ясна річ, вносило особливий зміст у 
еллінофільство Гельдерліна, надавало 
йому своєрідної актуальності.

Гельдерлін належав у Тюбінгені до сту
дентів, які відразу стали на бік фран
цузької революції, вона їх окрилювала, 
вселяла надію і на близьке оновлення 
німецької вітчизни. В студентському 
гуртку, до якого він належав, уважно 
стежили за подіями у Франції і прист
расно їх обговорювали. Шеллінг пере
клав на німецьку мову «Марсельєзу». В 
четверту річницю штурму Бастілії троє 
друзів, Гельдерлін, Гегель і Шеллінг, по
садили в дворі семінарії «дерево свобо
ди» і склали біля нього клятву на вір
ність ідеалам революції, ї ї  гаслам свобо
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ди, рівності й братерства. Як слушно заз
начає польська дослідниця А. Мільська, 
«з трійці приятелів вірність цій клятві 
зберіг до кінця лише автор «Гіперіона», 
але заплатив він за цю вірність ідеалам 
молодості найтяжчою ціною, відмовив
шись іти на компроміс зі старим німець
ким міщансько-бюрократичним світом і 
спаливши себе в даремних боріннях з 
ним».

У своєрідній атмосфері ентузіазму й 
сподівань, пробуджених французькою ре
волюцією, постало перше визначне тво
ріння Гельдерліна, так звані «тюбінген- 
ські гімни». В них молодий поет пате
тично оспівував ідеї і поняття, які під 
час французької революції були підне
сені в ранг найвищих громадсько-полі 
тичних і моральних цінностей, перетво
рилися на «символи віри» даної доби. 
Так на німецькому грунті постають два 
«Гімни свободі», «Гімн людству», «Гімн 
дружбі», «Гімн красі» — як своєрідні 
відлуння французької революції, ї ї  ви
соких прагнень і благородних поривів. 
Всі ці гімни й оди мають специфічні 
французькі аналогії, їхні джерела, їхні 
побудники — в громадсько-політичному 
й ідеологічному житті французької ре
волюції, в її гаслах і заходах, святах і 
декретах. Причому, як слушно заува
жив Н. Я. Берковський, «словесні свя
та в Гельдерліна передують свя
там, що згодом дійсно влаштовувалися в 
Парижі», — після запровадження Ро- 
бесп’єром нової, республіканської релі
гії, культу Верховної істоти з його свя
тами на честь Свободи, Людства, Розу
му, Краси і т. д.

Власне, оспівуючи в «тюбінгенських 
гімнах» французьку революцію, ї ї  ідеали 
і її пафос, Гельдерлін почасти запозичу
вав і її  мову та образно-стильову систе
му. Зокрема, в них він широко вдається 
до античних образів і ремінісценцій, які в 
основному ще лишаються звичайною то- 
пікою, міфологічні боги й історичні ге
рої перемішуються у нього з алегорич
ними образами й поняттями французь
кої революції, теж стилізованими під 
античність. Але особливо багато важи
ла тоді для Гельдерліна одична тради
ція Шіллера, яка також, принаймні тео
ретично, йшла від античності, від Пін- 
дара. Від неї молодий поет відштовху
вався, на неї спирався, і без перебіль
шень можна сказати, що «тюбінгенські 
гімни» постійно відлунюють ІІІіл ле
ром — його філософським пафосом і 
риторикою, його ритмами, строфікою, 
характерними обертонами.

Закінчивші* навчання в Тюбінгені і на
завжди відмовившись від духовного сану. 
Гельдерлін за кілька місяців по тому, в 
грудні 1793 р., їде до Тюрінгії, де місти
лися тоді центри німецької духовної куль

тури — Веймар та Ієна. Розпочинається 
надзвичайно цікавий і важливий півтора
річний період його біографії, який був 
спробою молодого поета включитися в по
тік духовного й культурного життя краї
ни. Як ми знаємо, ці спроби не увінча
лися успіхом, і-це великою мірою спричи
нилося до того, що Гельдерлін зрештою 
виявився приреченим на самотність, на 
печальну долю «чужого» в своїй країні 
й своїй епосі. Але чому ж так сталося, 
чому його не прийняли ні неокласицисти- 
чний Веймар, ні романтична Ієна? Дослід
ники вказують на холодну байдужість 
Гете, на розчарування поета в Фіхте і 
т. п., але всі ці «конкретні» пояснення 
надто поверхові й наївні. Дати відповідь 
на поставлене питання дуже важко, бо 
воно тісно переплітається з цілим комп
лексом проблем «феномену Гельдерліна» 
— і зі специфічністю світогляду й есте
тики поета, і з рідкісною оригінальністю 
його творчості, і з таємницями психоло
гії його особистості.

В травні 1796 р., відмовившись від
дальшої боротьби за визнання, Гельдер
лін залишає Ієну і їде до матері, в рід
ний Нюртінген, куди він, до речі, постій
но повертатиметься після постійних нев
дач, щоб відпочити в атмосфері родинно
го затишку й тепла, і звідки знову тіка
тиме, бо життя в тому, хоч і затишному, 
але надто тісному світі, позбавленому 
духовних інтересів, робитиметься для 
нього нестерпним.

І все-таки перебування у Веймарі та 
Ієні мало для Гельдерліна неабияке зна
чення. Там він перебував в атмосфері 
напруженого духовного життя й творчос
ті, що стимулювало його духовне дозрі
вання, закладені в нім творчі сили. Хоч 
контакти з видатними поетами й мисли
телями того часу загалом склалися для 
Гельдерліна невдало, вони відкрили пе
ред ним світ високих духовних запитів і 
творчого тонусу, що стало для нього ва
жливим уроком і прикладом. У Веймарі 
та Ієні активізується його творча діяль
ність, тут він починає працювати над ро
маном «Гіперіон», уривок з якого, разом 
з кількома віршами, був опублікований 
наприкінці 1794 р. в шіллерівському 
журналі «Нова Талія», пише також чима
ло поезій. А головне, його творчість у 
цей період піднімається на новий, якісно 
вищий щабель, набуває самобутнього ха
рактеру.

Але Гельдерлін остаточно формується 
як самобутній митець уже в наступний, 
франкфуртський період життя (1796— 
1798), осяяний любов’ю до Діотіми — 
Сюзетти Гонтар, дружини купця Гонтара. 
в домі якого поет служив гувернером. Я 
не переповідатиму тут цю романтичну іс
торію інтимного життя Гельдерліна, яка
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принесла йому так багато і світлого ща
стя, і трагічного болю. Але й проминути 
її неможливо, бо вона глибоко позначила
ся на творчості й долі поета. В цій моло
дій жінці із середовища франкфуртського 
купецтва, яке викликало в нього глибоку 
відразу своїм грубим практицизмом і без
духовністю, Гельдерлін несподівано зуст
рів дивовижно близьку, духовно спорід
нену людину, наділену від природи здат
ністю розуміти чи інтуїтивно відчувати 
весь той світ філософсько-поетичних ідей 
і цінностей, мріянь і поривів, яким жив 
він сам. Як пише В. Вайблінгер. німець
кий письменник першої половини XIX ст., 
поет «з його незвичайним генієм і яскра
вою фантазією цілком скорив серце цієї 
вразливої жінки. Сам він теж її покохав, 
тим же глибоким і мрійливим коханням. 
Це було якесь любовне безумство... Він 
був переповнений найвищими платонівсь- 
кими ідеями й зовсім зневажив дійс
ність». Природа, краса, Еллада, все, що 
він палко любив і перед чим схилявся, 
гармонійно злилися для нього в цій жін
ці, яку він назвав грецьким ім’ям Діоті- 
ма, запозиченим із діалогів Платона. Він 
переживає дивовижне творче піднесення, 
завершує першу частину «Гіперіона» і 
публікує її, створює низку поетичних ше
деврів. І скрізь у цих творах присутня 
Діотіма: в образі головної героїні рома
ну, молодої гречанки, яка уособлює орга
нічність і красу буття, в численних пое
зіях, прямо чи опосередковано звернутих 
до неї.

Але зневажена поетом міщанська дійс
ність ввірвалася в його щасливий світ, і 
восени 1798 р. він змушений був розлу
читися з Діотімою і з тяжким серцем 
покинути Франкфурт. Наступні півтора 
року він живе в сусідньому Гомбурзі, 
знайшовши пристановище у свого вірно
го друга І. Сінклера, дипломата за про
фесією і республіканця за переконання
ми, члена таємного товариства «вільних 
людей». Час від часу він ще зустрічається 
з Сюзеттою Гонтар, черпаючи з цих зуст
річей таку необхідну для нього духовну 
підтримку. Незважаючи на тяжкі пере
живання, в Гомбурзі триває активна тво
рча діяльність Гельдерліна, зокрема, там 
він працює над драмою «Смерть Емпедо- 
кла», робить навіть спробу — невдалу 
— заснувати власний літературний жур
нал. У творчому відношенні Гомбург — 
це продовження франкфуртського періо
ду, часу найвищого творчого розквіту 
Гельдерліна. Але в цей період невідступ
но назріває душевна і творча криза 
письменника.

І ось у червні 1800 р. Гельдерлін за
лишає Гомбург і — вже вкотре — їде 
в Нюртінген до матері, звідти через дея
кий час — у Штутгарт, де створює, зо

крема, знамениті «штутгартські» гімни 
та елегії («Архіпелаг», «Паломництво», 
«Хліб і вино» та інші), звідти — в Швей
царію. Його душевний неспокій зростає, 
лоет не може довго втриматися на жод
ному місці; наприкінці 1801 р. він нес
подівано виїжджає до Франції, в Бордо, 
де теж наймається домашнім учителем. 
Що сталося з ним у Франції, ніхто не 
знає і ніколи вже не дізнається. За пів
року він залишає Бордо й пішки через 
усю Францію вирушає на батьківщину. 
Якимось чудом добувається вігі до Нюр- 
тінгена; вкрай виснажений і безумний, в 
жебрацькому одязі, він не впізнавав ні
кого, і його неможливо було впізнати. Це 
був перший напад тяжкої душевної хво
роби, яка, однак, ще на деякий час відпу
стила поета. В 1802— 1806 рр. Гельдер
лін повертається до свідомого життя і 
творчості, яка спершу в цей період наби
рає незвичайної інтенсивності. Він пере
кладає оди Піндара й трагедії Софокла, 
а головне, пише свої пізні поеми й поезії, 
які відзначаються рідкісною глибиною 
змісту й художньою оригінальністю 
(«Мати-Земля», «Єдиний», «Патмос», 
«Німеччина» та інші). Але вже з 1805 
року приступи душевної хвороби стають 
дедалі частішими й тривалішими, а на
ступного 1806 р. над Гельдерліном за
падає безпросвітна ніч безумства.

Оскільки ми розглядаємо творчість 
Гельдерліна в контексті його доби, для 
нас принципово важливо визначити її 
типологію, ї ї  відношення до різних сис
тем і напрямів тогочасної художньої 
творчості. Це питання непросте, воно й 
досі викликає чимало суперечок, зокре
ма і в радянському літературознавстві. 
Одні дослідники відносять Гельдерліна 
до нового класицизму, який у другій 
половині XVIII ст. поширився в Німеч
чині та інших європейських країнах, і 
ставлять його ім’я в однім ряду з іме
нами Вінкельмана, Гете, Шіллера — як 
гідне завершення цього блискучого ря
ду. Інші ж автори розглядають його як 
романтика, правда, з яскраво вираже
ними самобутніми рисами, котрі досить- 
таки рельєфно вирізняють його з-поміж 
німецьких і взагалі європейських роман
тиків кінця XVIII — першої третини 
XIX ст. Нарешті, деякі дослідники твер
дять, що його творчість перебуває поза 
тогочасними напрямами й течіями, «бо 
«в усьому, що Гельдерлін писав, він зав
жди поет і філософ, завжди класик і 
романтик водночас»1.

Справді, Гельдерлін був і класиком, 
і романтиком, але в надто категоричне 
«водночас» необхідно внести істотне 
уточнення: він був переважно класи-

1 Я. Э. Голосовкер, Поэтика и эстетика 
Гельдерлина.— «Вестник истории мировой 
культуры», 1961, № 6, стор. 163.
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ком на ранньому етапі творчого шляху, 
далі ж його розвиток відбувався в на
прямі дедалі більшого зближення з ро
мантизмом, дедалі більшої інтеграції 
його творчості романтичним рухом. Ми 
аж ніяк не заперечуємо неповторну сво
єрідність написаного ним, так само, як і 
неможливість повної ідентифікації його 
з тогочасними напрямами й течіями, але 
разом з і им вважаємо, що не можна і 
виносити Гельдерліна за межі цих на
прямів і течій, як це нерідко роблять за
хідні буржуазні дослідники. При всій сво
їй своєрідності, його синтезуюча творчість 
була водночас і досить характерним по
родженням тогочасного художнього про
цесу, позначеного специфічними особли
востями — зокрема, цікавим переплетін
ням класицистичних і романтичних 
елементів і тенденцій, які тоді не стіль
ки протистояли одне одним, скільки вза
ємодіяли між собою.

Розмежування літературних сил, що 
відбулося після французької революції, 
в першій половині XIX ст., не слід ме
ханічно переносити на кінець XVIII ст. 
Вже згадуваний новий класицизм, що 
розквітнув напередодні й під час фран
цузької революції, перебував у рішучій 
опозиції до «старого класицизму» і охо
че вступав у взаємодію з преррмантиз- 
мом і романтизмом. Для нього характер
на опозиція мистецтву «віку Людовіка 
XIV», котре тепер пов’язується з монар
хічним деспотизмом і тому не вважаєть
ся за «справжнє». Митці і громад
ськість дедалі більше схиляються до 
ідеї, за якою справжнє мистецтво роз
квітає тільки у «вільному суспільстві». 
Підпору цьому новому мистецтву теж 
шукають в античності й на цей раз зна
ходять її в літературі й мистецтві кла
сичної Греції та республіканського Ри
му. Великого поширення набуває він- 
кельманівське тлумачення античності, 
древньої Еллади, як царства свободи й 
краси. Разом з тим новий класицизм ро 
зуміє наслідування античності більш 
вільно й широко, без нормативності й 
строгої регламентації. Відповідно з ві
яннями часу, в мистецтві нового класи
цизму найвище починають цінувати 
ідеали «простоти» й «природності». Те
пер вважається також, що заглиблення 
в античність, пізнання її сприяють про
никненню в народно-національні основи 
життя й мистецтва власної країни, котрі 
таким чином вже не протиставляються 
античності, а зближаються з нею *.
Безсумнівно, творчість Гельдерліна 

починалася цілком у річищі цього но
вого класицизму, одним з найвизначні- 1

1 Про це див.: Б. Г. Реизов. У истоков ро
мантической эстетики. Античность и роман
тизм. — У його зб. «Из истории европейских 
литератур», Изд-во ЛГУ, 1970.

ших відгалужень якого був «веймар- 
ський класицизм». У зв’язку з цим слід 
зазначити, що в тюбінгенський період 
життя поета до його найулюбленіших 
авторів належав Вінкельман, під вели
ким впливом якого формувалися і за
гальні погляди Гельдерліна на класичну 
Грецію як світ свободи й краси, і розу
міння її мистецтва як природного * й 
одухотвореного водночас, як вираження 
«благородної простоти й спокійної вели
чі». Так само розвивалося і його захоп
лення Шіллером: центр ваги змістився з 
шіллерівських творів «штюрмерівського 
періоду» на твори класицистичного пе
ріоду. Безперечно, «тюбінгенські гімни» 
Гельдерліна — одне з характерних і 
яскравих явищ літератури нового класи
цизму, на якому виразно позначився 
вплив пізнього Шіллера, а також мис
тецтва французької революції.

Але в наступний період Гельдерлін 
дедалі більше відходить від нового кла
сицизму, відбувається, так би мовити, 
дедалі глибша романтизація його світо
відчуття і творчості. На перший погляд, 
усе ніби лишається незмінним: той са
мий культ Еллади, те саме схиляння пе
ред її мистецтвом як безсмертним зраз
ком, ті самі поривання до її «відроджен
ня», але під цією зовнішньою оболон
кою незмінності наростають глибинні, 
принципово важливі зрушення, поступо
во міняється характер світосприйняття і 
тип творчості поета. Адже перехід від 
одного художнього напрямку до іншого 
— це не просто заміна одного комплексу 
художніх засобів та прийомів іншим, це 
передусім кардинальні зрушення в гли
бинах світогляду, зокрема, в його есте
тичних засадах, це зміни в структурі 
образотворчості, в чутті форми й стилю 
і т. д.

Почнемо з того, що коли для веймар- 
ців Еллада, класичні ідеали, існували в 
їхньому об’єктивно-пластичному бутті, і, 
відповідно, в об’єктивно-пластичному 
плані й стилі веимарці намагалися їх 
відроджувати, то для Гельдерліна вони 
дедалі більше зміщуються в суб’єктивно- 
ліричну сферу, перетворюються переду
сім на об'єкт екстатичного ліричного пе
реживання і ліричного вираження. Вод
ночас у нього Еллада, класичні ідеали 
активізуються й актуалізуються в мірі, 
незнаній і немислимій навіть для нового 
класицизму, можливій лише в роман
тичній системі світосприйняття і твор
чості. Еллада для Гельдерліна стає чи
мось незрівнянно більшим, ніж втілен
ня естетичного ідеалу, ніж навіть «реа
лізована » соціал ьно-етично-естетична 
програма, що несе в собі величезний по
тенціал виховної дії і може стати осно
вою й опорою в перевихованні німців, 
всього людства. Для Гельдерліна Еллада
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— це й сама природа, її найповніший 1 
найпрекраснішнй вияв, вона закладена 
в глибинних основах і началах буття і 
здатна відродитися спонтанно, а не як 
наслідок педагогічних зусиль. Тому й 
майбутнє людства уявляється йому як 
Еллада, що воскресає, піднімається із 
землі:
Щоб передвічна натура людська, велична й

спокійна,
Дужче й світліше звелась із шумовиння часу, 
Входь же, красо живодайна, в серце

жадливе народу, 
Входь до гостинного дому, входь

у покинутий храм!
(Переклад М. Бажана).

В такому поетичному вираженні при
роди, Еллади, краси як не розмежова
них, а взаємопов'язаних і взаємопроник- 
них начал буття дається взнаки роман
тичне світосприймання, для якого немає 
нічого ізольованого, застиглого, раз і на
завжди визначеного, для якого світ — 
органічне взаємопереплетіння всього су
щого і спонтанний рух, постійна твор
чість природи й людського духу. Як за
значалося, ізоморфним вираженням цьо
го світовідчуття була для Гельдерліна 
(як і багатьох романтиків) міфологія, 
його боги й божества, в яких немає нічо
го спільного з релігійно-церковними бо
гами. Це передусім втілення чи навіть 
персоніфікації живих начал і стихій при
роди. За точним спостереженням Н. Я. 
Берковського, його «узагальнені боги 
тонуть в деякій невизначеності, вони 
лишаються всередині природи, всереди
ні матерії, ніби напів’ясні, напівпробуд- 
жені їхні душі, як власна їх енергія»- 
Разом з тим, його боги й божества ан
тропоморфні, на еллінський лад набли
жені до людського рівня (вони не все
сильні — «владує тільки доля»), в них 
виражені також вищі людські якості й 
можливості, зокрема, розкіш жити тіль
ки «божественним», що мовою Гельдер
ліна означає — високим, універсальним, 
прекрасним, таким, що підноситься над 
повсякденною дрібнотою і метушнею.

До речі, в такому підході до міфоло
гії особливо виразно розкривається гли
бока відмінність між Гельдерліном і 
класицистами, для яких античні міфи 
були лише арсеналом порівнянь, алего
рій, топосів тощо (сама ж структура мі
фологічного мислення з її поєднанням 
одиничного й універсального, з багато
значністю й амбівалентністю образів ли
шалася їм цілком чужою). Зокрема для 
Шіллера, як зазначив ще С. Цвейг, бо
ги Еллади «давно стали пишною декора
тивною прикрасою».

Щоб зрозуміти Гельдерліна в належ
ному контексті й перспективі, слід узя

ти до уваги, що йому притаманні деякі 
специфічні риси, які були характерні 
для раннього романтизму, але зникли в 
романтизмі зрілому. Маємо на увазі на
самперед відсутність у ранньому роман
тизмі різкого протиставлення дійсності й 
ідеалу, що його деякі дослідники, як, 
приміром, В. В. Ванслов у своїй «Эсте
тике романтизма» (М., 1966), вважають 
навіть за домінанту романтичної худож
ньої системи. Сучасники французької 
революції, ранні романтики ще не втра
тили довірливого ставлення до дійснос
ті: для них не тільки природа, а й сус
пільний світ були ще сповнені невико
ристаних можливостей, потенціальних 
сил і форм, які мали реалізуватися. Па
фос їхньої творчості полягав зовсім не 
в протиставленні особистості суспільст
ву, не у вираженні контрасту між дій
сністю й ідеалом, — це прийшло зго
дом, коли стало очевиднихМ, що нове, 
буржуазне суспільство виявилося, кажу
чи словами Ф. Енгельса, злою карика
турою на блискучі обіцянки й сподіван
ня. Для ранніх же романтиків навколиш
ня дійсність була ще дійсністю станов
лення й надій, нерозтрачених можливос
тей. Це був, як писав згодом Шеллінг у 
своїх спогадах, «чудовий час... Розку
тий людський дух вважав себе вправі 
всьому сущому протиставляти свою дійс
ну свободу і запитувати не про те, що 
є, а про те, що можливо».

Саме в цей романтизм, до якого тоді 
належав сам Шеллінг і письменники 
«ієнської школи», В. Блейк, ранні Ворд
сворт і Колрідж, вписується, хоч і не до 
кінця, й творчість Гельдерліна. Причо
му зазначені прагнення й пориви ран
нього романтизму саме в ній знаходили 
найвище й найчистіше втілення — але 
разом з тим і настільки своєрідне в ху
дожньому відношенні, що лише одиниці 
тоді розпізнали, наскільки глибоко й ор
ганічно сучасні його творіння. Сам же 
Гельдерлін постійно вникав у «дух ча
су». вмів його вловлювати й не без своє
рідної патетики передавати в своїй пое
зії. У вірші гомбурзького періоду, який 
так і називається — «Дух часу», він 
пише про те, наскільки грізний цей 
«дух» («скрізь катастрофи, куди не гля
ну»), але для поета він прийнятний і 
благодатний, бо своїм промінням визво
ляє його з тьми, дає справжнє життя 
його духові. Як зазначалося,- з-під пера 
Гельдерліна виходили й вірші бойового 
звучання, які дозволили Гервегу назва
ти його «співцем свободи», але суть йо
го поезії полягає передусім у виражен
ні ідеальних стрем лінь епохи, пробудже
них «духом часу», поривів до свободи й 
гармонії, повноти й краси буття.

Очевидно, це й мав на увазі Луначар- 
ський, твердячи, що «революція Гель-
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дерліна т~ це незвичайно загострене 
служіння красі». Але слід при цьому 
підкреслити, що для Гельдерліна була 
в принципі неприйнятна ідея створення 
якогось автономного «царства краси»: 
прекрасними мають бути передусім жит
тя, дійсність, що ж до мистецтва, поезії, 
то вони врешті-решт творять лише про
рочий образ світу, що має здійснитися, 
і тим самим наближають його здійснен
ня.

Разом з тим слід зазначити, що Гель
дерліна в пізніші періоди творчого жит
тя почали дедалі більше непокоїти супе
речності післяреволюційної дійсності, 
зростаючі розбіжності між його ідеаль
ними устремліннями й «наявним бут
тям». Це знайшло відбиття уже в рома
ні «Гіперіон», його найбільшому творі, 
завершеному в 1799 р. Прозовий за 
формою, роман Гельдерліна цілковито 
тяжіє до ліричної поезії за своїм зміс
том, своїм духом і стилем. Це передусім 
динамічна картина духовного й душевно
го' стану поета та його «ентузіастичного 
покоління», у створенні якої роль слаб
кої • фабули досить-таки неорганічна. 
Фабула ця, власне, параболічна: дія пе
ренесена в тогочасну Грецію, герої но
сять грецькі імена, йдеться в романі 
про боготворіння природи, Еллади й кра
си, про повстання в Мореї 1770 р. й 
розчарування Гіперіона в ньому, а на
справді під грецькими іменами виступа
ють у творі сам Гельдерлін, Сюзетта 
Гонтар, близькі друзі-однодумці, і гово
рить він передусім про ідейне й духовне 
життя німецької бюргерської інтеліген
ції кінця XVIII ст., про свої ідеали й 
конфлікти, про викликаний французькою 
революцією ентузіазм і першу його кри
зу. Та перш за все маємо в цьому творі 
картину внутрішнього світу самого Гель
дерліна, його духовний та душевний дос
від. А це означає, що найважливіший у 
цьому романі внутрішній ліричний сю
жет, життя мислі й почуття, що розгор
тається на тлі прекрасних, емоційно до 
краю насичених пейзажів Греції, в яких 
зливається в гармонійний акорд любов 
Гельдерліна до природи з любов’ю до 
древньої Еллади. Цей внутрішній сюжет 
розвивається у високому патетичному 
ключі, і в такому ж ключі витримується 
й пейзажний фон; небезпідставно до
слідники зазначають, що пейзажі в «Гі
періоні» —г це своєрідні пейзажі-гімни, 
внутрішньо споріднені з ліричною пое
зією Гельдерліна.

Глибиною і складністю змісту від
значається інший великий твір Гельдер
ліна, драма «Смерть Емпедокла», яка, 
хоч і має три редакції, лишилася, однак, 
незавершеною. В цій драмі, героєм якої 
в давньогрецький філософ Емпедокл із 
Агрігента (V ст. до н. е.), фігура напівмі-

фічна і напівісторична. Гельдерлін сплі
тає в єдиний вузол цілий комплекс фі
лософських, соціальних, етичних і есте
тичних проблем, які його глибоко хви
лювали. Безперечно, центральною в цій 
драмі є тема природи — як «живого 
космосу», сили одухотвореної і спрямо
вуючої, грізної і благотворної водночас, 
— і відношення до неї людини, сус
пільства, культури. На першому плані 
драми перебувають духовні колізії ге
роя, але вони тісно переплітаються з су
спільно-громадськими і час від часу на
бувають гострого соціального звучання 
(як, приміром, у промові Емпедокла на 
Етні, коли він, наставляючи співгрома
дян, засуджує егоїзм і «обмеженість 
власністю», в котрій вбачає найтяжчу 
перепону між людиною і природою). Ге
рой драми проповідує нове життя, кон
тури якого, щоправда, були недосить яс
ні й самому Гельдерліну. Це життя на 
основі співдружності людей між собою і 
з природою, в розумній гармонійній зго
ді з її законами й веліннями, в «обій
мах природи», а не всупереч їй. Емпе
докл вважає, що сам він порушив ці гли
бинні закони, втратив внутрішній зв’я
зок з природою, а тому він кидається в 
кратер Етни — щоб розчинитися в при
роді й відродитися в ній. Загалом же ця 
драма — твір надзвичайної сили й кра
си, хоч подекуди зміст її й не вільний 
від метафізичної затемненості.

Самобутність Гельдерліна-митця в 
неабиякій мірі полягає в тому, що нове, 
романтичне світовідчуття він прагнув 
виражати на «еллінський лад» і дотри
муючись еллінських ритмів та розмірів, 
жанрів та форм; особливо це характерно 
для його творчості середнього періоду. 
Він звертався до античних жанрів оди. 
гімну, елегії тощо, причому в своєму 
прагненні максимально наблизитись до 
їхньої структури, ритмомелодійного ла
ду він нагадує не класицистів XVII — 
XVIII ст., а. скоріше ренесансних поетів 
кватроченто, таких як Дж. Понтано або 
М. Марулло. Він переносив на німець
кий грунт складні строфічні форми дав
ньогрецької поезії, такі, як алкеєва стро
фа, сапфічна і т. д. Та найістотнішим 
було для нього збереження внутрішньо
го ладу давньогрецької поезії, позначе
ного прагненням до гармонії, тією ж 
«благородною простотою і спокійною ве
личчю». Пробиваючись крізь класицис
тичні нашарування, він іде до еллінської 
класики, намагається недогматично осяг
нути її дух і лад, багатство її ритмів і 
форм. Але ж саме це прагнення йти до 
глибинних спонтанних основ античного 
світовідчуття і мистецтва, до їх органіч
ного «відродження» було суто романтич
ним; притаманне воно було й іншим ро
мантикам (згадаймо хоча б Кітса), про
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те саме у Гельдерліна виявилося з най
більшою повнотою та інтенсивністю.

У Гельдерліна не знайти такої харак
терної для багатьох романтиків поети
зації емоційного збурення і невтримно
го суб’єктивізму, уникав він і надміру 
ліричної експресії, вважаючи, що все це 
«руйнує чудо» — чудо справжньої пое
зії. Словом, не знайти в нього тих якос
тей і рис, які в уяві читацького загалу, 
передусім завдяки байронівській школі, 
давно стали ніби еталоном романтичної 
поезії. Але ж ця поезія набагато ширша 
і розмаїтіша, ніж здається на перший 
погляд, згадані якості й риси відсутні 
також у Новаліса, Вордсворта, Кітса, 
Норвіда та інших видатних поетів-роман- 
тиків. У своїй поезії середнього періоду 
Гельдерлін послідовно дотримувався 
класичних законів гармонії та міри, 
трактуючи їх, однак, на своєрідний ро
мантичний дад. Він заперечував як над
мірний суб’єктивізм, так і надмірну де
талізацію насамперед тому, що вони за
важають відтворенню «ідеалу живого 
цілого», яке було для нього найважливі
шим завданням (як і для раннього ро
мантизму в цілому). Водночас він на
давав першорядного значення гармоній
ному вираженню суб’єктивного світу 
особистості, підтвердженням чого може 
бути чи не кожний його твір середнього 
періоду. При цьому, як слушно наголо
шує в своїй монографії К. С. Протасова, 
він прагнув поєднувати «іонійську тве
резість» із «священним вогнем» і об
разно називав свій стиль «священно- 
тверезим» (heilige-nuchtern) *.

Та при всіх класичних орієнтаціях, 
поезія Гельдерліна відзначається диво
вижною, як на той час, внутрішньою 
свободою і розкутістю; в цьому відно
шенні вона є чи не найповнішим вира
женням одного з романтичних ідеалів, 
який для переважної більшості поетів і 
митців епохи лишився недосяжним. В 
його віршах цілком невимушено, так би 
мовити, спонтанно виникає вільний про
стір і рух природи, «живого космосу», 
в якому поет почувається, як у материн
ському лоні, і в повній відповідності з 
цим перебуває вільний простір і рух по
езії, не скутої канонами й умовностями. 
Наочне пластичне вираження ця особли
вість поезії Гельдерліна знаходить у 
вірші «Дозвілля»:
І стелиться діл підо мною без краю, так

схожий
На хмару строкату, — сам стаю я орлом,

і кочує
Життя моє, мов номади, в безкрайнім

просторі природи...
(Переклад мій. — Д. Н.).

* К. С. Протасова. Фридрих Гельдерлин, его 
время, жизнь и творчество.— «Ученые запис
ки МГПИ им. В. И. Ленина», т. 180, М.. 1962.

Слід вказати й на незвичайну, якусь 
«епічну» широту навіть інтимних пере
живань поета, які відбиваються, підхоп
люються природою, посилюються нею і 
досягають ледве не космічних обширів. 
Особливо це стосується любовної лірики 
Гельдерліна, яка вражає передусім пов- 
ною відсутністю камерності, вузької 
суб’єктивності, — почуття поета легко 
транспонуються в органічно близький і 
дружній світ «живого космосу», перетво
рюються або в якесь нешумливе, світло- 
радісне вселенське свято, як приміром, 
у вірші «Захід сонця», написаному в 
щасливий франкфуртський період, або 
ж у вселенську містерію печалі й скор
боти, як у ряді віршів, написаних у гом- 
бурзький період, після розлуки з Діоті- 
мою.

