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I

Доки дон Атанасіос відкашлювався, всі 
мовчали, тільки ледь чутно гудів кондиціонер. Дон Атанасіос почав 
тихо й розмірено, ніби виголошував банальності чи диктував звичай
ні ділові розпорядження, насичені цифрами й назвами так чи так під
порядкованих йому національних та міжнародних установ.

Удару буде завдано сьогодні вночі, рівно о третій годині. Оде- 
рацію забезпечуватимуть військові частини, які з восьмої години вечо
ра чекатимуть по казармах. План дій старші офіцери отримають о пер
шій. Тоді ж будуть сформовані змішані групи з поліції та армії. Кож
на група отримає імена і точні адреси... Списки будуть складені до 
сьомої вечора... Всі керівники лівих партій, а також студентських та 
молодіжних організацій. Усі профспілкові лідери. Директори та головні 
редактори лівих газет. Окремо буде складено список тих, хто симпати
зує лівим — професорів, літераторів, артистів, учених, лікарів, інжене
рів тощо. Секретаря Комуністичної партії буде цієї ж ночі заареш
товано, але не страчено. Мотиви тут легко зрозуміти. В зручний мо
мент, поступаючись перед тиском, він отримає можливість емігрувати. 
Це з нашого боку буде велика поступка... Будуть заарештовані й стра
чені всі видні ліві діячі, а також найактивніші особи: непокірні впли
вові робітники, хоч хай вони й не є членами політичних партій. Я пе
вен, що Альваро вже має такі списки.

— Так, пане, їх складено за точними даними,— сказав кремезний 
начальник жандармерії, який щось нотував поруч Мігеля.

— От і добре,— вів далі дон Атанасіос, і очі його сумовито й бен
тежно дивилися понад головами тих, що зібралися за круглим столом. 
Він не мав певності, що списки складено точно за його вказівками. Дон 
Атанасіос був мізантроп і великий оптиміст, і ці його якості з віком по
силювалися. Не припиняючи говорити, він дістав не дуже свіжого но
совика й витерся, хоча в тому жодної потреби не було.— Потім буде 
взято й страчено сорок священиків з так званого Вселенського собору. 
Сподіваюся, цей список теж є?

— Є,— сказав начальник жандармерії.— Авжеж єі — Він відчув 
недовіру в голосі дона Атанасіоса й нервував.— Навіть значно шир
ший: понад двісті осіб. Ми не знаємо, хто з-поміж них найнебезпеч-’ 
піший!

— Усі однаково небезпечні- Ми їх страчуватимемо випадково. Я це 
підкреслюю: випадково. Окрім того, буде ще страчено тисячу чоловік. 
П’ятсот запідозрених, а решта п’ятсот — зовсім випадкових, по райо
нах і секторах.

— Як це? — наважився запитати літній чоловік з кудлатими сиви
ми бакенбардами, схожий на вихідця з іншого століття.

— А так: випадкових та й годі. Можливо, цифра й неостаточна, 
однак поки що спинимося на ній.

Пан з бакенбардами на пергаментному обличчі не вгавав: »
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— Тобто цілковито безневинних людей?
Дон Атанасіос із жалем глянув на нього, повагався мить, проте 

вирішив пояснити:
— Так. Абсолютно безневинних, любий наш доне Фернандо. З по

гляду закону всі вони справді безневинні. Якщо ви взагалі проти та
кого роду заходів, тоді найближчим часом слід сподіватись ускладнень. 
Але якщо в принципі згодні, тоді задумане нами треба доводити до 
кінця. А ви загалом згодні, навіть кілька хвилин тому самі наполегли
во закликали діяти рішуче і вжити найсуворіших заходів. Отож буде
мо діяти.

— Ми не мали на увазі безневинних.
Дон Атанасіос ледь осміхнувся, й Мігель знав, що великий патрон 

утілює в собі вікову мудрість, яка сконцентрована в його голові з над
звичайно високим вузьким чолом. Що нагадувала широко відому му
мію фараона Рамзеса Другого. Дой Атанасіос походив з Малої Азії, 
і Мігель не виключав можливості, що в жилах того разом з кров’іо 
греків, хеттів, вихідців з Ура й Урука тече й краплина древньої крові 
якщо не самого фараона, то його двірських. Тільки так можна було 
пояснити витонченість дона AtaHacioca, що якимось дивом збереглась 
в ньому з оповитої таїною молодості. Він був homo novus !, його багат
ство сягало легендарних розмірів. Свого часу дон Атанасіос працював 
-чорноробом у Порт-Саїді, був власником публічного дому в Адені, до 
тридцятирічного віку сунув навколо Червоного моря та Персидської 
затоки, а потім з великим капіталом прибув до цієї неосяжної теплої 
та гостинної країни з червоною плодючою землею, всіяною колючими 
акантами. Донові Атанасіосу пощастило стерти кілька білих плям на 
карті планети, й це було важливим фактором технічного прогресу.

Дон Атанасіос вирішив порозумітися з учасниками цієї зустрічі, 
правдивіше кажучи, розтлумачити їм усе з педагогічною терплячістю. 
В цю мить він дуже нагадував зразкового вчителя, якого врочисто ви
ряджають на пенсію, вручивши годинник і золоту медаль на багато
барвній стрічці, а він вислуховує привітання шкільної адміністрації та 
колишніх численних учнів, кожен з яких, незважаючи на досягнутий 
соціальний щабель, ладен схопитися й назвати своє повне ім’я й прі
звище,— точно так, як воно було записане колись у класному журналі. 
А дон Атанасіос упізнає їх і каже: «Як то не пам’ятаю, ти такий-от із 
четвертого класу. Сидів на останній парті, коло вікна, поряд з Беппо, 
інтелігентним хлопчиком, що наклав на себе руки». А колишній учень 
мовби здригається, вражений спогадом і надзвичайною пам’яттю ста
рого вчителя з високим і вузьким, наче у фараона, чолом... Дон Атана
сіос помилився, знехтувавши фах учителя, але талант педагога часто 
його виручав. Слова звучали переконливо і впевнено:

- Доне Фернандо, ті люди й справді невинні, але це поняття має 
бути вилучене із сучасного,словника. Інакше б нам довелося думати 
про індивідів, які несуть відповідальність, а то вже фальш або й ще 
гірше — відступ- То поняття з іншого століття, коли люди дотримува
ли законності й певних правил.

— Але ж ми віддаємо наказ про страту саме окремих індивідів,— 
наважився дон Фернандо.

1 Нова людина ‘ (лат.): Тут: людина неарйстократичног© походження, яка підня
лася до соціальних верхів.
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— Ні. Незважаючи на всю мою повагу до вас» я вимушений запе
речити.. їхня смерть— єдине, що лишилось особисто для них. І подібне 
не повинно нас бентежити. Вони рано чи пізно обов’язково переступлять 
цей поріг, ми лише їм трохи допоможемо. А. далі діятимемо як одна 
трупа проти іншої групи. «Ми» проти «них». І наші дії не правосуддя, 
а пре-вен-тив-ний захід.

Тут дои Атанасіос підніс кощаву руку догори, ніби написав ці сло
ва на уявній дошці.

— Таким чином, вилучивши з нашого словника поняття індивід, 
відповідальність і законність, ми все це замінюємо одним всеосяжним 
словом — техніка. Добре продумана, але майже непомітна. Операцію 
розроблено з інженерною точністю. Разом з найсучаснішою технікою 
вона внесе в операцію новий елемент, а випадковість надасть їй таєм- 
ничності. Щоб легше було управляти світом, ми повернемо йому цю та
ємничість, утрачену разом з раціоналістичним ін-ди-ві-ду-а-ліз-мом, 
який ви, шановний доне Фернандо, так захищаєте. Ніхто в країні не по
винен почувати себе надто впевнено — в цьому головне. Сеньйоре Аль
варо,— звернувся дон Атанасіос до начальника жандармерії, якого по
чало кидати в піт.— Необхідно скарати навіть кількох наших людей. 
Скажімо, одного-двох членів жокей-клубу, одного банкіра, одного відо
мого адвоката,, правого центриста... На ваш вибір. Операція мусить 
бути блискавична й ефективна — щоб ніхто з приречених не зміг уря
туватися. І не треба обмежувати карателів — слід кожному з них дати 
право на маленьку помсту. Це, доне Фернандо, буде поступка вашому 
індивідуалізмові. Маленька особиста помста молодого лейтенанта чи 
старого сержанта. Поступка неусвідомленим дріб’язковим почуттям. 
Але тільки в цьому: далі непевність має охопити всіх. Невинні прирів
нюватимуться до винних. Кожного з розстріляних буде оголошено лю
диною, що підтримувала зв’язки з провідними лівими керівниками. 
Таємничість має оточити як їх, так і нас. Але досить про це, я думаю, 
мене зрозуміли всі.

Дон Фернандо не вважав розмову вичерпаною, одначе схилив 
голову.

— Ти, доне Атанасіосе, великий інтелігент,— з удаваним захоплен
ням сказав професор Каррерас, відомий теоретик і газетяр, колишній 
ідеал молоді.— Ти воістину великий!

— Професоре, ти завжди робив мені такі компліменти, що вга
няють мене в краску. А я завжди кажу тільки абсолютно елементарні 
речі. Вони захотіли терору — вони його матимуть. Та й годі.

— Піду додому і напишу заповіт,— стиха прошепотів старий лі
берал дон Фернандо.— Я юрист і якоюсь мірою популярний, я член 
жокей-клубу і, хтозна, можливо, коли й образив якогось жандармсько
го сержанта. Отже, я теж приречений.

Дон Атанасіос дозволив собі трохи розважити цих засмучених 
людей:

— Ну що ж. Ми в певному розумінні всі приречені. Але ви не 
бійтеся: це тільки в принципі, насправді ж — ні. Хто зважиться підня
ти руку на старшого брата всесильного командувача повітряними си
лами? То було б безглуздям, адже цей дім дорогий мені, і я не хотів 
би бачити його розбомбованим і захопленим парашутистами...

Маленький дотеп зняв загальне напруження, й вуста в присутніх 
розтяглися у веселих посмішках. Молодший брат дона Фернандо та-
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коЗк сидів За круглим столом, але брати Ось уже двадцять років як 
посварилися й відтоді не розмовляли один з одним. Коли один заходив 
до клубу, то другий одразу ж виходив. Отож протекція брата була дуже 
слабким захистом для дона Фернандо.

Всі глянули на генерала Рохас-і-Молінаса, що єдиний не посміх
нувся на вдалий дотеп дона Атанасіоса. Голубі очі виказували в ньо
му арагонця; найхарактернішою ознакою арагонців були з прадавніх 
давен водянисті очі —■ ніби од вічної нежиті. Від людини з такими 
очима можна було сподіватися чого завгодно. Товариство перестало 
всміхатися й перезирнулось. Тут далеко не всі були друзями.

Дон Атанасіос якийсь Нас утішався ефектом, але його обличчя по
волі сумнішало, неначе він опинився десь високо-високо вгорі, над хма
рами, де повітря чисте й пружне, де панує порожня голуба неозорість.

Мігель почував себе на вершині блаженства, намагаючись не про
гавити жодного слова. Дон Атанасіос, як істинний син віку, точно знав, 
що Треба робити, й умів віднайти найефективніший шлях для досяг
нення задуманого, його думка не поступалася перед машиною, все
осяжна і ясна. Великі думки завжди прості саме тому, що вони все
осяжні й точні. Техніка терору захопила Мігеля красою простоти. Жод
них бучних слів про давні традиції й жодної згадки про свободу й пра
ва, які могли тільки зашкодити. Дон Атанасіос жив у чистому світі 
власної природи.

Звичайно. Переляк цих людей, котрі щойно самі балакали про не
обхідність найжорстокіших заходів і найкрутіших дій, теж неабияк ті
шив Мігеля. Тепер вони ладні були відступити. На обличчях відбився 
огидний страх за власне життя, й кожен лякливо позирав на сусіда, 
з яким свого часу мав бодай найнезначніший конфлікт. Але ж тепер 
ішлося не тільки про них, а про всю соціальну групу, бо мав рацію 
дон Атанасіос — нині постали віч-на-віч не окремі люди, а класи, чим 
і викликана крайня зневага до закону. Мігель єдиний знав усіх при
речених: не лише тих, активних і організованих, але й потенційних, які 
не мали чого втрачати й були готові до будь-якої жертви. Свого часу 
Мігель також сповідував ліві ідеї, навіть належав до дуже діяльної 
організації, яка, на щастя, не мавши чіткої програми, розпалась. Але 
кожен з його колишніх товаришів завжди’ пожертвував би собою, і 
поза всяким сумнівом, жодної миті не завагався б, що вчинити з до
ном Фернандо, навіть коли б знав, що він лише власник надзвичайно 
багатого маєтку та копалень на півночі, прибутки від яких ділить із 
могутньою іноземною компанією й дістає від неї великі кредити, але 
людина загалом добродушна й освічена, знається на григоріанській му
зиці краще за багатьох великих фахівців, а ще відомий історик і юрист, 
колекціонер рідкісних книжок, які вносять хвилю радості в його досить 
одноманітне життя і які він отримує від букіністів та антикварів, з кот
рими підтримує підозрілі, майже таємні стосунки. Колишні друзі Мі
геля ненавиділи не особисто його, а великі маєтності, що дісталися 
йому від предків-конкістадорів і були неодноразово помножені вигідни
ми шлюбами; неосяжні володіння, в надрах яких дідусь дона Фернанао 
виявив багаті поклади надзвичайно дорогих рідкісних металів.

Роздуми проникливого Мігеля перебив дон Атанасіос, давши при
сутнім досхочу настрахатися:

— Не бійтеся, панове. Я мав на увазі принцип. Індивідуалізм — 
теорія застаріла, хоча це навряд чи втішить дона Фернандо, йдеться не
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npferHae- особисто, а взагалі. Але ми подбаємо про власну безпеку. 
Перед будинком кожного з нас стоятиме маленька поліцейська група* 
щоб карателі, чи виконавці наказу, називайте їх як хочете, не припус
тились невиправної помилки.

Мігель відчув полегкість, нараз утративши цікавість до внутріш
нього світу цих нажаханих людей, які з усієї промови дона Атанасіоса 
зрозуміли одне: що боятися за власне життя не треба. Мігель глянув 
на дона Атанасіоса, і той сумно посміхнувся лише кутиками губів, 
цілком байдужий до думок Мігеля. То був лише секретар, хоча й на
ділений великою довірою, запрошений сюди не лише завдяки своєму 
розуму, але й тому, що дон Атанасіос відчував прихильність до рене
гатів. Вони перебували в такій непевності, що могли стати перекона
ними прихильниками чистої техніки, тобто засобів, які точно відпові
дають новій меті.

Таким чином у межах цієї конспірації фактично створювалась 
інша конспірація, значно тонша, природа якої відома була тільки 
двом членам консиліуму — донові Атанасіосу та його вірному секрета
реві Мігелю, бо тільки вони розуміли все.

— Мігелю, прочитай, будь ласка, план, щоб панове краще відчу
ли свою втілену мрію,— стиха сказав дон Атанасіос, опустився на сті
лець з високою спинкою й стулив повіки для останнього, найвищого 
зосередження, щоб часом не пропустити якоїсь деталі, бо все складає
ться з деталей, а ідея має бути цілковито проста. Його суха, ніби му
міфікована голова з орлиним носом і високим, сплющеним чолом, об
рамленим цупким, посивілим, коротко підстриженим волоссям, зараз, 
коли він сидів із заплющеними очима, навіювала думки про давні ци
вілізації, обличчя набуло виразу кістяної маски, на яку, мов на бара
бан, було напнуто шорстку шкіру.

Мігель ще раз повільно й виразно прочитав план, оголосив списки, 
а також точно визначений час початку й розгортання операції, місце, 
де відбуватимуться події, назви військових частин, які виконуватимуть 
завдання. Потім мовчки поклав папери на свій маленький столик, що 
стояв поруч з важким круглим столом консиліуму. В приміщенні зно
ву запала тиша, чути було тільки приглушене гудіння кондиціонера. 
Дон Атанасіос і далі сидів з заплющеними очима, й здавалося, ніби 
він спить. Аж за кілька хвилин поволі розплющив очі:

— Гаразд. Сподіваюся, ви з усім згодні й не маєте нічого дода
ти.—Загальне мовчання можна було сприймати як згоду, й дон Атана
сіос вів далі: — І все-таки я забув про одну важливу деталь. Або, точ
ніше, про дві. Перша — прокламація, яку необхідно буде передати по. 
радіо й телебаченню. Коротка, всеохоплююча, вона має сказати все, не 
розповідаючи нічого. Друга: той, хто читатиме прокламацію, має вті
лювати її в життя, або всі думатимуть, нібито він її втілює. Цс буде 
морально бездоганна людина, до якої з великою повагою ставляться 
як у нас, так і за кордоном, людина, здатна завдяки своїй ерудиції, 
дати переконливі пояснення й щодо випадкових непорозумінь, які мо
жуть виникнути на міжнародній арені, в пресі, в урядових колах друж
ніх країн або країн, що згодом можуть стати дружніми, хай би навіть 
у певний момент, як ви самі добре розумієте, в них би виникли сум
ніви стосовно наших методів. Людина справді респектабельна, здатна 
виконувати свої обов’язки, доки умови дозволять створити демократич
ний, ліберальний і парламентарний режим, якого, зрозуміло, ми всі
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прагнемо і який незабаром захистимо. Адже ми хочемо істинної демо
кратії, заснованої на законності й відповідальності (майже так зву
чатиме прокламація). Отже, до того часу хтось, наділений такими яко
стями, змушений буде взяти на себе великий тягар урядування. Але 
особистість цієї далекої від дріб’язкових амбіцій людини має бути 
гарантією того, що ми здолаємо цей перехідний період, скільки б він не 
тривав.