Але з особливою силою внутрішня 
розкутість, неканонічність Гельдерліна- 
поета, його сміливе новаторство вияви
лись в пізній поезії. Тут він у своїх ху
дожньо-стильових пошуках, характері 
образності, ставленні до слова й ритму 
далеко виходить за рамки своєї епо
хи, йдучи Назустріч поезії XX ст., не
рідко виступаючи попередником її від
криттів. У своїх поемах, віршах і фраг
ментах, написаних на початку XIX ст., 
віл дедалі частіше відступає від класич
них розмірів і форм, від строфіки і ре
гулярних ритмів, переходить до своєрід
ного вільного вірша, підпорядкованого 
своїм внутрішнім ритмам, своїм склад
ним гармонійним принципам. Спонтан
ність рить^г, його особлива конструктив
на роль, загалом характерні для Гель
дерліна, в пізній творчості ще більше 
посилюються, перетворюючись на визна
чальний організуючий фактор в худож
ній структурі його поезії. В цей час ви
никає в нього й нове ставлення до пое
тичного слова, яке ніби виокремлюється 
в тексті і разом з тим набуває в сило
вому полі його вірша незвичайної кон- 
центрованості змісту, стає «важким» і 
неоднозначним, — це вже ніби «ядро 
слова», зрощене з матерією буття.

Творчість Гельдерліна давно ввійшла 
в золотий фонд німецької і світової де
мократичної культури. Добірка перекла
дів Миколи Бажана, яка пропонується в 
цьому номері журналу, знайомить чита
ча з повноцінним «українським Гель- 
дерліиом».

Дмитро НАЛИВАЙКО
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Ми, себто делегація Українського то* 
вариства дружби та культурного зв’язку 
із зарубіжними країнами, прибули до 
Франції з вельми почесною і відпові
дальною місією: на відкриття пам’ятника 
Тарасові Шевченку в центрі Парижа, на 
одній із його осьових магістралей — 
бульварі Сен-Жермен.

Задум встановити пам’ятник Кобзаре
ві у столиці Франції нзродився давно, 
років з п’ятнадцять тому. Але з різних 
причин — об’єктивних і суб’єктивних — 
подія ця відсувалася з року на рік. 
Зрештою, стараннями урядів СРСР та 
УРСР і особисто посла Радянського 
Союзу у Франції Степана Васильовича 
Червоненка дата відкриття пам’ятника 
була визначена чітко — 24 травня 1978

року. Віддамо належне й меру Парижа, 
одному з провідних політичних діячів 
Франції, лідерові голлістської партії 
Жаку Шіраку, котрий, незважаючи на 
заперечення деяких чільних службов
ців свого ж таки офісу, рішуче взяв на 
себе ініціативу в цій визначній культур
ній акції.

В Парижі нас, уже на правах старо
жила, зустрічав відомий архітектор-ху- 
дожкик, лауреат Шевченківської премії 
Анатолій Федорович Ігнащенко. Один із 
співавторів пам’ятника, він заздалегідь 
приїхав до Франції, аби встановити, 
змонтувати його, так би мовити, «при
в’язати до місцевості».

Одразу ж по прибутті, надвечір 19 
травня, наша делегація в складі голови
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президії Товариства дружби і культур
ного зв’язку із зарубіжними країнами 
Василя Павловича Оснача, архітектора 
Анатолія Ігнащенка, старшого референта 
Товариства Тетяни Шпакович (вона ж 
— перекладач if як виявилось, досить 
вправний конферансьє), співаків Київсь
кого оперного театру — народної ар
тистки республіки Євдокії Колесник та 
заслуженого артиста УРСР Анатолія 
Кочерги, концертмейстера Ольги Нечино- 
ренко, тріо бандуристок у складі лауреа
тів всесоюзного конкурсу сестер Люби 
і Віри Крнворотових та Раїси Горбатен- 
ко відвідала Асоціацію «Франція— 
СРСР»

Отже, з оцієї зустрічі, де наше твор
че крило віншувало господарів невели
ким, але яскравим концертом, і почали
ся Шевченкові дні у Парижі. І на зга
даному вечорі, і на прийомі у Степана 
Васильовича Червоненка, і на дружній 
зустрічі з працівниками посольства 
та інших радянських установ у Парижі, і 
на зустрічі з працівниками ЮНЕСКО, і 
на прес-конференції, влаштованій нашою 
делегацією для журналістів,— всюди від
чувалась зичлива зацікавленість, особли
вий високий пієтет до геніального укра
їнського поета.

Щоправда, були й інші імпульси. 
Йшли вони од тих кіл, котрі й досі ні
як не виберуться з окопів холодної вій
ни. їм, за своєю давньою, зловісною 
традицією, звично підспівували «славних 
прадідів великих правнуки погані» — 
екс-петлюрівці, бандерівці, колишні полі
цаї та кілька так званих «дисидентів», 
що поквапливо натягали на себе опе
реткове жовто-блакитне дрантя.

Але все оте скороминуще шумовиння, 
всі оті змалілі мікроособи лише відті
няли велич Шевченка, що «стоїть, мов 
скеля, непорушний» у всій своїй духов
ній чистоті співця братерства народів...

Вулиця Сен-Жермен. 24 травня 1978 
року. Я цей день запам’ятаю на все жит
тя до краплини на листі паризьких каш
танів. Кілька днів перед цим погода 
круто мінялася: то сонце, то раптом 
зірветься вітер, захолодить, задощить 
тоскно.

Той ранок теж починався в сірувато
му мінорі. Та вже десь по десятій роз
погодилось. Потепліло, проясніло, осві
тило і освітилось. Сонце над Парижем 
встало, як свічадо.

Сквер, де височів ще вкритий білою 
опанчею пам’ятник, заполонили шану
вальники українського генія. Члени 
ради Парижа, посли соціалістичних кра
їн, співробітники радянських установ, 
секретаріат ЮНЕСКО, Асоціації 
«Франція—СРСР», представники мерій 
міст Шалетт-сюр-Люен та Роменвіля, 
делегація Дніпровського району столиці

України, що, за щасливим збігом обста
вин, саме гостювала в м. Шалетті. І 
— діти — французькі і радянські. Ма
ленькі парижани, поблискуючи бистри
ми очима, з суто французькою вишука
ністю допитувалися в Тетяни Іванівни 
Шпакович: «Мадам, правда ж, що цей 
пам’ятник відкривається для нас?» По
думалось: а й справді, передовсім для 
них, для тих, хто знаменує наше завт
ра, оскільки Шевченко належить май
бутньому.

Перебігаю очима по натовпові, впіз
наю знайомі обличчя Миколи Тимофійо- 
вича Решетняка — постійного представ
ника УРСР при ЮНЕСКО, його співро
бітника, а мого однокурсника — Вік
тора Стельмаха. І раптом натрапляю 
на... Юстінаса Марцінкявічуса. Він чи 
не він? А таки ж Юстінас, бо поруч ньо
го впізнаю Римму Казакову.

Виявляється, саме в ці дні розпочався 
міжнародний фестиваль поезії в Парижі. 
Радянську літературу репрезентували 
Андрій Вознесенський, Юстінас Марцін- 
кявічус і Римма Казакова. Природно, 
що, дізнавшись про відкриття пам’ят
ника Тарасові Шевченку, вони перерва
ли свої виступи, аби разом з нами по
ділити радість.

...11 годин ЗО хвилин. Спадає покри
вало. На круглій колоні полірованого 
червоного граніту височить бронзове 
погруддя Кобзаря роботи скульптора, 
Народного художника СРСР, академіка 
Михайла Лисенка. Могутнє, трохи схи
лене чоло. Очі задумливо вдивляються 
в кожного з нас, в себе і у вічність. Але 
на яких би земних широтах і в якій 
би позиції не ставили пам’ятник поето
ві, — обличчям він завше буде зверне
ний до України.

Виступають: заступник мера Парижа 
Е. Фредерік-Дюпон, посол СРСР у 
Франції С. В. Червоненко, голова пре
зидії Українського товариства дружби і 
культурного зв’язку із зарубіжними 
країнами В. П. Оснач. Вони говорять 
про світову славу Шевченка...

А я собі думаю: справді-таки, велиіл 
поети не вмирають, вони народжуються 
з кожним новим поколінням, заново од- 
криваючи світ. І кожне покоління, по- 
своєму пізнаючи і відкриваючи їх, одкри- 
ває для себе світ. Перейшовши вічну 
межу, великі поети повертаються до нас 
кораблями, містами, вулицями і сквера
ми, де зустрічаються народи на вели
кому святі братерства.
І І от ми вже вкотре зустрічаємося з 
{Тарасом у Парижі — в місті, де кожен 
камінь дихає історією, де брук береже 
сліди великих Віктора Гюго і Оноре де 
(Бальзака, де на стіні Пер-Ляшез вкарбо
вані безсмертні імена комунарів,— зуст
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річаємося далеко од милої його серцю Віт
чизни. Справді-бо, Франція в просторо
вому вимірі, особливо в XIX столітті, 
вельми далеко відстояла од українсько
го села, де в родині кріпака, безправно
го до тієї меясі, нижче котрої можна по
ставити хіба що раба, народився Шев
ченко. Але в духовному вимірі саме 
Франція з її вільнолюбними революцій
ними традиціями була чи не найближча 
серцю поета.

Франція одною з перших, спочатку, 
можливо, й інтуїтивно, відчула і роз
пізнала в Шевченкові величину світово
го масштабу. Ще 1876 р. відомий куль
турний діяч Бміль Дюран у статті «На
ціональний поет України» писав: «Не 
маючи наміру робити надто сміливі і не
сподівані зіставлення і добре пам’ятаю
чи про ту величезну дистанцію в часі, 
яка відділяє Шевченка від Гомера, ми 
б хотіли підкреслити, що багато є спіль
ного в тому, як обидва вони засвоювали 
фольклорні джерела... На щастя, Шев
ченко мав якість, що компенсувала від
сутність ерудиції й освіти, — живу ін
туїцію, яка точно реагувала на наймен
ший дотик».

Останню фразу я зацитував не з тим, 
аби через сто літ спростувати тверд
ження Дюрана (ми пробачимо йому оту 
похибку, оскільки йшло те не од злого 
наміру, а від незнання Шевченка як 
особи). Наводжу ж ці слова тому, що 
навіть і нині ще дехто сприймає Шев
ченка просто як геніального самородка, 
що талановито інтерпретував фольклор, 
щось на зразок кобзаря, котрий опира
ється лише на оту саму «живу інтуї
цію».

До цього кута зору пристають пере
важно люди, що знають творчість Шев
ченка «на слух», в межах «Катерини» 
та «Наймички». Забуваючи при тому, 
що поет мав академічну освіту, що обер
тався він у колі найосвіченіших людей 
свого часу. Між іншим, є дані, що, гос
тюючи в яготинському маєтку Рєпніних, 
Тарас Григорович перечитав чимало 
книг з величезної бібліотеки господарів, 
і серед них твори французьких енцикло
педистів — цих справжніх королів ду
ху — в оригіналі.

Найглибші в духовний світ Шевченка 
заглянув академік О. Білецький, котрий 
писав: «Образи декоративних скульптур 
Торвальдсена, ідеали людської краси, 
втілені у статуях Аполлона Бельведер- 
ського, Венерн Медецейської, Геркулеса 
Фарнезького, багатство життєвої сили 
Рубенса.., ідеальні люди художників 
італійського Ренесансу, тонка психологія 
портретів Ван-Дейка, ефектна трагедія 
«Останнього дня Помпеї», музика Бет
ховена, Моцарта, Мейєрбера, Обера,

Белліні.., а поряд з цим враження від 
літератури і поезії, від світу найрізнома
нітніших книг, починаючи від «Анахар- 
сіса» Бартелемі і «Занепаду та зруй
нування Римської імперії» Гіббона, від 
життєписів італійських художників Ва 
зарі і паралельних біографій Плутарха 
— і продовжуючи Пушкіним, Гоголем, 
Жуковським, Гете, Шіллером, «Робін- 
зоном» Дефо і «Кларисою» Річардсона, 
романами Гольдсміта, Вальтера Скотта, 
Діккенса, — ось який величезний, не- 
приглушений десятилітнім засланням «з 
забороною писати і малювати», з не
можливістю читати, ось який надзвичай
но багатий світ живе у свідомості пое
та».

Так, у неймовірних умовах царату, 
що піддав забороні навіть українську 
мову, лише геній міг охопити своїм ро
зумом і серцем увесь світ, пророче за
глянути в будуччину, коли «на оновле
ній землі врага не буде, супостата, а 
буде син, і буде мати, і будуть люди на 
землі». Геній, який був свідомий істо
ричної ролі і покликання — іменем сво
го закутого в кайдани народу проголо
сити на ввесь світ: «Я єсьм!»

Усе це й дало право Миколі Чернн- 
шевському ще в минулому столітті ска
зати: «Коли у поляків з’явився Міцке- 
вич, їм уже не потрібні стали поблаж
ливі відгуки якихось французьких чи 
німецьких критиків: не визнавати поль
ську літературу означало б тоді тільки 
виявляти власну дикість. Маючи тепер 
такого поета, як Шевченко, малоросій
ська література також не потребує ні
чиєї ласки».

Шевченкова слава ширилася по світу 
вже з другої половини XIX століття. Та 
найвищий виток її почався од Великого 
Жовтня.

«До всіх народів світу, до цілого 
людства, — говорив Олесь Гончар, — 
приходить нині Шевченко... Кожен на
род читатиме Шевченка по-своєму, як, 
зрештою, по-своєму читає його кожне 
нове наступне покоління, беручи з неви
черпної щедрої спадщини його те, що 
на даному відтинку історії є найближ
чим, найжагучішим для людей сучас
ності. Але є в геніальній його поезії те, 
що завжди, в усі часи вабитиме й чару
ватиме людей, — високий гуманізм його 
творчості, і та повнота любові, що на
родила художні шедеври довершеної 
краси, і те могутнє поетичне ясновид
ство, яке крізь тумани віків бачило 
прийдешність вселюдського миру і 
щастя...»

...Відлунали промови. Квіти лягли до 
підніжжя пам’ятника. Тріо бандуристок 
в урочій тиші виконує безсмертний Шев
ченків «Заповіт». Нас вітають із святом, 
тиснуть руки уже знайомі і ще не зна
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йомі французи. Ми говоримо кожен 
своєю мовою — і розуміємо одне одно
го: мова приязні, як і поезії* перекладу 
не потребує.

За невеличкою огорожею, що відді
ляє сквер од вулиці, теж — люди: 
зводять привітально руки, плескають в 
долоні, радіють разом з нами. І лише 
десь осторонь зібралася купка хто-зна 
й кого. Вони гучно іменують себе «бор
цями», «патріотами України», та ім’я їм 
справжнє — безбатченки. Готувалися 
вони до своєї «імпрези» заздалегідь, за
лучивши навіть газету «Монд», де 
напередодні відкриття пам’ятника був 
надрукований «протест кількох «плюск
лих пророків» типу Плюща. І все 
ж змогли з горем пополам настягати ли
ше десятків зо три якихось молодиків, 
котрі вельми ламаною українською мо
вою під орудою кількох підстаркуватих 
пройдисвітів щось там вигукували, роз
махували наспіх зшитими (білі нитки 
видно за версту) жовто-блакитними 
простирадлами. Жалюгідне, скажу вам 
одверто, видовище. Так і хотілося нага
дати Шевченкове:

«Ох, якби те сталось, щоб ви не
вертались,

Щоб там і здихали, де ви поросли!
Не плакали б діти, мати б не ридала,
Не чули б у бога вашої хули...»
Французькі друзі знічено знизували 

плечима, вибачливо посміхалися, вираз
но покручуючи пальцем біля скроні: що 
ти, мовляв, хочеш од божевільних? Не 
звертайте уваги.

їх делікатно одсунули подалі, аби не 
псували людям свята. Так це ж поріддя, 
особливо коли їм добре заплатять, хоч 
ти його виженеш у двері — у вікно 
влізе.

Напередодні від’їзду, 27 травня, нас 
запросили в театр міста Булонь-Бійан- 
кур взяти участь у концерті в рамках 
міжнародного фестивалю поезії. Тільки- 
но наше тріо виконало першу пісню, як 
на сцену вискочило кілька розпатланих 
осіб непевної статі. Ну, ці вже взагалі

не знали української мови: розгорнувша 
якісь ганчірки з написами, вони вигук
нули кілька брутальних фраз, явно ад
ресованих телекамерам та метушливим 
фотокорам, що, на подив публіки, аж 
надто зацікавлено кинулися з своїми 
бліцами до юних бешкетників.

І тут я хочу віддати належне нашим 
чудовим акторам. Вони мужньо довели 
свою програму до кінця, — і зал про
воджав їх гарячими оплесками, в яких 
потонув гавкіт «дисидентів»: вони зби 
лися в купку, злякано пригнувши го
лови, зів’яли, зблякли, змаліли до не
помітності.

Ми не будемо давати оцінку цим про
вокаторам. Об’єктивну оцінку їм дав 
український радянський народ, катего
рично вимівши на смітники історії. Ще 
1939 р. французький письменник і пе
рекладач Шарль Стебер у статті «Тарас 
Шевченко» рішуче зірвав машкару з во
вчого обличчя сих «уболівальників»: 
«Серед українських «патріотів» Берліна 
і Парижа, готових прислужитися Г еле
рові в його планах «визволення» Украї 
ни, є намагання використати в цій спра
ві ім’я Шевченка і його волелюбні на
строї...

Ювілей Шевченка свідчить якраз про
ти тих українських «патріотів», які орі
єнтуються на «Україну, ворожу Москві». 
Великий поет їм не належить і не мо
же належати, бо справжня мета цих 
«патріотів» — відновлення тих соціаль
них привілеїв, проти яких Шевченко ви
ступав з самого дитинства і яким про
рокував трагічний кінець. Ті ж, що гос  ̂
поцарюють зараз на Радянській Україні, 
— це онуки тих селян, яких так любив 
Шевченко». Точніше і краще не ска
жеш!

...Перед від’їздом ми ще раз завітали 
туди, де бульвар Сен-Жермен перети
нається з вулицею Сен-Пер. Тарас Шев
ченко задумливо вдивлявся в паризькі 
обшири, в парижан, в кожного з нас, в 
себе, і у вічність. Бо вічності належить.

Борис ОЛІЙНИК

БОРИС ОЛІЙНИК. Належить вічності.* 191



I T. Г. ШЕВЧЕНКО 
I ТА
! I. Я. ФРАНКО 
I ПРО ТВОРЧІСТЬ 
! БАЙРОНА

♦
!
♦
♦

!
Іг

і
В четвертому номері журналу «Всесвіт» за 

1974 рік була надрукована стаття Леся Га- 
расимчука про життєвий і творчий шлях 
Джорджа Гордона Байрона «Вічно жива три
вога творчості». Нам хотілося б кількома 
словами доповнити розділ названої статті про 
дожовтневий період української байроніани.

На Україні вже в XIX ст. творча спадщи
на Джорджа Гордона Байрона дістала високу 
оцінку видатних представників революційно- 
демократичного напрямку Т. Г. Шевченка та 
І. Я. Франка.

Т. Г. Шевченко був добре обізнаний з 
поезією Байрона. Твори Байрона українсь
кий поет знав з уже численних на той час 
російських перекладів (В. Жуковського, 
М. Маркевича, І. Козлова та інших), а та
кож з перших українських перекладів-пере- 
співів, що належали М. Костомарову. Високо 
оцінював Т. Г. Шевченко польський переклад 
«Прощальної пісні Чайльд-Гарольда», що 
належав перу Адама Міцкевича (спогади 
О. Афанасьєва-Чужбинського). У численних 
творах Кобзаря розсипані згадки про ав
тора «Шільйонського в’язня» та «Дон-Жуа- 
на» («Художник», «Прогулка с удовольстви
ем и не без морали», «Щоденник»), інтерес 
до творчості Байрона Т. Г. Шевченко проніс 
крізь усе життя. Прометеїзм, волелюбні ідеї 
англійського романтика були зрозумілі і 
близькі великому українському поетові.

І. Я. Франко вперше здійснив широкий ог
ляд Байронового доробку в статті «Лорд 
Байрон. Взори поезії і прози» (Львів, 1894), 
в якій виклав біографію поета, оглянув твор
чий шлях Байрона, проаналізував найголовні
ші його твори. Франко, зокрема, пише: «Ос
таннім і найбільшим твором Байрона був 
«Дон-Жуан», котрого поет писав шість літ 
і лишив нескінченим. Гете дуже високо ста
вив цю поему, називаючи ї ї  найгеніальнішим

З 1959 р. дружать трудящі Черкасько? 
області та Бидгощі (ПНР). Своєрід
ним підсумком цих зв'язків став ви
хід у ПНР антології молодої поезії 
Бидгощі та Черкас. її ініціатори j 
творці —  Клуб молодих письмен
ників та Молодіжна студія при від
діленні СПУ в Черкасах. До антоло
гії включено вірші кількох молодих 
польських і українських поетів двома 
мовами. Вступ для польських читачів 
(«Традиції літературних контактів») 
написав Стефан Пастушевський, а для 
українських («Радість першої зустрі
чі») —  Петро Ліновицький. Видання 
оздоблено репродукціями вишивок 
Куявів, Кашубів, Черкащини.

В травні ц. р. делегація активістів 
одеського відділення товариства 
«СРСР —  Фінляндія» побувала в фін
ському місті-побратимі Оулу. Чле
нів делегації зустріли робітники 
і службовці, діячі науки й культу
ри, проявляючи глибокий інтерес до 
всього, що стосується життя і пра
ці радянських людей: до нової Кон
ституції СРСР, системи соціального 
забезпечення, гарантування прав 
громадян на працю, освіту, відпочи
нок. Одеса й Оулу підтримують тіс
ні зв'язки вже двадцять років. Під 
час цієї поїздки вирішено, зокрема, 
складати спільні перспективні плани 
роботи міських відділень товариств 
дружби. Вже цього літа до Одеси 
вперше приїде велика група лікарів 
з Оулу. В зв'язку з тим, що 1979 р. 
оголошено в Фінляндії роком моло
ді, одесити на прохання фінських 
друзів приймуть представників мо
лодіжних організацій.
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На сторінках польських газет і жур
налів нерідко друкуються твори ук
раїнських радянських письменників, 
зокрема минулого року в газеті «Жи- 
цс літерацкє» вміщено «Будівлі» Ми
коли Бажана в перекладі Адама Га- 
ліса; в лодзинському часописі «Од- 
глоси» —  вірші Ростислава Братуня 
в перекладі Марека Вавжикевича. 
Про українську поезію писали Юзеф 
Мачкув у статті «Велика справа у 
великій поезії» (журнал «Радар») та 
Б. Бялокозович «Мостами дружби» 
(журнал «Польша»).

Останнім часом на сторінках поль
ських газет і журналів з'явилася низ
ка матеріалів про міста України: 
краківські «Газета полудньова» та 
<сЕхо Кракова» писали про Київ, га
зета «Експрес познаньскі» —  про 
Харків, лодзинська газета «Глос ро- 
ботнічи» —  про Львів, газета «Робот- 
нік рольни» та жешувська «Пши- 
язнь» —  про Донецьк, келецький 
часопис «Пшем'яни» —  про Вінницю. 
Автори цих матеріалів —  гості на
шої республіки. Вони діляться сво
їми враженнями, розповідаючи про 
історію і сьогоднішній день Радян
ської України.

В Республіканському виставочному 
павільйоні (Київ, березень 1978 р.) 
експонувалася фотовиставка «Куль
тура в соціалістичній Югославії», ор
ганізована Міністерством культури 
СРСР, Міністерством культури УРСР, 
Союзним комітетом інформації 
СФРЮ і Генеральним консульством 
СФРЮ у Києві.

поетичним твором XIX віку. Так само як Га
рольд, він мандрує з краю до краю, від при
годи до пригоди, з Іспації на один із грець
ких островів, відси до Константинополя, далі 
над устя Дунаю до кріпости Ізмаїлі!*, дістає
ться відтак як військовий бранець до Росії 
на двір Катерини II... Се немов відмолодже
ний «Чайльд-Гарольд», без трагіки, без по
нурого розчарування, гарячий, палкий, гото
вий любити, та при тім гордий і неподатли
вий». В «Дон-Жуані» Франко бачив, перед
усім, широку панораму європейської дійснос
ті, яскраву картину тогочасного суспільного 
ладу. «Головним змістом «Дон-Жуана» не є 
пригоди героя, але почасти величні описи 
(розбиттє корабля, штурм Ізмаїлі!* російськи
ми військами і т. ін.), а почасти ненастанні 
відскоки, уваги, жарти та натяки автора на 
найрізнорідніші явища життя публічного і 
літературного в Європі, а особливо в Англії».

В статті «Лорд Байрон» Франко пояснює 
значення спадщини англійського романтика 
передусім тим, що він був демократичним по
етом: «Чистокровний англічанин, а в творах 
своїх такий національний, як мало котрий по
ет від часів Шекспіра, не переставав бути 
зрозумілим для широких мас... всього світа».

Франко, зрозуміло, не міг не вказати на 
індивідуалістичні і песимістичні мотиви в по
езіях та поемах Байрона, але значення його 
творчості він бачив не в цьому. Розглядаю
чи твори Байрона, еволюцію його поглядів, 
Франко писав: «Песимістична закраска лиши
лася в його творах і надалі, але розуміння і 
відчування людського горя сталося безмірно 
глибше, співчуття з людськими муками і сла
бостями живіше і тепліше».

Філолог-дослідник, людина енциклопедич
них знань, Франко бачив реалістичні тен
денції романтичної поезії Байрона, де правди
ве і яскраве змалювання подій, навколишньої 
дійсності, різних країн, поєднувалося з гнів
ним протестом проти визиску і насильства: 
«...не забуваймо, що Байрон в дигресії* свого 
Дон-Жуана вложив усю свою гігантську осо
бистість і огнистий протест усього його по
коління супроти гніту реакції» (Іван Франко, 
твори в 20 томах, т. 18, стор. 304).

«Може ані один поет на світі при такій 
односторонності свого таланту не мав такого 
широкого і глибокого впливу на сучасну і 
пізнішу літературу, як Лорд Байрон. Се знак, 
що, висказуючи свої погляди, болі, мрії і зма
гання, він висказував заразом і те, що відчу
вав цілий загал, чим жила уся суспільність, 
знак, що він був духовним, а до того геніаль

ним представником свого часу». Стаття І. Фран
ка «Лорд Байрон» — глибоке, грунтовне дос
лідження, основні положення якого не втрати
ли своєї цінності і в наш час.

Фріда СОКОЛЕЦЬ
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Варшавське видатництво «Чительник» 
в сері? «Бібліотека перемоги» мину
лого року випустило третє видання 
трилогії Олеся Гончара «Прапоро
носці» в перекладі з російської 
К. Малиновської та М. Долинської. 
Книжку завершує широка біо-біб- 
ліографічна довідка про автора.

У спеціальному номері американ
ського журналу «Федр» (видається 
університетом «Фейрлі Дікінсон» в 
Мед і со ні), присвяченому радянській 
літературі для дітей, окрім оглядо
вих статей, вміщено кілька рецен
зій на нові радянські видання —  та
кі, наприклад, як «Нотатки про ди
тячу літературу» Сергія Баруздіна, 
«Майстерня доброти» Ігоря Мотя- 
шова, а також «У світі казки» Юрія 
Ярмиша та інші.

В історії українсько-югославських літера
турних взаємин особливе місце посідає худож
ня творчість, наукова і громадсько-політична 
діяльність Івана Франка. В перекладацькій і 
дослідницькій роботі, в журналістиці і особис
тих контактах письменник незмінно залишався 
палким інтернаціоналістом, невтомним побор
ником дружби народів. Така позиція Івана 
Франка, митця і громадянина, мала важливе 
значення в умовах міжнаціональної ворож
нечі, яку розпалювали австро-угорський уряд 
та реакційні кола галицького суспільства. З 
цього погляду важливо пригадати, що вже 
1877 р. в журналі «Друг» з ’являється рецен
зія молодого Франка на книжку перекладів 
М. Старицького «Сербські народні думи і піс
ні», а 1878 р. в журналі «Молот» — рецен
зія на видання нового сербського журналу 
«Стража»; тут Іван Франко висловив свої по
гляди на завдання сербської преси, підкреслю
ючи, що вона повинна наблизитися до народно
го життя і відображати «...бодай почасти, як 
жиє сербський народ, які його звичаї, сту
пінь розвиття, бажання і статки...»

В Житомирському обласному музич
но-драматичному театрі в березні 
цього року тепло зустрічали бол
гарських митців: драматурга Геор
гія Джагарова —  автора п'єси «Ця 
маленька земля» (нещодавно постав
леної на сцені житомирського теат
ру), народного артиста НРБ Георгія 
Георгієва-Геца, а також групу митців 
з Михайловградського драматичного 
театру. Цього року колективи Ми
хайловградського драматичного і 
Житомирського музично-драматич
ного театрів підписали угоду про 
дружбу і творче співробітництво.

Повість Володимира Конвісара «Пра
га сьомого листопада» про VI 
(Празьку) Всеросійську конферен
цію РСДРП вийшла окремим видан
ням у видавництві імені Кошута 
(Будапешт, 1978). З російської пере
клав Дьердь Далош.

Але найяскравішим свідченням інтересу 
Івана Франка до сербської літератури є йо-

На початку цього року в ПНР у ви
давництві «Ксьонжка і вєдза» поба-
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чила свії повість Тараса Рибасс 
«Червоний сніг». (Переклад з ро
сійської Марти Тивоняк).

У Нью-Йорку навесні цього року не 
сцені театру «Метрополітен-опера» 
півтора місяці виступав соліст Київ
ського оперного театру народний 
артист СРСР Анатолій Солов'янен 
ко —  він виконував партію Герцог? 
в опері Верді «Ріголетто».

Повість дитячого письменника Все 
волода Нестайка «Тореадори із Ва- 
сюківки» минулого року з'явилася 
на полицях книгарень Народної Рес
публіки Болгарії. Видання підготува 
ли видавництво «Народна младеж» 
і відома перекладачка українсько' 
літератури Пенка Канева.

Чехословацьке видавництво «Смена» 
(Братіслава, 1977 р.) випустило книж
ку під назвою «Далеке й близьке» 
—  це збірник оповідань радян
ських авторів. Тут опубліковано, зо 
крема, оповідання Григора Тютюн 
ника «Оддавали Катрю» (переклала 
Ружена Дворакова).

В березні цього року в Києві булс 
відкрито виставку творів україн 
ських радянських художників «Наш 
друг —  Болгарія», присвячену сто 
річчю визволення братньої країнк 
від османського ярма. На виставці бу
ли представлені твори П. Я. Куцсн 
ка, О. І. Губарева, Т. М. Голембієе 
ської та багатьох інших.

Роман Юрія Шовкопляса «Людино 
живе двічі» минулого року вийшов 
друком у видавництві «Ауфбау» 
(НДР).

і о власний перекладацький доробок. Із серб 
ської народної поезії поет переклав (із збір 
ника «Српске народне піесме» В. С. Нарад 
жича, 1894 р.) такі твори: «Зрада жінки Груя 
Новаченка», «Мати святого Петра», «Най
більші гріхи», «Невдячні сини», «Жінка бага
того Гавана», опубліковані 1895 р. в журналі 
«Житє і слово». Крім цього, Франко пере
клав українською мовою сербську легенду 
«Диякон Степан», а також близько двадцяти 
сербських народних пісень — на німецьку мо
ву. (Див. статтю: М. Гуць. Іван Франко про 
сербохорватські пісні. «Всесвіт» №  9, 
1966 р.). Із сербської літератури Франко пе
реклав твори: Л. Иовович «Гайдуки. Сбро- 
зок із життя чорногорців»; Л. Лазаревич (1851 
— 1890) «Біля криниці. З  життя сербської 
задруги»; By к Караджич «Неволя Стоя на Ян 
ковича».

З жовтня 1890 р. Іван Франко працював у 
Відні в семінарі Ватрослава Ягича (1838— 
1923) — видатного хорватського філолога 
славіста. В. Ягич допомагав йому в підго 
товці докторської дисертації під час кіль
камісячного перебування І. Франка у Відні 
влітку 1892 р., рецензував деякі його статті, 
друкував розвідки Франка в славістичному 
журналі «Archiv fur slavische Philologie». В 
XXIV, XXV. XXVIII, XXIX книгах цього ви
дання І. Франко опублікував свої статті: «Но
татки до критичних джерел кирило-мефодіїв 
ських легенд», «Нотатки до деяких старо
руських пам’яток», «Дещо з історії церковно 
слов’янської літератури» та інші.

У віденському університеті навчалося чи
мало сербів, хорватів, словенців, і Франко міг 
активно спілкуватися з творчою молоддю, вив
чаючи літературу й культуру братніх сло
в’янських народів, пропагуючи твори фольк
лорної і писемної традиції українського на 
роду. В журналі «Бранково коло» (жовтень 
1902 р.) була надрукована стаття Івана Фран
ка «Малоруська література» (сербською мо
вою переклав Славко Єврич). На сторінках 
цього популярного видання друкувалися май
же всі відомі сербські письменники того ча
су. Українську літературу в часописі найчасті
ше представляли твори Тараса Шевченка, 
Марка Вовчка, Юрія Федьковича, Василя 
Стефаника, Олександра Стороженка.

Майже в той самий час у словенському 
журналі «Slovan» (1902, №  3) було опуб
ліковано нарис новітньої української літера
тури Андрія Хаєка, в якому на тлі літератур
ного процесу першої половини XIX століття 
змальовано також постать Франка як «най- 
відомішого представника сучасного напряму 
в белетристиці і найкращого українського лі
тератора своєї доби». Автор відзначає, що 
діяльність Івана Франка на диво багатогран
на («немає жодної галузі, в якій би його перо 
не залишило сліду»), але особливо наголошує 
на особистих рисах письменника («холодний 
скептицизм вченого і схильність до публіцис-
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тичності не заважали йому бути белетрис
том і поетом»).

1913 р. широко відзначалося 40-річчя літе
ратурної діяльності Каменяра. У львівському 
збірнику «Привіт Іванові Франкові...» серед 
творів видатних діячів літератури і науки 
знаходимо й статтю Ватрослава Ягича з при
святою ювілярові.

На смерть Франка відгукнулась загребська 
газета «Hrvatska» («Хорватія»): «...Україн
ський народ утратив нещодавно свого велико
го митця, геніального Івана Франка, людину, 
яка по смерті Тараса Шевченка стояла на чо
лі своєї літератури... борця, що всіма своїми 
силами, власними інтересами пожертвував в 
ім’я народу... в його віршах постійно б’ється 
соціальний струмінь... Життя, любов, смерть 
— скрізь вчувається вболівання за свій на 
род».

Ф А К Т И -П О Д ІЇ -Я В И Щ А
На сцені берлінського театру опе
рети «Метрополь» здійснено поста
новку музичної комедії українсько
го композитора Олексія Рябова «Со- 
рочинський ярмарок».

На початку року в залах Нью-йорк- 
ського музею імені К. Реріха з ве
ликим успіхом проходила виставка 
художньої творчості дітей Радян
ської України, на якій було пред
ставлено понад 160 робіт юних ху
дожників.

Перший словенський переклад з доробку 
Франка-прозаїка (оповідання «Добрий заро- 
бок») здійснив 1911 р. Леопольд Ленард. В 
1931 р. в Трієсті письменник-антифашист 
Франце Бевк видав окремою книжкою свій 
переклад «Панталахи», до якого написав вели
ку післямову «Україна, українці, їхня історія, 
література та Іван Франко». Ця грунтовна 
праця, перейнята почуттям симпатії до нашої 
літератури, багато в чому перегукується з 
передмовою Йосипа Абрама до першого пере
кладу «Кобзаря» словенською мовою (1907 р.).

В своїй статті «Іван Франко» («Ljubljanski 
zvon», 1939) лінгвіст Франце Безлай, добре 
обізнаний з українською літературою, до
ходить висновку, що в історії письменства 
галицького та словенського багато спільних 
рис. Франкову поему «Мойсей» автор ставить 
у ряд найвищих досягнень світової літера
тури, а повість «Захар Беркут» називає взір
цем української прози. Безлай констатує, що 
соціальні оповідання Франка, в яких змальо
вано життя простих людей, перекладені майже 
всіма європейськими мовами, в тому числі й 
словенською. Ф. Безлай першим у себе на 
батьківщині переклав вступ до поеми «Мой
сей».

Починаючи з 1945 року, в народній Юго
славії посилюється інтерес до літератур наро
дів СРСР, широко перекладаються як ра
дянські письменники, так і класики. Це, зви
чайно, стосувалося і творів Івана Франка. 
1949 року в белградському видавництві «Но
во поколенье» вперше сербохорватською мовою 
побачив світ «Захар Беркут» (твір, а також 
вступну статтю О. Дейча переклав з російської 
А. Джурич). 1950 року загребське видавницт
во «Zora» в популярній серії «Мала бібліоте
ка» видало збірку оповідань Каменяра в пе
рекладі з російської Романа Шоварі. Книжка 
вийшла з портретом Франка й великою перед
мовою про творчість «великого гуманіста», «од
ного з  передових революційно-демократичних 
письменників своєї доби й свого народу».

Весною цього року на кількатижне
вих гастролях в ЧССР побували ар
тисти Київського державного театру 
оперети. Спектаклі «Сорочинський 
ярмарок», «Три мушкетери» та ін
ші концертні твори побачили гляда
чі Братіслави, Кошице, Пряшева.

Видавництво «Веселка» (Київ, 1978) 
здійснило цікаве двомовне видання 
для дітей: збірничок «Два півники», 
який складають українські народні 
пісеньки та казка. Англійський текст 
підготували Я. Титар та Г. Еванс. 
Книжка видана тиражем 100 000 при
мірників.

3 11 по 18 червня 1978 р. Київ прий
мав посланців чехословацького міс- 
та-побратима Братіслави —  членів 
делегації Братіславського міськкому 
КПС на чолі з членом Президії ЦК 
КПС, першим секретарем міськкому 
партії Гейзою Шлапкою, представ
ників творчих колективів. Кияни 
ознайомилися з виставками «Браті- 
слава —  столиця Словацької Соціа
лістичної Республіки», «Роки бороть
би і перемог у словацькому обра
зотворчому мистецтві», «СРСР —  
очима дітей» (роботи юних худож
ників Братіслави). 12 червня в кіно
театрі «Братіслава» відбулося від
криття тижня кіностудії «Колиба». 
18 червня в палаці культури «Украї
на» відбулося урочисте закриття Днів 
Братіслави в Києві. У святковому кон-
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Ф А К Т И -П О Д ІЇ -Я В И Щ А
церті взяли участь майстри мистецтв 
і художні колективи міст-побрати- 
мів.

У рамках Днів Австрії, які прохо
дили в нашій країні на початку 
червня цього року, у виставочному 
залі Спілки художників України екс
понувалися твори австрійських май
стрів живопису і графіки, а також 
фотовиставка «Верхня Австрія —  
країна і люди».

В столиці України (червень 1978 р.) 
перебувала делегація Спілки артис
тів Канади у складі її генерального 
секретаря !вона Тібуто та віце-пре
зидента Луїзи Дешатле.

Минулого року польське видавниц
тво «Чительник» випустило книжку 
Євгена Гуцала «Дівчата на виданні». 
В сьомому номері журналу «Нове 
ксьонжкі» Флоріан Неуважний в ре
цензії «Радість, перекладена на сло
ва» дав високу оцінку повістям ук
раїнського прозаїка, що складають 
книжку, а також роботі переклада
чів —  3. Гловякової та Е. Бурого.

Весною цього року в Лейпцігу від
бувся традиційний міжнародний яр
марок. У павільйоні УРСР експону
валася також виставка народного де
коративно-прикладного мистецтва: 
київські рушники, закарпатьска різь
ба по дереву, петриківські тарілки. 
Виставку відвідало сімдесят п'ять де
легацій Лейпціга та інших міст Ні
мецької Демократичної Республіки.

6 канадському місті Ріджайні (тра
вень 1978 р.) відбувся традиційний 
етнічний фестиваль «Мозаїка-78», в 
якому взяла участь група митців з 
Полтави у складі —  піаніста Германа 
Юрченка, співаків Неллі Ленькової і 
Якова Малька. Програму, яку показа
ли українські митці, складали форте
піанні твори композиторів XIX сто
ліття —  В. Сокальського, М. Лисенка, 
а також пісні українських радянських 
авторів —  А. Кос-Анатольського, 
П. Майбороди, О. Білаша.

Нові статті й переклади творів Франка 
з ’являються в зв’язку з сторіччям з дня на
родження письменника. Так газета «Полити
ка» відзначила цю дату публікацією опові
дання «Історія одного кожуха». Белградський 
тижневик «Knizevne novine» публікує вірш «ве
летня української літератури і науки» «Vivere 
memento», перекладений видатною поетесою 
Десанкою Максимович. Люблянський часопис 
«Slovenski porocevalec» друкує статтю славіста 
Братка Крефта «Український поет та прозаїк 
Іван Франко», яка пізніше стала вступом до 
повісті «Захар Беркут». Літературознавець Но
же Погачник у статті про Франка «Nasi razgle- 
di» (8 вересня 1956 р.) наголошує на необхід
ності ближчого ознайомлення словенського чи
тача з українською літературою, підкреслює ви
датні наукові заслуги Івана Франка.

Новим зібранням відомостей про Франка — 
славіста, популяризатора югославських літе
ратур, стало дослідження радянського фольк
лориста М. Гуця «І. Я. Франко та сербська 
народна пісня». Стаття М. Гуця, перекладена 
Стояном Суботиним, була надрукована в літе
ратурознавчому збірнику Белградського уні
верситету «Прилози» за 1964 рік.

В популяризації сучасної та класичної ук
раїнської літератури значну роль відіграють 
культурно-просвітницькі товариства югослав
ських українців. Так, з нагоди 110-річчя з 
дня народження та 50-річчя з дня смерті Іва
на Франка видавництво «Руске слово» випус
тило книжку вибраних творів українського 
письменника, до якої ввійшли дванадцять 
оповідань та драми «На дні» й «Украдене 
щастя» (упорядник, автор вступного слова і 
перекладу діалектом югославських українців 
— провідний сучасний письменник Михайло 
Ковач). На сьогодні це найбільше видання 
творів Івана Франка, здійснене в соціалістич
ній Югославії. Цього ж року в журналі 
«Шветлосц» Роман Мизь виступив із статтею 
про Івана Франка «Співець боротьби й конт
растів».

Навіть зважаючи на те, що твори Івана 
Франка були видані словенською («Добрий за- 
робок» — 1911 і 1931, «На дні» — 1914, 
«В тюремному шпиталі» — 1931, «Панта- 
лаха» — 1931, «Домашній промисел» — 1932, 
вступ до поеми «Мойсей» — 1939, «Захар 
Беркут» — 1958), сербохорватською («Захар 
Беркут» — 1949, «Оповідання» — 1950), а 
також діалектом югославських українців 
(книжка «Вибраних творів» — 1966) — все 
ж ми повинні визнати, що це лише початок оз
найомлення з творчістю Каменяра, багатогран
ний художній і науковий доробок якого І сьогод
ні є вдячним полем для праці україністів 
Югославії.

Євген ПАЩЕНКО
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ЩЕ ОДНЕ 
НАДБАННЯ
В ШЕВЧЕНКІАНІ 
ЄНДЖЕЄВИЧА

T a r a s  S z e w c z e n k o ;  
Muzykant. Tlumaczyl Je
rzy Jgdrzejewicz. VVydaw- 
nictwo Lubelskie, 1977.

Видатний польський письменник Єжи Єнд- 
жеєвич (1902— 1975) — автор повісті про 
життя і творчість Тараса Шевченка «Україн
ські ночі, або Родовід генія» (вийшла трьома 
виданнями у 1966, 1969, 1972 рр.), низки 
шевченкознавчих статей, ряду польських пере
кладів поезій Шевченка та повістей «Прогул
ка с удовольствием и не без морали». «Ху
дожник» і «Музыкант».

Є. Єнджеєвич розпочав роботу над перекла
дами прози Т. Шевченка, маючи вже досвід 
перекладача творів Л. Толстого, М. Коцюбин
ського, М. Горького. Про те, що Є. Єнджеє
вич був готовий до перекладання прози Коб
заря. свідчать не тільки його післямови до 
перекладених повістей, але й статті, спеціально 
присвячені Шевченкові-прозаїкові. Особливої 
уваги заслуговує розвідка «Проза Т. Г. Шев
ченка польською мовою (роздуми переклада
ча)», надрукована в журналі «Наша культура» 
(Варшава, 1960, №  2). Є. Єнджеєвич виклаз 
тут свої міркування про стильові особливості 
прози Шевченка і проблеми її перекладу на 
польську мову. «Стиль творів Шевченка з 
погляду норм і естетики російської мови, на 
мою думку, бездоганний, свідчить про все
бічну освіченість і літературний талант пись
менника, — писав Є. Єнджеєвич. — Зустрі
чаються тут, щоправда, українізми і полоніз
ми, але їх можна вважати використаними сві 
домо для більшої виразності того чи іншого 
опису або діалогу, для передачі місцевого ко
лориту. Про те, що це один з улюблених ху
дожніх засобів Шевченка, свідчать численні 
діалоги в повістях, написані по-українськи». 
Ці лінгвістичні прийоми автора Є. Єнджеєвич 
рекомендував передавати в перекладах до
слівно, але у польській транскрипції з одно
часним перекладом польською мовою у знос
ках. Лексику Шевченка він вважав за по
трібне відтворювати лексичними засобами 
польської мови другої половини XIX століття. 
Торкаючись питань синтаксису, Є. Єнджеєвич 
писав: «Поділ тексту на речення я залишив 
такий самий, як в оригіналі, застосовуючи 
перестановку слів (з міркувань фразеологіч
них або синтаксичних) тільки в межах окремих 
речень».

Вірність Є. Єнджеевича проголошеним 
творчим принципам, уважне ставлення до 
мовно-стилістичних особливостей оригіналу до
помогли йому вірно відтворювати прозу Шев
ченка польською мовою. Про це свідчить і пе
рекладена Є. Єнджеевичем повість «Музы
кант», що її Люблінське видавництво опублі
кувало вже після смерті перекладача в 1977 р.

Порівнюючи оригінал «Музыканта» з пе
рекладом, переконуємося, що Є. Єнджеєвич 
майстерно відтворив ідейно-образну структу
ру повісті, дбайливо поставився до передачі 
стилістичних особливостей оригіналу. Похвали 
заслуговує і вдало складений Є. Єнджеєви- 
чем коментар, яким завершується видання.

Теоктист ПАЧОВСЬКИИ
Л ь в ів .
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Виставка болгарської рукописної книги 
X—XVIII ст., яка експонувалася в Києві у квіт- 
ні-травні ц. р., стала помітною подією в куль
турно-мистецькому житті республіки.

Найдавніші болгарські рукописи — це твори 
церковно-дидактичного характеру, а також різ
ні за змістом збірки повістей і повчань. Найдрев- 
ніший болгарський експонат-оригінал на вистав
ці — «Єиинський апостол» XI ст.; майже всі ін
ші рукописи X—XI ст. були представлені в фо
токопіях, оригінали їх зберігаються в різних кни
госховищах світу. X—XI ст. називають Золотим 
віком болгарського книжкового мистецтва. З'явля
ються численні переклади візантійських книг, а 
також оригінальні твори староболгарських пись
менників: Климента Охридського, Константина
Преславського, Іоанна Екзарха, Чорноризця Хра
бра. їхні твори з'являються незабаром у болгар
ських, староруських і сербських списках.

В епоху візантійського панування (1018—1185) 
розвиток літератури загальмувався, але не при
пинився. Поширюються народна апокрифічна і 
богомильська літератури. Рукописні збірки при
крашаються самобутнім тератологічним орнамен
том, органічно пов'язаним з текстом.

Особливу увагу відвідувачів виставки привер
тали книги XII—XIII ст., представлені в оригі
налах «Слепченський апостол», «Костендиль- 
ський палимпсест», «Болонський псалтир» з ху
дожньо виконаними заставками і «Добрейшово 
євангеліє», прикрашене мініатюрами (на одній з 
них зображений сам переписувач Добрейшо).

Нове піднесення болгарської літератури наста
ло в роки Другого болгарського царства (1185 —
1396). В цей час поширювалася придворна літе
ратура, окрім цього ряд творів розвивали ідеї 
споглядально-містичної філософії. «Четвероєван- 
геліє царя Івана Александра» (1356) містить 
триста шістдесят шість мініатюр та заставок, 
виконаних в нововізантійському стилі.

Епоха турецько - османського панування 
(XV—XVIII ст.) завдала тяжкого удару розвитко 
ві болгарської літератури: письменники залиша
ють поневолену батьківщину, оселяються на Ру
сі, в Румунії, Сербії, порожніють болгарські культурні центри. Але літературне 
життя не завмирає. Виникають нові болгарські осередки культури на заході — 
Рильський монастир, Софія, Враца. Книга демократизується, мова її стає ближчою 
до розмовної, змінюється правопис. В оздобленні рукописів переважає балкаи- 
ський «плетений» орнамент (у ньому відбився східний вплив арабескового узору). 
Сімнадцяте століття було позначене демократизацією літературного життя Болга
рії. Важливим освітнім центром став Етропольський монастир св. Трійці. Створю
ються і поширюються дамаскінські збірки, мова яких вже наближається до 
розмовної.

Болгарська книга XVIII ст. поступово долає середньовічну традицію. Набува
ють надзвичайної популярності збірки змішаного змісту, написані народною мовою. 
З'являються письмовники, граматичні та історіографічні твори. Серед авторів на
званого періоду вирізняється Паїсій Хилендарський — автор «Історії слов’янобол- 
гарської» 1762 р.

Виставка болгарської рукописної книги X—XVIII ст. поглибила наше розумін
ня історії болгарської культури і стала внеском у зміцнення братніх болгаро-ра- 
дянських зв'язків.

Протягом двох днів у музеї проходив симпозіум болгарських і радянських на
уковців на тему: «Болгарська рукописна книга і російсько-болгарські зв’язки в 
галузі книжкової справи».

ОЛЕКСАНДР КРИЖИЦЬКИИ.
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БОГДАН ЧАЛИЙ

ЛІДА ПЛАХА
І

\ЧОРНИЙ РЕЖИСЕР * У

Лідочко, Лідо... А ніби чується —  Л і д і ц е ,  чеська Хатинь. Ліда ПлахаІ Спрагло й 
ласкаво звучить, ніби Прага. Мила сучаснице, мужня жінко, давно збираю по зернятку 
образ твій. Зачарований, зачудований красою душі, лицарською незрадливістю.

Звідки характер буремний в тендітної жіночки? Від матері, Марії М’ягково? з 
Мєстця-Кралова? Чи від батька, Зогожила Плахого, битого бідою хлібороба? Горда, 
кРУта# мов божий грім, батькова натура. Взяв за жінку не дівку, висватану ріднею, 
а матір трьох дітей, вдовицю фронтовика першої світової Анджея Голего. Гарний, 
коханий був Голий, Плахий —  ще миліший, життя! Четвертим пташеням знайшлася ти, 
Лідочко, крихітним та в'юнким, зухвалим і співучим. На ніжки сп’ялась, батько дав за 
держак коси потриматися. Вчепилася рученятами, зайшлася сміхом. Потім вивчилась 
хвацько трави косити. Мов справжній косар.

Понад два десятиріччя теплиться в серці ім’я твоє. Ніби знов бачу біля уславле
ного театру чепурну жваву артистку, що поспішає на репетицію.

Любов! Так зветься аеропорт, з якого ми вилетіли до Праги майже чверть століт
тя тому. А перед тим —  фатальна зустріч у Мінську. Діна, тоді ще Шпакова, грала 
Ліду Плаху в щойно поставленій п’єсі на героїчну тему —  «Прага лишається моєю...» 
Познайомилися випадково, та одразу збагнув усім єством, що вирішилась моя доля.
У весільну подорож вирішили поїхати до Чехословаччини.

Представник фірми «Чедок», огрядний чех, пропахлий тютюном від голови до п’ят, 
помчав до телефону. «Вам потрібна Ліда Плаха? Як не знати, працює в Національ
ному, грала саму себе. О, це славетний театр, хочете відвідати? Душа народу! Між ін
шим —  фрески Алеша й Гінайса. Як вас представити соудружці Ліді? Колишні політ
в’язні Равенсбрюку чи просто— шанувальники Фучіка?»

Чим плутаніше я пояснював, тим енергійніше на знак згоди й повної компетентно
сті кивав хоботом цей добрий слон.

—  Соудружко Лідо! —  долинуло з телефонного закутка. —  Честь праці! Наздар! 
Прошу вас у готель «Париж»! їх двоє, із Советского Свазу. Пам’ятають вас ще по конц
табору. Перебили варту, втекли, підірвали кілька ешелонів. Чоловік і жінка. Хоч трохи, 
той, нервові, або закохані...

Тут я вихопив трубку з рук симпатичного гіда, справжнього брехуна, щоб внести 
ясність, вибачитися перед тобою, ще незнайома Лідо. Цей тлустий баламут перемішав 
святе з грішним, претендуючи, однак, на деяку спостережливість. Найзрозумілішою для 
нього виявилась білоруська мова. Збагнув, урешті-решт, підкреслений точним акторсь
ким жестом Дінин виклад суті справи. Гучно зааплодував посеред ресторану, в якім 
готувались обідати. Найсмачнішою стравою з його волі стала звістка про те, що біло-
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КарлІв міст через Влтаву, споруджений в XIV ст.

руська актриса Діна Шпакова грала в мінському театрі славну пражанку Ліду Плаху. 
До столика підлетів гнучкіший за придніпровську лозину юнак-офіціант з гігантською 
порцією морозива і празьким тортом. «Частує «Чедок», добра хуть!» —  сонячно про
співав хлопець. Але зненацька змовк, побачивши при вході елегантну жіночку. Світлий 
костюм, хлоп'яча зачіска. Погляд великих жвавих очей ніби в наш бік, до вікна. Дещо 
осторонь поштиво тримався високий на зріст сивий чоловік, стомлено спираючись 
на чорну палицю.

Офіціант-соліст видобув мало не з-під землі два стільці. Чоловік і жінка рушили 
до нас, усміхнені, якісь урочисті. Чеський геній сфери обслуговування проспівав з особ
ливим піднесенням: «Добри ден, честь праці, соудружко Лідо!» Представник фірми «Че
док» злетів на рівні ноги з кухлем пива в простягнутій руці. Та завагався з тостом, щоб 
знову чогось не наплутати. На його широкому лагідному обличчі, ніби фарби в гарячій 
воді, змішалися сумніви з подивом. Невже ці люди стрілися вперше? Стільки радості, 
щирих емоцій! Ліда Плаха й жінка з косою до пояса обнялися міцно, мов сестри. Нічо
го схожого на офіційне знайомство й поміж чоловіками. Потиск рук, радісні вигуки. 
Зденек Шаврда, профорг Національного театру, твій, Лідочко, чоловік сяяв чистими ве
селими сивинами, мов велетенський світлячок. Ти кепкувала трошки з нього: «Випро
стайся, Зденеку! Забудь про свій зріст. Знайте, на людях кажу на нього «тато». Дідо
чок мій майже святий. Але вірний, в боях порубаний козак, нам кращого не треба!»

Золота стояла осінь, тепло гралась першими сивинками «бабиного літа». Промива
ла сонцем вікна будиночків, де жінки в обід ліпили брамбурові кнедлі, округлі варени
ки із сливою-венгеркою. Палахкотів багряно пагорб Петршин, у бузкових нетрях якого з 
передчуттям весни шаманствували закохані. Справді, злата Прага! Ліда легко, весело 
йшла, мов линула за піснею. «Знаєте, якої часто співав Фуч«к?» І попливло над крутим 
пагорбом, мов бойовий димок дитинства: «По долинам и по взгорьям шла дивизия 
вперед, чтобы с боя взять Приморье —  белой армии оплот». Фучікових улюблених 
виявилося стільки, що вистачило б на подорож навколо земної кулі. Відчував, що мало 
проживе, хотілося наспіватися! Він знав, за твоїм, Лідо, свідченням, і наші, українські. 
Особливо цю лагідну, їй років п’ятсот. Про добру жінку, покривджену чоловіком-пия- 
ком, що втекла за Дунай і вернулась вночі додому —  до побитих горшків і переляка
ної дітвори. «Не буду бити, буду любити, бо горе жити самому...» Любив повторювати 
Фучік.
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Ледь потомлені прибилися до тихого ресторанчика, потамували спрагу добрим пи
вом. Невже це саме —  той? Затишний мирний будиночок. Сюди гестапівець Бем приво
зив Ліду Плаху з Панкрацу —  стрічати схід сонця. Он де він, той столик, у лівому кут
ку. З цього місця найкраще видно Прагу. Сонце, доступне всьому живому, просте не
бо, рідний краєвид —  усе це Бем робив знаряддям катувань. Ти сідаєш, Лідочко, на 
свій, на той самий, стілець. Бемів, природно, лишається вільним. З гіркою іронією 
вдивляєшся в людину, яку ми з Діною лиш намагаємося уявити. Кашкет з лискучим ко
зирком. Чорний мундир, дубовий хрест від сапатого фюрера. Особисто вручав, любив 
Бем похвалятися. Де ж лице, лким воно було? Жодних реальних рис. Блиснуло колюче 
ліве око, це сіла на стінку оса. Переповзла, намалювавши праве. Знов сліпа, мертва 
тінь під залізним нудним кашкетом. Лиш ти, Лідочко, гостро бачиш його обличчя. Гар
но окреслений ніс, неарійські жовтаві очі й малесенькі, ніби прищулені вуха. Зверта
єшся, мов до живого, тут присутнього.

«Певна, що ти не зник з лиця землі, витончений талановитий кате. Вислизнув, одяг 
змінив, біля мистецтва пасешся. Ще й, можливо, розводишся про волю особистості і 
про людські права».

Мовчимо з Діною, тамуємо подих, щоб не втратити чогось важливішого за чемну 
відповідь на наші запитання. Сидимо, вивчаємо осу, що, наче клоун, витанцьовує на 
склі. Поки знов спроквола народжується співучий Лідин голос:

«Гранчастим сталевим прутом бив мене двічі на тиждень білявий Фрідріх, колишній 
ветеринар. Якось уночі, зробивши антракт, розповідав про різні породи собак. Особли
во любив кудлатих шпіців, лікував ?х за добрі гроші. Справжня була робота, зовсім 
чиста. А-гей! «Чи думав я, солідний чоловік, що доведеться, мов хлопчисьчозі, мучити 
миршаве кошеня?» От до чого довели чесного бюргера, друга тварин, розпрокляті 
комуністи! Знову брався за прут. «Виказуй явки, бо приб'ю одним ударом! Прізвища, 
псевдоніми! Викладай, що знаєш, усе знадобиться. Ось тобі за фюрера, за рейх, за 
фатерланд! За моїх милих, незабутніх шпіців!»

Я не кричала, чи, може, так здавалося Фрідріху. То була чудодійна пісня, мов нар
коз. Справді ставало легше, співала до непритомності: «Товарищи* в тюрьмах, в за
стенках холодных, вы с нами, вы с нами, хоть нет вас в колоннах!» Смердючим потом 
стікав кат. Падала і я в забутті на закривавлений матрац. Заходив елегантний Бем, 
гестапівець-психолог. Сідав поряд, не знімаючи плаща, шеврових вузьких рукавиць. 
Важко зітхав, поки ковтала покусаними губами справжню пахучу каву.

—  Не мучте Фрідріха, фрау Лідо, —  тихо казав Бем. —  Ніч не спатиме сьогодні 
цей добрий чоловік. Думаєте, йому приємно? Виконує наказ! Чесний міщанин, батько 
кількох діток, що ви з ним робите, фрау Лідо? Застосовуєте до простого солдата вищу 
форму жорстокості. Зовсім озвіріє через вашу впертість. Як він лікуватиме після всьо
го бідних цуциків, коли скінчиться війна? Він їх просто всіх підряд душитиме, чи не 
правда? Згляньтеся, молю вас, над фельдшером-ветеринаром! Знаєте, фрау Лідо, —  
я теж —  міщанин, хоч за фахом трошки мистецтвознавець. Що таке міщанин, замислю
вались чи ні? Це пробуджений для великих справ геній із скромними від природи здіб
ностями й необмеженими правами. Хочете, я принесу вам Достоєвського? Обожнюю, 
фрау Лідо, Раскольникова... Закон, право сильних, станова вісь історії. Фюрер позба
вив нас будь-якого донкіхотства. Даремно борсаєтесь, ну, день іще чи два. Хто таке 
витримає, навіщо? Здаєтесь мені, фрау Лідо, цікавою особистістю. Зберегти б для 
майбутнього ваш генетичний код! Народили б сильних особистостей, під нашим керів
ництвом! Утріть обличчя, ось хусточка. Знайдіть у собі справжню мужність, порвіть із 
рабською залежністю від мертвих догм.

—  Віз мене Бем сюди, на Петршин. Обід з шампанським, устриці. Перед очима 
—  рідна Прага. Тут —  не агітував, не вмовляв. Удавав із себе лірика й декадента, без
надійно розчарованого в людях. Гітлера немає, але Бем... Ось кого слід розпізнавати 
своєчасно.

Впали сутінки, заграв оркестр. Не приголомшливо, з тихою грайливістю. Жінки 
враз стрепенулися до танцю, круто змінився настрій. Я закружляв із Лідою, полька, 
вальс. Цей лоскітливий рух наповнював щастям, радісним відчуттям і тривогою. Хто 
міг підняти руку на це чарівне створіння? Стигла кров від самої думки, що сталевий 
прут у руках фашиста здіймався над людським щастям. Шкодував, що так раптово ур
валась Лідина розповідь. Спробуй дочекатися, поки знову спливе спогад про ті жорсто
кі дні випробувань.

Боляче, Лідочко, розумію. Терпляче ждатиму простої несилуваної інформації. 
Але ж так замало часу.

Діну вів у танці велетень Зденек Шаврда, кліпав лячно білими віями й оглядавсь 
на свою променисту дружину.
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Ліда Плаха (ліворуч) та білоруська артистка Ціна Шпакова. 1955 рік.