В очах дона Атанасіоса зблиснула іскрина легенької іронії, та це 
помітив тільки Мігель. Багато хто з присутніх хотів би обійняти цю 
високу посаду, але боявся. Всі сиділи й вичікували. Нарешті началь
ник жандармерії (дуже розумний чоловік, який не хотів бути усуну
тим од високої місії рятівника нації, бо звик з перших кроків своєї 
кар’єри відігравати в очах громадськості роль другої скрипки) зва
жився на слово раніше за всіх. Його статуя в образі вершника на коні 
ніколи не прикрашатиме жодної з центральних площ столиці, і його 
р>ка, широко простягнена над деревами й дахами витриманих у стилі 
барокко будинків, не вказуватиме на золоту стабільність майбутнього. 
Він і не мріяв про більше, ніж про вулицю другої чи третьої величини 
й маленький бюст у дворі училища жандармських офіцерів, тому й за
говорив, розпростуючи кремезні плечі, щоб шия не здавалася така 
товста-

— Панове! — гучним голосом звернувся він до колег.— Поза вся
ким сумнівом, найбільш підхожою людиною для цього є сам дон Ата- 
насіос. Його блискучий інтелект і величезні міжнародні зв’язки зроби
ли дона Атанасіоса відомим у найбільших столицях світу, де його сло
во, я б сказав, рівнозначне золоту. Все це робить дона Атанасіоса по- 
справжньому гідною таких високих функцій людиною. До того ж лин 
є автором плану.

Мігель помітив, що боязнь відповідальності за кровопролиття пе
реможено і всі обличчя виражають найповнішу згоду, хоча генерал 
безжально плутав форму зі змістом. Дон Атанасіос іронічно посміх
нувся. Він рідко впадав у зажуру й ніколи не зазнавав розчарування; 
його єдиною слабістю була природжена веселість. І коли він мусив пе
реборювати в собі це почуття, в його запалих грудях починало клеко
тіти й у вимові відчувався дивний акцент, спадок дитячих років, якась 
мішанина грецької, турецької і курдської мов. Шиплячі звуки забива
ли все, й слова здавались гострими й колючими. Це було смішно на
віть йому, не кажучи вже про інших. Таким голосом заговорив дон 
Атанасіос і зараз:

— Генерале, я глибоко зворушений вашою пропозицією, яка ще 
раз доводить вашу приязнь до мене. Але мушу сказати, що моя канди
датура на цю високу посаду не найкраща. На жаль, за душею кожно
го з нас немає нічого, крім репутації.

— Пане Атанасіосе, адже ви є автором надзвичайних ідей. Ні
хто не може рівнятися з вами. І коли я кажу так, то це не означає, 
ніби недооцінюю себе-— Генерал промовляв щиро, як і належить зраз
ковому солдатові, котрий уміє дивитися в очі старшому, певний своєї 
чесності й правоти.

— Ось тут і починається помилка. Незважаючи на вашу видатну, 
багатократ доведену розсудливість, ви ще не засвоїли все до кінця. Не 
я творець оцього плану. План виник з аналізу фактичного стану речей,
і його блискуче підготували ви ще де того, як узяти слово; в иьоад:
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втілені ваші думки, які ви висловлювали уі ось тут, і не раз до цьогок 
щире бажання поліпшити становище, уникнути загрози анархії, що, як 
свідчить досвід інших народів, не приносить щастя людям, життя яких, 
я знаю, бо, на відміну від вас, вихідців з панівних класів, походжу з, 
низів. Я не автор плану, а лише скромний виконавець ваших ідей, на-, 
дій і побажань. Ця ідея колективна, й моя роль тут незначна. До речі, 
мої інтереси не такою мірою, як ваші, пов’язані з цією мальовничою, 
країною, котра за часів моєї важкої молодості гостинно надала мені 
притулок. Ось чому мені не пристає роль такої людини. Я просто не м^ю 
морального права погоджуватись на вашу пропозицію.

Дон Атанасіос замовк, і його веселість трохи пригасла, навіть ак
цент пропав, і всі мимоволі замислились.

— Панове,— по хвилі сказав він.— Я гадаю, ми не можемо роз-* 
водитися без кінця-краю. Попереду багато роботи. Перелічуючи голов
ні якості майбутнього керівника, я мав на оці конкретну людину, Хоча 
й не називав її ім’я. Ця людина присутня тут, і всі ви здогадались, хто 
вона, за винятком хіба що нашого доброго друга, генерала, який прос
то хотів зробити мені комплімент- Я до кінця виконаю свій обов’язок 
і назву на ваш розсуд її ім’я. Це дон Фернандо Нуньєс де Бальбоа. 
Окрім імені, інтелекту, ліберальних поглядів та багатьох інших рис, 
він має ще й ту перевагу, що своєю високою гуманітарною культурою 
може надати відтінок пом’якшення й поміркованості всім нашим на
ступним діям. Звичайно, після втілення нашого плану в жйття, коли 
в країні буде запроваджено міцний порядок.

Мігель, який і раніше думав про дона Фернандо, але досі захоп
лено слухав дона Атанасіоса, тепер пильніше глянув на нового канди-. 
дата. Старий ліберал, який втілював у собі вікову гідність свого ррду 
і навіть зважився її захищати (він був єдиним, хто підняв голос про
ти крайнощів плану), потрапив у становище людини, якій належало, 
з одного боку, захищати доброчинство, а з другого — прикривати й .ви
правдовувати жорстокість. І хоча пропонований доном Атанасіосом 
план був цинічний, разом з тим він був прийнятний, цілковито раціо
нальний і чи не єдино можливий. Мігель подумав, що сказав би на все 
це дон Фернандо колись. Діалектика розвитку, .взаємозв’язок мети й 
засобів, очевидного й суттєвого?.. Але про такі абстрактні поняття за-, 
раз ніколи було думати, Мігель просто дивився на дона Фернандо, та й 
годі. Старий спершу почервонів, потім його обличчя взялося великими 
плямами. Щока нагадувала карту, на якій моря були забарвлені в чер-. 
воне, а материки — в біле, мов сніг. Куценька, борода, ознака стародав
нього, роду, нагадувала шматрк .тремкого желатину, що заважав йому 
вимовляти.слова. Нарешті дон фернандо таки вичавив із себе:

— Ні, ні, доне Атанасіосе. Я просто не зумію. Та й не маю бажан
ня, я людина не честолюбна...

— Але, любий доне Фернандо, шановний наш професоре, саме оця*, 
ваша незацікавленість найкраще характеризує вас. Величезна влада 
в руках честолюбця могла б обернутися нещастям і, хто знає, чи>не. 
привела б до узурпації. Ваші високі моральні якості є найооліднішою 
гарантією: не лише в очах співвітчизників^ але й перед цілим світом. 
Це саме те, <що.нам треба. Хіба не ви щойно виступали проти крайно-; 
щів?;Адже ви говорили про те, що перезахопленість може .поставки- 
під загрозу життя: кожного з» нас? Я вважаю, ви маєте цілковиту рацію.
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Ось ми ft знайшли1 вихід із становища! Нам-потрібна солідна гарантія, 
і ми її маємо.

— Який же з мене авторитет? — кволо боронився дон Фернандо.
— Що ви, що ви! Ми обіцяємо беззастережно підкорятися вам. Ви 

будете нашим вождем і повірником. Генерале, ви б зважились не вико
нати наказу глави уряду національного порятунку? Вр, завжди такий 
ретельний, вихований у дусі найсуворішої дисципліни?

— Я? — вигукнув начальник жандармерії, що був дуже поганої 
думки про дона Фернандо й не раз називав його «дорогоцінною мав
пою» — Я? — перепитав він, геть приголомшений таким поворотом 
справи. — Навіть не подумав би! — Незважаючи на своє особисте став
лення до професора, начальник жандармерії говорив цілком щиро. Все 
раптом ускладнилось, і він вирішив скоритися долі так само, як і тоді, 
коли одразу ж після першої світової війни, ще бувши лейтенантом, утік 
з Європи, охопленої «божевіллям, безладдям, крахом», і скорився волі 
дона Атанасіоса, вченого, який примусив його стати в цій країні «охо
ронцем порядку». Цей феноменальний дон Атанасіос щойно говорив 
про близький апокаліпсис, проти якого блякли навіть страждання мі- 
фічого святого Іова.

— Ні,— зарозуміло відрубав дон Фернандо.— Я принципово не 
можу взяти на себе цей тягар. Доне Атанасіосе, дякую за шану, але 
шкода зусиль. Я твердо вирішив.

— Дорогий доне Фернандо! — майже радісно вигукнув дон Ата
насіос, підносячи руки догори.— Хоча ми належно оцінюємо вашу 
скромність, але дозвольте з вами не згодитися. Ви сказали не те, що 
думаєте.

— Ви сумніваєтесь у моїй серйозності, доне Атанасіосе? — спо
кійно, але твердо проказав дон Фернандо, і його обличчя знову вкри
лося плямами.

— Зовсім ні. Думаю, для кокетування ви занадто скромний, але 
недостатньо знаєте самого себе. Я кажу не про глибоке знання влас
ної природи, а про те знання, якого всім нам бракує: усвідомлення при
чини тих чи тих наших рішень А ви забуваєте навіть про плани, які 
самі складали за спокійніших умов. Людина такого розуму не могла 
не мріяти про реформи й щоразу шкодує, що не має змоги, коли не 
здійснити їх до кінця, то хоча б зробити дещицю в цьому напрямку. Я 
певен: коли б група хлопців нашого доброго генерала поїхала зараз до 
вас додому, то неодмінно знайшла б там такий план. Ви, як я вважаю, 
наділені талантом реформатора. Адже ви не просто шанувальник кра
си, правда ж?

Дон Фернандо цього разу почервонів, мов хлопчак, бо зараз, влас
не, йшлося про його юнацькі мрії. Десь у його потаємних архівах, до 
яких він нікого не підпускав, справді зберігалися складені замолоду 
проекти суспільних змін, раціональної перебудови країни. Це було ще 
під час навчання в Європі між першою й другою світовими війнами, 
коли найрізноманітніші течії співіснували в загальному потоці бороть
би; часом сміховинно плутані. Він спершу захоплювавсь ідеями Ніц- 
иіе;! потім сахнувся прямо до Маркса, відвідував соціалістичні й навіть 
комуністичні гуртки, брав участь у запальних дискусіях про револю
цій), був другом по кав’ярні одного великого художника, який не уни*- 
кав соціальних тем. У тому своєму архіві дон Фернандо зберігав кіль
ка полотен, подарованих майстром, що відзначався «палкою вдачею і в
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якого слово не розходилося з ділом. Ті картини тепер становили вели
ку мистецьку ЦІННІСТЬ І МОГЛИ бути виставлеііі поряд З ІНШИМИ' чудови
ми полотнами на стінах будь-якої з його дач. Зберігалося в дона Фер
нандо й кілька пожовклих від часу етюдів, мальованих пізніми ночами 
в кав’ярні «Les Deux Magots» 1 на звичайному папері, що його прино
сив шанувальник мистецтва, офіціант, і давав разом з вечерею безкош
товно, аби тільки побачити, як малює геніальний художник, який не
забаром неодмінно заживе світової слави. В ті часи митець не вдо
вольнився тільки мистецтвом і прагнув повалити існуючий лад. Дон 
Фернандо, хоча й був дуже багатою людиною, одначе брав подавані 
безкоштовно каву та коньяк, аби теж видаватися бідним. Він захоплю
вавсь малюнками, що створювалися в нього на очах, у них ішлося про 
любов і зганьблення суворих юних наймичок, образи яких з’являлися 
з-під прудкого й точного олівця художника на тлі стародавніх споруд, 
що чимось нагадували геометричний малюнок на пончо кордільєрських 
пастухів. Ті дівчата, мов тіні, пройшли й крізь його дитинство; вони 
важко схиляли голови, коли юний Фернандо проминав їх на своєму 
улюбленому поні. Під пензлем же художника ті дівчата набували ре
альності й індивідуальних рис, і в їхніх постатях чаїлась погроза.

— Дивись, Фернандо,— казав художник, показуючи йому малю
нок з тими експресивними суворими обличчями, що були однаковою мі
рою й образами богів, очищених від культових ознак.— Ось твої най
мити, які незабаром повстануть і вб’ють тебе.

Пойнятий невиразним страхом, Фернандо злегка посміхнувся, як і 
належало посміхатись аристократові, котрий мимоволі ніяковіє серед 
простого люду й стає смиренно ввічливим.

— Дарую тобі твоїх майбутніх катів, які зараз працюють у твоїх 
маєтках. Намагайся їх упізнати, коли вони оточать твій будинок і ти 
побачиш їхні обличчя крізь рушничний дим.

Повертаючись до свого студентського помешкання, Фернандо дов
го вдивлявся в ті обличчя, потім читав солідні книжки, які провіщали 
йому кінець. І мріяв стати вождем великої революції, пожертвувавши 
їй усе, навіть своє життя. Та десь у глибині душі він залишавсь арис
тократом, ота його скромність виявлялася машкарою, й він тільки тяг- 
ся до великих пригод. Революція, про яку мріяв, лишалася для нього 
теж химерною пригодою, привидом і душевним поривом. Він ладен був 
говорити про вбогість і велич наймитів, що зачаровували його так само, 
як картини художника- їхня дружба тривала не один рік. Дон Фер
нандо їздив і на батьківщину художника, де уславлений уже майстер 
створював фрески й мозаїки на величезних стінах, з головою поринув
ши в мистецтво і в революцію. Він умів гаряче любити й ненавидіти, 
очолив групу, яка мала ліквідувати одного зрадника й був так само 
завзятим і безкомпромісним, як учасники давніх релігійних війн.

Дон Фернандо нічого не знав про потаємне життя друга, хоча й 
жив з ним в одному домі. Але художник останнім часом був дуже 
збуджений і геть занедбав роботу. Дон Фернандо всіляко намагався 
схилити його до активної праці, та той іноді цілими днями мовчки про
сиджував перед білими стінами або раптом починав натхненно малю
вати на них етюди, а потім ніби щоб дозолити другові, розлючено 
їх стирав і знову по кілька днів і ночей зряду вистоював коло них.

1 Дві мавпи [франц.).
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Ляколи до нього приходили якісь, опівнічні гості, й він разом з ними 
уникав кудись, а коли вертався, його чорні очі горіли фанатичним вог
нем. Донові Фернандо так і не пощастило ввійти в інтимний світ 
ісвого найкращого друга, який дедалі дужче занехаював свій талант.

Одного разу художник постукав серед ночі в двері дона Фернандо, 
блідий і закривавлений. Фернандо злякано схопився з ліжка й запи
тав, що сталося, хто його поранив і чи не викликати лікаря. Художник 
не відповів, потім зайшовся плачем, здригаючись усім могутнім тілом. 
Фернандо збентежився, побачивши свого друга в сльозах, і його охопи
ли майже материнські жалощі. Він узяв його за плечі, посадовив на 
ліжко й мовчки оглянув рани. Окрім жалощів, у душі його прокинувся 
якийсь дивний, незнаний досі смуток. За півгодини художник трохи 
заспокоївся й сказав:

— Не пощастило... Він утік.
— Що не пощастило? — лагідно запитав дон Фернандо, наче гово

рив з малюком.
— Убити його,— відповів художник. — Убити диявола. — І назвав 

ім’я огидного зрадника, який для нього й справді був уособленням 
диявола, не того, що десь туманно витав у всесвіті, а диявола в плоті 
й крові, що жив у цьому ж місті, в будинку з пильною сторожею, 
В місті точилися дискусії про дальшу долю революції, супротивники 
лютували, доходячи до шалу. За своєю натурою художник був більше 
схильний до конкретних пластичних узагальнень абсолютного зла, аніж 
до особистого геройства. Одначе він очолював групу, що мала покара
ти зрадника й не зуміла цього зробити. І тепер плакав не так від без* 
силля, як від майже хлопчачого розчарування.

Дон Фернандо над силу вимовив:
— І ти теж хотів його вбити?
— Це необхідно. Доки він живий, ми не матимемо спокою! Ти чи- 

іав, на які страшні злочини здатні ці люди? А він та його прибічники 
морально скалічили багатьох, навіть деяких наших керівників, які по
волі збивалися на манівці, аж доки самі дійшли до зрадництва. А я 
не зумів скарати його, не виправдав довіри товаришів.

Дон Фернандо відчув, що настав слушний момент п о г о в о р и т и  від
верто, й сказав:

— А якщо все те неправда?
— Вони самі все розповіли!
— То просто неймовірно. Можливо, їх примусили.
— Ні,— сказав художник.— Хоча я спочатку теж думав та*. Ьони 

сгали зрадниками, інакше вистояли б, як вистоювали досі. Навіть 
якщо в них вирвали зізнання силою, це однаково не применшує їхньої 
провини.

Дон Фернандо не мав більше чого сказати. Художник боровся ніби 
не з людьми, а з якимось міфічними істотами, боротьба набувала аб
страктної форми зіткнення добра зі злом, і дон Фернандо в цю мить 
любив його ще більше, хоча вже без колишнього обожнення, як прим
хливу дитину.

— Я мушу зникнути,— сказав художник.— Мене розшукує полі
ція. Мені судилося стати втікачем. Я порвав зі своїм класом, але тобі 
не зрозуміти цього. У вирішальну мить тобі на таке забракне сили.

— Можливо,— сказав дон Фернандо.— Я не певен, чи зміг би хо
лоднокровно вбити людину.
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*— Як1 це холоднокровно? В мені бурхають лють і зненависть. 
Я шкодую тільки за! тим, що не зміг виконати завдання. Бо він не 
людина. Він звір. Звірюка в людській подобі. Я цілими днями роздив
лявся його фотокартки. На -Тому бридкому писку я побачив образ ли
сиці, диявольську хитрість,' яку він ретельно приховує окулярами. Я до 
найменших дрібничок вивчив його обличчя, воно виражає зло, якого 
я не зношу, ніби то багно, що сочиться й заливає цілий світ.