Легко стало «Чедоку», славній, гостинній фірмі. Економія аж на двох туристах! Ба
чив нас лише зрідка бурхливий гід, схожий ьа велемовного слона з дитячої казки. 
Виробили (разом з Лідою і Зденеком) власну програму, сімейну. Свято винограда
рів у Карлштейні, от де натанцювалися! Сотні кілометрів пішки по мальовничій Пра
зі, шкода, що ніг запасних не було. Від пагорба Віткув з Яном Жижкою, від мав
золею Клемента Готвальда —  теж на своїх власних до Виноградів. Майже пів-Європи! 
Бурхливим морем здалась Старомєстська площа, де народ у сорок восьмому дав гід
ну відсіч контрреволюції. Музей Леніна, виповнений дитячими голосами. Побували 
на заручинах у міській радниці, на кладовищі в Ольшанах. Завжди свіжі квіти на мо
гилах воїнів-визволителів. Трошки осторонь, у кушах бузку, під важким дерев’яним 
хрестом —  прах поета-піснйра Олеся.

Ось і Горні Стромкі, чотири. Дім Ліди Плахи, Зденека Шаврди та їхніх дітей. Ву
лиця Гірських Дерев —  тобто Горні Стромкі. На фасаді —  меморіальна дошка, зов
сім невеличка. «Тут у 1941— 1942 роках працював підпільний ЦК Компартії Чехосло- 
ваччини». Квартирка на третьому, дві кімнати. Господарює тут розважливий, дуже 
солідний хлопчик, Зденек-малий. Скільки ж років йому? Три-чотири! Щось будує з 
кубиків, мугиче пісеньку. Не звертає на батьків жодної уваги.

—  О, Зденку, як тобі самому, бідне дитя? їсти хочеш, а-гой! Де ж та Зузка роз
бійниця? Знову кудись повіялась, хоч ти гвинтиком прикрути її до стільця!

Заклопотаний грою Зденек врешті помітив нас, по-дорослому, з гідністю поруч
кався. Вільно володів російською мовою, навіть трошки «окав», як волжанин.

—  Ходімте, покажу яблуневу гілку з квітами. Мамі Ліді радянський солдат пода
рував, коли фашистів розгромили.

Виліз крекчучи на стільця й без запрошення прочитав вірш С. Маршака, про чоло
віка забудькуватого, що проживав на вулиці Басейній.

Завжди сам, у країні іграшок і барвистих книг, працьовитий маленький чех з ак
торської сім’ї...

На стіні —  портрет бороданя, в якому не враз пізнаєш Юліуса Фучіка. Таким зай
шов сюди, на явочну квартиру ЦК, редактор газети «Руде право», щоб залишитись
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у ній на довгі місяці. В той час партія зазнала жорстоких втрат, трагічно загинув 
перший склад Центрального Комітету. Лютував, нишпорив скрізь «чорний каратель» 
Гейдріх, скрізь шукали Фучіка. Повз наїжачених шпиків бігало метке дівча, зв'яз
кова ЦК Ліда Плаха, вісімнадцятирічна комуністка. Поновлювались контакти, випуск 
партійної преси. З волі Фучіка розшукала Гонзу Зіка й Чорного, тертих, в’юнких 
підпільників. Поряд з резиденцією Франка з’явились комуністичні листівки. Зростав 
опір загарбникам.

Зденек Шаврда схопив бутля, побіг за пивом. Ти, Лідочко, накривала на стіл, при
бирала розкидані по підлозі книжки, мовби вибачалася за недоглянутого сина.

—  Горе з батьками-акторами, правда, Зденку? По репетиціях, по гастролях! Що з 
нього виросте —  не знаю. Удвох вони, з цією розбійницею Зузкою... От була кумедна 
історія! Мчимо на репетицію, а Зузка в школі. Зовсім малого Зденка ні на кого лишити. 
Сусідам дзвонили, вдома нема. Що робити? Внизу, як ви бачили, палісадник, дві лавоч
ки там, досить затишно. Поставили серед квітів колиску з хлопцем, ключ від квартири 
повісили поряд, на цвяшку. І папірця за двома підписами такого змісту: «Люди! Цього 
малюка нікому доглянути, всі працюють. Зробіть ласку, нагодуйте десь за дві години. 
Ключ від квартири —  ось, перед вами. У шафі знайдете хліб і цукор, масло в холодиль
нику, каша —  в синій каструльці на плиті». Вертаємося, у скверику повно людей, до
бровільних нянь. Виручили пражани!

Видно звідси Панкрац, сірий куб на пагорбі, колишню цитадель фашистської не
волі. Тринадцять місяців за тими гратами! Не дотягнешся до них, було, скаліченими ру
ками, щоб хоч глянути на рідний дім, де проживала чесна трудова сім’я. 1 сестер схо
пило гестапо, чекали вироку.

Лютий сорок другого. Горні Стромкі, чотири. Вулиця Гірських Дерев. По одному 
збираються комуністи, за всіма правилами конспірації. Суворі, заклопотані бійці, надія 
народу. Стисла розмова, короткі партзбори. Серед небагатьох питань —  прийом до 
партії. Одноголосно: «Ліду Плаху, зв’язкову ЦК, прийняти до Компартії Чехословаччи- 
ни». У батьківській хаті! І не було в цьому статутного порушення.

Двадцять другого травня вдерлися гестапівці. Фучіка й Ліду Плаху —  в Панкрац. 
Бій тривав рік, щодня, щогодини. Бем і Фрідріх. Сталевий прут і шампанське. Нелюдсь
кі виснажливі муки.

Вночі пробуджували відром холодної води. «Вставай, причепурись, шеф тобі гре
бінця прислав!» —  Лайка і регіт. На порозі знову Бем.

—  Рано пробудив, фрау Лідо? Стріньмо сонце разом, трошки розважитесь. Фрід
ріх, ви б хоч провітрювали, дух бойні! Гарна сьогодні, тепла ніч. Послухаєте, як співа
ють дрозди. Ваш виклик, фрау Лідо, стає нестерпним. Читаю в нім пряму зневагу до 
нас, тимчасово озброєних, чесних міщан. Правда, Фрідріх? Та придивіться ж, він зараз 
заплаче, цей щиросердний ветеринар. Чесно скажу, принижує ваша зверхність, барське 
презирство, ніби ми— не воїни фюрера, а якийсь плебс, раби...

Пригадую, як вразили мене, молодого тоді киянина, Фучікові слова: «Знала бага
то —  і не сказала нічого. Жінка з найміцнішого металу... Бережіть її для партії». Це з 
«Репортажу під шибеницею», який я читав одним із перших, в редакції журналу «Віт
чизна», з рук Леоніда Первомайського, щойно демобілізованого з армії. Ліда Плаха!—  
Часто повторював уголос. Подобалося, як звучить!

Потім —  камера смертників у Пльотцензее. Найстрашніше —  пацюки. Пруть і 
пруть із нір фашистськими рудими ордами. Владно точать усе підряд. Арештантський 
халат, гнилу взувачку. Нічим відбиватися, кричати —  несила. Наглядач ранком вручає па
пірця, «виклик до суду!» 19 серпня 1943 року. Глянь, які законники! «Порушується спра
ва про звинувачення Юліуса Фучіка, Ліди Плахи...» Чого ждати від фашистського суду? 
Враз земля здригнулася, вдарили їхні зенітки. Вибухнуло поряд кілька бомб. Радянські 
літаки! Впивалася, мов далекою піснею, голосом їхніх моторів. Шелеснула в нори пацю
ча рать, не подобається! Молилася, всім єством тягнучись до вікна, маленького, як ікон
ка над маминим ліжком: «Рідні мої, не шкодуйте бомб на фашистське лігво! Нищіть 
святим вогнем! Від своїх бомб з насолодою смерть прийму. О, молю вас, молю!»

Холодна, напівтемна зала. Порожні лави. Ні захисту, ні свідків. Двоє на лаві під
судних —  Ліда й Фучік. У чудернацьких кріслах із свастикою —  пацюки в червоних 
мантіях, гітлерівські судді. «Это есть наш последний...—  прошепотів Фучік.—  Тримайся, 
дівчинко!» Останній промінь його очей. Зітнули світлу голову сокирою, в тюремному
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дворі. Скільки втратила партія таких талантів! відчули потім. Юліус Фучік, він судив 
фашизм, як Димитров. Затаврував перед судом історії.

—  Мене —  теж до страти. Під сокиру. Але вирішили в останню мить ще помучити. 
Заслали до Равенсбрюку з поміткою: «Повернення небажане». Радянський солдат у 
день визволення підняв над головою, носив, мов дитину, така легка була.

Юло, Юло, він так хотів, щоб я стала артисткою. Перший мій режисер. Ще коли 
вдвох гуляли по Празі. Фучік грав респектабельного «фольксдойча», а зв’язкова Ліда 
—  його капризну доню. Сотні складних етюдів перед єдиним достойним глядачем —  
шпиком. Вчив мене Юло співати й декламувати довгими вечорами підпілля. Гарно знав 
теорію театру, викладав мені навіть сценічний рух.

По війні режисер Індржих Плахта запросив до пересувної трупи. З захопленням го
тували перший спектакль про Фучіка. Ой, і гастролі ж були! Зголодніла по справжніх 
національних видовищах щойно визволена Чехія! Уявіть собі, як стрічали нас! Зовсім 
молода артистка Ліда Плаха в ролі антифашистки Ліди Плахи. Відтворювалися вже на 
сцені випробування близьких літ. Може б, нині й задумалася, чи грати Ліду Плаху. Хай 
би інша, більш досвідченіша актриса. А тоді —  самий лише жар душі, повномірність 
життя й мистецтва. Цей настрій принесла я і в драматичну трупу Національного дівад- 
ла.

Чеський Національний театр у Празі.

«Ой, гора, гора!» — - Зденек Шаврда теж робить вигляд, що співає. Насправді ж, 
включав найенергійнішу артикуляцію й одноманітно гув. При могутнім голосі, який цей 
чоловік пропускав через ковальський міх, він стопроцентно не володів слухом, від чого 
страшенно переживав. Чарівна людина, скромний цей чоловік, теж мав буремний горо
скоп неабиякої долі. Перед війною порвав родинні стосунки з батьками-багатіями. Ва
жко заробляв на хліб, вступив до комуністичної партії. Показав себе пізніш як від
важний боєць чеського Опору. Арешти й катування, героїчна втеча з концентраційного 
табору. Зустріч з Лідою. Спільна боротьба, трудна любов. Від першого, сумного шлю
бу—  в нього донька Зузка, вже школярочка. Нелегко було дівчинці полишити матір,
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особу складну, свавільну. Втекла до уважливого тата і Ліди, що стала малій без будь- 
якого сюсюкання вірною наставницею, рідною людиною.

Стрепенувсь, ніби від землетрусу, дім. Задзвенів прсуд на кухні. «Ховайте скло, 
Зузка йде!» —  вигукнув громово Зденек. Щось упало на кухні, розбилось, певно, на 
скалки. Гойднулась люстра ще тих часів, коли під нею збирався в повнім складі під
пільний Центральний Комітет.

—  Зузка прийшла, розбійниця! —  підскочила й Ліда.—  Зараз щось та устругне!
Зденек Шаврда сонячно спалахнув сивинами, швидко-швидко закліпав віями. Наче

летів назустріч доньці.
Вихорем вдерлося до кімнати русяве дівча, довгоноге, маслакувате. Живе втілення 

руху, жаавих несподіванок. Округле личко. Чорні очиці в скалочках сміху, спостережли
вої, доброї іронії. Кніксен-уклін убік гостя. Стримано й шанобливо. Батькам пояснення: 
«У приятельки затрималась. Ну, то й що? Вчили вдвох математику. Манічка, клятву даю, 
ще за мене тупіша. Товчеш, товчеш. Лиш заміжжя врятує цю Манічку від іксів та ігре
ків. Ви —  з Радянського Союзу? Тьотю Діно, справді ви грали Ліду Плаху? Важко було? 
Вся Прага вже знає!»

—  їсти сідай, Зузко-розбійнице,—  строго мовила Ліда.—  Знову щось —  на скал
ки?

—  Карафка,—  зітхнуло дівча.—  Стільки скла, ворухнутись боязко. Робили б це все 
з легкого, красивого металу...

Диво-дивне, як вона їла! Гаргантюа позаздрив би. Багато м’яса, селені, подвійна 
порція кнедликів, гора салату. Все зникло за одну мить. Жодної уваги на присутніх. Ра
зом з тим, у кожнім русі —  мила граціозність, легкість, ніжний гумор. Ми із захоплен
ням спостерігали цю сцену, втративши власний апетит. Спустошила всі тарілки, аж бли
щали. Встала, ніби маленька принцеса, строго приклала серветку до вуст. Що відчува
ли в цю мить батьки? Рідкісне поєднання —  критики й обожнювання. Мов полководець 
поле бою, Зузка владно охопила оком стіл. Спинила погляд на спорожнілому бутлі.

—  Збігати за пивом? Хто— зі мною? Може б, ви люб'язно дали згоду супроводжу
вати даму? —  Жартівливий порух голівки в мій бік.

—  Зуз-ко— Зуз-ко, знай міру! —  вигукнули синхронно Зденек Шаврда і Ліда Плаха.
—  Ну, то й що? —  Підстрибнула, мов кізка, й потягла мене до дверей.

Вела за руку провулком, мов давнього приятеіія. Звертання на «ви» їй здавалось 
надто офіційним. Я погодився, розмели віковий бар’єр. З акторською зухвалістю під
моргнула куценькою бровою.

—  Не сердишся? Ну, то порозмовляймо віч-на-віч. Пиво лише зачіпка, потрібне во
но мені. Слухай-но. В цій сім’ї я найкраще знаю російську. Читаю, багато вчу напа
м’ять. Знатиму досконально, як свою рідну. Але важко без мовного середовища. Аочеш 
бути моїм вчителем? (Я серйозно кивнув головою на знак згоди.) Писатиму тобі листи, 
давай адресу. Підправлятимеш граматику, аналіз за всіма правилами. При одній умові. 
Жодного слова навіть дружині! Правда ж, цікаво? Суперсекретна школа дружби між 
чоловіком і жінкою з двох братніх країн! Ну, то й що?

—  Славна ідея! —  вигукнув я, включаючись у гру.
Але Зузки поряд вже не було, літає вона, чи що? По той бік вулиці конфліктувала 

з рудим хлопчиком, який тримав на поводку патлатого кумедного собаку. Пес опирав
ся, весело гриз ремінець біля напруженої руки.

—  Людина ти чи португальський Салазар? Дай йому ніжку задерти! Тебе б отак 
вулицею проволокти без права на особистий інтерес!

Юний чех почервонів, аж ластовиння на носі згасло, мовчки, незло піддав Зузці 
коліном та все ж перечекав кілька хвилин, поки рябко біля куща неквапливо зображу
вав ластівку. Я дістав змогу продовжити так несподівано перервану розмову.

—  Це ж прекрасно, Зузко! Подобається твій план. Правду скажу, я в розпачі як 
журналіст. Обмаль часу, туристська програма. Допоможи, благаю. Все, що знаєш про 
Равенсбрюк, про Юліуса Фучіка, про першу зустріч з радянськими воїнами. В конверт 
—  і на Київ, разом з граматичними помилками. Уявляєш собі, який матеріал! Те, що я 
не встигну тут зібрати, довершиш ти, Зузко. Ось тобі невідкладне домашнє завдання.

—  Ну, то й що? —  проспівала Зузка.—  Не відкрутиться мама Ліда, все випитаю. 
Про мене згадаєш у книзі?

—  Поряд з Лідою, ви ж одна сім'я. З великою радістю...
—  І про любов писатиму. Що це за твір без справжнього кохання? В мене хлбпчик 

один намічається, із сусідньої школи. В нашій, на Виноградах, такі тюхтії!
—  Мій спеціальний кореспондент! Звучить?
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—  Гарно звучить. Але маю ще питання. Гадаєш, Лі да вже відвоювалася, мир і спо
кій? Знав би ти, яка боротьба в їхньому театрі намічається. Не розповідала Ліда? Наче 
робочих бджіл у вулику хтось перемішав із осами. Є в них і джміль, Чорний Режисер... 
Чув про такого? Тож бо й воно, не прогав за військовими справами нинішній день, без 
якого втратить Ліда Плаха.

Дивувала ця дівчинка зрілістю суджень, дорослою схильністю до складних узагаль
нень. Лишалась при цьому кумедним цибатим метеликом,‘окастим підлітком, тонесень
кою билинкою край життєвих шляхів.

Ми стояли в черзі за пивом і слухали горобців. Обліпили бузковий кущ сірі пухнас
ті грудочки. Як же дружно, як соковито вони цвірінчали! Зузка теж слухала, мов зача
рована, нескладну передосінню мелодію.

—  Про горобців теж напиши. Бачиш, які вони... серцем сонячні!
Наближалася наша черга. Довшав за нами хвіст акуратних дідків у новеньких, мод

них, майже юнацьких костюмах. Зберігали дивовижну стрункість, хоч пили пиво з ранку 
й до ночі. Шаруділи газетами, подумки розлітались по всій планеті. Жилаві празькі пен
сіонери.

—  Не уявляєш собі, як мама Ліда любить театр,—  тихо мовила Зузка.—  І дуже їй 
важко. Відтіснив Чорний Режисер на дрібненькі випадкові ролі. Злий і несправедливий, 
страшенно модний. Класові вороги роздмухують йому славу. Ліда Плаха й татко мій —  
це Паризька комуна. Оттомар Свейча-Дейча— Тьєр.

Внутрішньо я посміхнувся. О, невблаганний юнацький максималізм, мій дорогий 
спеціальний кореспонденте! Ну, обійшли твою любу матінку роллю, згодом кращу ді
стане. Це ще не трагедія, не класова боротьба! Щороку мільйони людей гинуть з голоду 
в різних кінцях планети. Інші мільйони трудівників важко виборюють свободу чи зне
магають від безробіття. Ти народилась для щастя, Зузко моя дорога, завтрашній день 
забезпечено! Є і хліб, і театр. Є надійна система, в основі яко? —  поезія, революція, 
чесна спілка мозолястих рук. Ну, а проблеми й суперечності —  їх постачатиме 
життя!

—  Мрієш про сцену, Зузко? —  запитав я.—  Драматичний театр, кіно? Не стромляй 
носа за куліси, передчасно розчаруєшся. Талановиті люди поміж собою часто в складно
му зіткненні. Несправедливі, заздрісні, навіть жорстокі. Це ще зовсім не значить...

Зірвалися горобці з куща, з криком розлетілись. їх налякав скандальний дзвін роз
битого скла. Зузка, замислившись, випустила з рук бутель. Засміялася і втекла. З газет
них глибин виринули на мить жилаві пенсіонери. Похитали головами, ах, молодь, мо
лодь, жодного уявлення про ощадливість!

Радісним був наступний день, зустріч із твоєю, Лідочко, названою сестрою, Йож- 
кою Баксовою. Новенька школа, де працювала ця славна жінка директором, сліпила 
чистотою, затишком, підкресленою зручністю всіх служб. Від тапочок при вході до 
крейдяних паличок —  кожен шкільний предмет знав своє місце, пишавсь повною ком
петентністю, любов’ю до порядку.

Солідніша Йожка, повніша, вельми міцна молодиця. Смішлива й жартівлива, так 
само закохана в пісню.

«Ой, гора, гора!» —  заспівали при школярах, посеред подвір’я. Ну, то й що, як ка
же Зузка. Хлопчики й дівчатка не звернули навіть уваги. Подумаєш, директор співає! 
Отже, настрій в Йожки хороший... Школярі справді аж лякали дисциплінованістю. Про
думана система відпочинку впадала у вічі. Стихійний вихід зайвої енергії —  з «малими 
купами» й потиличниками, стрибками через кілька східців й катанням на перилах, тут 
зовсім виключався. Вдовольняв усіх природний, добре обміркований, бадьорий ритм 
шкільного життя. Бігали, стрибали, крутились на турніку дівчатка й хлопчики у спортив
них костюмах. Інші стріляли з лука, грали у городки.

—  Гості з СРСР! —  і ми в обіймах розчервонілої, дзвінкої дітвори. Де й поділася 
стриманість, валили з ніг, щоб доторкнутись до двох киян, поділитись людським своїм 
теплом. Майже всі добре знають російську. Просять адреси київських шкіл, щоб листу
ватися з новими друзями. Ось вона, гордість Чехословаччини, життєрадісна талановита 
зміна! Осторонь стояли обнявшись дві чепурні гарні жінки. Не зломлені Равенсбрюком. 
Повні енергії, віри в людину. В комуністичні свої ідеали. Такими й несу через життя 
ось уже третє десятиріччя ваші привітні образи, любі чеські жінки, названі сестри—  
Ліда і Йожка.

В учительській смішлива Йожка раптом спохмурніла. Гарний стіл накрили господа
рі. Тістечка й пундики, наче квіти на клумбі, кава та бутерброди. Настрій був —  тільки 
співати, ніжно хвалити все побачене. Чого ж це замислилась Йожка, задиміла сигарет
кою? Ось що сказала тоді:
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—  Сподобалась вам наша дітвора? Справжні ростуть люди, духовно озброєні тру
дівники. Для оптимізму маємо всі підстави. Але, скажу відверто, іноді так тривожно. Чи 
не занадто ми довірливі й безпечні? Демократизм —  гарна річ, він у природі нашого 
ладу. Хай спілкуються справжні митці і вчені. їдьте, добрі люди, до нас, поділимося 
досвідом. Та й самі вдома не засидимось. Безліч інтересного, корисного на всіх мате
риках. Тільки ось що викликає сумнів. Зайдіть до будь-якого кінотеатру. Де й узялась 
гнила повінь низькопробних фільмів, напівпорнографічних. З художнього боку —  нуль, 
суцільна пропаганда капіталістичного способу життя. Сенсаційна каламуть —  герої та 
їхні вчинки. Але, погляньте, як живуть, наче в раю. Розкішні квартири, модний одяг, 
кричущий добробут, легка любов. Ніби не знаємо, як насправді. Хоч би з чаплінівських 
фільмів. Мов так і треба, ніхто й не огризнеться. А який шквал їхніх радіостанцій? За
клики до активних дій проти існуючого ладу, прицільний вогонь пропаганди. Австрійське 
телебачення спокушує своїми альковами. Прагне загнуздати молодь, збити з правиль
ного шляху. Щосуботи з Відня пруть сумнівні туристи, власне, ніким не контрольовані. 
В празьких крамницях хапають м’ясо, масло, інші продукти, які в них значно дорожчі. 
Нашим дітям лишають літературу, яку й до рук взяти соромно, за версту смердить. Все 
під прапором демократизму, ніби так і треба. Міщанин замислився, витягнув шийку- 
перископ, хто в світі більше з'їдає кнедликів, випиває пива? Сам аж розпух від ситості, 
дай ще більше! Між іншим, зацікавився мистецтвом, лізе в меценати, нав’язує свої 
смаки. Після розгрому контрреволюції на Старомєстській площі вже не кричить «Геть 
Готвальда!» Пробує пролізти в партію, щоб підточувати зсередини, як шашіль червоне 
дерево. Візьміть наш Національний театр. Завжди славився здоровою творчою атмос
ферою, високим художнім смаком. Нині втрачає народну основу, пускається рідних бе
регів. Де і взявся в них отой Оттомар Свейча-Дейча, сумнівний тип. Не затуляй мені ро
та, Лідочко, знаєш мене. Відтісняються революційні п’єси, російська, радянська класи
ка. Проголошуються геніями порхавки-декаденти. Підводять голови ті, хто фашистам до 
рота заглядав, щоб шкіру не попсували окупанти. Он як знову розцвів Той, Що Фото
графувався з Геббельсом. Є в нас такий, актор-ренегат. Вечеряв із гауляйтером, зача
рував імперського міністра пропаганди. Найбільший приятель Чорного Режисера. Так, 
між іншим, народ прозвав Оттомара Свейчу-Дейчу, шефа драматичної трупи. Знаєте, 
що він збирається ставити? Спектакль «Голі», з життя нудистів. У ролі головного Голого 
має виступити Той, Що Фотографувався з Геббельсом. Виникла дискусія, справжній 
скандал. Адже актори повинні грати в костюмах Адама і Єви! Схоже на провокацію. 
Ось побачите.

—  Не гарячкуй, Йожко,—  мовила Ліда.—  Розберемося. Щоб не здалося гостям, ні
би відступаємо без бою. Тиснуть на нас, класова боротьба! І найскладніша вона —  в 
мистецтві, бо його називає народ скарбницею віри. Нам хочуть підмінити коштовності. 
Не вийде!

—  Лідочко, пам’ятаєш Фучікові слова? «Національний театр —  серце народу. Хай 
воно стукає в наших грудях, тобто належить нам».

Ми з Діною лиш тактовно підтакували, мов новоспечені дипломати з братньої дер
жави. Внутрішні справи друзів ще не здавалися нам серйозною проблемою. Хоча й на
сторожували. Згадалася розмова із Зузкою. Вчора в готелі знайомий чеський поет 
вщент розніс Алоїза їрасека, закликав на всіх площах світу розкласти вогонь, щоб спа
лити на нім ненависні справжній поезії ямб і хорей. У повітрі відчувавсь якийсь дурман. 
Але, може, то просто —  «свинка»? Є така дуже смішна, загалом не страшна дитяча 
хвороба.

Люблю мости. Здаються мені крилатими створіннями, що підтримують безперер
вний зв'язок між минулим і сьогоденням над вічною рікою, спрямованою в майбуття. 
Можна й собі політати, якщо маєш час і охоту. Солодко глянути у воду з цієї крилатої 
висоти. Стільки відбилося в ній дивовижних облич, стільки сторіч!

Має міцні камінні крила дужий орел, старий орел —  Карлів міст. Гарно лине над 
Влтавою, над її острівцями, повними диких качок, тонкого чаїного крику. Важко з ним 
розлучитися! Вабить позеленілий камінь. Низка суворих фігур, вагомо приналежних до 
чеської поєної драматичних подій історії. Вдивляєшся в обличчя королів, напівлеген- 
дарних інфант з поетичними, ніжними іменами. Бачиш у них більше народної казки, 
мрії, ніж влади. Люблю Алоїза їрасека, милого збирача цих прекрасних легенд, в яких 
без зайвих амбіцій живуть і діють на рівних уславлені королі й повні гідності чеські 
трударі.

Гарно йти через Карлів міст у Національне дівадло. Нам відомо з Діною, що слу
хатимем Сметанову «Лібуше». Інтермеццо, перші акорди великого твору звучать для 
нас уже тут, над Влтавою, розкривають серця киян навстріч героїчній чеській історії.

Ми ще так мало знаєм про цей театр, а хвилювання наповнює кожну клітинку. Гор
да, гарна будівля, великі натомлені очі вікон. У приміщенні —  справжній вернісаж, зі
брання кращих картин класиків чеського образотворчого мистецтва.
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Ліда і Зденек Шаврда просять нас у дирекцію. Карел Желенський тягне дебелу ру
ку, перший повоєнний директор Національного. Стомлений, високий чоловік, схожий 
обличчям на заслуженого хлібороба. Розпитує про Київ, про наш оперний. «О, якби нам 
такі голоси!». Секретарка приносить каву, в келишках —  пахуча бехерівка. Шумно зай
шов Вітезслав Вейрашка, народний артист, вельми знаний у Чехії режисер. Чарував гу
мором, якоюсь чистою натхненністю, цей непідкупно дужий чоловік. «Ой, гора, гора!» 
—  взяв таким голосом, що долинув би й до Паміру.

Квитків не було й не могло бути. їх взагалі ніколи нема, особливо на «Лібуше». Цю 
легендарну оперу кожна чеська сім’я слухає щороку чи не все своє життя. Святинею 
вважається президентська ложа. Можна сюди лиш зазирнути з дозволу директора. Тут 
головний керівник держави відкриває серце музиці, удвох з дружиною, більш нікого.

Два місця для нас у директорській ложі. Внизу, навіть у проходах —  повно людей. 
Сільські бабусі в хусточках і колоритні дідусі, з усіх кінців Чехії. Місцеві каси продають 
«стоячі місця». З огляду на великий попит. Всі три дії, кілька годин на ногах! Вірять, що 
справжня музика приносить людині щастя!

Чеський Національний —  явище унікальне. Жива легенда, трепетний символ бо
ротьби, майже доля народу. Дивовижна його історія.

«Батьком чеського театру» нарекли чехи Йозефа Каетана Тила, автора п’єси 
«Фідловачка». В ній діяли прості, волелюбні трудівники, сміливо заявляли світові про 
свої права. Яскравий, демократичний твір став явищем громадським, революційним. 
Відтоді, з першої половини минулого сторіччя, розпочалася боротьба за створення 
чеського національного театру. Між іншим, пісня з п’єси «Фідловачка», створена ком
позитором Шкроупом, так полюбилась народу, що й нині живе в державному гімні 
Чехословацької Соціалістичної Республіки.

1845 рік. Провідні діячі чеської культури публікують відозву до народу про збір 
коштів на перше в Чехії театральне приміщення. Це було звернення до простих тру
дівників, селян і пролетарів, що вже відчули себе героями, свідомими борцями з ус
лавленого твору Йозефа Каетана Тила. Простий люд поширював підписні листи з ко
ротким заголовком: «Народ— собі». Імущі верстви спочатку іронізували: «Копійчані 
збори, набудуються!» Однак вагомим виявився той народний гріш.

Травень 1868. З усіх кінців Чехії до Праги рушили вози. Дужим оркестром рипіли 
колеса, сотні тисяч коліс. Перегукувались погоничі. Обмінювались куривом і піснями, 
добрим святковим-настроєм. По шляхах повільною лавиною —  коні й воли. Тісно ста
ло панським каретам та фаетонам, лаялися пихаті машталіри, важко пробиваючись упе
ред. Такої одностайності не пам'ятала ця земля з часів гуситських воєн. Що ж було на 
бідняцьких возах? Ні, не на продаж той дивний товар. Каміння, шматки граніту з місць, 
які найбільш прославилися в борні за незалежність Чехії. За легендою, відкрив цю зем
лю витязь Чех. Виїхав, кажуть, на баскім коні, з гори високої оглянув мальовничий 
край. Вигукнув: «Красна земля, житимуть тут чехи, хазяйновиті люди». Так от, зрубали 
дядьки вершину тієї гори, потягли до Праги кількома обозами. А ще були на тих возах, 
на простих хурах, біле вапно й курячі яйця для цементуючого розчину. Везли будівель
ний матеріал для підвалин Народніго дівадла.

Травень 1868. Церемонія закладин. Більшість міст і сіл надіслали своїх представни
ків. Друзі з братньої Росії, з інших слов’янських країн. З молотками й кельмами гості 
й господарі. Композитор Б. Сметана, відомий актор Йозеф їржі Колар. Лунає клич: 
«В мистецтві —  вічність!» Тисячі пражан з піснями вмуровують під майбутній театр 
вершину гори, яку топтав кінь витязя Чеха. Повільно зводився вимріяний храм культу
ри. Бракувало досвіду, не вистачало грошей, часто ошукували верткі, лукаві підрядчи
ки. Виручав простий люд, його ентузіазм. Через тринадцять років будівництво було за
вершене. Театр відзначався вишуканістю форм, елегантною їх простотою. Що роби
лось на відкритті! Здавалось, вмістився увесь народ, так тісно було. Яскравіш за теат
ральні вогні сяяли людські очі й серця. Вперше —  патріотична опера Б. Сметани «Лі
буше»! Важко було акторам, часто їхні голоси потопали в бурхливих оваціях. Переплі
талась чудова музика з почуттям всенародної гордості: «Змогли, побудували!».

«Народ —  собі!» —  золотом на фронтоні. А через два місяці театр згорів. Закри
вавила тиху Влтаву довга заграва...

Про те страшне горе, про той удар Юліус Фучік сказав пізніше так: «Якби сльози, 
що їх проливав чеський народ, дізнавшись про пожежу Національного театру, падали у 
вогонь, вони б його погасили. Плакали всі! Це був удар аж надто жорстокий. Та який 
сенс у сльозах та вболіваннях? Треба діяти!»