Художник тієї ж ночі втік, і дон Фернандо, прочитавши наступ
ного дня в газетах детальний опис спроби вбивства, де згадува
лося й ім’я його друга, замкнувся і сидів удома з зачиненими віконниця
ми, доки прийшла поліція. Поліцаям сказав, що художника не бачив 
уже кілька днів, поспіхом розписався в наказі про видворення з краї
ни, купив квиток і полетів додому. В літаку, що ніс його над пасмами 
гір і неосяжними зеленими лісами та водами, трохи оговтався й відіт- 
хнув. Мінливі краєвиди втішили його, а безмежні простори зачарува
ли. Потім він жив на одній зі своїх гасієнд, уникав дивитись на запра
цьованих наймитів, а однієї ночі склав утопічний план реформ су
спільства, про який зараз говорив, посміхаючись, дон Атанасіос.
• Свого друга-художника він більше не бачив, та той і помер у роз
квіті слави років з двадцять тому й був похований зі всіма почестями, 
але про їхні зв’язки та оте видворення з чужої країни було відомо 
таємній поліції, а значить, і донові Атанасіосу.' Хоча підозра відпала 
давно, бо він давно жив самітником на своїй гасієнді, не приймаючи 
нікого вдома. Аж згодом вийшов на арену громадського життя, освіче
ний, чудовий юрист і ліберал, незважаючи на велике багатство. А про 
свій план ні з ким не ділився, тримав від усього світу в таємниці, мов
би соромився його. Ось чому він почервонів, наче той юнак, у присут
ності котрого розповідають речі, про які звичайно говорять лише в то
варистві дорослих людей. Це було безтактністю з боку дона Атанасіо- 
са>й дон Фернандо розгнівався.
' и *— Так,^-сказав він, гордо підносячи голову-— Складав замолоду 

йро'ёкти, які нічого не варті проти Платонової «Держави». Фактично 
то були літературні спроби, а сьогоднішня розмова, даруйте мені, доне 
А^ганасіосе, дуже далека від літератури, тим більш утопічної. Це ско
рше грубий реалізм. До того ж і в вашому плані йдеться зовсім не про 
реформи.

Дон Атанасіос пригасив усмішку і сказав:
— Помиляєтеся, шановний Доне Фернандо. Ми прагнемо реформ, 

тільки хочемо здійснити їх по-новому й без поспіху. Змінити світ — то 
набагато ва&ча справа, ніж віддати його на поталу пристрастям, так 
Я' кажу? До речі, це майже дослівна цитата з вашого особистого що
денника, який ви вели в часи добровільного ув’язнення років трид
цять тому.

Дон Фернандо помітив цікавість і переляк в очах присутніх' і знову 
почервонів. Кожен з них щось знав, навіть до Мігеля дійшли чутки про 
юИацькі пригоди дона Феррандо Нуньеса де Бальбоа, але досі все те 
видавалося не так правдою, як пікантною легендою про одного з най- 
блискучіших представників світського товариства. І ось раптом ця ле
генда набула реальності, обернувшись козирем проти нього. Відомості 
дона Атанасіоса були загрозливо точні, й кожен тепер подумки запи
тував себе, що знає про нього цей всемогутній чоловік. Мігелеві рап
том пригадався запах простирал з приморського готелю, де він іноді
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проводив час із доньєю Ісабеллою, дружиною свого патрона. Тепер Мі- 
гель уже знав, що її чоловік всевидющий: не випадково зачаїв люту 
зненависть до тієї владної любострасної жінки, яка однієї ночі на пу
стельному пляжі розповіла своєму коханцеві дещо з секретів дона 
Атанасіоса. Згадка про ці секрети уперше вжахнула Мігеля, а він же 
сьогодні так багато радів... Думав, що, можливо, новий світ і є оте 
ідеально зорганізоване з технічного боку, суспільство, побачене з ін
шого полюса,— того самого, на якому він перебуває й де хоче і надалі 
залишитись: полюса вищих. Його боязнь, що дон Атанасіос відає все 
про нього й про дружину, але з якихось важко зрозумілих причин поки 
що не скориставсь із цього, змінилася новою хвилею радості. Він пере
буває тут, де вершиться таїнство, про яке ніхто, окрім присутніх, не 
знає й ніколи точно не знатиме.

В цей час пролунав голос дона Атанасіоса, так само доброзичли
вий, як і тоді, коли він удома заводив мову про звичайнісінькі буденні 
справи:

— Погоджуйтесь, любий наш доне Фернандо. Не ускладнюйте си
туації. Ми таки не маємо кращого за вас. А потім, при нагоді, пого
воримо.^ про плани ваших реформ. ,,

Але дон Фернандо, упирався: .
— Мушу застерегти, що ті проекти не містять у собі нічого іншого, 

крім голих ідей.. Звичайнісінька літературщина.
Голос його трохи зрадив — дрн Фернандо говорив уже не так до- 

важно. В ті далекі ночі, гарячково складаючи свій утопічний план, він 
перебував під могутньою владою друга-художника, але кожним своїм 
словом намагався вивільнитися з-під неї, применшити вражаючу силу 
його думок, глянути на дійсність мовби з літака, замінити жорстокі 
мазки пензля художника сухими словами, а його сувору концепцію об
межити й розчинити.

— Дуже добре, доне Фернандо, дуже добре. Я, як вам відомо, тіль
ки простий організатор, що володіє обмеженою кількістю літературних 
знань. Але, думаю, ваші повноваження дуже близькі до літератури. Ну 
та ми вже надаватимемо їм щонайбільшого.достоїнства.

— Аби приховати кілька тисяч убивств?
— Ні, щоб зменшити Гх. Кожне обгрунтування викликає помірко

ваність. До речі, вас запросили сюди через те, що ваші погляди не. такі 
консервативні, як у цих ось наших друзів. Я передбачав, що ви чи
нитимете опір, особливо проти надмірностей. Тепер ви маєте змогу 
стримувати їх не на словах, а на ділі.

— Мені огидна будь-яка жорстокість! — проказав дон Фернандо.
— Ви й не будете її проявляти.
— Але про все знатиму.
Дон Атанасіос ледь примружився, й очі його заблищали мерехт

ливим світлом глибокого інтелекту.
— Ви, доне Фернандо, про жорстокості знаєте дуже багато. А те

пер довідалися ще більше. І будете безсилим будь-що зробити, якщо 
відмовитеся. Та й-куди ви подінетеся! . і

— Триматимусь якнайдалі від усього цього, як тримався впровдовж 
останніх тридцяти років. Серед своїх улюблених книжок і картин.

Дон Атанасіос' посміхнувся самими очима, бо губи в Нього буЛй 
надто товсті й чутливі' як на людину і  таким1 самовладанням' і точним, 
наче вдосконалена машина, розумом.
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— Серед книжок! Знаю ваші чудові книжки, чиї автори, особливо 
античні історики, ні про що інше й не пишуть, як тільки про жорсто
кості. Ви обожнюєте їх і не хочете підпорядковувати своє життя тому 
ритмові, який править світом. Погоджуйтесь, доне Фернандо, нам нема 
коли дискутувати. Ви ж знаєте, чому мусите взяти на себе цей 
обов’язок.

Дон Атанасіос широко розплющив очі, і його приязний погляд тй 
відверта усмішка, яка буває в найщиріших людей, зачарували вЪесь 
синкліт. Присутні, як на команду, що оголошує кінець поєдинку, ог
лушливо заплескали в долоні. Поплескав і дон Атанасіос своїми' сухи
ми, мов у кістяка, долонями, потім підвівся й поцілував дона Фернан
до в обидві щоки.

— Спасибі вам, дорогий друже,— сказав він, обіймаючи його за 
плечі. — Спасибі за ваше самозречення в ім’я загального добра. Знаю, 
який дорогий для вас спокій, але час вимагає жертв.

Товсті вологі губи дона Атанасіоса п’явкою прилипли до блідої 
щоки нового керівника уряду, кощаві руки з тонкими бурими пальця
ми рішуче вчепились у вузькі плечі дона Фернандо. Всіх, що сиділи за 
столом, а там було чимало заздрісників і відвертих ворогів дона Фер
нандо, схвилював такий несподіваний вибір, і вони довгп аплодували, 
пройнявшись важливістю моменту.

Дон Фернандо ввесь розслабився, безвільний і слабкий у чіпких 
руках дона Атанасіоса, й ніяково посміхнувсь.

— Панове,— припинив захоплені овації дон Атанасіос, сідаючи на 
місце.— Ось і все. Настав час розійтися й приступити до підготовки 
операції. Чи треба нагадувати, що слід якнайсуворіше дотримувати 
таємниці? Страти мають відбуватися за’ чітким планом: ні на мить 
пізніше, і ні на мить раніше. Точне дотримання графіка — найсолідні- 
ша гарантія від несподіванок. Доне Фернандо, вам, певне, варто відпо
чити. Це ваша остання спокійна ніч. Міцний сон поверне вам добре 
самопочуття й звичну форму.

Розходились поодинці й маленькими групами, і з тихих алей раз 
по раз долинало гурчання легкових машин. У кабінеті залишилися 
тільки дон Атанасіос і Мігель. Патрон стулив долоні, й заплющив 
очі, поринувши в думки, Мігель майже побожно дивився на нього й« не 
зважувався поворухнутись. Дон Атанасіос дихав рівно, мов уві скі, 
й жодний м’яз не здригався на його обличчі, тільки під тонкими пові
ками зрідка ворушились очні яблука, а нижня губа кволо звисла. Те
пер це була просто стара втомлена людина. Голова дона1 Атанасіоса 
здавалася замаленька навіть для його дрібної статури й навіювала 
думки про звичаї далеких племен, які висушують на диму голови1 уби
тих супротивників, роблять з них брелоки або оздоблюють підстрішшя 
своїх хатин, щоб хизуватись перед одноплеменцями. В дона Атанасіоса 
було прокопчене все нутро, тому його досі ніхто не міг подолати; десь- 
то йому судилося й померти непереможеним зовнішньою силою, хіба 
що вогнем власної незгасної думки.

Тільки перегодя він озвався рівним і тихим голосом, не розплю
щуючи очей:

— Йди, Мігелю! Ти вільний до ночі: Потім я попрошу тебе^сходи- 
та до комендатури, щоб там зопалу не накоїли чого. Наші друзі — 
сангвіники, і їхня сила не в інтелекті. Коли щось негаразд— негайно 
доповіси мені.
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Так,t цапе, ВІДПОВІВ Мігель, ПІДВІВІЦИСЬ і схиливши голову пе
ред патроном* який знову ніби заснув. Щоб не потурбувати його, Мі
тель обминув великий круглий стіл навшпиньках, товстий килим погли
нав його кроки. Тоді обережно натиснув клямку й нечутно вислизнув 
у ледь прочинені двері. Дві сусідні темні кімнати з ретельно зашто- 
ренйми вікнами він пройшов так само навшпиньки й опинився в за
литому сліпучим сонцем внутрішньому дворику, посеред якого виблис
кував струменями дзвінкий водограй, створюючи враження сумирного 
благоденства. На кам’яних карнизах непорушно сиділи великі тутешні 
та заморські птахи. Витка зелень прикрашала білі стіни, захищаючи 
їх від полудневої спеки.

и

Мігель сів на кам’яну лавку біля водо
граю й обійняв лапу гранітного лева. Проти досконалих ліній скульп
тури людська рука здавалась блідою й незграбною. Сліпуче сонце й 
напруження останніх годин раптом розслабили його, й він заплющив 
очі так само, як це щойно робив його патрон, і відхилився на спинку. 
Сонце просвічувало крізь повіки, й він сидів і прислухався до моно
тонного струмування води. Десь на карнизі клацав дзьобом птах, чис
тячи пір’я, й ці мирні звуки заколисували Мігеля. Перед його внут
рішнім зором поволі вимальовувалась давно забута картина: велич
ний храм у-джунглях, який мало хто бачив і про який ходили леген
ди й серёд бідих бідняків, і між наймитів-аборигенів. Цю легенду роз
повіла йому -колишня нянька-метиска, що й досі по-материнському лю
била його. Невимушено підібгавши коліна й посмоктуючи коротку че
реп’яну люльку (ця звичка завжди дратувала господарів, але вони ні- 
чоіо вдіяти не могли), нянька розповідала Мітелеві про великий храм, 
збудований на честь бога з орлиною головою, який панував над цими 
мкця7*и\ прилинувши з найвищих небес. Раніше тут не росли дерева, 
був пустельний край, пісок та камінь, а з появою бога-орла все забуя
ло Та колц сюди прийшли сеньйори, цей бог зробив так, щоб дерева 
и куші поглинули ,храм і ніхто не зміг його знайти й пограбувати. 
СсшДбри встигли тільки відколупати з мурів трохи каміння, щоб спо
рудити майок , Бальбоа, але це майже не позначилося на величі хра
му^ А коли інші сеньори вирішили збудувати маєтки з цього каменю 
и для себе, зелень за кілька днів так розрослася, що вони не змогли 
знайти храму. Сеньйори розгнівалися на своїх наймитів, гадаючи, що 
ті зумисне прикидаються й просто не хочуть шукати храму, щоб не 
иініймати істинної віри й зберегти своїх ідолів та золоті скарби, які 
вже належали Пресвятій діві та володареві всього тут сущого його 
величності королю. Іспанії. Сеньйори, натягнувши на себе сутани, по- 
далисясамі шукати, погрожуючи тубільцям, що блукатимуть лісами 
разом, з ними, поки ті перестануть брехати або повимирають. Безневин
ні робітники й справді загинули від голоду й спраги, та й з-поміж 
сеньйорів теж мало хто.лишився живий. Мігель сказав своїй колишній 
кяиьці: . . .  ї

Археологи нещодавиф його знайшли.
Але стара тільки похитала головою: .
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— То не він. '■ Той був набагато більший. Він або причаївся десь
серед дерев, або й сам перетворивсь на дерева. і ' 1 ■ •

— Ніно, невже ти віриш у того бога з пташиною1 головою?—^запи
тав він.

Стара індіанка, смокчучи ліЬлечку, відповіла:
— Ні, я вірю в нашого Сеньйора Ісуса й Пречисту діву, його врод

ливу матір.
— Чому ж тоді ти вважаєш, ніби каміння перетворилося на де*

рева? ,
— Так буває,— відповіла вона, стенувши плечима, зовсім байдужа 

до законів логіки. І все ж вона була мудра, ця індіанка, що зістарила
ся в тридцять років, хоча й бул,а щасливішою за інших жінок її племе
ні, бо мала все найнеобхідніше.

Сидячи отак на кам’яній лаві й слухаючи птаха, який чистив собі 
пір’я, Мігель раптом розплющив очі. його пройняв невиразний страх. 
Чому дон Атанасіос звільнив його до самого вечора? Адже він напевно 
знав про його колишні 'зв’язки. Хоч Мігель перейшов до іншого табору, 
він іноді зустрічався з одним чи двома своїми давніми друзями^"не
зважаючи на різницю в поглядах, а може, навіть саіие через це. 'Дон 
Атанасіос не міг не знати про його взаємини, а прізвища тих людей 
напевно ж значаться в жандармерії й комендатурі таємної поліції, й 
уночі або принаймні на світанку їх уб’ють, хоч вони все ж таки його 
друзі й він їх любить, адже провели разом стільки безсонних ночей. 
Мігелеві сяйнуло — попередити їх і таким чином розкрити змову. Під
няти озброєні робітничі загони. Про ці загони дон Атанасіос чудово 
знав. Як же він дав такого маху? Раніше ж ніколи не припускався 
таких помилок, не лишав поза увагою жодної деталі...

Мігель звівся на рівні й підійшов до водограю і, вмочивши пальці 
в, його гірко-солону голубінь, провів рукою по лобі. Вода була тепла- й 
липуча, мов слід слимака, і йому стало бридко. Він хутко витерся хуст
кою й глянув угору, на високий мур, де птах і досі чистив своє блис
куче пір’я, й нудне клацання дзьоба остаточно вивело Мігеля з рівно
ваги. Він розглянувся, щоб знайти камінець і прогнати птаха, але бру
ківка була гладенька й чиста, й Мігеля охопив жах.

Він якусь мить стояв і мруживсь проти сонця, потім повернувся до 
лави й знову сів. Мусив обирати між ганьбою й небезпекою- Дон Ата
насіос мав його за послідущого боягуза, нездатного навіть на- те, щоб 
попередити свого найкращого друга про смертельну небезпеку. Це було 
принизливо. Але якщо зважитися і все-таки піти? Тоді його знищать, 
бо він напевно ж перебуває під наглядом. Мігель провів -долонею -по 
чолі, цього разу мокрому від поту. Він не був певен, що остаточно 
ввійшов до тих кіл, в яких сходяться всі таємниці, але це тепер уже 
не так бентежило його. Якщо не попередить своїх друзів і лишиться 
живим і цілим, то буде знищений морально, бо не знайшов у собі сили 
на елементарний шляхетний жесте дон Атанасіос розрахував усе з до
статньою точністю.

• Мігель хотів уже був повернутися до дона Атанасіоса й потово*- 
рити з ним — одверто поділитись цими 'думками, хоч нехай там щЬ: 
Але це було б білими нитками шите алібі. І ганьба. Незважаючи нй 
розбіжність у поглядах між ним і  його колишніми друзями, він мусив 
виконати свій людський обов’язок:- Готувалася жаХЛиВа різанина^ лік
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відація свобод (через різні -погляди на ті свободи він свого часу й ро
зійшовся з друзями), загальний контрреволюційний терор.

. Він ще якийсь час вагався, тоді рушив до кабінету патрона, з яко
го півгодини тому вийшов, охоплений почуттям великої радості. Але 
неред дверима кабінету спинився й не зваживсь переступити поріг. 
Зрештою, він уже повністю себе виказав, нікуди не пішовши, донові 
Атанасіосу давно все доповіли, й він сидить у своєму кріслі й мовчки 
втішається... В будинку панувала мертва тиша, й він видався Мітелеві 
могилою.

Мігель знову вийшов у залитий сонцем двір. Той птах уже почис
тився й.спокійно зиркав на нього. Мігель проминув лавку з левами й 
попростував до лівого крила будинку, де були апартаменти доньї Іса- 
белли. Він вирішив звернутися по допомогу до неї, хоча й ненавидів її, 
бо саме через цю жінку опинився в цілковитій ізоляції й став огидним 
самому собі. В передпокоях витали нудотні пахощі парфумів, а вій і 
досі не знав, які слова скаже цій жінці не першої молодості, підлій 
егоїстці, для котрої був просто засобом утіхи.