Тут же, на згарищі, пішли по руках листівки: «Народ —  собі», знайомий, точний 
девіз. «Невже складемо руки перед лицем нещастя? Нам потрібний театр, фундатор 
нації, розумієш сам! Чим можеш допомогти?» Вірнішою за золоту рибку виявилась
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народна копійка. Через два роки відбудували приміщення. Постало з попелу, мов каз
ковий птах, щоб прикрашати землю справжнім, народним мистецтвом.

Відтоді Національний театр —  це опера, балет і драма. Барвистий тріумвірат, су
зір’я творчих колективів. Розпочали творче життя з гострої критики ладу експлуатато
рів. Багатіла на цих традиціях бойова сценічна культура. Гарно йшли викривальні п'єси 
А. їрасека, Карела Чапека, Ф. К. Шельди. Додавала снаги російська класика —  Гоголь, 
Островський, Чехов, Л. Толстой. І, звичайно ж, Максим Горький.

Жовтень, 1902. Гучний успіх «Міщан» у Московському художньому театрі. Майже 
одночасно —  в жовтні 1902— показав їх і Чеський Національний. Дав п’єсі сценічне 
життя Ярослав Квапіл, талановитий письменник і режисер, художній керівник драматич
ної трупи. Головні ролі виконували корифеї чеської сцени, улюбленці народу —  Е. Во- 
ян, Й. Шмага, Г. Квапілова, Й. Мошна. Епохальним виявився спектакль! Образ Ніла-ро- 
бітника чимось перегукувався з героями «Фідловачки», стверджував віру в завтрашній 
день. Звідси й вагомий вплив «Міщан» на формування кількох поколінь.

До «Міщан» театр звертатиметься ще не раз. У сорокових роках (по війні) за по
становку їх взявся Індржих Гонзл, талановитий чеський режисер. Ще гостріші в його 
сценічнім втіленні соціальні акценти. Це був новий, відчутний удар по гнилому, віджи- 
лому, що вступало в конфлікт з омріяним сьогоденням.

Серед талановитих творів, що різко таврували міщанство, слід назвати й «Пісні ми
ру» Вітезслава Незвала, одного з найбільших поетів сторіччя, лауреата Ленінської пре
мії «За зміцнення миру між народами». Твір цей, в якім змагалися на рівних лірика з 
Гротеском, викликав різкі нападки реакційної критики і гаряче був підтриманий пресою 
комуністичною.

А в ті тридцяті роки серцями глядачів заволодів «Платон Кречет» О. Корнійчука, 
перше знайомство чехів із сильним радянським характером.

Поряд з драматургією Франтішека Грубіна та М. Стегліка успішно йшли в Націо
нальному п’єси Симонова, Псгодіиа, Вишневського, Арбузова, Дворецького.

Ще на початку сторіччя у Празі гастролював МХАТ. Вже за наших днів тепло прий
мала Москва кращих майстрів чеської сцени. Славна історія братніх творчих зв’язків. 
Навіть у коротенькім виклад!.

Театр —  інтернаціоналіст. Театр —  носій прогресивних ідей. Театр —  борець за 
права трудівників, за національний розквіт. Театр —  просвітитель, антифашист, активний 
будівник соціалістичного суспільства. Так складався образ празького Національного.

Пам’ятаєш, Лідо? Після «Лібуше» довго, мовчки блукали ми по Празі. Все навкруг 
було продовженням музики. Вузькі вулички, Влтава, замшілий водяний млин. Навіть 
пасмо білої піни на кухлі з пивом. І горобці в кущі, і старовинна бруківка. Загальмува
ли біля нічного кафе «Барбара». Є таке артистичне кафе.

Спустилися в комфортабельний напівпідвал. Горло здушив тютюновий дим. Круг
лий, важкий, наче ліверна ковбаса. Звабливий запах кави, яка парувала за кожним сто
ликом, міцна, гаряча. Чорні в’юни-офіціанти шугали туди й сюди. Спиртного вживали тут 
зовсім мало. Ще менше їли, затягались синім димом.

Приземлений реаліст, я замовив собі та Зденекові гуляш. Заздалегідь смакував, 
наперченим, духовитим. Цим будейовицьким чудом завше ділився зі мною бравий сол
дат Швейк, збуджуючи шалений апетит. Добре, що не замовив пива! Стався б пласти- 
ковий вибух із смертельними наслідками! Поява двох скромних гуляшів тут сприйма
лась, мов піддубенські частівки на спіритичнім сеансі. Спалахнуло кілька електричних 
дам з різнокольоровими віями, трагедійно зойкнули їхні очі. Блискучі акторки! Лиш 
деяким з них (певне, найбільш голодним) не вдалось приховати гучного ковтання на- 
біглої слини. Гуляш був і справді божественний. Запах його пікантної підливи на кіль
ка хвилин став панівним, пробуджував до життя цих заблудних дітей миршавої богеми. 
Тутешній кухар знав своє ремесло. А, можливо, просто скучив за справжніми клієнта
ми з традиційним, не модерним апетитом. З-поза ширми вистромилась голова в білім 
ковпаку і зникла. Невдовзі офіціант приніс ще по одній порції. «Безкоштовні,—  як по
яснив він, —  частує шеф!» їлося справді нам із Зденеком Шаврдою, наче двом Тілям 
Уленшпігелям та чотирьом Ламме Гудзакам, разом узятим. Аж приєднались до нас і 
Лі да з Діною. Хто це вигадав, що вечерю треба віддавати ворогозі?

Гарно їлося й запивалося, а треба ж було ще й дихати! Тютюновий чад, палахкотін
ня свічок. Згадалось, як змагалися ми в дитинстві, хто більше витримає. Затиснув ніс—  
і в воду. Сидиш на^дні, секунди здаються вічністю. От-от, здаєіься, вибухнуть легені, ку
лею летиш угору. Щось ніби схоже й зараз у грудях. Тільки ж як вискочиш? Розплати
тись треба! Етикет. Між іншим, ніхто й не кашляє, і не конає в муках. Невже людський 
організм в якийсь момент здатний обходитися без кисню?

Раптом заграв тихий маленький оркестр. Загомоніла привітно скрипка. Полегшало! 
Справжня, дивовижна музика несла в собі той світ, де є свіжа трава, кущ бузини, вес
няний дощ. Повільно рухався із «страдіварі» в руках чоловічок у чорнім смокінгу. Від
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столика до столика. Війнуло сві
жим повітрям. Ще б пак! Нас роз
важає перша скрипка, народний 
артист! В цім кафе щоночі труди
лись (кажуть, на громадських за
садах) провідні музиканти Праги.

З тютюнової хмари виплив до 
нас гладкий усміхнений дід. Зро
бив «мертву петлю» над Лідиною 
рукою ще й джентльменський 
«іммельман». Попри всі закони 
фізики був легкий, меткий, завод
ний. П'ять нових анекдотів виси
пав, як горох, проковтнув склянку 
вина, загриз горішками. «Як здо
ров'я?»—  спитав. І, не чекаючи 
відповіді, пірнув у другу хмару.

—  Пан Купка, —  з деяким запіз
ненням пояснила Ліда. —  Власність 
мав, ресторан на Петршині. При
гадуєте, Бем, Панкрац? Вилетів 
ще тоді в трубу, бізнесмен-невда- 
ха. Зараз очолив якусь овочеву 
базу. Запевняє, що знайшов себе, 
сповнений чудових планів, святої 
віри в гідропонний помідор. 
Зрештою, добрий чоловік, поза- 
класовий романтик.

Тут наш стіл раптово злетів уго
ру, забряжчав посуд. Келихи зро
били рокировку. Це зачепився за 
ріг крутим боком приземкуватий 
дядько з чорною циганською бо
родою. Чемно вибачився. Одну 
руку —  до серця. Другу з гроши
ма—  кельнеру в кишеню, дрібний 
гонорар за збиток. Ліду він знав, 
низько вклонився, виголосив пиш
ний монолог:

—  О, почесна громадянко Пра
ги, гордість нації! Безмежно ща
сливий бачити вас у цім задимле
нім храмі обранців муз і колишніх 
економістів! О, моя доня (прав
да ж, вона —  шляхетна!) просто 
обожнює ваш талант! Як занепала 
драматургія, де сильні жіночі об
рази, справжні матрони, здатні на 
вбивство з ревнощів, з ножем під 
плащем, з доброю отрутою в су
мочці із крокодилячої шкіри? Я 
ридаю щодня, бо нічого грати та
ким геніальним жінкам, як ви, о, 
божественна Лідо Плахо, і моя не
щасна дочка!

На високій ноті бородань за
кашлявся. Чиясь рука птахом ви
пурхнула з диму й повела галас
ливого мецената в інший куток 
кафе.

—  Відомий бакалійник, —  сха
рактеризував його Зденек. —  Цей 
добряче крутив, мав купу грошей. 
Європейський спекулянт-бариш- 
ник. Донька в нього справді ао- 
тистка, в нашій драматичній трупі.

Старомєстська площа в Празі. 

Будинок Чехословацької телестудії.
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Щось там, можливо, й теплиться, могла б грати, але вічно сичить: «О* колись татусь 
тримав гастроном...» Чи воно бачило? Ніби справді в ту пору був рай для всіх.

Двері —  навстіж. Ступив на поріг новий гість. Рудий піджак поверх светра, довгі 
руки. Сяйнули запонки на білосніжних манжетах. Штанці з-під праса, грубі черевики, 
підбиті білим каучуком. Модний, пружний панок. От тільки лице, вираз холодно? зверх
ності̂  одвертої зневаги. Важка губа, мов дот під кряжистим носом. Дві глибокі зморшки 
на випещених щоках. Банькаті очі з-під кущиків брів немов змагалися, яке з них біль
ше, уважніше, гостріше. Вдивлявся в людей не обома зразу, а кожним по черзі, ніби 
власним очам не цілком довіряв. Класичний тип негативної особистості. Для таких чор
ну фарбу тримав напохваті Віктор Гюго. Правда, зовнішність часто зрадлива. І в той і 
в інший бік. Он в якій скрині ховалася ніжна душа Квазімодо...

—  їх бін ганц ауге унд ор! —  виголосив гість німецькою в задумі, і повторив сам 
до себе.—  Я весь увага! Клянусь Святим Вацлавом, і тут нудьга...

В кафе запанувала тиша, замовкла музика. Новоприбулий мав неабияку популяр
ність. Різкий крок у глиб зали. Спинивсь на мить біля нашого столика:

—  Здрастуй, Лідо! Статтю в «Літерарних лістах» читала? Не підтримують тебе пись
менники. Казав —  не лізь! —  і рушив далі, де вже чекав накритий стіл. Чоловік цей 
якось дивно ворушив щелепами, неначе щось жував. Підняв два пальці вгору: «Цвай —  
гуляш! Склянку московсько?!» Офіціант включив ракетну швидкість. Гість впав на сті
лець, ніби на трон. Пальцями притиснув очі, щоб, конкуруючи, не повискакували з ор
біт.

—  Він замовив гуляш! —  простогнала дама за сусіднім столом.—  Як прекрасно, го
рдо тримається! Він неодмінно поставить «Голих», побачите!

Зала якось по-новому загула, всі замовляли гуляш, кожен просив горілки.
—  Хто вона, ця сильна особистість? —  запитали ми з Діною синхронно, як Доб- 

чинський з Бобчинським.
—  Оттомар Свейча-Дейча! —  вигукнули разом Ліда і Зденек Шаврда.—  Режисер 

сторіччя, як пишуть про нього на заході. Месія...
—  Щось від Адольфика в темпераменті...—  додала від себе Ліда.—  Той —  з єф

рейтора в фюрери...
—  Цей —  із суфлера в режисери! —  мовив Зденек Шаврда.
Оттомар Свейча-Дейча бадьоро пив, метлялася денцем угору склянка. Вже поряд 

з ним сиділи бакалійник і пан Купка. З’єднались сусідні столики. Наче магніт якийсь 
притягав райдужних дам, цих безвідмовних рабинь Мельпомени. Він вигукував: «їх бін 
ганц ауге унд ор!» І не слухав нікого. Говорив голосно, щоб чули всі:

—  Клянусь Святим Вацлавом, зроблю театр. Національний театр почнеться з мене! 
Годі обожнювати Станіславського. Геть донкіхотство, фальшиву цноту! Я вижену вас 
голими на сцену, мов овець, за законами внутрішньо? краси. П’ю за вас, донори мис
тецтва! За чисту кров на снігу!

Де й поділась традиційна чеська стриманість, ліричний спокій. Щось кричали ке
лихи й карафки, аплодували стільці, злякано гасли свічки.

—  Бессеменов, —  сказала Ліда. —  Пригадуєте, з Горьківських «Міщан»? Досить, 
пішли на повітря!

Фіолетова ніч красувалась над Прагою. Сипала зорі, мов золоті горіхи, в пелену 
чорних дахів. Зоряно, сонячно дихалось після нічного кафе. Нехотя вивільняв натомлені 
груди солодкавий, ядучий дим американських сигарет.

—  Що б ви зараз хотіли? —  спитала Ліда. —  Якби я була чарівником...
В ту ніч ми не лягали спати. Весело ділились враженнями. Вчотирьох зустріли 

сонце.

Перед тим, як пролізти в тирани, Оттомар довго виколисував у собі раба. Так. ска
зав про Чорного Режисера незабутній наш друг Вітезслав Вейрашка. Зазирнути б краєм 
ока в ту загадкову колиску, де викохувався в теплі й затишку енергійний син зозулі, 
майбутній кандидат у гені? від «тихо? контрреволюції» Оттомар Свейча-Дейча.

Так схотів празький гороскоп. Десь на різдво в пивниці стрів сажотрус Карел 
Свейча красуню Ельзу на прізвище Дейча. Здорова, як і він сам, ельзаска працювала в 
цирку. Круте ?? підборіддя утримувало палицю, з яко? гронами звисали акробати. Ельза 
голосно сміялася, пила багато пива й закусувала шпикачками, бо непогано заробляла, 
їй сподобався довгий Карел, що не сміявся зовсім, але ковтав чимало пива й закусував 
шпикачками, бо теж мав щось у гаманці. Познайомилися, Ельза плакала. Карел не питав, 
що в не? за горе. Він був щасливий. Другого дня купив мила, чимало зіпсував води, сті
кала з нього чорна, мов дьоготь. Хто хоч раз посидів у комині, зрозуміє, що таку жінку, 
як Ельза Дейча (прізвище останнього чоловіка), можна стріти лиш раз у житті. Прийшов 
до ?? квартирки з квітами, запросив у ресторан. Поки перевдягалася, тримав на колінах 
товстенького вередуна Тома, Ельзиного єдиного синочка. Любила його самовіддано ця
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працьовита добра мати. Сама шила для нього одяг, вбирала, мов лялечку. Скоро й по» 
бралися сажотрус із циркачкою. Зажили дружно й весело. Карел усиновив Оттомара, 
вухастого Томика, полюбив, як рідного, пісень йому співав. Про домовика, що живе в 
комині, все бачить, все чує, чесним людям робить добро. Дивно, що в такій сім’ї хло
пець ріс відлюдькуватий, байдужий. Досхочу їв і пив, ніколи не казав спасибі. Може, 
тому, що в школі дражнили Коменічеком, стидався батьків. Дивував закоханих Ельзу й 
Карела злою холодністю жовтих совиних оченят.

Потім вдарила по сім’ї криза. Із цирку —  в безробітні, сумний останній атракціон. 
Аж захворіла, багато плакала, так любила свою працю. Карел, на щастя, вистояв. На
віть у такі важкі часи хтось та мав чистити середньовічні комини, добряче на цім мис
тецтві розумітися. Перебивалися з хліба на воду...

Ельза вмерла від інфлюенци разом з ненародженою дитиною. Карел одразу зіста- 
рівся, рідко голився. Аж учорнів, ніби наскрізь просякнутий празькою сажею. Працю
вав, не знаючи спочинку, щоб Оттомар міг вчитися, щоб і на чарку трохи вистачало 
вбитому горем сажотрусові.

Балував пасинка, як міг, щиро любив, адже єдине Ельзине дитя! У відповідь: «Знов, 
тату, від вас тхне цибулею. Не підходьте до мене на вулиці!». Тихо сміявся Карел, це 
.була правда. Краще закусувати цибулею, ніж шпикачками, значно дешевше...

Треба віддати належне, хлопець багато читав. Сидів над хімією й фізикою, добре 
давалася математика. Інженер —  надійна професія, десь би на завод «Баті». Щось би 
винайти, вдосконалити, можна й розбагатіти! В чому сенс життя? Гроші, влада. Старан
но вивчав німецьку мову, входила в моду. Скрізь лаяли бошів, але ж техніка! Повчи
тися організованості й порядку.

Дружив Оттомар'з надійними хлопцями. Найбільше з Гансом Хюбнером, сином су
детського німця. Вірний був товариш. Разом із ним суперників із сусідньої школи так 
відчистили, зуби в мішок збирали. Гансів батько торгував книгами. Ніцше, Шопенгауер. 
Навіть «Майн кампф» погортали між ділом, от —  книженція! Інші крутять, вертять. А 
в ній —  прямо: той переможе, хто б’є дужче, крові не боїться. Невже, справді, тисячо
літній рейх? Що там про чехів сказано? Ще б перечитати. Вступив Оттомар до універси
тету. Жодних дівчат, сама наука. Привертав увагу старанністю, хвалили. Однокурсники 
цуралися: нудьгаї Та сірятиною він не був. Трошки малював, навіть писав вірші. Про 
Святого Вацлава, сильну людину та його камінного коня. Про свіжий вітер з Берліна, 
повний молодості, гострих весняних передчуттів.

За віщо ж той перший ляпас на Вацлавському Намєсті? Ну, кинув не зовсім вправно 
квіти під головний німецький танк! Від щирої ж душі. Певно, прошив би його з автома
та рудий танкіст, якби не вигукнув «їх бін ганц ауге унд ор!» Посміхнувсь есесівець, дав 
разок, другий коліном під зад, прохрипів весело: «Фольксдойч? Ну й артистГ Я зроблю 
з тебе справжнього клоуна, чеська мавпо!»

Невдовзі схопили під час облави як заложника. Три дні в темнім гнилім підвалі. 
За віщось били, топтали чоботами, хоч благав їх зглянутись бездоганною німецькою. І 
розстріляли б, якби не Хюбнер. Ганс витяг на світ божий, відмив, відпоїв, довго сміяв
ся: «Не потрапляй під колесо історії!» Друг хизувався формою лейтенанта, працював 
у комендатурі. Порипували на нім тонкі офіцерські ремені. Сміявся кожний прищик на 
масній фізії, чоловік знайшов себе! Хвацько міряв кроки, гучно бив по кобурі долонею. 
Оттомар здригавсь від цих різких рухів, відчув раптом гнітючий комплекс неповноцін
ності. А як змінився старий Хюбнер! Гречний книголюб з кінською щелепою став 
справжнім фюрером. Не говорив^—  наказував, аж з рота вилітало щось тверде. Безпе
рервно: «Хайль! Хайль! ХайльІ». Його призначив сам гауляйтер директором протекто- 
ратського театру. Ретельно взявсь за діло. Ось уже й кордебалет готовий, за маргарин 
та окупаційний хліб знайшлися танцюристки. Затанцюєш! Вів переговори з акторами. 
Одного з них, найбільш іменитого, ще більш —  боягузливого й безпринципного, пред
ставив Геббельсу, який з ним милостиво сфотографувався. За вечерею імперський мі
ністр виголосив гасло: «Чеським театралам —  націонал-соціалістичний темперамент!» 
Пробували фашисти загравати. Скоро збагнули, марна справа! Опір зростав. Горіла зем
ля під ногами окупантів.

Карел Свейча вбив сокирою гестапівця. Кажуть заліз до нього в кімнату через 
якийсь комин, бабахнув по голові. Приголомшений тим, що сталось, мирний цей чоло
вік повісився на чорній від сажі шворці тут же, край вікна. Оттомар доводив поліції, 
що то —  чужий йому чоловік, нерідний батько, просто вітчим. Знову —  Хюбнери. Під
твердили, старий взяв на поруки. Потім не говорив, люто сичав у кабінеті з великим
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портретом фюрера: «Слухай, сопливий дурнику, це —  востаннє! Клопоту нам з тобою! 
То з одноТ ями тягнеш, то з другої! Чим віддячиш, хлопчисько? Не думай, що рятую те
бе, як Гансового друга, викинь це з голови. Ганс Хюбнер —  німець. А ти хто? Сумнів
ний чех з препоганою біографією! Щастя, що маєш тверезу голову. Чимось ти все ж 
мені подобаєшся. Я підписав наказ, будеш суфлером у драматичній трупі. Текст краще 
визубрюй напам’ять, бо за неточність —  сам знаєш! Матимеш свинцеву крапку прямо в 
суфлерській будці. Не вішай носа, дурню, не трусись! Я вірю, ти —  сумлінний чех. 
Як щось не те, доповідай мені. Ясно?»

Оттомар надовго зник у затишній суфлерській будці. Світ клекотав, боровся. В 
жорстоких муках проливав кров. А цей —  втішався: безпечне місце, під надійною опі
кою! Старанно видавав на-гора чавунні монологи патріотичних п єс, духмяні репліки 
солдатських водевілів. З успіхом грав раба безсловесного, хюбнерового виконавця. 
Над головою мерехтіли чиїсь ноги. Тхнуло ваксою від хромових чобіт, кирзою німець
кої солдатні. Пурхали під носом черевички, до краю зношене акторське взуття. Хоч 
лічи знічев’я цвяхи на підборах. Ненавидіти? За віщо! Одні з них били, другі —  вируча
ли. Он куди зайшли, аж до Москви! Культ грубої сили, привілейованого народу. Але 
що ж далі? Довіку в суфлерській будці? Пересидіти! Ще гукнуть нагору, без нас не 
обійдуться. А якщо луснуть самі? Побачимо. Хтось інший визріє, тактовніший у праг
неннях. От тільки хімія й фізика... В чім утверджувати себе?

Перечитав гори п’єс, поточених пацюками, кинуті до підвалу книжки з історії мис
тецтв. Нищечком сміявся з постановників: «Ну й дуби, ці солдафонські режисери! Ні 
чорта не петрають!» Краще б міг...

Залетіла в суфлерську будку з якимось вітром листівочка руху Опору. Уважно пе
речитав: «Брати чехи! Триває чорна ніч фашистської окупації. За всю свою історію не 
знала рідна земля більшої небезпеки, важчого, огиднішого ярма. В перспективі —  
смерть соціальна, національна, фізична. Гітлеризм —  це повне знищення наших міст і 
сіл, усіх надбань людської культури. Але вихід є з трагічного становища, пломеніє зоря 
надії. Вже переходить у наступ Червона Армія, щоб зламати врешті хребет оскажені
лим гадам. Наш обов’язок —  бити фашистів тут, щоб хоч трошки допомогти війську 
Країни Рад. Ні дня без помсти, якщо ти справжній чех і чеський трудівник! Смерть ні
мецьким окупантам!»

Оттомар відніс листівку старому Хюбнеру, мовчки поклав на стіл.
—  Молодця! —  вигукнув Коняча Щелепа.—  Не підкачав. Це Ганс пожартував, кинув 

тобі в будку!
Тихий суфлер з лицем молодого' цезаря обминав акторську братію. І його обхо

дили: дивний тип. Щось глумливе прокльовувалось із совиних жовтих очей. Правда, й 
лиха нікому не робив, хоч знали, буває в Хюбнера.

Іноді ним цікавився однорукий Гонза, інвалід першої світової. Стромляв кудлату 
сиву голову в будку, просив закурити. В червоних поросячих вічках сторожа блимав 
знак запитання, хитався, наче стрілка компаса, розмальований шнапсом ніс. Дід сам був 
напівглухий, через те й горлав, мов глухому:

—  Вошивий Швейку, ще живий? Я тебе наскрізь бачу! Вилазь хутчіше з будки та 
витруси страх на свіжім повітрі. Навіщо книжки читаєш, очі псуєш? Чи пацюків навчаєш 
німецької грамоти? Чув новину? Знов заложників хапатимуть! Якогось їхнього бонзу 
вбили...

Сторожа кинули до концтабору за підривні балачки —  хтось доніс. Оттомар виси
дів, зберігся. На точних репліках, дивовижній пам’яті, виключному сумлінні. Суфлер
ська будка виявилась міцнішою за фронтовий залізобетонний бліндаж.

Лиш один раз несподівано зрадила витримка, коли тікали Хюбнери. Кинув Гансу в 
лице важкенький томик п’єс Шекспіра, мало не вибив око. Тут би йому й кінець, блис
нув парабелум грізною крицею. Не завагався колишній друг. Але старий Хюбнер по
клав руку на зброю:

—  Не гарячкуй, Гансе! Хай живе. Ще не сплатив, хлопчику, всіх боргів нам.
Оттомар кричав:
—  Стріляй, думаєш злякався? Клянусь Святим Вацлавом... Руді пацюки, заварили 

кашу й ходу! Сильні особистості! Капут, капут, разом із біснуватим фюрером! Ну, іх 
бін ганц ауге унд ор!

—  Не гарячкуй, хлопче! —  розважливо мовив Коняча Щелепа.—  Замість того, щоб 
дякувати, згадай... І взагалі, ми не військові злочинці—  інтелектуали. Ну, до зустрічі, 
влаштовуйся. Я в тебе вірю, хлопчику!

Свій рятівний сховок лишати не поспішав. Чуз у нім останні вибухи, моторошне 
«ура!», святкові голоси. Прислухавсь, як оживає справжній театр, переможно гримить 
над рампою тріумфуюча рідна мова. Інша перед носом взувачка, порепана й побита.
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Ліда Плаха в ролі негритянського 
хлопчика.

Безпідошовна, повоєнна. Що за люди прийшли? Напівголодні, але завжди піднесені, 
веселі. Удвох, утрьох зберуться, а вже мітинг. Кричать, розмахують руками. Через кож
не слово: «Готвальд, партія, соціалізм». Ось і ця в театрі з’явилася, Ліда Плаха. Щось 
про не? розповідав Ганс, а йому —  батьків приятель Бем. З Фучіково? компанії, дивер
сантка. Маленька, худюща, лиш зачепи —  вогнемет! Витягла за комір із суфлерської 
нори: «Здоров, підпільнику! Скількох фашистів доконав!». «Одному ледь око не вибив 
томиком Шекспіра!» —  пожартував Той, Що Фотографувався з Геббельсом. «Молод
ця, тримай хвіст бубликом. Яка освіта?»

Сама себе грає в спектаклі! Це ж обурливо. Вибухівки не позичать, здібна дівка. 
Що робити? Всі знають, як вірно німцям служив, уникав опору. Не обійдуться, однак, і 
без суфлера, віртуоз. Придивляються. Зовсім перевтіливсь у папугу, за системою Стані- 
славського. Не гарячкувати! Точний вибрати час, щоб вилізти на світ, перейти в наступ. 
Геть з коня безпечних вершників, молодих обранців долі! Позмагаємось, Лі до Плахо, 
серце горить, сила клекоче...

Якось на репетиції поліпшив текст. Суттєвим зауваженням вразив юного режисера. 
Заговорили в театрі: «Цей Оттомар... Між іншим, батько його вбив гестапівця!», «Чули, 
як Оттомар допоміг нашому режисеру?», «Безсловесний кріт, цей сирота стільки пере
жив...». Закудкудакали театральні дами: «Сто загадок в його жовтих очах...».

Скинулись на костюм, послали вчитися. Тут і профспілка й партійна організація. 
Ось він, зоряний час, тримай синицю в жмені! Зігрівай подихом, обціловуй кожну її 
пір’їнку. 1 намацуй в небі журавля... Як він ставився до цих простих людей, заклопота
них, безмежно щедрих на любов і ненависть? Чи ворухнулася в серці вдячність, адже 
вперше відчув чиюсь зацікавленість у власній долі? Не розумів, не вірив! Думав, що 
хитрують, випробовують. Пізніш вирішив, з головою жити можна! Взяти все від них, 
бо довго це хазяйство не протримається. Надмірність романтики, грандіозність планів. 
Чиїми руками? Всяк про свою нору дбає, про власну персону. Працював, мов прокля
тий, умів. На Старомєстській площі гукав разом з усіма: «Готвальд! Готвальд!» Розумів, 
за ким народ, реальна сила. Хай поки що буде. Прислухавсь, що там у грудях стукає. 
Невже серце? Але воно мовчало. Било в скроні одне лиш слово: «Сам! Сам! Сам! По 
руках і головах. Так всі живуть, не всім вдається!»

Перші спектаклі, успіхи й поразки. Режисер, щемко й солодко ззучить! Шанобливо 
вклонився, потиснув руку Той, Що Фотографувався з Геббельсом. Безсловесно обіцяв 
підтримку. Заговорила преса, що не стаття —  празький торт! Сміливий новатор, тонка 
психологія сцени. Простір, масштаб, жодних штампів. Жіночі образи легкі, без надміру 
гудзиків.

Відчув у собі хист повелителя-психолога. Працювати з відданими людьми, безмеж
но вірними. Добрати таких, ліпити до повної кондиції. Цінував доноси, тонкі нашіпту
вання. Нікому нічого не пробачав. Падали актори від перевтоми. Хазяйновито.мордував,
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о, насолода творчості! П’єси любив з душком, з міщанськими імпульсами підсвідомості. 
Соціалізм у мистецтві? Фата-моргана! Рівність, спільні блага проповідувало й християн
ство. А хто тим часом панував? Вищий, сильніший, зліший. Чешуть на зборах, заслуха
єшся. Тільки —  що там, під ребрами? Сучасна достоєвщина, анонімка! Правда за Роз- 
кольникопим, тут росіянам не відмовиш. Насмішили —  образ трудівника, робітнича те
ма! Голі, без модних костюмчиків, люди всі однакові. Без професій та класових ознак! 
Заговорив суфлер-мовчун власними дошкульними словами:

—  Лідо Плахо, ми —  ровесники, можна й на «ти». Хочеш мати все, знання, славу? 
Якомога менше партроботи, різних зборів. У мистецтві нестерпна політика, вік Ті за
вжди куций. Аж нудить від надміру червоних кольорів. Ну, попробували вогню! Щось 
вирішили, чи вирішували? Слава богу вижили, от і все, клянуся Святим Вацлавом! Біль
ше МХАТ до душі? Рот фронт! Вчись гарно грати бабусь...

Дав Ліді в поганенькій п'єсі роль негритянського хлопчика. Юний месник вбиває з 
лука плантатора. Потім танцює, наспівуючи: «Прощавайте, містер Сміт!» Жили повитя
гав: «Як тримаєш лука? Стрімкіше, елегантніше! Баньками крути, шаленій. Це ж негри
тос, чортячий темпоритм! На генералку —  в повній формі. Сажею, чи тушшю —  з ніг 
до голови. За системою Станіславського. Танець підшліфуй, фізично вивільнись. Потре
нуватись би нам у стриптизі, от де школа!»

В міністерстві, в райкомі руками розводили: бурхливий зріст —  свідомість і відстає 
від слави. Слід виховувати, людина творча. Більш лекцій в театрі на моральні теми. 
Відрядження в робочий колектив, до справжніх героїв. Ці проблеми вирішуйте самі! 
Особистості в мистецтві —  скрізь терра інкогніта! Бачите, скільки в нас клопоту? Там, 
дивись, творча молодь підросте, здорова конкуренція. Гляди й візьметься за розум!

Блискавично входив у моду, бо підставляв вітрила всім сумнівним вітрам. Добре 
знав буржуазний театр. Його вчорашній день декому здававсь відкриттям чи звабли
вою кладочкою на протилежний берег.

Пішли гарні відрядження —  Лондон, Париж, Бонн. Обмін досвідом у ресторанчи
ках. Сюрреалізм, абстрактний театр, божественний Йонеску! Обмірковувались форми 
опору реалістичним тенденціям, мікроплацдарми вільного світу по той бік залізно? 
завіси. В акторському середовищі, в мистецтві. Раптом у Мюнхені —  приголомшлива 
зустріч:

—  Оттомаре, звідки?
—  Ганс Хюбнер, клянусь Святим Вацлавом! Живий, здоровий?
—  Більше, ніж будь-коли. От тільки батька поховав. Вшануймо, як кажуть, пам’ять 

вставанням, дід до тебе ставився прекрасно. Маю власний театр, пишу п’єси. Може, 
чув про бестселер під комерційною назвою —  «Голі»? Ледве пізнав —  костюмчик з 
голочки, дорогий галстук. Одружений, маєш дітей? Прошу на обід, милий суфлере! З 
хробачка, з гусені, здається, випурхнув метелик?

Ганс Хюбнер мав віллу й химерну жіночку-кіноактрису. Тй сподобався кострубатий, 
окастий чех. Нишком домовилися про зустріч. Це була маленька помста Гансу за деяку 
грубість у військовий час.

Ніби ось він, перед очима, Празький вокзал, тактовний свідок зустрічей і розлук. 
Теж здавався живою істотою, неторопким скарбничим дорогих хвилин. Схожий був теп
лими сивмнами на дорогого велетня Зденека Шаврду. Всім сімейством вийшли на пе
рон, де чатував московський поїзд. Зворушлива звичка в Ліди Плахи бігти за вагоном, 
в якім від’їжджають друзі. Коротко підстрижена (милий хлопчисько!) линула поряд з 
відкритим вікном купейного, ніби хотіла злетіти. Зденек ІІІаврда тримав над головою 
обидві руки, стояв із заплющеними очима. Зузка кричала: «Жди листів! Приїду до те
бе в Київ!» Тупав ніжками Зденек-малий, обганяв нас на баскому коні.

В Київ повернулись закохані в «красну землю», у працьовиту братню Чехословач- 
чину. Серія виступів по радіо й телебаченню, нарис у журналі «Україна». Виступи в 
школах, на підприємствах. Тільки й чулося: «Про Чехословаччину! Правда, що там —  
культ світлофора, вулиця без машин, а вони стоять, ждуть зеленого світла? Правда, що 
одиниця в їхній’ школі —  найвища оцінка? Правда, що о дев’ятій вечора мало кого зу
стрінеш на вулиці, рано лягають спати? Правда, що цілу ніч в їхній столиці просто неба 
торгують гарячими сосисками?» Безліч було питань, чимала робота. Вечорами з Діною 
вголос перечитували чеських і словацьких класиків. Ліда прислала чесько-російський 
словник. Дивовижна мова! Всі слова, навіть найгрубіші звучать пестливо, тонко, хоч пе
реважають приголосні. З приємністю перекладав для «Веселки» вірші кількох поетів. 
Ось і поема вималювалась —  «Про милу Прагу і двох Зденеків». Визрівав образ Ліди 
Плахи. Кликала Прага. Хотілося знов відвідати славне місто. Попрацювати спокійно, без 
туристських маршрутів. Поїхати б на чеську Десну, де в Лідочки дача, покосити разом 
сіна. Все так уривчасто, пунктирно. Не вистачає чогось, хоч плач.
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Дзвонять із Товариства дружби: «Прохання до вас, нашого чехофіла. Покажіть Київ 
режисеру з Праги, зігрійте шановного гостя!» Прізвище не назвали —  та й навіщо? Се
ред празьких режисерів знаю лише одного: «їх бін ганц ауге унд ор! Клянуся Святим 
Вацлавом! Національний театр почнеться з мене!» Новий гість з Чехословаччини, ма
буть, знає Ліду Плаху. Хутчіш до «Інтуриста»!

За дверима вельми знайомий голос: «Просіме!»
Важка губа, мов дот, під кряжистим носом. Дві глибокі зморшки на випещених що

ках. Крупні очі з-під кущиків брів наче змагалися, яке гостріш бачить. Лиш вираз холод
но? зверхності вмить розтанув у широкій посмішці. Обважніла від перснів, з кишені 
випурхнула рука:

—  Оттомар Свейча-Дейча. Здрастуй, товаришу! Проходь, сідай. Як німці кажуть, 
іх бін ганц ауге унд ор!

—  Ми вже знайомі,—  пролепетав я.—  Кафе «Барбара», Ліда Плаха. Ваше оригі
нальне есе, шалений успіх...

—  Ви щось чули з тої маячні? Молов дурниці. Ще тоді міг собі дозволити. Випро
бування мідними трубами, акторам це подобається, особливо жінкам. Пригадую, ваша 
дружина грала в Мінському драматичному Ліду Плаху. Уявляю труднощі. Це ж —  не 
драматургія!

—  П'єса зробила своє добре діло. Свіжий матеріал, інтерес глядача, майстерність 
талановитих акторів...

—  Голубчику, це ж плакат. Але я розумію. Для вашої сім’ї... Зараз перевдягнуся!
Про мистецтво —  більш ні слова. Зрозумів, найшла коса на камінь. Сипав анекдо

тами, пив українську з перцем, дуже хвалив і багато курив. Смачно позіхав у Лаврі, 
посвистував у Софії. Одверто сказав: «Годі музеїв. Є у Києві хороший ресторан? Хочу 
на киянок подивитися!»

В «Динамо» йому сподобалось. Гарний стіл, швидка обслуга. Досхочу танцював, 
зачаровуючи партнерш добірним твістом. Мов надолужував після сидіння в суфлерсь
кій будці. Раптом спохмурнів, жовтаві совині очі налилися гнівом:

—  Напиши Ліді, я прошу... Хай не лізе d вогонь. Є об’єктивний процес, його не 
стримати. Заважає мені, зрозумій. Догматами, своїм авторитетом. Не хотів би крутих 
заходів... Може статись, буде великий бій. Мене підтримують... новатори, незламна си
ла!

І додав без будь-якої послідовності:
—  Що робить час... Вичитав я в західнонімецькій газеті, що Бальдур Шірах (колиш

ній керівник гітлерівської молоді) перекладає вірш для дітей Сергія Баруздіна. Голова 
обертом іде

Лист від Зузки, дотримала слова!
«Важко пишеться, любий вчителю, бо Ліда про інтерв'ю зі мною навіть слухати не 

хоче. Покладусь на власну голову, що вона запам’ятала з окремих розмов. Може б я 
й сама написала роман, якби мала більше російських слів у запасі. Трудилася б місяців 
зо три, бо чула від Лідушки дуже багато. Не писатиму про допити в Панкраці, ти сам 
усе чув. Перекажу кілька пригод.

Не знаю, на яке різдво, німці притягли на тюремний плац велику ялинку і наказали, 
щоб її гарно прибрали для фотографування. Ліда теж при цьому була, мила шваброю 
підлогу чи бруківку. Жінкам дали трохи ялинкових прикрас. Уявляєш собі, яка то була 
психологічна акція? Срібний дощик, гарненькі білочки та зайчики в Панкраці! В усіх не
щасних жінок по домівці серце плакало, раптом ця несподівана ялинка. Жінки невідомо 
звідки дістали цупкого червоного паперу й вирізали з нього великі червоні зорі, так, 
звичайно, щоб тюремники не бачили. І оздобили такими зорями ялинку. Фашисти не
вдовзі перед нею фотографувалися, щоб і в рейху знали, як вони добре ставляться до 
чехів. Ув’язнені потім дуже сміялися. Після різдва хтось із гестапо роздивився цю фо
токартку. Німці стоять гордо перед ялинкою, а на ній повно російських зірок. Почалося 
суворе розслідування, допити. Але жінки всі гуртом заявили гестапівцям, що дістали 
всі ялинкові прикраси із рук самих німців, хай і шукають між ними винуватців.

Якось Лідушка почула крик, варта обшукувала чоловіків-арештантів. Звичайно, як і 
належить у Панкраці, всіх нещадно били палицями. Ліда помітила, що один з чолові
ків щось тримає в руці, злякано озирається, щось ніби викинути боїться. Очима кивну
ла Ліда, щоб випустив те небезпечне з рук їй під ноги. Вмить накрила ганчіркою 
шматочок папірця, винесла й негайно знищила. Недавно, зовсім випадково почула цю 
історію з вуст солідного дядечка на урядовому прийомі. Цей чоловік розповідав при
сутнім про підпільну боротьбу, в якій брав участь. Він і не знав, що та маленька рятів
ниця була Ліда Плаха.
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Знав би ти, як вимучив мене цей лист, розмазую чорнила краплинками поту. Ліда 
кричить, щоб я ішла робити уроки, а я пояснюю, що твір у мене з російської літера
тури. Цей лист писала три місяці, через це різним чорнилом, навіть трошечки хімічним 
олівцем.

Розповідала Ліда, що їхній Чорний Режисер щойно повернувся з Києва (щастить 
же цьому типові) і передав від тебе всім нам вітання. Звичайно, спасибі за добру па
м’ять, але мені прикро, ще до цього недоброго чоловіка ти виявив гостинність, часту

вав його варениками та морозивом. Не нахвалиться прийомом, місто дуже сподоба
лось, кияни й киянки, тільки лає чомусь «жигулівське» пиво. Не подобається, не дий, 
навіщо ж паплюжити, аби за щось вчепитися. Лідушка недавно розкритикувала його 
новий спектакль на великих зборах. Кажуть, здорово. Перестав вітатися, дасть він їй 
тепер гарні ролі!.. Якби ти знав, як я мрію побувати в Москві та Києві. Твій спеціаль
ний кореспондент Зузка».

«Повідомляю, що занотувала слово в слово цю розповідь Ліди Плахи на Восьме 
березня. Зузка.

Привезли нас до табору в лютому 1944 року з багатьма жінками із різних міст і 
країн. Приїхали вночі, всіх прямо з поїзда позаганяли в душові. Там і ночували, приту
лившись одна до одної, щоб не поснути навіки. Ранком усе почалося. Ми не чули люд
ських слів, тільки звіряче ревище. Наказували роздягнутися, полишили голими на мо
розі. Потім нам видали смугасте плаття й дерев’яні черевики, погнали в довгий холод
ний барак, що називається карантинним. Одягу і взуття на всіх не вистачило. Більшість 
жінок о четвертій ранку ішли босими по вистиглій землі. Згодом почали допомагати 
товариші. Діставали нам на ноги важкі дерев’яні пантофлі, різне ганчір’я. Речі клали 
під голову замість подушки, від них залежало життя. Уві сні прислухалися, щоб ніхто 
не витяг. Так почалося наше табірне буття-страждання. Невдовзі важко захворіла, пере
вели у підземку, тобто на засекречену фабрику, звідки прямий шлях до крематорію. 
Врятували друзі по ув’язненню і сестра Йожка. В Равенсбрюк вона потрапила раніш за 
мене і чомусь вірила, що ми тут обов’язково зустрінемося.

Я думаю, що ми, жінки, трималися мужніше за чоловіків. Уміли в цьому трагічно
му, принизливому становищі втримати людину в колективі, що було єдиним порятун
ком. Дивилися, щоб старші за віком жінки не впадали у розпач. Коли жінки на очах 
сивіли, ми фарбували їм волосся горілим папером. Боролись проти фашистської нево
лі піснями й віршами. Важко вам зараз повірити, що за таких умов влаштовувалися 
підпільні вечори пісні й танцю. Зморені каторжною працею, не втрачали потягу до ду
ховного життя. Тому так високо цінувалося поетичне слово. Трошки зайвого хлібця 
відщипували тому, хто декламував «Май» Карела Махи, вірші Безруча, Незвала, Шрам
ка. Народжувалися тут власні, табірні твори, які варто було б розшукати й опублікува
ти, в них історія, живий відбиток наших тяжких мук.

Виснажені вкрай, аж чорні від побоїв, слухали ми лекції, що читала нам пошепки 
радянська жінка-професор, колишній викладач московської партшколи. В Равенсбрю- 
ку вчила нас марксизму-ленінізму, підтримувала незламну віру в перемогу».

Листівка з Праги в переддень річниці Великого Жовтня.
«Щиро вітаю з революційним святом, зичу нових комуністичних книг, сенсаційних 

бестселерів. Залп «Аврори» завжди врочисто звучить і в моїх вухах, жваво нагадуючи 
про наш єдиний творчий метод —  соціалістичний реалізм. Закоханий в сонячний Київ 
та симпатичних киян, ваш Оттомар Свейча-Дейча. Постскриптум. Чи не можна було б 
придбати через Товариство дружби дві курортні путівки в Грузію чи в Крим? Від сухо
путних інертних чехів я вкрай перевтомився, хочу до теплого Чорного моря...»

Пакет з Актюбинська від незнайомої жінки.
«Не дивуйтеся, що пишу, звідки вас знаю, хоч лист, як бачите, аж із Казахстану. В 

лютому місяці я гостювала в Празі, у Вашого друга Ліди Плахи. Донечка їхня Зузка 
взяла із мене клятву, що напишу Вам і про все розповім. Ось послухайте про моє 
життя...

Я служила в Радянській Армії, брала участь у боях. У 1942 потрапила в полон. У 
п’ятигорському гестапо мене особисто допитував ненависний кат Оберлендер. Потім 
якось пощастило втекти. Затримали, знову тюрма. Побувала в кількох таборах, тікала 
і все невдало.
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Вивезли в місто Славуту, втекти не вдалося. Я захворіла на тиф, ледве викульгала. 
Після цього під посиленим конвоєм з групою незнайомих жінок вивезли в Рівне, щоб 
там в якомусь застінку розстріляти. Від цих карателів допомогли втекти добрі люди. 
Блукаючи, потрапила в облаву. Сильно били, потім погнали фашисти навантажувати ва
гони. Позамикали у товарняках і повезли кудись світ за очі. У голоді, в холоді, у во
шах, з кривавими синцями на всьому тілі, прибули в містечко Зоест, де містилася бір
жа праці. П’ятсот дівчат фашисти змушували працювати на військових заводах. Вважа
ли нас безправними рабами, а ми були солдатками-антифашистками. Нас катували, му
чили декілька днів. Але волю нашу не похитнули. Переправили нас тоді в концтабір 
Равенсбрюк, у лютому сорок третього року. Багато вже написано, і в кіно показували 
такі місця. Смердючі бараки з нарами, дріт під електрикою, гігантський крематорій, 
моторошне виття вівчарок. Тут познайомилася з Лідиною сестрою
Йожкою Баксовою. Подружилися в ті страшні, смертельні дні нероз
ривною вічною дружбою. Йожка розповіла мені, що Ліда у Берліні, на фашистському 
суді і напевне прибуде сюди, якщо не присудять до страти. Кожним транспортом ми 
ждали Ліду. Допомагали дівчата-зв’язкові, розпитували новоприбулих, заглядали в усі 
вагони із в’язнями. І вона справді прибула, розшукала її Йожка Баксова. Я в той час 
перебувала в бункері після двадцяти ударів нагайкою. Не могла й поворухнутись. Піс
ля радісної зустрічі (у фашистському таборі смерті!) Ліда дізналася від сестри про ме
не. Я вже помирала, і Ліда почала діяти, щоб мене перевели в ревір, так званий та
бірний шпиталь. Це здійснила через своїх потаємних друзів Неєдпова Зденка, яка пра
цювала лікарем у ревірі, підсунула писарю якогось хабаря, фельдфебелю піднесла 
чвертку спирту. В рятівному лазареті я вперше побачила Ліду Плаху, зовсім маленьку, 
вкрай виснажену, з дівчачими хвостиками-кісками на голові. Виглядала вона років на 
чотирнадцять, не більше. Наша дружба росла й міцніла в русі Опору лютим фашистсь
ким порядкам... Близько трьох років були нерозлучними. Не один раз чеські друзі ря
тували мене від смерті. Пережили нестерпний холод, вовчий голод, найстрашніші ка
тування, але й на мить не зрадили священної дружби. Поклялися, якщо з нас котрась 
загине, не забувати її, розшукати рідних, пам’ятати в житті і смерті. Якщо вціліємо, 
розшукати будь-якою ціною, щоб дружба наша незламна й вічна була. За кілька днів 
до звільнення радянськими військами Ліду Плаху та Йожку Баксову вивезли із табору. 
Плакали, прощаючись, запрошували до себе, на рідну Чехословаччину після війни. Я 
важко захворіла, мучив туберкульоз. Так рвалося серце додому, аж розривалося бід
не, бо Вітчизна —  то моє найбільше щастя, єдина втіха. Маленька часточка її, перед
чуваючи кінець, я линула в рідний край, щоб поховали як людину.

Ми розлучилися тоді, вірні подруги. Друзі шукали мене п’ятнадцять літ, всі ці роки 
писали скрізь. Але даремно. Навіть тоді, коли Ліда в Москві виступала по радіо, про
сила всіх розшукати мене. Річ у тім, що подруги не знали мого справжнього імені та 
прізвища. Знали лише нелегальне ім’я —  Наташа Козлова. Потім я вже сама розшука
ла їх. Уявіть собі, через дев’ятнадцять літ я стрілася нарешті з Лідою та її сестричкою 
Йожкою Баксовою. Надіслали мені запрошення. Важко писати цього листа без гарячих 
сліз. Нас трьох неможливо було відірвати одну від одної. Плакала з нами разом і ма
ленька красуня Зузка, яку я ніжно полюбила. Сльози наші злилися в одну ріку. Де 
там було втриматися та й навіщо! Не вірилося, люди добрі, що знову поряд. В цій до
рогій для мене сім’ї почула про Вас і про Вашу милу Діночку. Надсилаю вам своє ос
таннє фото. Як бачите самі, вже немолоденька, але бадьорюсь, люблю життя! Думаю, 
що незабаром буду в Києві, де проживає мій рідний брат. От і побачимося, багато 
ще розповім, чого не викладеш навіть у найдовшому листі. Для друзів моїх я лиши
лась Наташею, іншого імені не хочуть і чути. В мене двійко дітей. Наталочці вже шіст
надцять, а синові Семенові —  сім років. З палким привітом до Вас 

Г о и г о р ’ єва Г р у н я » .

Відразу ж написав Груні з Актюбинська чималенького листа. Це ж багатство, така 
людина, живий гарячий свідок тих Лідиних літ, жодних мовних бар’єрів, географічних 
відстаней. Актюбинськ —  майже поряд, спасибі Туполеву. Груня й сама збирається до 
Києва. Не терпілося, виникло безліч питань. Хто така Зденка Неєдлова, чи не дружина 
відомого вченого й громадського діяча? Чи не зберігся в Груні табірний фольк
лор, про який не раз чув від Ліди. Три роки в Равенсбрюку, це ж не жарт! Ліда Плаха 
і Йожка Баксова врятували російську жінку, може, й ке одну. Гинули самі, а товаришці 
простягли рятівну руку. Я попросив Груню в листі негайно ж повідомити адресу брата, 
його прізвище. З нетерпінням ждав вістей від Ліднної подруги. Дні і тижні, потім міся
ці. Писав, знову писав, надіслав кілька телеграм. Ні слова Груня й чеським друзям, ось 
уже багато літ. Що трапилося, адже через такі муки пройшла? З пожовклої фотокарт
ки —  привітний жіночий погляд, кучерики круг високого чола, чапіввідкриті для доб

БОГДАН ЧАЛИИ. Ліда Плаха і Чорний Режисер. 219



рого слова вуста. Десь у Києві ходить брат із своїми клопотами й роздумами. Як його 
розшукати? Зникла Груня. Лиш рядки нехитрого листа... Може, хоч брат відгукнеться, 
якщо прочитає?

Ну, а Зузка-розбійниця швидше росла, ніж бралася за перо. Ніби слала не пош
тою, а волами. Ніколи не ставила дат. Скиснеш, поки діждешся, влізеш у іншу роботу. 
Поки знов голосок із поштової скриньки: «Це я, пане вчителю, 3/зка! Тягни з конверта, 
поговоримо...»

«Була пасха, рік 1945. Наближалася Червона Армія. Почалося в таборі масове 
знищення в’язнів. Не вистачало клятим фашистам газових печей. Заганяли змучених 
жінок у герметично закриті вагони, й там труїли газом. Поряд з табором перебував 
тоді (в місті Фюрстенвальдев усі це знали!) штаб Міжнародного Червоного Хреста. 
Мріялося приреченим, так усі сподівалися, що він припинить жорстоке винищення лю
дей. Важко висловити наш гнів, спільне обурення й розпач, коли нам стало відомо, що 
цей гуманний Червоний Хрест відмовляється від комуністок, вивозить своїм транспор
том лиш жінок найкрупніших західних країн. Дізнаємося, що автобус Червоного Хреста 
вирушив із табору напівпорожній. Проводжав його в дорогу гігантський стовп диму з 
крематорію

Червона Армія наближалася. Ми чули артилерійську канонаду, відчували, що ви
зволителі десь поряд. Есесівці поспішали знищити сліди своїх злочинів, підривали кре
маторії, почали гнати транспорт за транспортом у голодну дорогу смерті. Незліченна 
кількість жінок загинула на ній. Деяким з нас, невеликій купці, пощастило втекти до 
лісу. Вихор війни загнав у маленьке селище Болевик. Вирішили в нім чекати Червону 
Армію. Сили повністю вичерпалися. З нами було кілька чоловіків з табору, бельгійці 
й голландці. Заскочили в будиночок, з якого щойно дали дьору налякані таким роз
витком подій ще вчора вельми пихаті господарі. Пічка в хаті була тепла, а на столі 
красувались харчі, яких ми не бачили цілий рік. Бенкетували в маленькій затишній кух
ні, поки десь поблизу не почулася стрілянина. Проковтнувши все до кінця, кинулися 
ховатися до льоху. Раптом я згадала, що забула в кухні вузлик в якому вірші Безруча 
і Шрамка разом з переписаними у дівчат табірними піснями. Кинулися ми удвох із 
Йожкою рятувати ті невеличкі скарби, а назустріч нам боєць із автоматом навскид, 
обличчя розчервоніле, в очах вогонь. Бачимо, радянський воїн, зірочка цвіте на пі
лотці. З усіх сил стрибнула до нього, міг і стрелити з несподіванки. Обплела його шию 
руками, поцілувала від душі, нічого тепер не страшно! Потім Йожка ледь не звалила 
з ніг, знаєте, яка скажена. Табірною російською мовою заходились пояснювати, хто 
ми такі і звідки. Прояснів лицем молоденький хлопчик, зовсім не грізний, просто за
клопотаний війною. Пішли ми з цим солдатом у садок, де в цю пору розцвіли яблуні. 
Він зламав квітучу гілку і простягнув мені, любуюся нею й досі. Радянський боєць, 
на жаль, поспішав, не встигли й по чарці випити, обмінятись бодай адресами. Навіть 
імені не назвав із скромності, побіг далі доводити бій до переможного кінця.

Кілька днів пробули ми в Болевику, зовсім об’їли економних німців. Йожка в яко
мусь льоху знайшла приймача, дізналися через московські вісті про революцію в Пра
зі. Вирішили негайно ж пробиратися додому. Стріли радянського командира, він під
твердив, що справді повстала Прага, червоне військо йде на виручку. «Хочемо визво
ляти рідне місто!» —  вигукнула я. «Товаришу командире, допоможіть, без вас не 
встигнемо!» —  сказала Йожка. Глянув на нас уважно танкіст, засміявся голосно. Потім 
мовив спокійно: «В такому стані треба в Крим чи в піонерський табір. Ясно?» Мабуть, 
він вирішив, що я зовсім маленька дівчинка. Довелося вирушити пішки. Тьопали босо
ніж палаючою Європою, освіжали голови теплими травневими дощами. В містечку Від. 
шток бійці роздавали суп з військової кухні, типова деталь тодішнього німецького пей
зажу. Ми теж із Йожкою на польовий супчик прийняли запрошення. Аж дивимося, 
нас включають у якийсь незрозумілий список. Отже, пообідали і —  ходу, бо пересиль
ний пункт в ту пору лиш організовувався, ніхто нас не затримував. Там ждали транс
порт для відправки великих груп. Чимчикуємо, пісень співаємо, безліч людей бреде 
шляхами, є з ким поспілкуватися. Бачимо, з'явилося безліч машин, повних в'язнів фа
шистських концтаборів. Кричать, розмахують руками, розганяють страх, що душив їх 
щомиті за колючим дротом. Спинивсь один «студебеккер», питаємо, куди ідуть. За 
Одер! За Одер! Нам теж тільки б за Одер, там недалеко вже й Чехословаччина. Про
симо, щоб взяли нас із собою. Уявіть собі, місця нема, у великім кузові сірника не 
встромиш. Командир вибачився, чемно пояснив, що в нього понад комплект, і всі за
писані в паперах. Але треба ж знати Йожку, не такі труднощі долала Заявила Йожка 
з гордістю, що я відома артистка, співатиму всю дорогу, якщо підкинуть за Одер. 
Командир вигукнув: «Інша справа!» Підхопили дружні руки, затягли в кузов. Хтось на 
нас сидів, ми когось штовхали, та було весело, відразу й заспівали Почув пісню шофер 
вистромив кирпу з кабіни та як закричить: «Одне місце в кабіні1 Найсимпатичніша —
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залазь!» Дівчатка завагалися, надто бойовим видався їм водій. А мені сподобався, по
стукала в кабіну. Сьорбнув солдат зілля пахучого з фляги, дав ковтнути й мені, за ве
лику Перемогу. І помчав автомобіль, наче танки його доганяли. Розговорилися 
про довоєнне життя. Хлопець розпитував про солдата Швейка, чи
живий іще, клявся, що ожениться, якщо приїду до нього в Новгород. В’ї
хали на понтонний міст, опинилися за Одером. Ось вона, слов'янська земля, за спиною 
лишилася Німеччина! Чоломкнула водія в укритий ластовинням ніс, прощавай, друже, 
велике спасибі! Кашкетом очі витер, так йому сподобалася, так подружили. Тут ро
зійшлись наші дороги.

Допленталися ми з Йожкою до якогось міста, ось і вокзал. Чмише паровоз, повен 
радянських бійців, у новеньких гімнастерочках, зброя аж дзвенить. Хто ж нас, цивіль. 
них дівчат, у військовий вагон пустить? Обійшли поїзд, сховалися за вагонами. Заско
чили нишком в один, кілька станцій проїхали. Далі поїзд, як виявилося, не йшоз. По. 
сміялися з нас веселі бійці, не в ті, мовлг.в, сани сіли, побажали щасливої дороги влас
ним ходом.

В путі пристав до нас гурт дівчат, з якогось панського фольварку, рухалися на 
схід. Десь надвечір відкрилося нам дощенту зруйноване місто. Самі лиш комини нав
круг, гори поламаної цегли. Півбудиночка лишилося на всім величезнім згарищі. Дру
гу половину бомбою, мов ножем торт, відрізано. На дверях крейдою надряпано —  
«Військова комендатура». Серед нас болгарка Зорна Вороніна найкраще знала ро
сійську мову. Постукала Йожка впевнено, чуєм вигук, що можна заходити. За столом ка
пітан схиливсь над паперами, свіжі квіти в горнятку, просто диво. Здивовано глянув на 
нас, наче ми з неба впали, навіть очі протер, ще раз оглянув пильно. Поволі посмішка 
освітила лице. Коли любив квіти цей військовий, жінок теж не міг покривдити. Швидко 
познайомилися, розповіли трохи про себе. Аж за голбву хапався, не йняв віри. Приго
тував нам чай, нагодував чудесним хлібом і консервами, повів на другий поверх, що 
тримався чудом, весь у тріщинах. В яку не глянь, зорі видно, чисте весняне небо. Ді
став капітан якісь шинелі, побажав доброї ночі.

Ранком почастував кавою комендант, мовчазна люб’язна людина. Зорна Ворпніна 
прошепотіла мені на вухо: «Гарний чоловік, довго згадуватиму...» Пішли далі, на Поз
нань, там уже ходили поїзди. Через Катовіце з піснями вертались додому.

На цьому, любий вчителю, ставлю велику чорну крапку, про Лідині військові под
виги більш писати не буду, знаєш майже все.

Цілую, твій солдат Швейк —  Зузка».

Скільки ж разів, Лідо, бачилися з тобою протягом двох останніх десятиріч? Не 
так, щоб і багато. Натовпи різних особистостей пройшли за цей час крізь наше жит
тя в буйнім гомоні подій, що вже стали історією. Відлунюють в душі болями й сиви- 
нами, журавлиним теплим спомином, радістю й журбою. Але зустрічі тих днів на 
особливім борошні замішані, чаїним криком зацементовані, мов червоні камінчики 
старовинних фортець. Щастя непересічних відкрить стає особистою долею, в сузір’ї 
дружби не втрачає барв. Бачу вас поряд, тебе й Діну. Мужня Білорусь і справжня 
Чехословаччина, образ Ліди Плахи в повоєннім, вщент поруйнованім Мінську. Відтоді 
зблизилися сім'ями, спробуй, розлучи! Що нам час, далекі відстані. Один спів душі, 
один біль душі!

Двічі погостювали в Празі вдвох з Діною, більше не випадало.' Мандри по Градча- 
нах. Ще був живий президент А. Запотоцький, він, крім усього, писав гарні оповідан- 
ня для дітей. Мов зі сторінок Алоїза Ірасека —  вуличка Ремісників, собор святого 
Віта з відбитками на стінах сотень тисяч долонь. Вічне факсиміле тих робітничих рук, 
що зводили на віки цю прекрасну споруду. Перепліталася в тих зустрічах історія з 
сучасним невигойним клопотом, з цікавими турботами. Лишалися незабутніми прості 
сімейні забавки, усміхнені дрібнички.

Зузку в той приїзд бачили з Діною лише кілька хвилин, заклопотана, кудись по
спішала. Вимахала, ну, справжня каланча, два співучих ока на довгих струнких ногах. 
Витягла нишком на кухню, зашепотіла: «Як тобі мої листи, знадобилися? Писатимеш 
про Ліду? Добре було б —  у «Правду», щоб цілий світ прочитав! Знаєш, таке щось 
коїться навіть в нашім класі. Тільки й діла, що європейські моди та найновіші віден
ські ганчірки. Чим між собою дівчата хваляться, просто сором. Вже й на Фучіка за
міряються в газетах, ніби й не герой. Різні чутки, наклепи, чорна режисура! Якщо так 
піде, Свейча-Дейча ставитиме свої гнилі спектаклі із стриптизом на центральних ву
лицях. Заздрю Ліді, от у кого витримка! Бере слово на зборах —  і в бій, в контрата
ку! Як зовсім важко стає —  за кермо «спартачка», є у нас хатинка в горах. Там, у до
лині, високі трави, така краса! Лагодить Ліда косу батьківським клепалом, вітрові на 
п’яти наступає. Вжик-вжик! Вже вчуся і я розганяти кров по-чоловічому».
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Прийшла чутка, Оттомар Свейча-Дейча —  свій чоловік за преферансом у това
ристві деяких високих лідерів. Чорний лімузин під самі двері театру. Міліціонер —  
під козирок, честь машині й режисерові, огрядному шоферу. Потім —  зелений сто
лик у затишку, фрукти й вино. У кришталевих вазочках присолений мигдаль до пива. 
Бутерброди на любителя, фарш із свіжого м'яса, перець з цибулькою, так званий 
татарський біфштекс. Господар дому, гладкий дядько з повним золота ротом замість 
зубів ковтав їх браво, ніби устриці. Старший з обслуги стовбичив за спиною, знак 
питання з підносом у руках. Респектабельні чоловіки говорили ледь чутно й пересу
вались тихо по вкритій килимом залі. Тлустий дядько взагалі мовчав. їв і пив, ста
ранно вивчав карти, рідко вигравав, не хвилювався, ніби плив думами в інші місця, 
повні службових клопотів. Цей колишній писарчук із Равенсбрюка був трошки схожий 
на Герінга, чим страшенно забавляв у свій час гестапівців, яким подобалось покрику
вати на мовчазного огрядного чеха, мов на самого фельдмаршала. Був мішенню для 
обережних жартів, діставав за оригінальну зовнішність продовольчий додатковий па
йок. Провів у таборі час без шкоди для здоров’я, посприяла пізніш кар'єрі слава за
служеного політв'язня. Чи щось читав він, чи мав знання, якісь смаки, чи певні пере
конання? Важко було б випитати в цього тертого міма, що вирішив чомусь зіграти 
ідеолога. Давно вже взяв курс на гру «ва-банк», скрізь пристроїв своїх людей, вправ
них кон’юнктурників, злобних і енергійних підривників. Подобавсь провідному ідеоло
гу цей режисер-розбишака Оттомар, не дає доктринерам спокою!