Назустріч вийшла служниця й запитально глянула на нього. Мі
гель тут ніколи раніше не бував, це було заборонене для сторонніх чо
ловіків жіноче помешкання, мов гінекей чи гарем на далекій батьків
щині дона Атанасіоса.

— Мені потрібно поговорити з доньєю Ісабеллою,— роздратовано 
сказав він.

— Доньї Ісабелли немає вдома,— холодно відповіла служниця. 
Вона була приїжджа й не встигла навчитися запопадливості тутешніх 
слуг, відзначалася надмірною зухвалістю.— Ви хочете їй щось пере
дати?

.. .— Ні, хочу знати, де вона,— відповів Мігель з таким зрадливим 
тремтінням у голосі, шо жінка дивилась на нього довше, ніж дозволя
ли закони ввічливості. Мігель був надто збуджений і майже втратив 
самоконтроль, хоча саме тепер мав би поводитися значно обережніше.

— Донья Ісабелла на тенісному корті в клубі. А може, й не там,— 
відповіла служниця, порушивши суворий наказ господині.

Ісабелла має іншого коханця, збагнув Мігель, і його заполонила 
хвиля обурення й ревнощів. Хоч у цю мить ненавидів Ісабеллу дуж
че, ніж будь-коли, він хапався за неї, як утопаючий за соломинку. Вони 
не бачилися вже кілька місяців, але Мігель картав її подумки останні
ми словами: «Повія, .безсоромна повія...»

— Дякую,— сказав він служниці, не дивлячись на неї.— Спробую 
все-таки знайти її в клубі.
4■' Мігель вийшов, а служниця довго дивилася йому вслід, уявляючи, 

яка сентиментальна драма розіграється між трохи прив’ялою красунею 
та цим Молодиком, секретарем і юрисконсультом дона Атанасіоса. Мі
гель увійшов до йарку. Крізь густе листя тропічних дерев обабіч алеї 
цідилося туге й густе, майже відчутне на дотик, веселкове сонячне світ
ло; Мігель знову згадав про той старовинний храм, і душу вдруге охо
пила бентега. За близькими кущами зненацька почувся прикрий звук. 
Мігель став як укопаний, тоді опанував нёрви й підійшов. Літній смаг
лявий чоловік вирівнював на- алеї гравій. В його спокійних розмірених 
рухах було щось усталене й закам’яніле, немовби з інших вимірів, і Мі
гель подумав, що цей чоловік і гадки не-має про затверджений сьогодні 
крийавий план. Коли завтра на світанку все місто охопить жах і трупи
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встелять кам’яні лави великої арени стадіону, садівник так само моно
тонно скородитиме на алеях парку свої думки, ніби нічого не сталося; 
так само, як це робило стільки попередніх поколінь, аж доки настане 
час і прокинеться закам’яніла думка, розлившись непоборною силою 
на цілий світ. Одначе рід людський не можна подолати. Сьогодні вночі 
будуть убиті ліві активісти й профспілкові діячі, найактивніші студен
ти, десятки католицьких священиків, які знову попідводили голови й 
не цураються новітніх протестантів, а також газетярі та інші інтелек
туали і якийсь відсоток випадкових людей, що потраплять під гарячу 
руку. Але не цей літній чоловік, не всі оті старі й молоді люди, які 
мусять і далі так само скородити алеї й червоні глинясті лани, борю
чись із буйною рослинністю, напружено працювати на різних машинах 
або розвантажувати судна, юрмитися коло причалів порту, що нале
жить донові Атанасіосу.

Старий не помітив, що на нього дивляться, й далі совав трабля- 
ми, монотонно й ритмічно. Мігель звернув убік і пішов до брами. Не
спокій перетворився у почуття непотрібності, й він. збентежено сам себе 
запитав: «Що ж робити?» Мав примиритися із становищем безвиході й 
провини, і це викликало меланхолію, яка виринала не з серця й не з 
тих суперечливих обов’язків, а мовби з якогось таємничого руху жит
тя, незалежного від нього. Людська історія так спотворена безглузди
ми кровопролиттями, які, проте, не змінювали її ритму, а лише зали
шали позначки. Перегачена сьогодні вночі річка рано чи пізно призбе
ре сили й стане ще дужчою і нестримнішою, і ніщо вже потім не змо
же спинити її.

Вже біля самої брами Мігель раптом почув:
— Доне Мігелю, чи не хочете куди поїхати?
То був один з водіїв лімузина дона Атанасіоса; він так несподіва

но вигулькнув з-за куща, що Мігель аж сахнувся, мимоволі виказавши 
свій переляк. Водій був високий і кістлявий і зовні трохи скидавсь на 
патрона: такий самий прямий ніс із широкими чутливими ніздрями, 
брови зрослись на переніссі, а вузьке зморщене чоло нависало над ро
зумними чорними очима.

«Отже, це він»,— сказав собі Мігель, уникаючи дивитись йому в 
очі. Мав дивне відчуття, ніби зустрівся з людиною, якій доручено не 
лише стежити за ним, але й при потребі вбити. Мігель мимоволі гля
нув на руки водія. Білі рукавички мало не тріщали на його міцних і 
грубих пальцях, і Мігель, мов загіпнотизований, не міг одвести від них 
очей. Задушити людину або встромити їй під ребро кинджал — найбез- 
шумніша смерть. Проте після веремії, що планувалася на наступну ніч, 
ніхто не звернув би уваги й на звичайнісіньку автомобільну «аварію». 
Та ще коли б за кермом сидів такий шофер — водій самого дона Ата
насіоса. Просто загине ще одна людина серед кількох сотень чи навіть 
тисяч чоловік. Один індивід. «Епоха індивідуалізму скінчилася»,— по
яснив дон Атанасіос.

Усі дотеперішні міркування раптом здались Мігелеві до абсурд
ного нікчемними, бо перед ним стояв той, хто міг його вбити будь-якої 
хвилини. Д о л я  людства перестала цікавити Мігеля, його терзало дивне 
питання: невже й мене?.. Зусиллям волі спробував відвести погляд від 
важких білих рукавичок цього фальшивого шофера, він вирішив за
хищатись і найсуворішим голосом запитав:

— Як тебе звати?
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— Арістотель, сеньйоре,— посміхнувся в?одій.
Мігеля охопило істеричне бажання зареготати, й він ледве стримав 

•себе. Виходило, його ката звуть Арістотель, так, як батька логіки й 
метафізики, творця раціонального мислення, кумира Мігелевих студент
ських літ. Отже, донові Атанасіосу все було відомо, він не випадково 
обрав для нього саме таку смерть, як щойно перед цим, знаючи зміст 
юнацьких щоденників дона Фернандо, причепив йому назвисько «ре
форматор». Мігель пригадав, що патрон інколи навіть сперечався з ним 
про логіку, було тільки дивно, чому такий «організатор», «технік», як 
він сам себе називав, обстоює не закони раціонального мислення, 
а «таємничу силу інтуїції, всемогутню й іронічну силу натхнення». 
Саме тоді він розповів йому про свій власний досвід періоду молодості, 
про втечу від явної смерті на завантаженому плодами судні. Дурма- 
ніючи йід смороду загнилих у трюмах плодів (міазми переслідували 
його ще, з. рідного міста, де на вулицях і майданах розкладалися тру
пи вбитих), Атанасіос несподівано вигадав спосіб вентиляції трюмів, 
призначених для перевезення нетривких вантажів. То був перший ви
нахід, що згодом приніс йому величезне багатство. Мігель тоді сказав: 
це і є наслідок спостережливості й раціонального мислення. Ні, тільки 
спостережливості, що народилася з розпачу й великого бажання вряту
ватись, а отже, повести тотальну боротьбу проти всілякого розкладу,— 
відповів дон Атанасіос і по-простацькому висміяв логіку великого ел
ліна. Мігель коротко витлумачив йому основи цієї науки, а він уважно 
вислухав і єхидно кивнув: «Можливо, але тільки через те, що існує пра
вило неправильності». І ось зараз підіслав до нього цю людину, Аріс- 
тотеля, який вихопився з-за куща, вдавано чемний і послужливий, про
те готовий на все.

- — Звідки ти родом? — так само стримано й суворо спитав Мігель
— З одного маленького острова, не знаю, чи ви чули про нього,— 

Трохи спантеличено відповів шофер.— Це в Греції.
— Може, й чув. Що ж то за острів? — наполіг Мігель, чекаючи 

нового сюрпризу.
— Делосом називається,— ледь стенув плечима вдаваний водій.
— Делос? — перепитав Мігель.— А ти знаєш, хто народився на 

Дел осі?
— Ні, сеньйоре. Це бідний острів, я покинув його ще дитям.
— Бог Сонця Феб, а також його сестра Артеміда, богиня Місяця, 

— сказав Мігель, вбачаючи і в цьому гірку іронію долі. Арістотель 
нічого не відповів, тільки стояв і мовчки дивився, чекаючи наказу. Мі
тель одверто запитав:

— Арістотелю, хто тобі наказав мене возити?
— Я, доне Мігелю, сьогодні чергую,— простодушно відповів 

шофер.
Мігель не повірив, тепер він уже знав, що смерть або її агенти 

мусять мати саме простий і багатозначний вигляд, як отой диявол там, 
у будинку вілли, що постав сьогодні перед ним у трохи поношеному 
вбранні дрібного провінційного поміщика. Мігель хотів був сказати, 
аби побачити його реакцію: «Знаю, дуже добре знаю, яке ти одержав 
завдання». Але цього, поза всяким сумнівом, робити не треба було. 
Фальшивий шофер Арістотель теж не гірше за нього знав, що Мігель— 
його жертва, але не надавав цьому особливого значення. Виконає сво^
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завдання без вагань, можливо; навіть без жорстокості й задоволення, 
так само, як виконав би звичайне службове доручення,— чисто, швид
ко й ефективно, до того ж не каратиметься сумлінням. Для нього Мі
тель був метою, а не людиною, з якою мав щось ділити. Велетень, для 
котрого не існувало нічого іншого, окрім — як і кого. І все ж ця люди
на грубої мужньої краси народилася на кам’яному острові, де, за ле
гендою, вперше спалахнуло сонце, не була роботом, а таки людиною з 
почуттями, власним світом потаємних думок, якими ніколи й ні з ким 
не ділилася. Невже не існує ніяких шляхів до серця цього гпубуватого 
мужнього красеня? — подумав Мігель.

— У тебе тут добрий заробіток? — запитав він.
— Так, сеньйоре, я дуже задоволений.
— А маєш сім’ю, дітей?
— Так, маю двох дітей, дякую за увагу.
«Що це — іронія, східна ввічливість, подив?» — запитав себе Мі

тель, бо Арістотель знітився, певне, його досі ніхто ніколи не розпиту
вав про особисті справи. Арістотель потупився і м’яв у руках формено
го кашкета. Щось його взяло за живе, й Мігель не гаяв часу. Навіть 
холоднокровний професіонал-убивця, якщо його захопити в слушний 
момент, коли він ще не приступив до виконання «обов’язків», може опи
нитись у скруті й виказати себе. Ось чому Мігель вів далі:

— Твоя дружина також із Делосу? — спитав він.
Так, сеньйоре... Власне, не з самого Делосу, але це теж побли

зу.— Арістотель ще дужче збентежився й напружено стулив вуста. 
Кошлаті чорні брови вперто зійшлися над прямим, як в античної ста
туї, носом.

— А коли заощадиш грошей, збираєшся повернутись додому?
— Не знаю, сеньйоре. Можливо, й повернусь, але життя там важ

ке й непевне.
— А тут тобі здається певним? — запитав Мігель і спробував за

глянути Арістотелеві в очі, хоча той і досі дивився вниз. Він викреслю
вав черевиком на піску якісь дивні лінії, потім знизав широкими, гарно 
розвиненими плечима поморянина, який змалку багато плавав і пірнав 
у хвилі з високих скель, підвів очі й подивився на Мігеля.

■— Не розумію, сеньйоре, нащо ви мене розпитуєте?
— Ні, ти таки скажи, в цій країні, в цьому місті життя здається 

тобі певним? Нічого не боїшся?.Нічим не ризикуєш?
Арістотель, який не хотів розкривати навіть своїх дрібних родин

них̂  таємниць, тим більш обговорювати такі загальні питання з особис
тим* секретарем і юридичним консультантом свого всемогутнього патро
на, нічого не розумів або прикидався, шо не розуміє. Його очі якось 
виклично заблищали, неначе він урешті збагнув, що нелегко буде ви
конати покладену на ньоїо місію, прикриваючись лише машкарою во
дія. Жертву хтось устиг попередити. По довгій мовчанці Арістотель 
відповів:

— Я не так ризикую, як ви, сеньйоре Мігелю. Тут я маю добру ро
боту, ні мені, ані моїй родині не загрожує голодна смерть. Коли.поста- 
ріюсь, то видно буде, що робити, а зараз не знаю.

— А чим, на твою думку, .ризикую я, Арістотелю? — запитав Мі
тел^ не маючи сумніву, що вже трохи похитнув його. «Він уже ж фак
тично визнав,, що за кусень хліба здатен убити,мене* коли того зажа
дають. Але я не маю права втрачати слушної нагоди, 'якщо, хочу до
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могтнсь від нього повного зізнання. Ці зацьковані, голодом люди, які- з, 
покоління в покоління живуть на чарівному острові серед вічно синьо
го моря, поміж старих мармурових, святинь, котрі нічого для щих не 
важать, правлячи хіба за будівельний матеріал для їхніх темних убо-. 
гих хатин,, завжди готові виконувати накази кожного., хто їх нагоду-, 
вав». І доки хитрий, мов дикий звір, Арістотель зважував відповідь,, 
в уяві Мігеля знову зринув образ таємничого храму, що причаївся десь 
у нетрях тропічних лісів.

— Про яре я нічого не скажу. Кожен дбає про себе. А в мене тут 
робота добра.'

— В мене теж, Арістотелю. Вона наблизила мене до найсильніших 
людей. Такій роботі кожен може позаздрити,— задумано мовив Мігель, 
потім, наче хотів осягнути межу людської непослідовності, простяг руку, 
до водія, цього платного вбивці, підісланого знищити його: — Смерті 
боїшся, Арістотелю?

Досі закам’яніле обличчя фальшивого водія спотворила посмішка, 
білі й міцні зуби хижо вишкірились. Він голосно зареготав, аж кре
мезні плечі затряслися, очі сховались у мереживі дрібних зморщок. Мі
геля пройняв холод страху. «Бестія,— подумав він,— бавиться мною, 
мій переляк його веселить. Ні, це не простий виконавець, а справжній 
звір, спеціально дібраний і видресируваний, здатний пройматися зне-, 
навистю до кожного, на кого його нацькують...» Арістотель аж здри
гавсь від нестримної веселості, а Мігель заворожено дивився на йргр 
гострі ікла, що випиналися з-поміж низки рівних зубів. Усю силу своєї 
волі Мігель вклав у нищівний погляд. Тепер це був зір господаря, який, 
уміє наказувати. Водій раптом перестав реготати й спохмурнів:

—..Даруйте мені, сеньйоре Мігелю.
— Чим я тебе так насмішив, Арістотелю?
— Не знаю, сеньйоре Мігелю. Перепрошую ще раз. Думаю, смерть 

усім людям страшна. Але тепер про це шкода й говорити. Коли я ще 
був малим і жив поблизу цвинтаря, то завжди боявся мерців.

— А тепер не боїшся?
— Тепер ні,— сухо відповів Арістотель і вперта складка залягла

в нього між кошлатих брів. У тому короткому слові. Мігелеві вчулася 
погроза. Губи в Арістотеля були міцно стулені, він убачав у Мігелеві 
мерця, якого не варто .боятися. п

— Ти сьогодні не-потрібен мені, піду пішки. І залишайся тут, якщо1 
знадобиться машина, я потелефоную й скажу, куди маєш прибути,— 
сказав Мігель і відвернувся, лихий сам на себе, бо1 говорив забагато й' 
своєю балаканиною виказав свій страх перед цим покидьком, підісла-1 
ним знищити його. Наказ не мав жодного сенсу. Водій негайно1 комусь 
таки- доповість, і за Мігелем піде хтось інший: дон Атанасіос тримає 
для такої мети цілу армію. Відчуваючи на своїй спині пронизливий по
гляд Арістотеля, Мігель підійшов до схованої в мурі брами й натиснув 
клямкуі Брама, звісно, була зачинена....Він натиснув ще раз і відчув 
піт на лобі. Ілюзія, все виявилось ілюзією, бо звідси навіть виходу не 
булр....

Несподівано з-за кущів з’явився високий, статечний чоловік, схо*. 
ЖНЙ.на старого джентльмена з іншого, сторіччя: чорний редингот із за
кругленими полами, мов у посла, який зібрався вручати вірчу гра^руу. 
свою монарха, на врочистому прийомі, в палаці дрібнішого самодержця. 
Обабіч тонкого орлиного носа збігали дві зморшки, заливаючи побіля,
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губів, надаючи старому якоїсь шляхетної суворості. Очі в нього були 
голубі, трохи затуманені віком. Мігель добре знав старого лакея з цієї 
вілли, той шанобливо вітався з ним кожного ранку, а цю людину ба
чив тут уперше. Вона мовби зійшла з давньої дешевої картини, яких 
не бракує жодному аристократичному домові. Це втілення умовної су
ворості й пихи налякало Мігеля ще дужче, ніж тупий і жорстокий Аріс- 
тотель.

Старий схилив сиву голову:
— Заждіть, доне Мігелю.— І, діставши з кишені великого ключа, 

також з іншого сторіччя, встромив у безнадійно іржавий замок. Ключ 
несподівано прокрутився, й це неабияк здивувало Мігеля, бо він знав, 
що брама давно оснащена звичайною електричною системою відмикан
ня й замикання. Мігель досі не бачив цього важкого химерного ключа, 
який нагадував стеблину чотирилистої конюшини або руків’я старовин
ної шаблі. Ч о л о в ік  натиснув клямку, брама з рипінням розчинилась, 
і він жестом припросив Мігеля виходити. Враження було таке, наче 
його виганяли, й Мігель збентежено стояв. Та й куди він міг податися? 
В клубі, як недвозначно натякнула служниця, доньї Ісабелли не було, 
а коли б він навіть знайшов її в клубі, що ця жінка могла б сказати 
йому? Вона ненавиділа свого чоловіка, якого зараз ненавидів і Мігель, 
можливо, дужче й за неї. Але її ворожість була хронічна й холодна, 
через те донья Ісабелла могла б і справді бути добрим порадником, 
коли б захотіла, врешті, завдати чоловікові нищівного удару. Але вона 
була жінка обачлива й ніколи не переступала критичної межі. Якби 
раптом опинилась у скруті, то без вагання виказала б Мігеля донові 
Атанасіосу. Коли залишитися тут, можливо, пощастить розчулити пат
рона і врятуватись. Дон Атанасіос його відпустив, але це ж звичайні
сіньке випробування...

Трохи зсутулившись, чоловік у рединготі ще раз не без гідності 
вклонився й показав рукою на широко розчинену браму. За брамою 
починалась незатінена деревами вуличка, що тяглась поміж високих 
червонястих мурів, зарослих світло-зеленими виткими рослинами. Вар
то було ступити крок, щоб відчути себе на волі. Мігель навіть не спо
дівався цього. Високе сонце, здавалось, розпекло вулицю до білоти.

Мігель мигцем глянув на простягнену руку старого добродія. Рука 
була ще міцна, вкрита сухими жилами та мереживом товстих синюва
тих вен, але шкіра здавалась аж занадто білою, лише де-не-де поцят
кована жовтизною старечих плям, а ледь опуклі нігті блищали безбарв
ним лаком. Такі руки могли належати лише дещо старомодному джент
льменові, непризвичаєному не тільки до праці, а навіть до верхової 
їзди. Якщо ця рука щось колись і тримала, то хіба рапіру або кинджал.

— І ви давно тут працюєте? — запитав Мігель з майже солодка
вою ввічливістю.

Той звів тонкі сиві брови:
— Дуже давно, доне Мігелю, а ще довше тут живу. Я на цій са

дибі й народився, хоча того будинка вже нема.
— І як же це ми з вами досі не зустрічалися? — знову спитав Мі

гель, цього разу трохи фамільярно.
— Ми зустрічалися дуже часто. Просто ви не звертали на мене 

уваги.
Мігель пильніше глянув на старого. Тепер він уже знав, з ким має 

справу, хоч ніколи досі не бачив цього добродія. То був типаж, певна
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внутрішня модель для виміру істот і речей, старий портрет, який умів 
одчиняти й зачиняти брами. . ..

— Вибачте, я й справді вас не впізнав.
Старий пан низько-низько вклонився й, не сказавши нічого, випус

тив його за кам’яні мури, хоча Мігель і не просив його про це, але не 
зважився й заперечити. Брама рипнула, й у старовинному заіржавіло
му замку скреготнув ключ.

На вулиці було порожньо й тихо. Обабіч здіймалися не будинки, 
а мури, повиті зеленню, а за мурами височіло верхів’я декоративних 
дерев, що оточували невидимі звідси вілли. В уяві Мі геля знову зри
нув той таємничий храм, і це вже було якимось невідчепним нас
ланням.

Мігель сторожко роззирнувся — чи за ним ніхто не йде. Безкі
нечні сліпі мури, в яких лише де-не-де видніли замасковані виткими 
рослинами брами, навіювали мимовільний жах. Мігель не вірив, щоб 
дон Атанасіос відпустив його просто так, не вживши жодних запобіж
них заходів, хоч хай тричі впевнений у ньому. Адже, подумав Мігель, 
треба якось попередити своїх колишніх друзів, бодай одного-двох? 
Не міг дон Атанасіос не передбачити й такої можливості. Так, він 
людина дії й не цікавиться тонкощами логіки. Нещодавно вони гово
рили саме про це. Хоча їх познайомила донья Ісабелла, з якою Мігель 
перебував тоді в дуже тісних взаєминах, стосунки між патроном та 
його новим секретарем незабаром набрали майже інтимного характе
ру. Дон Атанасіос виявився людиною лаконічною, говорив тільки те, 
що викристалізувалось у думці,— кінцевий результат. Глибинний ме
ханізм його мислення був таємницею навіть для найближчих співро
бітників, ось чому категоричні рішення дона Атанасіоса часом здава
лися парадоксами, й оскільки завжди втілювалися в життя, то пара
доксальними починали здаватися самі людські взаємини.

Але дуже швидко вій став розмовляти з Мігелем по-іншому, на
віть розкрив деякі таємниці свого складного способу мислення. Цей 
спосіб відзначався не тільки сміливістю, а й певними особливостями, 
які Мігель не враз осягнув. Дон Атанасіос дотримувався не правил ло
гічного мислення, а переважно винятків, і діяв так, ніби вони були 
правилами. Якось він сказав, ледь посміхаючись у вічному півмороці 
свого кабінету:

— Правила, дорогий Мігелю, даруй, що розмовляю з тобою та
ким тоном,— то лише уламки, рештки фактів. З твого дозволу, то наче 
оті зірки, що ми їх бачимо на небі. Зірки послали нам своє проміння 
мільйони чи й мільярди років тому, а ми сприймаємо його не як ми
нуле зірок, а як сьогоднішній день.

— І все-таки,— зважився заперечити Мігель,— правила, чи, точні: 
ше, закони, систематизують факти й надають їм сенсу.

— Так, надають, але не осягають їх. Та коли речі набудуть спіль
ного сенсу, їх уже нема, вони розчленились.

— Доне Атанасіос, ви вдаєтеся до софізму Кратіла, який запев
няв, що ми ніколи не купаємося в одній і тій самій річці.

— А чому ти звеш це софізмом? — запитав дон Атанасіос, знову 
тонко посміхаючись і заплющуючи очі, немовби .в його кабінеті було 
недостатньо темно.

— Тому, що ви частину берете за ціле. Не купаємося в одній і
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тій самій хвилі, але ж річка — то не одна-едина хвиля. Зрештою, во- 
на складається не лише з води, а й з річища.

— Річище теж змінюється, хай навіть повільніше. Хоча в нашо
му світі річища так само рухливі, як і хвилі.

— Важко уявити, що ви, ревний прихильник порядку, насправді 
ніґіліст, охоплений гострим чуттям приреченості й непостійності,— 
засміявся Мігель.

Дон Атанасіос трохи ніяково засміявся й, заплющуючи очі, ска
зав, ніби сам до себе:

Коли я в щось не вірю, того просто не роблю. Я скорше б став 
затворником у скиті, ніж намагався б зібрати докупи силу в усіх її 
проявах. Запам’ятай, Мігелю: люди, які прагнуть сили, є довічними 
поборниками змін і мінливості речей. Шанси випробувати силу є тіль
ки тоді, коли світ хитається. Всі прихильники сили є певною мірою 
нігілістами, а не консерваторами. Хоча не це головне... Вони стають 
проти течії тільки завдяки силі волі й наперекір власному єству. Якби 
вони хоча б на мить подумали, що їхнє життя так само конечне, то 
не зважилися б на жоден крок. Шукали б високої втіхи, якої не може 
дати ніщо, крім волі. Бо тільки воля існує насправді, а наші думки й 
почуття — то лише її наслідки. І через оту свою вічність воля й сила 
не мають межі й не набридають.

— Ви, доне Атанасіосе, філософ,— захоплено сказав Мігель.
.— Ні, любий, я такий, як уже не раз тобі казав: чудовий технік- 

організатор, який думає про сенс отієї своєрідної техніки, що полягає 
в дії й змінах, цього разу керованих; їх дехто ще називає перетво
ренням.

. Дон Атанасіос ніби потроху розкривався перед Мігелем, стаючи, 
проте, ще більш незбагненним, хоча Мігель уже частково збагнув 
природу його смутку та замкненості, на перший погляд зовсім чужих 
цій людині, яка вміла діяти й приймати такі несподівані' рішення.

• Зачарований завжди новими карколомними ідеями свого патрона, 
який став для нього й учителем, Мігель одного разу засвідчив йому 
свою відданість і захоплення його винятковим розумом. Дон Атана
сіос несподівано спохмурнів. Навіть підвівся зі свого стільця з високою 
спинкою, що рідко траплялося впродовж робочого дня, й почав ходити 
по кімнаті. Більше того: незважаючи на хронічну світлобоязнь, влас
норучно розсунув штори й підняв жалюзі. До кабінету вхопилося слі
пуче південне сонце. Мігель не розумів, що так розгнівало патрона, і 
знічено мовчав.

— Я бачу,— нарешті сказав дон Атанасіос,— що нам доведеться 
невдовзі розлучитися. Я не наймав тебе коханкою. Та ти знаєш і сам, 
як я ненавиджу коханок, чи, власне, ненавидів тоді, коли вони в мене 
були й з якихось причин закохувалися в мене. їхнє діло приймати, а не 
закохуватись.

— Ви вважаєте, що було б краще, коли б я вас ненавидів? — 
здивовано запитав Мігель.

— Безперечно. Я жив ілюзією, що ти цілком байдужий до моєї 
особи, тільки з чемності приховуєш це. Уяви собі на хвилину, який би 
був жах, коли б мене любили мої власні контрактанти. Божевільна 
маячня. Та, бачу, ти й досі нічого не второпав.

— Ні,— майже перелякано зізнався Мігель. Він дещо вже почи
нав розуміти.
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—• Послухай, любий мій, розповім тобі цікаву історію, може, то
ді збагнеш. В одній, країні, де я перебував у своїх справах і певний 
час жив, повновладним володарем був страшенно марнославний дню 
татор. І хоча це досить поширене явище, але в його абсолютизмі було 
щось величне, й ця велич викликала загальну повагу — майже побож
не схиляння. А врядування було надзвичайно криваве. Щодня ко
гось карали на смерть, і жоден громадянин тієї країни, навіть най- 
заслуженіший, не був певним, що гнів або неласка диктатора не зва
ляться на нього. Диктатор полюбляв працювати ночами й останнім, 
уже вдосвіта, приймав міністра поліції. Незважаючи на велику вла
ду, ці, міністри довго не втримувалися. в своїх кріслах, а в той час, 
про який я тобі розповідаю, було щойно призначено нового міністра 
поліції, особливо запопадливого. Він прибув зі списком осіб, що мали 
бути покарані. Супроти кожного прізвища стояв вирок, здебільшого 
смертний. Коли список було розглянуто до кінця, диктатор дістав си
гару й, мов отой робітник, що скінчив роботу, зручно всівся й заку
рив, ховаючи обличчя, в пасмах диму- Міністр, вважаючи справу за
вершеною, вже складав папери до елегантної, хоч і досить потертої 
теки, яка дісталася йому в спадок від численних попередників. Але дик
татор, несподівано розігнавши рукою дим з-перед очей, поклав сигару 
в попільницю.

— Інокентію,— сказав він міністру поліції,— ти нічого не розповів 
мені про Рафаеля Естебана! Хіба він тебе не тривожить?

— Хай дарує мені ваша світлість, я забув сказати про нього. Мої 
люди пильно стёжили за ним. Було використано всі засоби, його дру
жина давно співробітничає з нами. Наші експерти з філософії проана
лізували всі його вчинки й промови, перерили все листування з коле
гами й друзями дитинства, з матір’ю, з колишньою коханкою. Все, 
буквально все. І не знайшли жодних доказів проти нього. Він любить 
вас, захоплюється вами й повністю поділяє погляди вашої світлості.

— Ти щиро?..
— Так. І він теж людина абсолютно щира. Це підтверджується 

не тільки тим, що він робить, а й що думає і відчуває.
— То виходить, він людина бездоганна?
— Цілком. І цілком щира.
— Ти певен, що він людина щира?
— Немає підстав сумніватися.
— А якщо ти цього цілком певний, то що ти зробив.''
Міністр спантеличено заблимав. Такі високі сановники завжди 

розгублюються, коли хтось починає сумніватись у їхніх якостях. Це 
своєрідні хірурги, які просто не звертають уваги на здорових людей, як 
ми не звертаємо уваги на свої здорові органи, аж поки вони забо
лять. Між іншим, це дуже гарна аналогія до нашої свідомості, прав
дивіше сказати — соціальної свідомості, а також поліцейської механі
ки. Звідси можна зробити висновок, що свідомість — то своєрідна по
ліція організму, координатор його рухів.

Якийсь час дон Атанасіос мовчки вимірював килим кроками, по
тім знову заговорив:

— Отож міністр поліції вкрай розгубився, бо стан людської не
порочності його зовсім не обходив. І він не знав, що сказати, а його 
світлість доскіпувався:
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— Запитую ще разі їнбкентію: коли ти й твої експерти пересвід
чилися, що Рафаель Естебан — людина бездоганна, до чого ви вдали
ся? Що ви зробили?

— Нічого,— вимовив міністр.— Ми зраділи, що е такі люди. Нкш 
обов’язок — карати лише винуватців.

— Так. А дай-но сюди список,— сказав диктатор, сів за стіл’ і 
взяв ручку. Міністр поліції простяг аркуш тремтячими руками. Дикта
тор дописав унизу прізвище Рафаеля Естебана, вклавши в ці два слова 
ввесь свій каліграфічний хист, вартий кращої, не такої квапливої епо
хи; він старанно вимальовував літеру за літерою, зволожуючи сухі губи 
кінчиком рожевого язика, якого замолоду вмів тримати за зубами. Тоді 
відсунув аркуш і, не обмежуючись традиційним символом страти — 
хрестом,— вивів навпроти прізвища прописними Літерами: СМЕРТЬ. 
Відтак подав аркуш міністрові поліції, який і досі блимав і марно на
магавсь отямитися, нарешті поклав до успадкованої від своїх поперед
ників течки.

— Коли думаєш виконати вирок? — трохи похмуро спитав дикта
тор.

Міністр не був позбавлений інстинкту самозбереження, не був. • 
круглим йолопом, щоб не зорієнтуватись у ситуації, тому впевнено 
сказав:

— Ваша світлість, зараз п’ята година ранку. Отже, це пізніше, 
восьмої.

Диктатор ствердно кивнув, навіть подав знак бути вільним і зно-, 
ву запалив сигару.

Інокентій, міністр поліції, вклонився й рушив іти, але той неспор 
дівано зупинив його жестом. Наступній розмові він мовби не надавав 
особливої ваги, бо продовжував курити й говорив недбало:

— Ти щиро відданий мені? Повторюю: щиро?
Чверть години тому бідолашний Інокентій і на секунду не зава- 

гався б, що відповісти. Але тепер це просте запитання набуло! неспб? 
діваної складності. Він відчував, що задихається. Раніше вислів, 
ла смерті» Інокентій сприймав як звичайну метафору, а тепер на мить 
майже фізично відчув холодний дотик тих крил, раптом збагнувши не
збагненне: єдність реального й уявного, а це спроможний збагнути Да
леко не кожен, тим більше, що Інокентій належав до категорії нейи- 
няткових умів. Протилежні почуття з’єдналися, й він пережив, _ мерк
ла сказати, найповнішу мить, як світ в уяві поетів. Любив і ненавидів 
свого шефа водночас, і ці взаємовиключені почуття були однаково 
сильні, однаково закономірні. Врешті інстинкт урятував його, й кёли 
мовчання надто затяглося, Інокентій сказав: §

— Безперечно, ваша світлість. Нема нічого понад мою щиру від
даність вашій світлості! *

— Гаразд, Інокентію,— вимовив диктатор.— Це справжня відпо
відь. Ось тобі ще одне доручення. Роби все, як належить, але я не пе
вен, що за три дні не зажадаю від тебе пояснень, чому Рафаель му
сив бути страчений. Якщо хочеш, порадься й зі своїми експертами. А 
тепер можеш іти.

Звичайно ж, Рафаеля Естебана, видатного теоретика, було страче
но за кілька хвилин до восьмої, вранці того самого дня. В офіційному, 
повідомленні перелічувались його численні злочини. А серед нагеліен-
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ня пішли плітки про те, яка це була неприваблива й бридка людина: 
тут уже постарались дон Інокентій та його співробітники, які самі 
фабрикували ті вигадки й поширювали їх серед народу.

Та бідолашний міністр поліції не заспокоївся. Його світлість будь- 
якої-миті міг спитати, чому Рафаель Естебан мусив бути страченим, 
а жодної пристойної відповіді не було. Міністр обережно запитував 
своїх експертів, але ті теж нічого путнього вигадати не могли. Всі їхні 
пропозиції здавалися плутаними або ж просто дурними. Пополудні 
він пішов до одного з найкращих клубів столиці, членом якого став 
зовсім недавно — після призначення міністром. Я, природно, також 
був членом цього клубу, й не тому, ніби мені дуже подобалося грати 
в м’яч або ще в щось, а через те, що це було чудове місце для спосте
режень. Я помічав там речі, які мені безпосередньо, не були потрібні, 
бо внутрішнє становище країни особисто мене мало цікавило. А дик
татора я не боявся, скоріше він остерігався мене, бо я міг розорити 
його за кілька днів... Тоді це не становило труднощів. Ця країна мала 
єдине величезне багатство — руду, яку ми експлуатували на вигідних 
умовах. Коли б я знизив ціни на руду, то шахти збанкрутували б, а це 
відбилося б як на технічному прогресі країни, так і на добробуті насе

лення, бо це взаємопов’язано. В такий спосіб я міцно тримав диктатора 
'в руках, агле про це знало лише Бузьке коло поінформованих, для решти 
[я був рядовою приватною особою. Та й диктатор» бачив усього раз чи 
^вічі,_нщвіть не сам на сам, а в чималому товаристві. Він у клубі рідко 
бував, і слава богу, бо це могло б спричинитися до яких завгодно 
ускладнень.