Опівночі відкладалися карти, в залі для танців чекали дами. Починалося з ні
мецької польки-кокетки, аж дзвенів паркет.

В розчервонілого господаря улесливий голосок.
—  Важко вам, 'Оттомаре, з такими, як Ліда Плаха! Сміливіше в наступ! Влади 

нам не позичати, маєте від нас батіг, є і тульський пряник. Комплексно застосовуйте, 
час прийшов. Національний театр, не вам пояснювати, арсенал! Почнемо наступ з мис
тецтва, розумієте? Йдеться про особливий лагідний соціалізм. Подобається вам таке 
формулювання?

Бігла з кошиком по вулиці, щось купити після репетиції на вечерю. Поряд зави
щали гальма. «Стійте, Лідо, вам куди? Власне, куди тебе підвезти? Розвикався, а ми ж 
—  ровесники!»

Оттомар Свейча-Дейча клацнув дверцятами, запросив сідати. Вскочила в новень
ку «татру» й пошкодувала. Клятий гіпноз режисерської влади! Ну, про що з ним ба
лакати —  вискочкою, парвеню, знахабнілим суфлером, одвертим ворогом.

—  Чим заслужила таку люб'язність?
—  Тет-а-тет з лідером опозиції... Про що зараз подумала? Міщанин допавсь до 

влади, безкраїй реаліст. Пошкодувала, правда?
—  Режисерський гіпноз.
—  Ще б пак, європейське визнання! Мусиш погодитися, не нездара. Працювати 

вмію, а головне —  не всі резерви вичерпано.
—  Нестерпна самовпевненість! Більшість відкрить —  учорашній день на Заході, 

нововинайдений велосипед. Цікавить інше —  хто ваш бог, у що ви вірите, де ваша 
правда, Оттомаре? Озвучене корито з інкрустаціями, влада, насолода7 Ви —  не ли
цар, ви —  жебрак!

—  Десь у душі... О, маленька вперта актрисо, я ж вам дихати не даю, лайтеся 
скільки завгодно, заслужив. Ну, насоліть мені, дайте ляпаса. Міністр культури пова
жає вас, друзі-підпільники. А від вас жодних нарікань. Стратегія, інфантелізм, соро
м'язливість? Ось живете в двох кімнатах, засідання підпільного ЦК. Юліус Фучік... 
Пропонували вам квартиру, потім —  віллу Гордо відмовилися, свята. Хай чоловік, а 
дітям це подобається, ваш вегетаріанський бог?

—  Сім'я вирішує більшістю голосів. Скажіть, а якби я втратила скромність, це 
мало б значення?

—  Хоч одна контактна лампочка! Признаюсь лиш тобі, гризе часом комплекс не
повноцінності, якась пацанська достоєвщина. Ну, виявився слизняком, тягнув фашист
ське ярмо. Але ж, клянуся святим Вацлавом, був не гірший від сотень міщан, які 
хотіли жити. Не боровся й не зраджував, нікого не продав...

—  Ще не вечір!
—  Я дію одверто. геть рутину! Соціалізм з людським обличчям виключає геро

їзм. Подвиг —  пропагандистський міф, трагічна випадковість, антигуманний акт. При
знайся, в тебе все так по-дурному склалося...

—  Будь ласка, зупиніть машину!
—  Перепрошую, це в мене, дійсно, форма людської підлості. Під власний дос

від, мов поролоновий матрац —  зручну філософію! Молодця, піймала мене на гаря
чому.
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—  Це ваша суть —  відсутність самопожертви. Ховаєтеся в модернізм, він увесь 
від розрахунку, спекуляції. Виключено любов, бо в ній самою природою запрогра
мовано героїзм. Зверіаюся до світлої класики!

—  Слухай, Лідо... Я пропоную мир, простягаю руку. Досить міцну й надійну, кля
нуся святим Вацлавом. Високо ціную твій характер, непідкупну щирість. Справжня На
родна артистка, лиш оформити указом. Не забув і того, як витягла твого покірного 
слугу із суфлерської будки. Допоможи в останній раз. Як би прозвучав наш тандем!

—  Знову велосипед! Крутіть самі. Я люблю трави косити!
—  Запрошую в ресторан. Хочеш —  на Петршинах. Шампанське й вечірні зорі...
—  «Репортаж під шибеницею» ви читали?
—  Можна в інший, тобі не догодиш.
—  Везу хліб своїм дітям, не до гульні. Що вас іще цікавить?
—  Передумав після такої розмови. Одверто, хотів порадитись, почути твою дум

ку як комуніста з досвідом. Документ на кілька рядків —  ось моя заява. Якщо хо
чеш, можеш глянути, питання, правда, бже вирішене, сам секретар...

На листочку розмашистим почерком: «У день смерті батька, простого сажотру
са, який вбив гітлерівця, пишу цю заяву я, Оттомар Свейча-Дейча, головний режисер 
драматичної трупи Національного, прошу прийняти мене...»

—  Ось мій дім, зупиніть машину. Як вам не соромно, проти власних переконань... 
Хай відсохне моя рука!

Середина шістдесятих років. Прага, міжнародний симпозіум дитячих письменни
ків. Промовці з різних країн. Кудлатий професор з Відня комусь доводив, що для ді
тей можна писати навіть антихудожньо, їхня багата уява все домалює, підправить. 
Другий з трибуни гримів, що в атомний вік слід уникати політики, різних серйозних 
тем. Хтось закликав у поезії для дітей застосовувати абстрактний вірш, модерністську 
літературну практику. Навіть згадки про Аркадія Гайдара в основній доповіді!.. Ніби й 
нема, раптово зникла, Жовтнем народжена, багатомовна, повна талантів із світовими 
іменами, література для дітей.

Зникли привітні посмішки з облич деяких редакторів, що були не раз гостями Ки
єва, знали щире тепло, товариський затишок наших хат. Потискували руку з острахом, 
злякано озираючись; їржі С., автор книги, виданої в моїм перекладі, пробелькотів 
щось на зразок вітання, зайчиком прострибав за волохатим французом, автором пси
хологічно-абстрактних казок Все це відразу ж забулося, як почув у телефонній труб
ці голосочок Ліди Плахи: «Де ти? Приїзди! Хапай таксі! Не забув адресу? Горні 
Стромкі, чотири!»

На порозі —  елегантна жіночка, светер-гольф, штанці в натяжку, модні туфельки, 
мов від самої цариці. Краси невимовної, юної, наступальної. Кинулася на шию, цмок
нула гаряче в холодне вухо. О, звідки ти, казкове чудо? Стривай-но, знайоме щось, 
зухвале в тернинках-очах. Білявий чубчик, фламінго, фламінго, фламінго! Хотілося чо
мусь вигукнути єсенінське, з «Анны Снегиной»: «У самой, у этой калитки мне было 
шестнадцать леї, и девушка в белой накидке сказала мне ласково: Нет!» Невже —  
Зузка? «Глянь мені в очі, вчителю! Де бурхливі поздоровлення? Фільм бачив (новий, 
Барандовський!) «Старі на збиранні хмелю»? Грала для тебе, для всіх вас! Як, не 
бачив? Навіщо ж тоді приїхав? Ну, то й що? А я, дурненька, чекаю добрих слів!»

Після шалених вигуків, різних дівочих ребусів, з'ясовую, Зузка-розбійниця (їй 
уже двадцять з гаком!) мала нечуваний успіх у популярній чеській комедії. Так я й ду
мав —  артистка! Навіть не попрощалася. Мчала кудись світ за очі на зйомки нової 
стрічки. Успіх, ролі. Геть з дороги, липучі чоловіки, я підкреслено вільна й молода!

Про що ми говорили тоді? Обмаль було часу. За годину чорти нас тягли кудись 
в Маріанські Лазні, в якусь печеру, запланована екскурсія. Хотілося заночувати в 
Празі, погомоніти про все. Але глава мистецько-туристської групи, владна жіночка з 
чарівною бородавкою на носі, рішуче тупнула ніжкою. «Щоб я й не чула про сочі-но- 
чі поза групою. Хто буде в путі заспівувати «Катюшу»? Справжньому журналістові ви
стачить години!»

Я був несправжній журналіст. Ледве встиг розповісти про нові Дінині ролі та про 
сина Максима, що народивсь чотири роки тому й після слів «мама» й «тато» гарно ви
мовляв «Прага» і «Плаха». Зденек ІІІаврда-старший молитовно слухав, спершись на 
улюблену ковіньку. Вже не працював головою місцевкому, переобрали. Ліда скрушно 
похитувала голівкою: «Віддав позицію... Міщанам, анонімщикам!» Чорний Режисер на 
робочих репетиціях вже розминав «Голих», поки що —  в одежі. Ганс Хюбнер, як по
відомляла преса, нещодавно прийнятий до Пен-клубу.

Проводжали мене удвох із Зденеком. Знову ти бігла за вагоном. На якусь мить 
здавалося, линеш птахою поряд з віконцем міжнародного. Керівник групи, метка жі- 
ночка-бібліотекар, лепетала злякано: «Гляньте, наче закохані...»

БОГДАН ЧАЛИЙ. Ліда Плаха і Чорний Режисер. 223



Остання зустріч у Празі —  шістдесят, здається, сьомий.
Жив спочатку в Будмеріцах, під Братіславою, в будинку творчості. Письменниць

кий палац у парку з оленями, черешневі круг селища сади. Колишній маєток мадьяр- 
ського барона, що проживає нині десь у Відні, часто пише директорові листи. В ос
танньому дякує за парове опалення: «Пане директоре, важко знайти слова, щоб вис
ловити Вам мою сердечну вдячність за зворушливу турботу про мою власність, ста
ровинну цитадель древнього й порядного роду баронів, яких завжди обожнював 
простий народ. Право власності в цім історичнім масштабі священне, певний, що ви 
розумієте це, готуючись до передачі власникові...» Словацькі письменники аж за боки 
бралися, перечитуючи баронів манускрипт новим гостям.

Друзі поселили мене у велетенській залі однісінького. Виблискувала, мов каток 
для фігурного катання, натерта воском скрипуча підлога. Озивалась старечим голо
сом навіть тоді, коли ніхто не ходив. Всю ніч сама по собі рипіла підлога, ніби влаш
товувались зручніше грубезні клепки дубового паркету. Здавалося, хтось важкий ни
кав з кутка в куток, намацував у темряві непроханих гостей. Краще було сидіти в бу
феті, який працював тоді до ранку. Дві літні жіночки в чепчиках і дівочих сукенках 
примудрялися до малинової зорі зберігати свіжу посмішку, підкріплену ділом при
вітливість. Біле словацьке вино в літрових пляшках розганяло сон. У ліричній напів
темряві просторого буфету аж до півнів клекотіло життя. Тут різалося в карти пів- 
Європи. Югославські письменники, стримані румуни, друзі з Угорщини, західнонімець
кі журналісти. Полюбляли цей нічний злачний затишок і дипломати деяких країн. Ля
пав картами веселий кучерявий янкі, сипав анекдотами, пускав носом дим. Ліричний 
англієць за сусіднім столом, культурний аташе, демонстрував любов до Кафки, часто 
цитував Альбера Камю. Вродливий літній німець із сивим пасмом на голові за щось 
критикував Феліні. «Хочеш —  познайомлю? —  прошепотів поет Мілан Ф. —  Це 
Ганс Хюбнер, відомий драматург, зріс на абсурді. В Національному, здається, стави
тимуть «Голих», заощаджують, чорти, на костюмах». Я пішов спати. Краще барон, ніж 
коктейль з колишнім есесівцем з празької комендатури.

Опікали мене славні господарі, нині покійний Ян Костра та Ганка Зепінова, чудо
вий прозаїк, мудра, тактовна жінка. Після вечері, напівжартома обмінювалися з нею 
гаслом: «Рот фронт!», «Но пасаран!». Гуртом вигукували: «Гольдшт^кери не про
йдуть!». Цей тип публікував у той час в «Літерарних лістах» антирадянські, антиле- 
нінські памфлети.

Олена Багійова, моя опікунша, прозвана «колібрі» за маленький зріст, гострень
кий носик при чималому хвостику, подзвонила до Праги. Озвалася Ліда Плаха, стра
шенно зраділа, що приїдемо.

Вилетіли маленьким літаком, що полюбляв повітряні ями, жодної не минув, пе
релічив усі від Братіслави до Праги. Я почував себе то Угочкіним, то Нестеровим. 
Олена шморгала носиком, проганяла «гржіпку». Гарні прибули, мов перетерті в мо- 
рожениці.

Зупинились в готелі «Париж», у тому самому, що колись із Діною. Звечора ніко
му не дзвонив, ворушив спогади. За вікном забивав цвяшки в асфальт нудний осінній 
дощик.

Не припинився й на ранок, Оленка зовсім захворіла, заховала в тепле пір’ячко 
свій довгий шмаркатий носик. Хотілося вигукнути: «Де ви, люди? Витягніть сонце з 
хмар, принесіть під парасолькою до готелю «Париж»!» Після недовгих роздумів зате
лефонував давнім знайомим. Бадьоро озвались, аж задзвеніла мембрана, розпитува
ли про Київ і дім, шкодували, що на цей раз нам стрітись не пощастить. Термінові 
справи, службове відрядження і т. д. «Приїздіть наступного разу, краще —  весною 
коли у Празі цвітуть каштани...»

З Лідою домовились обідати, Зденек-старший в лікарні: вивихнув ногу. Зузка в 
далеких мандрах. Тільки дощ. І зграйка горобців, що раптово сіла н* підвіконня.

Налякав горобців гучний стукіт у двері. Мілан К., прозаїк і критик, гостював ко
лись у Києві. Здоровенний, неголений, наїжачений. Як він дізнався, що я в Празі? 
Запрошую скинути мокрий плащ, підсовую крісло. Мовчить, ноги —  вперед, обдає 
горілчаним духом Заговорив схвильовано, напружено. Гидко згадувати ту розмову, 
ніби текст її був підготовлений заздалегідь. Дратували його два слова, повторювані, 
на думку Мілана, аж надто часто —  «Навіки разом!» Соціалізм йому не подобався, 
бо комусь кнедликів не додавав. Обожнював Сслженіцина, хвалив Гольдштюкера, си
пав непристойностями, як блатняк. «Смертна кара за пластунський реалізм! —  зарепе
тував він. —  Вішати на стовпах!»

Признаюся, тут я не витримав. Кинув брудного плаща на задерті вгору, гострі ко
ліна, розчинив ногою двері. «Ось і я!» —  до кімнати вбігла Ліда. Припала голівкою до 
грудей, завмерла, мов серце слухала. Тихо грілася, приходила до тями. Мілан під
вівсь, нехотя вийшов у коридор.

Сумний то був обід. Шморгала носом Оленка, жувала хворі сльози. Ліда вигля
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дала старшою, внутрішньо пружнішою, від того ще більш рідною. Поспішала кудись 
на збори. Повідомила коротко:

—  Шабаші по прокурених кав'ярнях, наче в Мюнхені. Одверто погрожують нам 
розправою якісь темні, оскаженілі людці. З усіх щілин —  скрадливі заброди, прово
катори, трубачі ворожої ідеології. Власні засоби інформації наче хтось підмінив, на
віть «Руде право». По-моєму, це одверта зрада.

Довго, довго не було листа з Праги. Здіймав круті, аж чорні хвилі океан подій 
сичали брудним дощем ворожі хмари. Серце тиснув біль: як там друзі, чи витрима
ють? Вірилося, Компартія Чехословаччини знайде в собі сили дати рішучий готваль- 
дівський бій новим, ще складнішим формам контрреволюції. Відомо, що було потім. 
Крізь отруйний дурман, з артезіанських надр землі проріс народний гнів, перейшла 
в наступ ще більш змужніла загартована партія. Вистояли, перемогли, опанували ста
новище. Прага лишається твоєю, Лідо Плахо! І Зузчиною, і Йожки Баксової, й обох 
чудесних Зденеків. Раділи ми над свіжими газетами, над останніми повідомленнями. 
Аж тут і лист від Зузки, неорганізованого спецкора.

«Ой, гора, гора!» —  знову пролунало в нашім домі на вулиці Горні Стромкі, чо
тири. Цей непоказний, типово празький будиночок стільки вистраждав, що здається 
живою істотою, хочеться ніжно провести рукою по його стінах, як бойового коня по 
спітнілих боках.

«Ой, гора, гора!» —  заспівали ми з Лідою після спектаклю, аж шибки задзвені
ли, аж кіт з переляку вискочив у кухні на вікно. Хоч потомлені, а легко на ду
ші, радісно. Слухай, любий товаришу, яка новина, Оттомар Свейча-Дейча п’ятами За
кивав у Західну Німеччину, до свого дружка Ганса Хюбнера із празької комендату
ри. Хай собі десь у Мюнхені ставить «Голих», може, сам і заграє, чи удвох з колиш
нім есесівцем, крупним драматургом. Посвіжішало в Празі, ніби стало більше кис
ню. Лідушка —  на стіл горілку з перцем, лишилось на денці після твоїх останніх від
відин. Встали, мовчки пригубили. Пом'янули двох славних бійців мистецтва —  Вітез- 
слава Вейрашку та Карела Желенського. Не витримали багаторічних цькувань, вишу
каних провокацій, грудьми стояли проти ворожих списів, інфаркт! Інфаркт! Як по
свист куль на розстрілі. Лишив щиросердий Вітезслав удовицю, красуню Ярмілу, 
осиротив трьох дітей. Без жертв боротьба не обходиться, Ліда має рацію. Зберег
ти б тільки пам'ять і про цих героїв, представників партії в мистецтві.

Тепер бачимо, хто підтримував Свейчу-Дейчу проти Ліди Плахи в Національному 
геатрі, низка дволиких янусів, що пролізли у високі крісла. Одному з них, «ідеоло
гу», Вітезслав з батьком послали листа (копію бережем для історії), в якім вислови
ли весь жар душі, все своє обурення в досить крутих словах, ось тобі кілька рядків 
для прикладу: «Схаменись, жирна свиня! Доки підриватимеш нашу святиню, Націо
нальний театр? Совість май, табірний писарчуку з доппайком, ми ж тебе добре знає
мо ще по тих роках! Вимолив у фашистів життя, виліз аж ген куди, так хоч паскудст
ва не розводь, знай міру...» Уяви собі, надіслав вищеназваний тип відповідь, яку ци
тую дослівно: «Вітезславу Вейрашці та Зденеку Шаврді, товаришам по боротьбі. 
Безмежно вдячний вам, дорогі друзі, за суттєві критичні зауваження, які згодяться 
нам, я певен, у подальшій роботі...»

Про дещо не хотілося б і згадувати, але ж і забувати гріх!
Ось лиш одна з мізансцен «тихої контрреволюції». Йдуть «партійні» збори в На

ціональному. Три дні! Більше напружених пауз, ніж виступів. Свейча-Дейча тисне, 
знов і знов вертається до трибуни, захрип від крику. Він вимагає одноголосного (тіль
ки —  одноголосного!) прийняття резолюції: «Про небажаність постановки творів росій
ської класики і всіх радянських п'єс у Національному театрі». Перелякались Гоголя й 
Островського, Чехова й Максима Горького ці жалюгідні пігмеї! Не складали зброї 
Ліда Плаха, ще десятеро акторів. Важко було, страшно. Психологічний терор, авто
матна черга проклять, істеричних вигуків. Підсовувавсь боком у перерву премудрий 
пічкур, шепотів з тютюнової хмари: «Проголосуй, не відсохне... З тактичних міркувань... 
Побережи здоров'я. Час додому, а ви тут Паризьку комуну розвели!» Третього дня 
Ліда гнівно кинула з трибуни: «Палаючий Сталінград не склав зброї, перейшов у на
ступ. Він в наших серцях. Гольдштюкери не пройдуть!»

Що було потім? «При зустрічі розповім», —  написала я три слова й перекресли
ла. Краще зараз, коротко. При зустрічі не схочеться, будуть інші, цікавіші теми. Так 
от, після тих зборів Зденко приходить до школи, а йому кажуть, що виключений як 
син ненависної Ліди Плахи. Брат запротестував, його схопили запрошені з вулиці ху
лігани й побитого викинули через вічно. Щоб знав, що таке «соціалізм з людським об
личчям!» Пішов на завод, заочно вчиться, хоче бути хіміком. Нас тоді всіх оточили
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гарячою увагою. Продавці крамниць дістали анонімки з погрозою: «Ні хліба, ні води 
Ліді Пласі та її сімейству! Якщо порушиш цей наказ...» І шибениця замість підпису.

Шибениця —  їхнє факсиміле. З цілком зрозумілих причин далі в них не пішло, 
лишилось у кресленнях. Скрадалися вночі, на стінах дому старанно вимальовували 
крейдою сотні промовистих шибениць. Ранком Зденек брав відро з водою, ганчіркою 
стирав міщанський бруд. Щодня в ті дні пошта приносила гори листів. Серед них 
більшість —  зі словами підтримки й поваги. Інші —  з коротким текстом: «Підпалимо, 
повісимо!» Й незмінна шибениця замість підпису. Окуповані зрадниками газети кляли 
Фучіка, зводили на героя мерзенні наклепи. Цілком природно, адже трагічний його 
репортаж застерігав людство від обожнюваної ними шибениці, викривав фашизм у 
будь-яких ризах та іпостасях. Шаленіли від Фучікових слів: «Люди, я любив вас, будь
те пильними!» Ще б пак!

Надаю слово привітливій істоті, до недавніх пір закоханій в усіх без винятку лю
дей; ось послухай: «Я, білий пудель Атос, проживаю кілька літ у чеській сім'ї, по ву
лиці Горні Стромкі, чотири, розповім вам історію, яка вражає в самісіньке серце. 
Якось Зденек-малий вивів мене на прогулянку до парку. О, найщасливіші в світі хви
лини, так хотілось побігати серед кущів! Та не встиг Зденек відчепити поводка, група 
патлатих парубчаків навалилась на нас обох. Боляче вдарили носаком під бік, а хлоп
цю, який чинив опір, виламували руки четверо здорованів. Один із них вигукнув: 
«Починай кіно!» Обгорнули мене смердючою кінострічкою, піднесли сірника. З тріс* 
ком злетів вогонь, я помчав, напівпритомний від страху та болю. Чув їхній звірячий 
регіт, слова погрози: «Сестрі-кіноактрисі теж зробим «палаючі кадри!» На щастя, Зде
нек видерся з їхніх рук і наздогнав мене. Руки собі попік, але зірвав вогонь. Довгий 
час господарі боролися за моє життя. Ви —  наш друг, я люблю вас. Бійтеся створінь, 
здатних на такий вчинок. Ваш білий пудель Атос, уже зовсім здоровий і майже весе* 
лий». «Песик не бреше, так було. Правдивість цього свідчення стверджує власним під
писом твоя Зузка!»

В цьому ж коверті знайшов я інформацію, вирізану з празької вечірньої газети, 
—  про виступ по чехословацькому телебаченню Отто Орнеста, колишнього директора 
всіх міських театрів, досить відомого режисера. Цей документ теж проливає світло 
на згадані події.

«Виступаю перед громадськістю з власної волі, щоб пояснити поведінку людини, 
що в критичні хвилини зайшла в суперечність з власними переконаннями, всією жит
тєвою практикою. Ось факти. Я брав участь у підривній діяльності —  забезпечував 
конспіративний зв'язок із редакціями емігрантських журналів, Павлом Тигридом, од
ним із лідерів лютневого путчу 1948 року та його приятелем їржі Пеліканом, одним 
із лідерів контрреволюції 1968 року. Обидва —  агенти ЦРУ, організатори ідеологіч
них диверсій та шпигунства проти ЧССР та інших соціалістичних країн. В редаговані 
ними журнали «Свєдєцтві» й «Лісти» сам написав кілька матеріалів наклепницького, 
провокаційного характеру. Важко було збагнути, як знайшли спільну мову такі різні 
люди, як Тигрид та Пелікан. Пізніш мені пояснили, що вони не лише співпрацюють, 
навіть розподіляють обов'язки між собою. Пелікан орієнтується на так звані «ліві си
ли», а Тигрид панує в «буржуазних колах».

Переправляти матеріали через кордон допомагали іноземні дипломати. Якось я 
зустрів дружину датського дипломата І. Мьоллер, свою давню знайому. Вона повідо
мила, що давно вже працює Довіреною особою Тигрида, запропонувала під захистом 
дипломатичної недоторканості переправляти йому потрібні матеріали. Коли її перебу
вання в Празі скінчилося, І. Мьоллер знайшла собі заміну —  шведського дипломата 
Джонсона, а той, в свою чергу, наступного. Ця дипломатична естафета —  останнім у 
ній був пакистанський дипломат Хасан —  давала нам змогу провадити зловорожу ді
яльність.

Я розумів зовсім ясно, що без матеріалів наших авторів емігрантські журнали 
скоро припинили б існування, вербував літераторів, передавав у певний час в обу
мовлених місцях пакети з рукописами.

Висловлюючи прохання виступити перед громадськістю, я виходив з кількох при
чин. Насамперед хотілося б на майбутнє попередити спроби окремих людей поплес
куванням по плечу робити з мене фальшивого героя. Особисто я все те, що тимча
сово чинив, тепер вважаю повною протилежністю героїзму. І ще, можливо, мої слова 
могли б стати попередженням для тих одинаків, які опиняться в такій же ситуації, в 
якій кілька років тому опинився я. Тих одинаків, які за деревами не бачать лісу».

Запізніла сповідь нечистого, скрипучого сумління. І все ж приємно, що режисер 
Отто Орнест позбувсь ярма копійчаного агента імперіалістичних сил.

226 БОГДАН ЧАЛИЙ. Ліда Плаха ! Чорний Режисер.



Скільки ж минуло літ від тої першої зустрічі з Прагою? Двадцять. Як у Алек
сандра Дюма. Є над чим замислитися. Дістаю із шухляди папку із Зузчиними листа
ми, чарівне віконечко в минулі дні. Сиплю листи на стіл, мов лісові горішки. Читаю 
й перечитую. Щойно ж Зузка була дівчам, нині —  третій десяток.

За вікном —  бузок, солов’їним травнем впивається Конча-Заспа. Тягне на луг, до 
Дніпра, де рвуть повітря крилами крижні-ракетоносці. Там зараз зелені жабки під
стрибом ловлять мух, чаїні яйця на зелених острівцях. Навіть перо в руці розбухає 
бростю, от-от розквітне й кудись помчить. Важко пишеться в час таких спокус. Але 
мріється! Віриш у чудеса, в травневі несподіванки. От би в Прагу, на Горні Стромкі! 
Ліда Плаха, Зузка, обидва Зденеки... Весняне шаманство над чистим, як лід, аркуши
ком паперу! Зустрічались уривчасто, ще й не набалакалися всмак. Ніби самою лиш 
азбукою Морзе: крапка —  тире, крапка —  тире! Ще б пошукати чогось для завер
шення, з'їздити. Чи не піти із заявою у Товариство дружби?

Збоку весняним дзвоном вибухнув телефон. Дінин голос у трубці: «Телеграма з 
Праги, слухай: «Будемо наприкінці травня гастролями в Ленінграді, хотілося б зустрі
тися. Ліда Плаха, Зденек, Зузка». Казка, телепатія, -чаклунство! «Що порадиш, Діноч- 
ко?» «В дорогу! Ну, не добудеш трошки в санаторії, дрібниця. Зате— яка зустріч!» —  
«Може, разом?» —  «А театр? Хто за мене гратиме?» Найскладніші проблеми ця жінка 
вирішує легким порухом серця, добрим своїм єсгвом.

Наступного дня —  ще телеграма. У другій половині травня нарада в Талліні, все
союзна, до шістдесятиріччя Жовтня, просять москвичі, щоб узяв участь. Таллін —  
Ленінград, це ж поряд, якщо літаком!

Уклався, встиг. Завтра, сімнадцятого травня, прем'єра «Міщан». Чеські друзі в 
готелі «Октябрьская». Дзвоню черговому адміністратору, мій телефон для Ліди Пла
хи. Гостей возять по місту, програма напружена, святкова. Лиш уночі очікуваний дзво
ник. Скоріше б ранок!

Перед фасадом Пушкінського театру знайома постать з паличкою, аж защеміла 
душа. Сліпучішими стали сивини, зістарівся зовсім Зденек Шаврда. Навіть посмішка 
трохи сива, надмірно сором'язлива. Обнімає мене, тихо скаржиться: «Ноги болять, 
схуд на десять кіло, концтабір виходить боком».

Зденек веде за куліси. Остання репетиція перед прем'єрою. Шастають по кори
дорах жінки й чоловіки в давно забутих костюмах, щось белькочуть собі під ніс му- 
ченики-актори, лають режисера, який чомусь «тягне й тягне». Дві жіночки линуть на
встріч, загримовані, в костюмах. Зовсім неважкі! Обох, здається, поніс би хоч на 
край світу. В Зузки епізодична роль, черниця з блудливими оченятами! Ліда, бери 
вище, Акуліна Іванівна! Кілька стрибків, вигуків, жінки зникають. О, проклята репети
ція!

Зденек Шаврда просить на каву, в буфет, де трощить бутерброди вічно голодна 
від перевтоми акторська братія. Знайомі обличчя по кінофільмах різних студій, у Зде- 
нека мільйон приятелів. Загриміли круг нас позапрограмні монологи, щирі здравиці. 
Продираються крізь акторський натовп Лідочка із Зузкою, тягнуть за руку високу 
жінку, з білою чуприною на голові: «Ну, пізнавай' Ярміла Вейрашкова, дружина по
кійного Вітезслава!» Двадцять років тому всі гуртом пиво пили у «Флеках»! Білосніж
на жінка, материнство в ній аж світиться поряд з акторським талантом. «Зденку, 
більше не пий! Геть на повітря, брати-актори!»

Поринаємо в скверик. До чого ж гарних маєм супутниць! Ліда навіть покращала, 
ірошки повніша. Народна артистка Чехословаччини, почесна громадянка Праги! А 
на Зузку страшно й дивитись! Юним зухвалим єством піддає миттєвій ревізії мораль
ний кодекс усіх зустрічних чоловіків. Жоден не промине байдужим поглядом. Найста- 
течніші дядечки враз червоніють, як молоді півні, ось-ось закукурікають. Ярміла, мов 
царівна-лебідь, аж світлішає від її сонць на вулиці.

—  Знаєш, я давно вже одружена! —  вигукує Зузка на містку, де любив зупиня
тися О. С. Пушкін. —  Ну, то й що? Так, товаришу, сталося, я зустріла Іванка... Гарний 
драматург, добрий хлопець.