ч Отож пополудні одного чудового дня я пив лимонний сік, про
гравши в теніс місцевому вельможі, здається, міністрові залізничного 
транспорту, чия абсолютна тупість безмежно веселила мене. Я вже був 
занудьгував, коли це підходить міністр поліції. Я відразу збагнув, що 
він не в найкращому гуморі. Як правило, ці люди надзвичайно життє
радісні й безтурботні, в них завжди такий вигляд, ніби вони щойно 
отримали добру звістку, хоча їхній гумор не вельми тонкий (усі міні
стри поліції, яких я знав, навіть наш улюблений начальник жандарме
рії^ мають не дуже приємну звичку дружньо, по-панібратськи поплес
кувати співрозмовника по спині; таку звичку ще мають новобранці та 
шанувальники пива). Коротше кажучи, окрім певних професійних рис, 
вонй’ маюгь типовий вигляд гарних хлопців. Інокентієвого попередни
ка $ зустрічав за дві доби до того, як його було ліквідовано, він був 
незмінно веселий, хоча, безперечно, вже щось передчував. Кажуть, 
нібито ці міністри й перед стратою пробують востаннє засміятись, одна * 
че я т о г о  твердити не берусь: у мене щодо цього інші відомості.

ІДіністр Інокентій був зроблений з того самого тіста, але не на
магався натягати машкару. Зате він ще болісніше відчував, що може 
зазнати долі своїх попередників, котрі — підкреслюю — зберігали свої 
маски до кінця, можливо, як останню надію. Коли людина починає 
сушити собі голову якоюсь дилемою, то страждає ще дужче, ніж 
коли -б зважилася на певний учинок. Теоретизування породжує в цих 
істот відчуття, нібито вони «можуть обирати», тобто бути вільними, 
хоча то справжнісінький міраж. Свавілля й силу, хитрість і ошукан- 
утвя^Ъни сприймають як щось цілком закономірне, а найменша диле- 
шгаикликає в них жах. Отже, міністр поліції Інокентій, окрім фізич- 
«шч^вїдчував ще й метафізичний страх, до якого не був підготовлений
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Я здивувався й разом з тим і зрадів, що він підійшов до мене бе£ 
запрошення й сів поряд на стілець. Очі його запали, під очима висіли 
великі енні мішки — від недосипання. Його звично вузлуваті руки 
зім’якли й рухалися якось повільно й плавно, мов у воді. Він несміли
во привітався до мене, і я з великою цікавістю чекав, коли він загово
рить. Тоді це почуття ще було притаманне мені. І він швидко вдово-, 
льнив мою цікавість.

- -  Дсне Атанаеіосе,— тихо сказав він і боязко роззирнувся дов
круж,— маю до тебе прохання. Ти єдиний можеш мені допомогти. Я 
встряв у халепу. Від мене вимагають пояснень, а я не знаю, що відпо
вісти. Коли б вимагали дії — інша річ, бо я солдат і вмію діяти. Але 
вимагають не дій, а пояснень.

— Розкажи, про що йдеться,— відповів я,— і я зроблю все від 
мене залежне.

Інокентій розповів усе, нічого не приховавши, ним володів страх, 
але він намагався навіть жартувати. Я уважно вислухав його й від
повів, що теж не бачу виходу, і він розчаровано замовк. На мене Іно
кентій покладав останні надії. Тоді я заспокоїв його: хай лише дасть 
трохи часу, подумати.

— Але сьогодні вночі минає третя доба. Що я скажу, коли він за
питає?

— О котрій годині тобі на прийом?
— О другій ночі...
Інокентій глянув на годинник і пополотнів. Я також глянув.
— Ще маємо час. Приходь о дванадцятій. Якщо я не знайду ви

ходу за ці шість годин, то, вважай, його ніхто не знайде.
Коли ми прощалися, він сказав: «Вірність погубила Естебана, а 

мене ні? Я нічого не розумію...»
О дванадцятій ночі я налив йому склянку віскі й відповів, як він 

має повестись на аудієнції. Моя впевненість підбадьорила його. Зреш
тою, все обійшлося — диктатор ні про що в нього не питав. Інокентій 
ще багато років був міністром поліції.

Дон Атанасіос сів на стілець, заплющив очі й подав Мітелеві 
знак опустити жалюзі й важкі штори.

Мігель усе зрозумів, але змовчав, щоб не заважати донові Атана- 
сіосу, який поринув у стан супокою. Патрон вибачив йому оту сенти
ментальність, і їхні стосунки знову налагодились. Такі інтимні розмо
ви мимоволі зблизили їх, дарма що дон Атанасіос був людиною,не
звичною.

Ідучи вулицею між безконечних, повитих зеленню мурів, Мігель 
не міг позбутися думки про бідолаху Естебана, який наклав головою 
за любов. Щирих завжди ошукували. Той диктатор, як і сам дон Атд- 
насіос, потребував не щирої приязні, а цілком «розкутих» внутрішньо 
людей, не обтяжених переконаннями. Щирість породжує переконання, 
а вони в свою чергу — допитливість і непокору, «індивідуумів», яких 
так глибоко зневажає дон Атанасіос. Якщо сьогодні Мігель, отримав
ши змогу попередити своїх друзів, не наважиться переступити служ
бових обов’язків, то й він, як і дон Фернандо, всупереч своїм пере
конанням скотиться до ролі покірного .слуги. Дон Атанасіос вимагав 
від нього нещирості, яка так чи так мала привести кожного до само
зневаги й самозаперечення.
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J Мертва вулиця більше не лякала Мігеля, він уже не вдивлявся 
до болю в очах у німотні мури обабіч; йому було просто гидко на ду
ші й» од тієї тиші, й від крислатих непорушних дерев, що виглядали 
з*заг мурів, і навіть од синього неба й переможного південного сонця 
вгорі. Мігель звів очі й проказав тихо, але чітко, мовби переконував 
сам себе: «Яке свинство». Хоча й сам добре не знав, кого чи чого це 
конкретно стосується: чи його самого, чи отих страхів, чи, може, неба, 
чи крислатих дерев, спроможних знести все на світі, навіть найогидні- 
шу брехню.

Дійшовши до перехрестя, Мігель потрапив на другу вулицю, так 
само безлюдну й мовчазну, а далі узвозом побрався в бік центру. 
Район вілл, відгороджений муром, лишався позаду, Мігель сів у перше- 
ліпше таксі й наказав:

— До Заміського клубу.
Старий немічний форд перетнув центральний майдан зі статуєю 

Ель Браво й через усе місто вивіз його на інший дачний масив, теж 
оточений мурами, далі починалось поле, а за ним — сповнений пахо
щів ліс. Перед високою брамою клубу водій зупинив машину. Портьє 
допитливо глянув на пасажира (подібними тарадайками сюди ніхто 
ніколи нё ґіриїздйв), але впізнав Мігеля й привітався, приклавши руку 
до козирка, потім розчинив залізну браму, й таксі неприємно прори
піло по добре вирівняній піщаній алеї. Розрахувавшись із таксистом, 
МІг̂ І/іІь’ зайц1оё: 'до хвіртки й опинився серед огороджених дротяною 
сіткою кортів.

ш

Доньї Ісабелли'в клубі, звичайно ж, не 
була, :її lty t взагалі давно не бачили. Мігель сів край басейну в своє
му геть недоречному тут робочому костюмі поряд з американкою 
Деборою Кірк, яка буквально пожирала його очима, трохи розтулив- 
шііі вуста, мовби сподівалась поцілунку. Це був її постійний вираз, і 
він дивовижно контрастував з досить обважнілою статурою Дебори, 
великим бюстом і круглими плечима, на які рясно спадало руде во
лосся. Воно було густе й лискуче і здавалося мокрим, наче зрошена 
запахуща трава. Через отой свій наївний вираз Деборй справляла 
враження дитини, котра раптово подоросліла, але ще не усвідомлює 
своїх жіночих чар. Ті чари розпалювали в чоловіків найгрубіші ба
жання, й за нею рідко впадали молоді, а переважно люди другої чи 
навіть третьої молодості, які вірили в незалежність душі від тіла і 
яких приваблювала ця великодушна несвідома плоть, вщерть виповне
на бажанням. Дебора Кірк зумисне грала на цій струні, й хоч зажи
ла слави підступної кокетки, браку в залицяльниках у неї не було. Доб
ре знаючи її вдачу, ці здебільшого досвідчені чоловіки спершу придив
лялися до неї на прийомах та в басейні клубу, де вона бувала чи не 
щодня, вивіряючи на глядачах свою гру в безневинну дівчинку, що 
визріла раптово, мов тепличне деревце. Настраждавшіїся здалеку, во
ни підходили й сідали поруч, а Дебора дивилася, на них з прихованою
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всеобіцяючою любов’ю, вселяючи в душі віру. Чим закінчувалися ці 
історії ніхто не знав, тільки то той, то той чолов’яга другої чи фег 
тьої молодості зникав і певний час не з’являвся в тих місцях,, де бува* 
ла Дебора. Як на свої двадцять п’ять років, вона мала забагато жертв, 
а ще була двічі одружена. До того ж не знала ліку грошам/

Мігеля Дебора зовсім не цікавила, вона викликала в нього глу-. 
ху неприязнь, але сьогодні він почував себе коло неї добре, навіть 
торкнувся її розсипаного по плечах рудого волосся, що й тепер вогко 
блищало. * /

™ Мігелю, мені завжди здавалось, ніби ти ненавидиш мене, 
посміхнулася Дебора, соваючи босою ногою по піску.

- В тебе добре розвинена інтуїція. Але то було давно.:
Вона зітхнула:
— Можливо й так. Ти якось раптово постарівся ніби пережив 

щось дуже неприємне за останню добу. Гадаю, завтрашнього дня'й ти 
почнеш боязко залицятися до мене.;Я приваблюю втомлених чоловіків 
з не вельми чистим сумлінням.

Мігель уважно подивився на неї й , мимоволі запитав:
Що ти можеш знати про моє сумління? / ' .

— Нічогісінько. Я ніколи нічого не знаю. Просто .. передчуття. 
Хоча іноді й до мене дещо доходить.

ЩО? ’ .
Різні плітки. Часто мушу слухати сповіді, багато всілякого 

наслухалась про людей.
- А власної думки не маєш?

— Ні. Я люблю людей і люблю життя Мабуть, І після смерті вся 
не помру. Обернуся у вовкулака.

Про тебе теж ходять усілякі ПЛІТКИ. 1
— Не вір нісенітницям.
— Не вірю.
— Навіть своєму патронові не вір. Кажуть, що ти єдина1 його до

вірена особа, хоча раніше він довірників не тримав. - •' /  /
Ти мала справу й з доном Атанасіосом? Уперше чуги. Та six 

ніколи й не розповідав мені про таке. Я добре обізнаний лише з його 
рахунками. ч- ;

- Мігелю, я дівчина дуже скритна, вмію зберігати таємниці. 
Вважатимемо, що я не чула твого запитання. А якщо хочеш, дозволяю 
тобі залицятися до мене з завтрашнього дня.

Мігель стривожився. Обережно розсунувши пасма рудого волосся, 
він торкнув її за кінчик вуха й запитав:

А чому тільки з завтрашнього? Ти знаєш, що станеться завтра?
— Я ж уже сказала тобі, що нічого не знаю. Просто передчуття...
~ - І що воно тобі підказує? -
— - .Що ти залицятимешся до мене. Відчуваю, що тобі щось відомо.

Люди обізнані здебільшого мовчать. Я зустрічала людей, які знали 
щось дуже важливе; в них був точнісінько такий вигляд, як оце в 
тебе. ' ; '

Мігель якнайбайдужгше знизав плечима, а сам собі подумав: 
«Вона все бачить. Мене викрила навіть ця дрібна повія...» Він.сказав: 

* Дурниці. Але просто цікаво, який вигляд мають охоронці та
ємниць? .

— Точнісінько як у тебе, безвинно посміхнулася. Дебора й лз-
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гідно відхилила його руку, яка й досі ворушилася в неї поза вухом.
— Хочеш бути моїм дзеркалом? — спитав Мігель. — Бо самому 

себе не видно.
— Гаразд, якщо ти наполягаєш. Зараз у тебе на виду написано, 

що цілий світ — суцільне свинство. А люди втішають себе тим, що так 
судилося. Вони зневажають одне одного, а себе ніхто не бачить.

— А ти якої думки про наш світ? Гадаєш, це рай?
— Я такого не казала, я просто люблю його. Мені подобається си

діти ось тут, коло басейну, грати в теніс, ходити до бару й на прогу
лянки, а понад усе — читати на знайомих обличчях, що цей світ справ
ді паскудний. Гірший за пекло... А часом подобається й такий пару
бійко, як ти, коли він приходить до Заміського клубу чи іншого не 
менш затишного місця й починає нишком чіплятися до мене. Хоча ги 
вчепився занадто швидко. Ти рекордсмен.

— Деборо, я не збирався заходити сюди й вести з тобою філософ
ські диспути.

— Та вже ж. Ти прийшов шукати донью Ісабеллу, як і першого 
разу. Я тоді була на цьому самому місці. І коли ти завітав удруге — 
теж тут. Навіть чула, як один сеньйор прошепотів до іншого: «То не
безпечний анархіст. Із доброї родини, а злигався з тими молодиками. 
Це поганий знак, треба пильнувати. Попередьмо всіх наших, бо може
мо злетіти в повітря». Я тоді глянула на тебе й засміялась. Ти не був 
схожий на анархіста.

— Це правда. Я ніколи анархістом не був. Я мав зв’язки з іншою 
опозиційною групою, але потім вийшов з неї. В нас були різні погляди 
на програму дій.

— І через це ти прийшов сюди? Що ж то за розбіжність? Невже 
якась незначна дрібничка?

Мігель роздратовано зиркнув на неї, а Дебора ще дужче вирячи
ла очі й дивилася так безневинно й непорочно, наче втілення ще не 
зовсім усвідомленого жіночого бажання.

— Ти чарівна дівчина, Деборо, але, даруй мені, навряд чи розу
мієшся на відтінках програм політичних партій. Та й нащо воно тобі?

— Твоя правда — я в  цьому зовсім нічого не тямлю. Мене цікав
лять лише ті пункти програм, які приводять лівих до цього клубу. 
Хоча ти першого дня повівся не дуже чемно. Рішуче побив у теніс 
донью Ісабеллу. Але вона жінка згідлива й любить бути битою. А 
отому панові, який так боявся твоїх бомб, сказала, що нема чого боя
тись, бо ти незабаром станеш її другом. І все це, дорогий мій, завдя
ки програмовим розбіжностям між тобою й твоїми друзями. Я не пе
редбачила одного: що ти станеш особистим секретарем і юрисконсуль
том нашого доброго дона Атанасіоса. Можливо, тебе до нього підісла
ли ліві? Хоча навряд. Він не та людина, до якої можна когось піді
слати. його інтуїції стачить на п’ять лівих груп.

— Він так само вважає, що світ — суцільне паскудство?
— Навпаки. Дон Атанасіос вважає його пеклом, а себе готує на 

роль сатани. І має для цього чимало шансів.
— Ти, люба моя, велика розумниця. Охоче прийду завтра сюди, 

щоб залицятися до тебе. Ти будеш тут?
— Звичайно, як і щодня.
— Що б то не сталося?
— Авжеж. Тут нічого не зміниться, я й завтра прийду сюди.
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Очі Дебори стали ще наївнішими, а її руде лискуче волосся спа« 
дало на звабливі плечі й пишний бюст. Розчулений Мітель глянув на 
інших жінок побіля басейну, які теж сиділи на піску, розпустивши 
волосся й виставивши напоказ довгі ноги, але жодна з них так не 
вабила його, як Дебора. На кортах віддалік грали в теніс дві пари в бі
лих костюмах, а між чахлими дубами кілька немолодих сеньйорів 
грали в гольф, повільно женучи м’ячі до лунок. Поміж купальницями 
священнодіяв офіціант, спритно тримаючи на долоні тацю. Дебора не 
зводила з Мігеля очей. Вона мала рацію — тут і завтра нічогісінько 
не зміниться. Вдень біля басейну смагнутимуть оці вродливі дівчата, а 
ввечері з’їдуться чоловіки в білих костюмах, умостяться на терасах,
І в келиху кожного дзвінко цокатимуть кубики льоду. Можливо, відві
дувачі лише стиха перемовлятимуться про щось. Мігель дивився, як 
над тугою сіткою літає м’яч, лунко гупаючи об червоний гравій кор
ту. Він одвернувсь і почав дивитися в інший бік. Молода брюнетка з 
ніжним профілем повільно цідила прохолодний напій із склянки, яку 
їй щойно підніс офіціант, і в тій зумисній повільності було щось не
наситне, а дуби на моріжку для гри в гольф, хирляві символи дале
кої Англії, здавались дурним анахронізмом.

Мігель бридливо роззирався довкруги. Світ був і справді затхлим 
гнойовищем. І тоді Мігелеві, вкотре за цей день, знову привиділися 
руїни давнього індіанського храму, зарослого деревами та хижим гад
дям ліан, які ховали його від сторонніх очей і заразом доруйновували. 
Це видиво не щезало кілька довгих хвилин, і на тлі покришених му
рів, мов уповільнений фільм, пропливали картини далекого дитинства.

— Деборо,— сказав Мігель,— я вже добре знаю, що ти віща 
Піфія цих благословенних країв, то ж повідай: цей світ навіки лиша
тиметься таким? І дні незмінно плинутимуть за днями?

Обдарувавши його дитячим поглядом з ніг до голови, Дебора спі
вучим голосом проказала:

— Не знаю. Я зовсім про це не думаю. Я просто люблю життя, 
люблю бути живою, а коли помру, то хай стану перевертнем, щоб опів
ночі приходити до цього басейну. Може, він на той час заросте жабу
ринням, а може, й ні. Та принаймні не стане й оцих вродливих і ча
рівно тупих дівчаток.

— І їх ця чаша не мине?
Дебора стенула гарними округлими плечима, схвилювавши руду 

зливу блискучого волосся.
— Можливо, як ти сказав, я і справді місцева Піфія. Але в мою 

роль не входить визначати, що заслуговує на життя, а що ні. Це вже 
твоя компетенція,— уточнила вона.

Мігель так рвучко нахилився над нею, що Дебора мусила засте
регти:

— Тільки не сьогодні! Хіба ги не чув?
— Я не збирався залицятись,— відповів Мігель.— Я хотів лише 

спитати про завтра. Хто тобі сказав, що завтра нічого не зміниться? 
Тільки не «ворожи».

— Нічого не зміниться, та й годі. Хіба що ти сам.
— А як ти знаєш про мене? — знову спитав Мігель, міцно стиснув

ши її за плечі.
— Ой! — скрикнула Дебора.— Не тисни так! Я не люблю грубо

щів. Ти сьогодні якийсь чудний...
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— Мабуть, так і є... І мені здається, що ти — єдина істота, якій 
я можу відкрити причину цього.

— Ні,— відповіла Дебора й підвелася.— Тільки не тепер. Я вже 
сказала: прийдеш завтра все розповіси. Тоді будеш сподіватися й на
віть давати клятви, бо без цього не скориш мене. Тож до завтраї — 
Дебора рішуче труснула пишним рудим волоссям і стала нараз не 
така наївна й пломінка, її вологі зелені очі, що досі випромінювали 
ніжну любов, несподівано скрижаніли: — Свої моральні проблеми ко
жен має вирішувати сам, часу в тебе задосить.

— Чому ж?1 Не хочеш порадити людині? Я досі й не гадав, що 
колись доведеться звертатися за порадою саме до тебе, та ба... Ти — 
ще одна моя знахідка протягом сьогоднішньої днини, далеко не бідної 
на відкриття. То чому ж завтра?

— Причина дуже проста: консультантів на моральні теми не 
існує. Кожен мусить вирішити за себе сам. Усе залежатиме від твоєї 
непохитності, а це вже не з галузі добрих порад.

— Що б ти зробила на моєму місці? — спробував утримати її 
Мітель.

— Не знаю, про що йдеться,— вигукнула вона,— і знати не хочу. 
Бувай! — і кинулась у хвилі басейну.

Мігель сидів над водою й думав про те, що Дебора має рацію. 
Вона хлюпоталася в басейні, шумлива й прудка, по якомусь часі під
няла руку й голосно вигукнула: «До завтра, любий, до завтра!» — і 
її руда грива пірнула під воду.

«Вона все знає,— думав Мігель.— Певна, що завтра прибіжу зали
цятися. Буду наймолодшим з-поміж усіх її підтоптаних залицяльників».

Мігель підвівся й рушив до брами, вітаючись до ледь знайомих 
відвідувачів. І мимоволі почув репліку одного з них: «Який «чемний» 
став відтоді, коли почав працювати особистим юрисконсультом у дона 
Атанасіоса. А з самого пиха аж пре, ти поглянь на нього». «Ет, нічим 
він не...»,— відповів другий, але далі Мігель уже не чув. Він поминув 
браму й подався до центру міста, з острахом озираючись на дачний 
район, і пірнув у вулички найбіднішого кварталу. Тут мешкали ко
лишні раби, звільнені сотню років тому, вбогі переселенці з інших 
країн та розчаровані фермери, яким забракло сил на освоєння десяти- 
гектарного наділу драговини та цілини — царства міріадів комах 
і гаддя, ящірок і крокодилів, квітучих хижих рослин, які присмокту
ються до людської шкіри. Ці зневірені люди, прибуваючи до міста, 
оселялися в чорному кварталі поряд з колишніми рабами-африкан- 
цями та індіанцями, яких пригнали сюди постійний голод і криваві 
розправи за участь у бунтах. Із тих трьох рас народжувалося нове 
хирляве плем’я, що множилося зі швидкістю бактерій і заполоняло 
околиці — такі самі болотяні й комарині. Більшість не мала роботи. 
Цей район був розсадником проституції та дрібного злодійства, осе
редком бандитських зграй, які почувалися тут у цілковитій безпеці; 
бандити жили на правах аристократів, поліція не зважувалась пере
слідувати їх, бо серед халуп панував закон ножа й пістолета. З огля
ду на це й поліцію набирали з тутешніх мешканців, а поліцаї теж вва
жались аристократами цього кварталу, хоча й біднішими від гангсте
рів. Між ними точилася безперервна боротьба — за всіма законами
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військової стратегії й тактики, сержанти й підкомісари часом на влас«* 
ний розсуд, без відома префекта, розподіляли між собою сфери впли
ву, мов удільні володарі, оголошували перемир’я й навіть призначали 
викупи за впійманого злочинця. Усе супроводжувалось урочистими 
клятвами, в яких безбожно змішувались язичество й католицизм, пре
свята діва і спотворені імена богів цивілізації майя. Серед халуп квар
талу небезпечно було ходити й удень, а якийсь там Гарлем здавався 
проти нього куточком справжньої безпеки та супокою. Мігель був тут 
один-єдиний раз — коли ще належав до тієї лівої організації, та й то в 
супроводі знайомого молодого робітника, тутешнього мешканця. Мігель 
просто боявся цих людей, яких хотів визволити з тенет убогості. Во
ни дивилися на нього холодно й недовірливо, а того молодого робіт
ника глузливо називали «президентом»; жарти в цьому товаристві ме
жували з непристойністю чи й ледь прихованою погрозою, все це па
ралізувало Мігеля, й він фактично так нікого й не загітував, окрім од
нієї дуже негарної дівчини, трамвайної кондукторки, з якою бачився 
й потому. Мігель майже втік звідтіля, а дорогою додому цілу годи
ну скаржився молодому робітникові на люмпенізацію пролетаріату. 
Звісна річ, він мав рацію, але все ж образив свого супровідника, який 
ніколи не бував у кращому товаристві. В організації Мігеля критику
вали за невміння пропагувати, але далі від цього не пішли, бо й самі 
були заклопотані нескінченними теоретичними дискусіями. Мігель су
воро дотримував детермінізму, за що його звинуватили в «соціал-демо- 
кратичних ухилах», в «економізмі та хвостизмі», й це, зрештою, відвер
нуло Мігеля від них — штовхнуло до Заміського клубу, хоча найпер
шою причиною розриву був огидний страх, якого він натерпівся в тому 
кварталі... Ровом посеред вулиці збігала каламутна дощова вода — 
той рів був тут єдиною «каналізацією»,— а над ровом лежала дитина 
з кривими ногами й розпухлим животом...

— Невже нічого не можна зробити? — закричав Мігель, з огидою 
відвернувшись од дитяти.

— Нічого,— байдуже відповів молодий робітник, намагаючись по
вернутися до перерваної розмови. Але Мігелеві мов заціпило. Ота кар
тина викликала в нього не так жалощі, як відразу. Йому навіть на 
думку не спадало, що подібні сцени ці люди спостерігали кожного 
дня. Мігель думав про інше — яким байдужим може стати світ, коли 
до керма держави прийдуть люди, подібні до цього незворушного ро
бітника. І, скориставшись із першої-ліпшої нагоди, Мігель утік. Він 
підсвідомо обрав третій шлях — ігнорування реальності. І це стало 
першим кроком до Заміського клубу.

А тепер Мігель сам ішов до чорного кварталу. Полудневе сонце 
щедро сяяло, й безладне нагромадження хаток і халабуд було залите 
райдужним промінням, яке заломлювалося в стовпах пилу, що його 
здіймали, бавлячись, діти. Враження було таке, ніби в долині підно
сяться золотаво-жовті, сповнені доброї тиші й супокою повітряні пала
ци. Мігель зупинився — несподівана картина вразила його своєю хи
мерною красою. А потім поволі пішов униз, де видніли солом’яні стрі
хи хижок. На дорозі стояв миршавий пес невизначеної породи й при
вітно махав хвостом. Псові дуже хотілося сподобатись чужому чолові
кові, від якого пахло незвично приємно. Мігель зроду не відчував 
ніжності до живих істот (хіба до старої годувальниці-індіанки, яка 
розповідала йому про той схований у лісі храм), а це раптом розчу
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лився й погладив незугарного собаку: «Ну що, цуцику»,— сказав він 
собаці, який не звик до таких ніжностей, в цьому суворому кварталі 
його досі тільки били й стусали. Старий собака раптом відчув себе 
малим цуценям, веселим і ситим, ліг на спину й підставив Мігелеві 
живіт. На животі була велика гноїста рана, повна дрібної черви. Чер
ва домінувала в цьому кварталі, неначе злидні звели живий світ до 
прадавніх первісних видів, що витримали всі струси й потопи і крізь 
мільйони років дійшли до наших днів, єдино стійкі й непереможні. 
Мігеля нудило від тієї черви, він замахнувся і спробував прогнати 
дворнягу, але тварина не хотіла вірити цьому й далі лащилася, верті
лась і весело бігала круг нього. Мігель навіщось лапнув себе по зад
ній кишені й відчув під рукою цупкість гамана, туго набитого банкно
тами. Тоді подолав у собі відразу, безпорадно всміхнувся й знову бо
язко погладив бездомного пса по голові. Біля перших будиночків озва
лись інші собаки, й пес-волоцюга нарешті відстав.

Ідучи вулицею, якщо це можна було назвати вулицею, поміж 
людських осель, ,які теж мало нагадували житло, Мігель понуро мов
чав. Повітряні замки втратили сонячний ореол і більше не здавалися 
казковими. Перед кожною хижкою на землі сиділи діди та баби, мов
чазні й непорушні, наче боввани. Назустріч Мігелеві йшов хлопець, 
так само збайдужілий до всього й до всіх, але ні він, ані старі попід 
хатами навіть не блимнули в бік Мігеля. Можливо, ці люди мали його 
за перебраного офіцера поліції, але вони не відчували за собою жод
ної провини. Мігель думав про те, як зміниться цей квартал завтра, 
як поведуться мулати, метиси та інші тутешні мешканці, коли дон 
Атанасіос почне втілювати свій блискучий план у життя. Сидітимуть 
на порозі або мірятимуть вулиці збайдужілими кроками, хоч хай там 
що? Мігель не міг уявити, яка сила здатна вивести цих людей зі стану 
інертності й примусити до руху. Принаймні не отой план. Хлопець був 
представником багатократ змішаної раси, високий, тонкий і надзвичай
но сильний, навіть ота його байдужість була гордою. В ній відчувалася 
прихована відвага людини, що вміє цінувати життя й боротися за 
нього, відчувалася ще не розбуджена потенційна сила, яка колись та 
прокинеться й зламає кайдани. Ця сила тішила Мігеля й водночас 
лякала його.

Хатки й вулички розморено нишкли під полудневим сонцем, і ту 
неймовірну тишу ще дужче підкреслювали нерухомі постаті мовчазних 
бабів і дідів. Квартал неначе застиг на межі часу, й це знову чомусь 
навіяло спогади про ніколи не бачений лісовий храм, який берегла 
й поглинала зелень джунглів. Злиденність чорного кварталу була не
мов би корою, захистом від планів дона Атанасіоса, яка, проте, й ду
шила своїх до байдужості терплячих мешканців.

І зненацька цю мертву тишу, мов грім ясну голубінь, розітнув ди
кий галас, неначе десь озвалася стоголоса юрба. Мігель спинився, як 
ото спиняється мисливський пес, неспроможний одразу збагнути, звід
ки наближається дичина. Тоді звук урвався, й знову запала ще не
стерпніша тиша. Мігель спершу подумав, що то був напад галюцина
ції, але наступної миті його посів страх. Такий галас могла зчинити 
тільки зграя переслідувачів. Не треба було приходити сюди. Цим сво
їм учинком він сам себе виказав. Мігель озирнувся довхола й побачив 
тих самих заціпенілих біля хвірток хирлявих людей, в чиїх порожніх 
очах не було жодної цікавості, лише тіні думок про голод і власне без
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силля. А тишу знову розітнув той прикрий звук, і тепер Мітелеві зда
лося, ніби то десь шаленіє жіноча юрма, хоча старі попід хатинами 
сиділи так само незворушно. Галас наростав і наростав, поволі пере
ходячи в тоскне завивання, яке тремтіло над пальмовим листям дахів, 
і Мітель раптом відчув себе безпорадним самітником, на якого серед 
степу напала зграя розбишак, а німотні свідки обабіч вулички здава
лись кам’яними ідолами поганських племен, байдужими жорстокими 
свідками.

Тепер гомін стало чути вже з двох боків — праворуч і ліворуч, і 
на перехресті з’явилася ватага людей, озброєних рогатками і камін
ням; діти з галасом промайнули повз Мігеля, а назустріч їм вихопи
лась інша зграя дітей, так само озброєних. Цих було менше, й попе
реду біг ватажок, невисокий хлопчик років дванадцяти-тринадцяти, 
рудочубий і веснянкуватий. В руках у нього не було рогатки чи камін
ців, а лише величезна гілляка, яку він тримав поперед себе, міцно 
стиснувши тонкі вуста. В пориві бойового запалу цей дрібнотілий 
хлоп’як нагадував ожилу статую античного атлета, що тримає над 
головою лаврову віть. Перша зграя хлопчаків закидала групу рудого 
ватажка градом каміння, група спинилась, але тільки на мить. Рудий 
міцніше стиснув гілку й відважно кинувся на супротивників, хоча в 
нього влучило кілька камінців. Гілка була велика й рясна і правила 
всій групі за колективний щит, а неймовірна енергія маленького ватаж
ка надихала його прибічників, які стріляли з рогаток і закидали су
противника градом «куль», підбирали на бруківці нові й нові камін
чики й без угаву кидали. Рудий розмітав гілкою геть усе на своєму 
шляху, нездоланний і невичерпний. І хоча він був утілене поривання 
вперед, його очі лишалися зосереджені й пильні, а на тонких вустах 
розквітала усмішка перемоги. Він щось вигукнув до своїх, і група роз
сипалась віялом, щоб оточити супротивника й закидати його камінням 
із трьох боків. Там одразу зчинився безлад, і супротивник кинувся 
навтьоки, переслідуваний ватагою рудого, аж гілка свистіла в його 
руках. Двоє старших переслідувачів кинулися за втікачами й та
ки впіймали кількох — кого за голі плечі, кого за подрану сорочку, 
ті падали в пилюку, а переможці лупцювали їх, доки утворилась мала 
купа. Тоді полонених потягли на свою вулицю. Тримаючи гілку в од
ній руиі, веснянкуватий ватажок гордовито й весело проминув Мігеля, 
зневажливо змірявши його з ніг до голови, незворушний і самовпевне- 
ний, як усі тутешні юнаки й хлопці, котрим здавалося, що вони 
до кінця збагнули цей убогий і нікчемний світ. Він нікого не боявся. 
Мігель мав таке відчуття, ніби вже десь бачив це веснянкувате об
личчя, але де й коли? Швидше за все — ніколи. То був звичайний 
людський типаж, котрий за сприятливих умов знайде собі місце в книзі 
історії, насмішкуватий і вольовий. Мігель хотів був підкликати хлопця 
й погомоніти з ним, але натомість стояв і мовчки дивився йому вслід. 
А хлопець міг попередити кого треба...

Всі оті спритні плани втрачали сенс: дон Атанасіос забув про два
надцятирічних. з яких невдовзі мали вирости нові ватажки, ще непри- 
мирєнніші. Терор нажахає багатьох людей, але не мешканців цього 
лише зовні байдужого кварталу В’єха. Вбогі хижки народять інших 
борців, загартованих у вуличних битвах, які тільки короткозорому 
можуть здатися безневинними сутичками дитячих ватаг.

Старих людей подія зовсім не вразила. Вони так само незворушно
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сиділи коло своїх осель, мов і справді були кам'яними ідолами, що 
оберігають цей маленький замкнений світ і його приховані правила 
твердості.

Ніби перейнятий якимось передчуттям, Мігель подумав про ма- 
леньких бранців і звернув у вуличку, куди їх щойно потягли. Вуличка 
виявилася порожня; мирна та брудна, жалюгідні хижки блимали ві
концями з-під стріх із пальмового листя, наче десь у глухому афри
канському селі, тільки незмінні діди перед хвіртками вдивлялись у по
рожнечу, ніби споглядали щось давно згублене й забуте, приступне 
лише їхнім очам. Мігель зазирнув у кілька двориків і теж не побачив 
нічого, окрім однієї жінки, яка знімала з плити горнятко, та ще кіль
кох собак, що розплаталися коло порога й лінькувато вишукували бліх. 
Біля дальної хати дівчинка колисала в ночвах немовля. Мігель про
йшов до кінця вулички, за якою починався пустир,— поросле чагарни
ком руде урвище, мов мур навколо кварталу В’єха. Докруж панува
ла німотна млість. Мігеля охопила нетерплячка, й він підійшов до од
ного з дідів:

— Де поділись оті хлопчики?
— Які, сеньйоре?
— Що оце билися тут! У них поблизу є схованка, еге ж?
— Не розумію, сеньйоре, про що ви. — Дід гукнув до хати: — Гей, 

Фернандо, ось тут один сеньйор щось хоче, тільки я не доберу що.
З хижки вийшов парубок років двадцяти, повільно жуючи, ніби 

його підвели з-за столу. Він був невисокий на зріст, хоча й доладний, 
але в очах його застигла та сама байдужа нудьга. Дід кивнув у бік 
Мігеля, хлопець нарешті дожував, проте не озивався.

— Тут щойно билися діти,— повторив Мігель.— Перемогли ваші, 
їх очолював рудоволосий веснянкуватий хлопець. Де вони могли поді
тися?

Парубок глянув на нього здивовано і проказав:
— Я нічого не бачив.
— Ну гаразд! — Мігель починав дратуватись.— Хай буде так, але 

десь тут у них схованка?
— Я не знаю.
— А де хоча б мешкає отой рудий? Як його звати?
— Рудий? Не знаю жодного рудого, — відповів парубок і запи

тав: — Батьку, хто тут у нас рудий?
Дід стенув плечима:
— Рудий? Рудих багато... А він старий чи молодий?
— Дитина! — крикнув Мігель. — Підліток років дванадцяти чи 

тринадцяти. Але дуже хоробрий і меткий хлопець.
— Років тринадцяти... Хто їх добере, сеньйоре. Тут багато таких. 