—  Богемщики! —  сміється Зденек. —  То він зникає з дому на невизначений час, 
то Зузки нема. Онуків чекаю, онуків...

Ліда підморгує Зузці, як давня змовниця. Ярміла відвертається, сумний порух 
красивої важкої голови.

Хапаю таксі. «Вдоль по Пиіерской!» —  пробує голос Зденек. Ось він, Невський, 
згадуємо Гоголя. Потім —  Ленінські, Пушкінські місця, Сенатська площа. Сузір'я див
них палаців, Петергоф. Зустріч з цим містом завжди нова, радісно сліпить, зворушує. 
Ось і «Аврора» з-під Невського берега тягне нам мозолясту матроську руку.

—  Прошу вас, колись напишіть про Вейрашку, —  каже Ярміла. —  Бодай коротко. 
Перший кинувся в бій, чиста душа, моя любов... Тих, що вбивали нас,—  перевиховує
мо. Це —  вірно. Ну, а Вітезслава хоч не забуваймо...
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—  Кланяється пудель Атос... —  шепоче Зузка. —  Старий, але хвіст бубликом. 
На патлатих гарчить, запам'ятав.

—  Рівно двадцять літ тому, —  мрійливо тягне Зденек, —  дістав від вас у презент 
електробритву «Харків». Голивсь до минулого року, надійна машина. .

—  «Ой, гора, гора», —  заспівала Ліда.
—  «А з той горечки хто сі мня вола?» —  підхопив раптом шофер. Учасник визво

лення Праги цей вусатий дядечко із сизуватим фронтовим носом. Більше й він не 
розлучався з нами, і на спектакль пішов, сховавши машину в закуток біля театру.

Затишно й по-весняному розкішно в Пушкінському театрі. Тут відчуваєш з особли
вою силою ніжну співзвучність зодчества й Мельпомени, музики з поезією світла. Ви
сокий аристократизм справжнього мистецтва! Розкриває обійми Пушкінський чеському 
Народніму дівадлу. Поряд зі мною шофер-театрал життєрадісно плеще у важкі 
долоні.

Йозеф Кемпр грає Бессеменова. Напористо, владно. Круто ліпить міщанського лихо> 
го диктатора. Годинники в домі мишачого царька йдуть синхронно, стрілка в стрілку, 
за цим пильно слідкує господар. Хто ступить за його поріг, мусить взути пантофлі, 
незламний порядок. Снується з кутка в куток незолота рибка тісного акваріуму —  
Акуліна Іванівна (Ліда Плаха!), дружина Бессеменова. Монументальний Тетерів у ви
конанні Честмира Ржанди. Досвідчені, беручкі актори. Та й режисер-постановник Ми
рослав Михачек, добряче знає, що робить. Аж надміру підкреслено ним, як важко бу
де Полі й Нілу, єдиним світлим постатям, торувати життям своїм вічну мерзлоту мі
щанства.

Глядачі тепло сприймають спектакль, викликають творців його знову й знову, на
діляють квітами й оплесками. Вглядаються в розпашілі акторські обличчя, врочисто 
висвітлені чудодійною рампою. Дитяча зворушливість у вологих від хвилювання очах, 
швидкоплинне акторське щастя. Я знаю, один із цих усміхнених людей головував на 
ганебних зборах, про які з болем писала Зузка. Декілька інших мордували Ліду Пла
ху несправедливими звинуваченнями. Що відбувається зараз у їхніх душах? Вилетіло, 
я певен, як горілчаний сон із заклопотаної творчим ділом пам'яті.

—  Як тобі, друже, Тетерів? —  запитав вусатий шофер. —  Над Бессеменовим теж 
замислишся...

Ресторан «Європа» вже був закритий, початок дванадцятої. Але швейцар-боро- 
дань гукнув у глибину зали, де прибирали останні тарілки: «Коля! Нагодуй артистів!»

Ну що ж, скромна пізня вечеря. Після хороших слів заспівали келихи. От де 
зустрілися, в Ленінграді! Час би вже й у Києві...

Одна чарка впала й розбилася з рук маленької Зузки. Перевтомлена жіночка рап
том заснула. Відкинула голівку, посміхнулася незрозумілим снам. Так природно три
малася, мов грала якусь роль.

Ліда сказала: «Я теж стомилася за останні роки... Добре, що Зузка підросла. На
дійна. Зденек-малий теж вступає до партії».

—  Ну, за здоров’я Праги! —  сказав Зденек.
—  За Великий Жовтень!
Два прекрасних слова: «Навіки разом...»
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го палацу Абдін, де колись жив король 
Фарук.

Цей палац завжди оточував мур, захища
ючи монарха та його сім'ю від цікавих по
глядів бідноти. Коли Фарука позбавили 
влади, Гамаль Абдель Насер наказав зруй
нувати мур, і королівські сади перетвори
лися на парк. Діти бідноти на якусь мить 
могли «залишити хиткі та брудні сходи сво
їх осель, задушливі та перенаселені кім
нати, смердючі вулиці. Після смерті Насе
ра мур було відбудовано, а вхід у сади 
знову заборонили.

Якщо ви підніметесь до фортеці Сала- 
ден, вашу увагу приверне інший мур. Він 
тягнеться вздовж дороги на аеропорт. За 
ним, серед великого кладовища, витика
ються вбогі хижки. Мур має приховати від 
ока приїжджих це видовище, проте крізь 
великі дірки видно злиденні житла живих 
і могили мертвих, об'єднаних однією ве
ликою трагедією.

Та і найвищий мур не зможе приховати 
великий розпач єгипетського народу!

«Ми з тобою, Садате, герою миру», та-* 
кими гаслами прикрашено авеню, що веде 
до готелю «Мена хауз», де кілька днів то
му відбувався черговий референдум. 
«Мир! Мир! З миром прийдуть капітали з 
Ізраїлю та Америки! Всі єгиптяни матимуть 
роботу. Не буде потреби асигнувати 50

Нувориші Каїра за одну ніч розтринькують 
більше, ніж бідний фелах заробляє за все 

життя.

ш
шш
•Ж і

А н р і А Л Л Е Г

Недалеко від головної вулиці Самі-ель- 
Баруді починаються брудні вулички одного 
з найстар ших кварталів Каїру. В кожній 
комірчині аварійних будинків, ладних що
миті розсипатися, тулиться сім'я з 5— 6 
чоловік. Цс колишні безземельні селяни з 
долини Нілу. В місті ж вони стали безро
бітними. їхні діти граються поміж жалю
гідних яток торговців бобами, жаровнями 
з люля-кебаб та серед нечистот. Навколо 
кожного іноземця, що з'являється в цьому 
кварталі, виростає ціла армія старців, які 
супроводять свою жертву аж до казково-

процентів наших прибутків на армію та 
оборону. Це буде, як кажуть у нас, країна 
молока, меду і троянд!..» Шофер таксі на
магається передати мені свій ентузіазм. 
Він везе мене з центру міста в «Мена ха
уз». («Не дивіться на лічильник. Вам це 
коштуватиме тільки два фунти»). Я похва
лив його англійську мову (говорив він віль
но), і водій пояснює: «Мову я вивчав в 
інституті торгівлі. Я маю дві професії: з
8 год. ЗО хв. до 16 год. ЗО хв. працюю бух
галтером в експортно-імпортній фірмі, з 
18-ої години —  я водій таксі.
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Власник машини залишає собі чотири п'я
тих виручки, а шоферові віддає п'яту час
тину. Враховуючи всі бакшиші, я за кер
мом, заробляю більше, ніж за бухгалтерсь
ким столом... 20 фунтів на місяць, бо в 
мене стаж роботи сім років. Спочатку бу
ло набагато менше...»

Мати дві роботи —  це, звичайно, приві
лей, але не виняток. Один єгипетський 
друг розповів мені, що недавно покарали 
чотирьох полковників, які иайнялися пра
цювати водіями таксі для підвищення своїх 
місячних прибутків. А що робити? Поліцей
ський (ось вам один з них: погано переши 
та, латана-перелатана форма, що, певне, 
бачила багатьох господарів, пожмаканий 
берет, стоптане взуття) заробляє 12 фун
тів. Інспектор —  20 фунтів. Викладач уні
верситету —  від ЗО до 40 фунтів. Кваліфі
кований робітник —  ЗО фунтів, молодий 
інж енер  —  25 фунтів. Всі вони щасливі, бо 
мають роботу.

Мінімальна заробітна платня 12 фунтів на 
місяць, тоді як прожитковий мінімум за 
підрахунками офіційних служб становить 
18 фунтів.

Квартплата для тих, кому пощастило ма
ти старе житло, становить у середньому 
чверть зарплати. Тим, хто шукає квартиру, 
але не має грошей, нема на що сподівати
ся. Адже треба одразу заплатити 10 тисяч 
фунтів і від 5 до 6 тисяч різних бакшишів

за угоду. Інакше кажучи, якщо немає інших 
прибутків, крім зарплати, про квартиру ні
чого й мріяти.

Ціни на найнеобхідніші продукти (цукор, 
рибу, манну крупу)* утримуються на від
носно низькому рівні завдяки державним 
субсидіям. Ціни на всі інші продукти, які 
не вважаються «конче потрібними», зали
шаються майже неприступними для се
реднього єгиптянина. 250 грамів м'яса кош
тує 45 піастрів (зарплата за день роботи). 
Кілограм картоплі коштує від 25 до 30 пі
астрів; пара звичайного взуття —  від 10 до 
15 фунтів; штани —  від 5 до 10 фунтів.

«Не намагайтесь дзвонити по телефону
—  вийде один раз на шість спроб, та й то, 
якщо вам пощастить. Не сподівайтесь сіс
ти в автобус —  їх тільки 1200 на три міль
йони жителів столиці (8 мільйонів з насе
ленням околиць). Погляньте на грона па
сажирів, що звисають з дверей автобусів. 
Ось наш Єгипет! Деградує шаленими тем
пами, і невідомо, як вийти з цього стано
вища!» —  говорить мені із смутком у го
лосі мій каїрський друг, який пережив 
тюрми й підпілля. Тепер арештовують ро- 
бітників-активістів, демократів (усіх під
ряд називають комуністами). Я не можу 
назвати його справжнього імені, він пізнає 
себе під іменем Хасан. «Єгипет, —  каже він,
—  зараз одна з найзлиденніших арабських 
країн і занепадає з кожним днем. Серед
ній річний прибуток на душу населення

Щодня на вулицях Каїра можна побачити таку картину. 
Громадський транспорт — одна з багатьох невирішених проблем Єгипту.
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становить десь 100 єгипетських фунтів. Та 
ці статистичні дані не відбивають реальної 
дійсності. їх треба доповнити деякими циф
рами. 10 процентів єгиптян самі споживають 
55 процентів національного прибутку в той 
час, як на інших 90 припадає 45 процентів.
У 1963 році в країні нараховувалось  ̂ 25 
мільйонів жителів. Сьогодні 40 мільйонів 
населення сконцентровано на 3-х процен
тах площі, в основному в долині Нілу. 
Решта земель —  пустелі».

Таким чином, на площі трохи меншій за 
35 тисяч квадратних кілометрів, що майже 
дорівнює площі Бельгії, вкрай перенаселе
на країна бореться, поки безуспішно, з від
сталістю. Рівень життя не тільки не зрос
тає, а рік у рік знижується. Як поясни
ти те, що, незважаючи на реформи, прове
дені свого часу Насером, незважаючи на 
допомогу різних країн, насамперед Радян
ського Союзу (будівництво Асуанської греб
лі дало можливість відвоювати нові землі і 
використати нові джерела енергії), країна 
перебуває в такій скруті?

«Збитки від війни становлять 16 мільяр
дів єгипетських фунтів. Всі ці роки треба 
було постійно виділяти кошти на оборону 
за рахунок розвитку промисловості, сіль
ського господарства,—  говорить Хасан. —  
Наш народ палко прагне миру. Його роз
чавлено злиднями і йому обіцяють, що мир, 
укладений з Ізраїлем, навіть дорогою ці
ною, все змінить. Слід сказати, що 
життя не однаково погане для всіх. Як
що бідні стають все біднішими, то ба
гаті все багатіють. Якщо в Каїрі та йо
го околицях половина активного насе
лення від 14 до 65 років —  тобто 4 міль
йони чоловік —  не мають ніякої роботи і 
живуть як можуть, то за п'ять останніх ро
ків 180 чоловік стали новими мільйонера
ми. Вони є складовою того прошарку, який 
зветься у нас «паразитична буржуазія». Во
ни не займаються виробництвом, не буду

ють заводів, а займаються бізнесом ім
порту, передусім предметами розкоші, ав
томобілями, туризмом. Мерседеси, фера- 
рі, кадилаки, кольорові телевізори, махіна
ції з грошима, будівництво готелів для ту
ристів, нічні ресторани та бари для бага
тіїв...»

Розкішні будинки зводяться інколи на 
державні субсидії, і, звичайно, повинні бу
ли б служити «соціальним потребам»... Та 
гроші розтягуються, розкрадаються «не
підкупними» міністрами. І ні в кого не ви
стачає сміливості винести ці скандали на 
люди. Магнати із Саудівської Аравії та 
інших арабських країн орендують або ж за 
фантастичні суми купують ці будівлі, влаш
товують у них свої резиденції і почувають
ся ніби вдома, коли приїздять до Каїру.

В нічних ресторанах та барах, що висві
чують неоновими вогнями вздовж дороги 
Каїр —  Піраміди, в «Лідо», в «Парізіані», 
в «Ля Рондо», в «Оберж де пірамід» або 
в нічному клубі «Рамзес-найт-клаб» нафтові 
принци й нувориші прогулюють за одну 
ніч більше, ніж бачив за все життя фе
лах, який щоденно гне спину на своєму 
клаптику землі.

В травні 1974 року було опубліковано 
документи про заходи, спрямовані на пе
реведення країни на нову економічну орі
єнтацію. Йшлося про те, щоб покінчити з 
обмеженнями, запровадженими Насером на 
приватний та іноземний капітал, поверну
тися до «лібералізму», вдовольняючи ви
моги арабських та західних капіталовклад- 
ників. Офіційною мовою це звучить як 
«інфіта» («політика відкритих дверей»). 
Злиття західного капіталу з нафтодоларо- 
вим, який, мовляв, рікою потече з арабсь
ких еміратів, та дешева місцева робоча си
ла, твердили «експерти», зроблять в Єгип
ті чудо. Чудо «на японський взірець».

Гроші, яких нетерпляче очікували, не
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прийшли, хоча Єгипет все частіше і частіше 
виявляв сприяння іноземному капіталу. 
Анвар Садат позбувся радянських спеціа
лістів, розірвав усі угоди з Радянським 
Союзом, заморозив виконання угод з ін
шими соціалістичними країнами, а та
кож з тими арабськими урядами, що не 
дослухалися голосу із Заходу. За кожну 
подачку Вашінгтон вимагає більше, ніж дає 
(а дає мільярд доларів на рік). Коли шма
гають нижче спини, то треба присідати... Та 
чуда не сталося. Процвітають ті єгиптяни, 
які відразу або потай вже давніше від
крили рахунки в банках Нью-Йорка, Пари
жа, Лондона або Женеви. Вони стали ка- 
піталовкладниками, посередниками, покуп
цями й продавцями (в основному у віль
ній зоні Суецького каналу). 1 якщо ви за
питаєте їхню думку, вони скажуть, що краї
на на вірному шляху.

700 тисяч робітників працюють на вели
ких державних підприємствах, які були за
сновані ще при Насері. І хоч газети та ра
діо не роблять жодного натяку на опір 
«політиці відкритих дверей», що загро
жує націоналізованому секторові та соці
альним завоюванням єгипетських трудящих, 
цей опір реально існує. Невдоволені цією 
політикою трудящі вдаються до вивіреної 
зброї в боротьбі з пригноблювачами —  
вони страйкують. А в пресі про це не по
бачиш жодного слова. Однак приховати 
все неможливо. Так, минулого року уряд 
вирішив «з метою скорочення державного 
дефіциту» скасувати субсидії, які утримува
ли на більш-менш низькому рівні ціни на 
продукти харчування, одночасно підвищив
ши тарифи на проїзд міським транспортом 
Робітники Каїру вийшли на демонстрацію 
протесту.

Підбурювана провокаторами частина де
монстрантів почала руйнувати вітрини роз
кішних магазинів та нічних закладів. Полі
ція відкрила вогонь, десятки людей було 
поранено, багатьох кинуто до в'язниць. 
Офіційне пояснення уряду лаконічне: 
«заворушення зчинили комуністи під керів
ництвом Москви». Проте трудящі домогли 
ся свого —  уряд змушений був заявити, 
що субсидії на основні продукти харчу- 
ваня і ціни на проїзд лишатимуться твер
дими.

Зараз трудящі не мають іншої можли
вості висловлювали своє невдоволення —  
тільки шляхом таких різких виступів. Офі
ційні профспілки, потрапивши в лещата 
підприємців не захищають інтересів робіт
ничого класу.

Щоб надати «ліберального відтінку» сво
єму режимові (і частково задовольнити де
мократичні вимоги). Садат дозволив діяль
ність трьох партій —  своєї, іншої правої 
центристської партії та партії, яка об'єдна
ла ліві сили. Остання партія —  єдина офі
ційна партія опозиції. Це Національно- 
прогресивна партія, на чолі якої стоїть

Для мільйонів єгиптян навіть така важка 
робота часто лишається недосяжною мрією.

Халед Мохі ед-Дін, один з дванадцяти офі- 
церів-революціонеріз, які в 1952 році під 
керівництвом Насера скинули з престолу 
Фарука. Членів цієї партії часто арештову
ють і тримають у тюрмі без суду й слідст
ва. Радіо та газети дуже рідко висвітлю
ють діяльність цієї партії. Комуністична 
партія заборонена і перебуває на нелегаль
ному становищі.

Цілком зрозуміле прагнення єгипетсько
го народу вийти із злиднів, покласти край 
тридцятьом рокам війни. Та зовсім не це 
штовхає єгипетських керівників до «миру за 
будь-яку ціну», до миру, що означає втрату 
національної незалежності й арабської 
єдності. Ліві сили, справжні патріоти краї
ни, виступають за солідарність з арабськи
ми народами і насамперед із знедоленим 
палестинським народом. Що ж стосується 
керівних сил, то серед них є багато при
хильників доктрини «Америка для амери
канців», пристосованої до місцевих умов. 
Вони сподіваються, що за рахунок нафто- 
доларів діятиме своєрідний східний «Спіль
ний ринок». І це влаштовує всіх: від Нью- 
Йорка до Тель-Авіва, від Каїра до Ріада, 
власників багатонаціональних трестів, ізра
їльських «бізнесменів», арабських нувори
шів, а також стратегів Пентагону, котрі 
прагнуть зробити з цього району надійний 
і міцний плацдарм імперіалізму.

Чи потече золотий емерикано-ізраїльсь- 
кий долар до Єгипту в обмін на ненадій
ний мир, за рахунок знедолених палестин- 
ців? Адже саме про це мріють зараз на 
берегах Нілу.

А, може, це тільки новий міраж?..

«Ю М АНІТЕ ДІМАНШ », ПАРИЖ.
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АНГЛІЯ
Починаючи з цього року, в місті Бак- 

стоні щороку відбуватимуться фестивалі, 
присвячені видатним письменникам ми
нулого та їхньому впливові на інші види 
мистецтва. Цьогорічний фестиваль при
свячений Вальтеру Скотту. Відкрився 
він виставою опери Г. Доніцетті «Лючія 
ді Ламмермур» (на лібретто С. Камма 
рано за романом В. Скотта «Ламмер 
мурська наречена»), а також демонстра
цією фільмів, знятих за творами 
В. Скотта.

* *  *

Режисер Дональд Вільсон (постанов
ник телеверсії роману Голсуорсі «Сага 
про Форсайтів») зняв за власним сцена
рієм десятисерійний телефільм «Анна 
Кареніна». Зйомки тривали два роки. 
Головні ролі виконують Ніколь Пейдж 
(Анна), Стюарт Вільсон (Вронський) та 
Брік Портер (Каренін).

Н ік о л ь  П е й д ж  в рол і А нни К а р е н ін о ї.

АРЄ
Єгипетський уряд уклав угоду з між

народною компанією «Саут-Пасіфік по- 
зешнс», яка дає цій компанії право збу
дувати поблизу Каїра, в районі пірамід, 
містечко розваг і туристський комплекс, 
загальною площею сімнадцять квадрат
них кілометрів, і експлуатувати цю те
риторію протягом 99 років.

Обурені археологи, письменники, уні
верситетські викладачі в своїх заявах 
підкреслюють, що будівництво такого 
комплексу завдасть непоправної шкоди 
районові пірамід. Газета «Аль-Ахрам» 
назвала угоду «злочином проти Єгипту».

БОЛГАРІЯ
В Софії експонувалася виставка «Ма

ла пластика, 1978», де були показані 
найкращі твори цього популярного в  
країні жанру.

Г р и го р  Г р и горов . « С ел я н и н » .
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зяїном», — критика характеризує цей 
роман як «оригінальну метафору людсь
кого існування».

Ів а н  С л ав о в . « Е д іт  П іаф »  (С о ф ій сь к а  
в и с та в к а  « М ал а  п л а с т и к а » , 1978).

В’ЄТНАМ
Ханойське видавництво суспільних на

ук розпочало підготовку 35-томної «Біб
ліотеки в’єтнамської літератури», що 
має вийти в 1980— 1982 рр. Діапазон 
«Бібліотеки» — від найдавніших писем
них пам’яток до творів, виданих 1945 р. 
До неї увійдуть також найвідоміші літе
ратурознавчі дослідження і трактати, 
перший з яких датується XIV століттям.

ІТАЛІЯ
Літературною премією «Багута» від

значено роман Карло Кассоли «Людина 
і пес». Високо оцінюючи новий твір Кас
соли — «Сповідь собаки, покинутої ха-

К ар л о  К ас с о л а .
* * *

В римському театрі «Сан-Карло» 
відбулася прем’єра балету «Дорога», по
ставленого за мотивами однойменного 
фільму Федеріко Фелліні. Сумну історію 
незабутніх героїв стрічки — Джельсо- 
міни та Дзампано — відтворив мовою 
танцю хореограф Маріо Пістоні. Музи
ку, побудовану на мелодіях фільму, на
писав композитор Ніно Рота.

МОЗАМБІК
Національний інститут книги і звуко

запису підготував до друку перший том 
Антології мозамбікських народних опо
відань. У збірці представлені двадцять 
п’ять зразків усної народної творчості. 
Преса вітає появу Антології як початок 
глибокого і всебічного дослідження ба
гатющого фольклору країни.

НДР
В Берліні експонувалася виставка тво

рів визначного графіка й карикатуриста 
Герберта Зандберга, присвячена 70-річ- 
чю з дня народження й 50-річчю творчої 
діяльності митця. Такі твори Зандберга, 
як серія «Дружба», створена 1944 р. в 
концтаборі Бухенвальд, як аркуші 
«Стрибок у незалежність» і «До засну
вання НДР» (1949), є художніми доку-



ментами епохи. Як пише в «Нойєс Дойч- 
-панд» Аріане Байганг, «важко провести 
межу між Зандбергом-сатириком і Занд- 
бергом-графіком. Обидві форми його 
праці доповнюють одна одну; це — дві 
можливості виразити одну чітку мис
тецьку позицію».

З а н д б е р г . А ркуш  17-й іл ю с т р ац ій  д о  «К ому* 
н істи чн ого  м ан іф есту »  1968.

* * *
В кінотеатрах республіки відбулася 

прем’єра знятого на студії «ДЕФА» кі
нофільму «Я хочу вас бачити» (режисер 
Янош Вейчі). Герой фільму — німець
кий антифашист Фріц Шменкель, який 
1941 р. перейшов на бік радянських 
партизанів. Роль Шменкеля виконує 
Вальтер Пляте.

К ад р  з  ф іл ь м у  «Я х эч у  в а с  б а ч и т и » .

НІГЕРІЯ
В Лагосі протягом тижня тривав між

народний семінар театрознавців, режисе
рів і драматургів на тему «Суспільна 
роль театру і його завдання в сучасному 
світі». Перед учасниками семінару з до
повідями виступали переважно митці 
африканських країн. Нігерійські та за
рубіжні театральні колективи показали 
гостям свої нові вистави.

ПОЛЬЩА
За ініціативою Товариства польсько- 

радянської дружби створено Клуб люби
телів радянської книжки, названий «Ка
лина червона». Цього року в різних ви
давництвах ПНР вийдуть з емблемою 
клубу дев’ятнадцять книжок радянських 
прозаїків та поетів.

*  *  *

У варшавському театрі «Студіо» від
булася прем'єра сценічної композиції 
«Маяковський». Автор композиції, ство
реної за текстами драматичних та пое
тичних творів В. Маяковського, і режи
сер спектаклю — Иозеф Шайна. Музи
ку до вистави написав композитор Зіг- 
мунд Конечни. Роль Поета виконує Анд
жей Сідлецькі.

С ц ен а  з в и став и  « М ая к о в сь к и й » .

США
Неабиякий інтерес публіки викликала 

фотовиставка «Портрети північноамери
канських індіанців» Ф. А. Райнхарта. 
Цей фотограф, який працював наприкін
ці XIX — на початку XX ст., зняв 1200 
портретів представників тридцяти шести
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індіанських племен. Зроблені в студії, ці 
портрети відзначаються дивовижною 
психологічною глибиною.

Ф. А. Р а Ч н х а р т  Ф о т о п о р тр ет  ін д іа н к и .

ФІНЛЯНДІЯ
В Хельсінкі відбувся четвертий з ’їзд 

Спілки фінських діячів культури, яка 
об’єднує літераторів, художників, акто
рів. Делегати з ’їзду прийняли ухвалу 
про необхідність посилити культурно- 
мистецьке виховання молоді. Головою 
Спілки знову обраний Тімо Бергхольм, 
заступниками — письменниця Ауліккі 
Оксанен і актор Ееро Малласніємі.

* * *

Премією, що носить ім’я засновника 
фінської літератури Мікаела Агрікола, 
цього року відзначено перекладачку Улу 
Хейно за переклади творів О. Фадеева 
та В. Шукшина. Цю нагороду присуд
жує Спілка критиків країни.

ФРАНЦІЯ
В паризькому «Гран-пале» експону

валася виставка пізніх творів Поля Се
занна — шістдесят картин і сорок аква
релей, написаних протягом останніх оди
надцяти років творчості художника. Екс
понати виставки надіслані музеями де
в’яти країн, зокрема СРСР і ЧССР.

*  і  *.

Донедавна французьке телебачення ігно
рувало творчість Роллана. За свідчен
ням газети «Юманіте», протягом усієї 
своєї історії воно не екранізувало жод
ного його роману, не присвятило його 
життю жодної передачі. Не вивчаються 
твори Роллана на його батьківщині ні в 
університетах, ні е середніх школах. 
Французька молодь майже не знає цьо
го великого письменника, творчість яко
го ще 1915 р. бул? відзначена Нобелів
ською премією. Тому критика вітала як 
визначну культурну подію вихід на го
лубі екрани дев’ятисерійного телефіль
му «Жан Крісгоф», знятого митцями 
французького, західнонімецького та іта
лійського телебачення за однойменним 
романом Ромена Роллана. У фільмі зня
лося двісті акторів-професіоналів, а в 
масових сценах зайнято понад чотири 
тисячі чоловік.

Мальт Берлен у ролі п’ятнадцятирічного 
Жана Крістофа.

ЧССР
Видавництво «Круг» видрукувало 

книжку під назвою «Я знав Гашека». її 
автор Иозеф Поспішіл згадує про свою 
участь у боях за перемогу Радянської 
влади в Росії, про щиру дружбу із бойо
вим побратимом — Ярославом Гашеком. 

* * *
Філармонія ім. Яначека в Остраві від
значила своє 25-річчя. Тепер це один 
із провідних музичних колективів рес
публіки. Основне місце в його репертуа
рі посідає доробок Леона Яначека. Що
року в травні філармонія проводить в 
Остраві міжнародний музичний фести
валь, мета якого — популяризація твор
чості видатного композитора.
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Ж Ю А Ь РЕНАР
( 1864- 1910)

АФОРИЗМ И
Моі книги —  це ніби листи самому собі, які я дозволяю читати іншим. 
Коли сторінка дається мені з труднощами, я вірю: вона написана добре.
Писати —  це особливий спосіб розмовляти: говориш, і тебе ніхто
не перебиває.
М озок, за яким добре доглядають, ніколи не стомлюється.
Зцілитися від хвороби письменництва можна лише одним-єдиним засо
бом —  захворіти на цілком реальну недугу й померти.
В літературі справжнє від удаваного відрізняється тим же, чим і справжні 
квіти —  від штучних: тільки особливими, неповторними пахощами.
Застарілі, порівняння здаються нам пристойними лише в зарубіжних 
письменників.
Не слід плутати людей розумних і талановитих.
Коли ми живемо надміру напруженим життям, ми, безперечно, відбираємо 
якусь його частку в інших і тим самим урізуємо їхнє життя.
Вчений —  це людина, яка в чомусь майже певна.
Скільки потрібно зусиль, перш ніж навчишся набувати оригінальності в 
самого себе!
Сказати —  я не займаюся політикою, рівнозначно тому, якби ви сказали: 
я не займаюся життям.
Заяча нора виповнена страхом, навіть коли зайця немає дома.
За  наші лінощі нас карають не тільки наші невдачі, але й успіхи інших. 
Недалекий той час, коли кінь буде такою ж рідкістю, як і жираф. 
Можливо, важко бути щедрим, але ще важче не шкодувати за цим. 
Сорок чотири роки —  це такий вік, коли людина перестає сподіватися, що 
проживе ще стільки ж.
Іронія повинна бути лаконічною. Щирість може дозволити собі багато
слів'я.
Знаю лише одну істину: праця —  єдине щастя людини. Вірю лише в цю 
істину і весь час її забуваю.
Коли людина доведе, що вона має талант, їй ще треба довести, що вона 
вміє ним користуватися.
Жінка без упину говорить про свій вік і ніколи його не називає.
Можна бути поетом і носити коротке волосся.
Ми безперервно і настійно проявляємо свої вади і все-таки встигаємо зне
важати ближніх.

Переклала з французької Неля ЯКИМЕНКО
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Інфляція виявляє
ться всюди.

« П а н ч » , А н гл ія .

—  А тепер повіль
но обертайся навко
ло власно? осі. 

« П о л ь ск о е  о б о зр е н и е » ,
П о л ь щ а .

—  Чи це правда, Дю
буа? Тиск —  нормаль
ний! Виразка вилікува- 
наї Мабуть, інтереси 
фірми вас зовсім не 
хвилюють.

с М а р і-К л е р » , Ф р ан ц ія .

« Є ж » , Ю го с л ав ія .

—  Тату, коли схо
чеш повернути голо
ву, попередь мене. 
« П у р к у а  п а ? » ,  Б ел ь гія .
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—  Я хочу заощадити лікареві час, 
бо його час —  це мої гроші.

« Ш т е р н » , ФРН

—  Якщо ви, Сем, вже наважились 
на цей крок, зробіть сальто-морта 
ле, наша збанкрутіла фірма хоч ма
тиме рекламу...

« П а н ч » , А нгл ія

—  До речі, люба, чи ти не забула 
закрутити дома кран?

« Іс і, П а р і» , Ф р ан ц ія .

« О й л е н ш п ігел ь » , Н Д Р .

—  Отже, вирішуй: або нова шуба, 
або твоя колекція метеликів...

« Н о й е  р ев  ю » , Ф Р Н .

—  От тобі твоя вечеря... 
« Б у н т е  Іл л ю с т р ір т е» , ФРН.

« Л у д а ш  М ат і» , У горщ и н а
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