Усіх не запам’ятаєш...
Мігель збагнув, що ці люди нічогісінько йому не скажуть; він по

прощався й пішов, але за кілька кроків рвучко обернувся — чи не по
мітить бодай, як ці двоє перезиратимуться. Та вони байдуже дивилися 
йому вслід. Мігель вирішив розшукати переможених і попростував 
до сусідньої вулиці. Попід парканами там і справді блукало двоє хлоп
чаків, сторожко роззираючись. Мігель їх поманив: «Гей, хлопці, хо- 
діть-но сюди!» Але ті накивали п’ятами.

Нарешті Мігель побачив молодицю, яка годувала груддю маля.
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Можливо, вона була матір’ю котрогось із тих побитих хлопчаків. Діти 
часом бувають нещадно жорстокими — ще покалічать якогось або 
вб’ють.

— Хочу порозмовляти з дітьми вашої вулиці,— сказав він, підій
шовши ближче.

— З дітьми? З якими? Тут багато дітей.
— Отам на вулиці щойно побилися дві ватаги, кількох з вашої 

вулиці впіймали й поволокли на той бік. їм нічого лихого не запо
діють?

Молодиця голосно зареготала, вищиривши широкі білі зуби, між 
верхніми різцями зяйнула щілинка. Така розв’язана самовпевненість 
приємно вразила Мігеля. Молодиця поправила сосок у ротику малю
ка, ще дужче оголивши масивне персо, щоб його побачив Мігель. 
Але вона не прикидалася дурепою, як це робили той парубок і дід.

— Битимуть до безпам’яті. Якщо вже впіймали, то спуску не 
дадуть.

— І що ж ви думаєте робити?
— Кому, сеньйоре? — з подивом запитала вона.
— Хіба батькам байдуже, коли лупцюють їхніх дітей?
Жінка вдруге зареготала й таким спокусливим рухом поправила 

персо, що Мігель не міг одвести від нього очей. Вона сміялася з без
соромною відвертістю:

— А що робити? Коли дали себе впіймати — хай терплять. А зав
тра самі впіймають тих. Навіщо втручатися в їхні бійки?

Мігель знітився й ніяково пробелькотів:
— Просто цікаво, де вони зникли так ураз.— Ця жінка відверто 

глузувала з нього.— То ви так загартовуєте своїх дітей?
— Щоб стали справжніми чоловіками, — відповіла вона, багато

значно хихикнувши.
Мігель сприйняв це на свій карб. Мав би дати відкоша нахабній 

молодиці, але з хати вийшла літня жінка й приклала руку до очей 
дашком:

— З ким ти там розмовляєш, Ніно?
— Тут якийсь чужий сеньйор-
—. Що він хоче? — Стара недоброзичливо зміряла Мігеля з ніг до 

голови.
— Він з поліції! — насмішкувато вигукнула молода.
— Йди до хати!
Та ще раз виклично глянула на Мігеля й, похитуючи тугими стег

нами, пішла. Мігель ще дужче збентежився. В цій молодиці було 
щось таке, чого бракувало отим витонченим граціям, які вилежува
лися коло басейну Заміського клубу. «Старію,— з прикрістю подумав 
він.— Мені вже починає подобатися вульгарність». Але тут-таки му
сив визнати, що ця жінка менш вульгарна й приступна за більшість 
отих багатих сеньйорит, звихнутих на психоаналізі.

Баба щось казала йому, шамкаючи беззубим ротом, але він уже 
її не чув. Баба повторила, підійшовши до нього впритул:

. — Що ви хочете?
— Нічого,— нарешті відказав Мігель, обернувся й вийшов з дво

рика.
На просторому майдані кварталу В’єха вирувало життя. Біля 

овочевих та м’ясних крамничок роїлися мухи, скрізь було повно дівчат,
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які заполонили всі тротуари барвистими спідницями. То там, то там- 
іноді здіймався нестримний сміх, коли парубота намагалась розколош
кати дівочі гуртики. На головах міцних пишногрудих дівчат яскріли 
квіти й вінки. Серед виску й галасу вряди-годи можна було вирізнити, 
уривки розмов, часом над площею зривалась відчайдушна пісня — це 
молодь перегукувалась традиційними співомовками.

Колись у ліцеї Мігель спостерігав крізь мікроскоп колонію одно
клітинних організмів, що рухались увсебіч під райдужним косим світ
лом. Тоді його вразила ця нестримна сарабанда життя: адже він і сам 
складався з отакого кишіння невгамовних клітинок. Але тепер це на
вернуло Мігеля до зовсім інших асоціацій. До початку подій лишило
ся всього кілька годин... У кварталі В’еха мешкало чимало профспіл
кових діячів, яких цікавили не тільки фієсти та полудневі розваги ву
лиці. Десь у своїх халупах отак, як хлопчики, що навчалися на 
«справжніх чоловіків», дорослі чоловіки збиралися таємно після важ
кого трудового дня й виробляли свою непомітну і вперту, як мовчан
ня отих дідів, тактику. Декотрих було занесено до списків начальника 
жандармерії та префекта секретної поліції, і на світанку, коли вулиці 
знесиліють від розваг, машини заполонять усю В’еху, а солдати та 
поліцаї, стріляючи на ходу, висаджуватимуть плечима або прикладами 
вутлі двері хижок і хапатимуть заарештованих. І кожного, хто зва
житься вчинити опір, буде розстріляно на місці. Замість відсутніх 
візьмуть заложників, щоб згодом розстріляти і їх. Господарями квар
талу завтра стануть патрулі в касках, зі зброєю в руках, і над ву
личками В’єхи западе важка мовчанка. Заборонено буде збиратись 
більше як уп’ятьох: за порушення — кара.

Про те поки що знав тільки Мігель. Але навіть він не міг уявити 
цього майдану завтра. Оті дівчата в барвистому вбранні, пересидів
ши лихоліття по домівках, збережуть увесь запас своєї жвавої та без
ладної рухливості, й бідняцький квартал незабаром отямиться, життя 
в ньому набуде звичних форм подібно до того, як відростає одірваний 
хвіст ящірки.

Мігелеві пригадалося заворушення пеонів у невеликій гасієнді 
по сусідству з маєтком його дідуся. Управителя гасієнди було вбито, 
а його оселю — спалено. Пеони готувалися спалити й віллу, але нас-» 
пів жандармський верховий загін, який відновив порядок, повісивши 
призвідника та багатьох його товаришів. Потім склалиГ описи завда
них збитків, відшкодувати які мусили непокірливі робітники: працею, 
в панському маєтку. Екзекуцією керував надзвичайно жорстокий два
дцятирічний лейтенант — випускник офіцерського училища; про звір
ства карателів багато говорили, обурювався. навіть Мігелів дід, мов
ляв, такі згубні дії уряду не тільки руйнують «соціальну згоду» й галь
мують виробництво, але й знищують «усілякий . прогрес». Дід роз
мовляв на терасі з одним священиком, який у довколишніх місцях 
мав репутацію святого. Балакали про те, що в цих прикрих подіях ви
нен сам управитель, несумлінний чоловік, який до того ж обкрадав 
свого хазяїна. Сумували за сільським учителем, котрого повісили, за
підозривши в підбурюванні пеонів, а він же так самовіддано навчав 
грамоти селян, практично втілюючи в життя закони уряду. Щоправда, 
склав від імені пеонів кілька петицій до органів влади, а також дуже 
лагідного листа володарці гасієнди доньї Естеллі, жінці побожній та 
милосердній, яка приймала пологи в своїх робітниць і завжди ходила
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з торбою ліків. Донья Естелла підтримувала церкву й школу (це ж 
вона запросила сюди цього вчителя, найкращого випускника коле
джу). Мігелевого дідуся та священика дивувала поведінка управите
ля, який не зумів стримати пеонів. Не втрутилася й донья Естелла. 
В чому ж річ?

Одного дня дідусь підвівся з-за столу, наказав запрягти дрожки і, 
взявши з собою священика та Мігеля, якому тоді минав дванадцятий 
рік, поїхав до сусідки. «Ми ніколи не виліземо з варварства,— сказав 
він,— якщо самі поводимось із людьми по-варварськи. Не застрахує
мося від пожеж та інших форм примітивного протесту, якщо відпові
датимемо на них шибеницями. Краще мати справу з профспілковою 
організацією сільськогосподарських робітників, очолюваною освіче
ними керівниками, з якими можна порозумітись. Бо тільки освіта веде 
на правильний шлях». «Освіта й милосердя»,— додав літній свяще
ник. Упродовж подорожі, що тривала зо дві години, було обговорено 
різні варіанти заміни «застарілих форм феодалізму» капіталістичними 
методами, які передбачають більше прав і матеріального заохочення. 
Дід говорив про нові, прогресивні форми виробництва, які зроблять 
маєтки рентабельними. Він співчував гнобленим і знедоленим і не раз 
виступав у парламенті проти зловживань, які стоять на перешкоді 
демократизації країни. Зразком же вважав Англію, де, на його думку, 
панувала суспільна гармонія. Він не вгавав усю дорогу, а священик 
розморено куняв, лише зрідка крізь сон киваючи: «Безперечно, так 
воно і є».

Мігель не знав, що сниться старому служителеві церкви під го
мін дідусевих слів і розмірено-тихий тупіт кінських копит по встеленій 
листям лісовій дорозі. Можливо, снилося ритмічне погойдування кади
ла в маленькій прохолодній монастирській церковці далекого швей
царського села, де старий свого часу навчався, щоб згодом, сповнений 
почуття самопожертви, повернутися назад, до цієї спекотної країни 
з її жахливими лісами, й своїм розважливим словом допомагати зли
дарям. Це могло призвести до чого завгодно, але йому потурали ви
сокопоставлені діячі церкви, кардинал Ронкалі писав прихильні листи, 
тож кардиналового приятеля ніхто не міг кинути до в’язниці, якщо 
він навіть відмовлявся бути співучасником полковника де Рохи, на
чальника місцевої жандармерії. Полковник мріяв стати генерал-ін- 
епектором, а цей сільський попик (який, між іншим, був глибоким 
знавцем цивілізації майя) стромляв йому палиці в колеса. Старий 
священик був розумний і щирий чоловік, і Мігелевому дідові здавало
ся, ніби він верховодить над цим диваком, але то було хибне вражен
ня, бо священик завжди вмів поставити на своєму. Хоча вряди-годи міг 
піддатися дідові в партії з шахів, дарма що був блискучим гравцем. 
Про нього тут ходили легенди: одні називали його святим, інші підо
зрювали в таємних зв’язках із місцевими божествами, та що б не було, 
а тамтешні краї він знав краще за інших. З Мігелевим дідусем вони 
часто обговорювали якісь фантастичні плани політичних реформ, орі
єнтуючись на Європу. Хоча здебільшого говорив дід, а той слухав і 
лише кивав головою.

Нарешті приїхали до гасієнди доньї Естелли. І не повірили влас
ним очам. На просторому подвір’ї грала музика: два барабани й вій
ськова труба. А під музику в запальному танку кружляли сільські 
дівчата й хлопці вкупі з жандармами. Дід сказав, що то блюзнір-
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ство — танцювати там, де відбувалася страта. Барабани відбивали во* 
гнистий ритм, а діди та баби похитували головами в такт і милували
ся танцюристами. То було наче кошмарний сон: кати й жертви круж
ляли в цілковитій злагоді й згоді... Старий священик ледь-ледь усмі
хавсь, а дід з подиву роззявив рота. Та потім, охоплений гнівом і обу
ренням, сів у дроги й погнав назад, не промовивши жодного слова; 
такого мовчазного Мігель зроду його не пам’ятав. Аж удома дід оз
вався до священика:

— Що ти скажеш на все це, отче? Хіба може бути така куца 
пам’ять у людей?

— Душа людська несповідима,— відповів священик і рушив іти, 
але з порога докинув: — У кожного народу й кожної епохи своя па
м’ять. А ми тут живемо в іншій епосі.

За тиждень пішли чутки нібито жорстокого лейтенанта, якому 
вже мали підвищити звання, знайшли повішеного в пралісі біля гасі- 
єнди. Судова експертиза довела, що він покінчив життя самогубством, 
хоча кожен знав: офіційні власті вирішили спустити справу на галь
мах, бо нові репресії, зовсім спустошили б маєток доньї Естелли.

Мігель згадав про ті дивні танці під звуки жандармської труби, 
дивлячись на веселе завзяття посеред кварталу В’єха. В центрі май
дану височіла незугарна до потворності скульптура солдата, що ро
бить випад багнетом уперед; його кам’яне обличчя здавалось незво
рушно гордовитим, неначе солдат пишався й своїми великими вуса
ми, пофарбованими в жовтий колір, і рожевістю щік, для яких 
скульптор не шкодував фарби. Подібних статуй було наставлено, без
ліч у бідняцьких кварталах багатьох міст — задля патріотичного вихо
вання мешканців. Веселі юрбища на вулицях В’єхи та героїчний сол
дат, який перемагає незримого ворога багнетом, остаточно вивели Мі- 
геля з рівноваги. Він гарячково протиснувся в трамвай, що ледве повз 
майданом. Опасиста жінка майже лягла на нього грудьми, а Мігель, 
колишній лівий діяч, прів і подумки себе запитував: які почуття пле
кав він будь-коли до цих ось людей, чиїх облич зроду не міг вирізни
ти? Раніше Мігель вважав, ніби любить усе людство, але то була явна 
фальш. Поняття виявилось розпливчастим, химерним, і тепер Мігель 
уже знав, що все то наслідок його альтруїстичного егоцентризму, 
«Людство — це я, що врятувався від самого себе»,— з гіркотою поду
мав він, намагаючись вивільнитися від дебелої молодиці, яка мовби 
заповзялась розчавити його могутніми грудьми, йому стало бридко: 
по шиї в жінки струмував піт, і він судомно відвернув голову, щоб не 
бачити бодай цього. Всі дотеперішні думки здались дурними й недо
речними, залишились тільки оці груди в неосяжному декольте, запахи 
перегрітого трамвая й підсвідоме відчуття, що свою нікчемність оста
точно збагнув не на романтичному узбережжі синього моря й не під 
високим зоряним небом, а тут ось, у цьому смердючому трамваї, який 
ледве повзе злиденними вулицями злиденного кварталу, повний людей, 
котрих він не розуміє й не хоче розуміти. Він подумав про жінку з 
немовлям на руках, і йому раптом стало нестерпно соромно — не 
тільки за ту свою раптову хіть, а й за всі вчинки й помисли. Мігель 
сам собі збрид. Ця грудаста жінка була карикатурою на донью Іса* 
беллу, але вона нагадала йому ту фатальну гру, коли він переміг дру
жину свого теперішнього шефа. Донья Ісабелла люто металася кор
том з кінця в кінець, роблячи безнадійні зусилля, щоб якось перела
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мати гру, розлютована несподіваним опором. Усі на тенісних кортах 
і майданчику для гри в гольф, навіть ледачі дівчата коло басейну, 
зібралися кругом них. Мігель був абияким гравцем і сам не сподівав
ся такого перебігу, але гра тепер захопила і його: він мусив довести 
сам собі й усім цим пихатим людям, що теж вартий чогось. Він не 
поступиться жодним своїм ідейним принципом, а сюди прийшов про
сто так, аби зробити приємність двоюрідному дядькові. Дядька «това
риство» тримало в клубі тільки на те, щоб мати зайвого партнера для 
гри в теніс. Отож він і відрекомендував Мігеля доньї Ісабеллі, яку 
вже ніхто не влаштовував, бо майже кожен покірливо піддавався їй, 
дружині наймогутнішого члена «товариства». Донья Ісабелла стала 
до гри абсолютно впевнена, що новий хлопець учинить так само, як 
усі. Навіть його несподіваний опір видався їй виявом інтелігентності 
й такту. Вона сподівалась переграти Мігеля в кінці. Такий фінал при
ніс би ще більшу насолоду, але впертість новачка приголомшила її.

Усі збагнули: щось сталось, але до пуття ще ніхто нічого не знав. 
Після партії Мігель, як переможець, підійшов до сітки, простяг руку 
суперниці, й вона понад силу простягла йому свою, ніби їй завдано 
особистої образи. «Ти гадаєш,— ніби казала вона,— що здійснив под
виг?» А Мігель самовпевнено усміхнувся й подумки відповів: «Ми з 
вами належимо до двох різних армій. Ви — дружина генерала воро
жої армії, а я — простий солдат чи щось подібне, в кожному разі на
лежу до іншого табору». Він відчув у долоні досить міцну спітнілу 
руку доньї Ісабелли. Трохи по-рицарському зверхньо перехилився че
рез сітку й ледь-ледь торкнувся пальців жінки тонкими холодними гу
бами. Рух був ніби стриманий, але разом з тим і догідливий.

Потім вони розійшлись і попростували до душових. Мігель довго 
стояв під холодними струменями й щасливо посміхався. І коли вий
шов надвір, побачив свого дядька.

— Мігелю,— збентежено проказав той,— угорі на тебе чекає донья 
Ісабелла.

— На мене? — вдавано здивувався Мігель.— Вона видалася мені 
лютою і якоюсь не спортивною. Ця жінка не вміє програвати.

— Може, й так, але я ще не певен, чи ти вмієш вигравати!
— Я її повністю переграв, особливо в останньому сеті. І не через 

те, що я дуже добре граю, а тому, що вона надто лютувала й прагну
ла будь-що виграти.

— Гаразд, гаразд, але не барися...
— Вона вже викликає мене? Вона не має права мені наказувати. 

До того ж я мушу йти в своїх справах.
— Не роби дурниць. Будь елементарно вихований.
— її й справді тут усі бояться? — запитав Мігель, не щадячи ро

дича, який, мабуть, і запросив його сюди, щоб «урятувати». В свої май
же тридцять років Мігель був фактично неробою, ніде не працював, 
хіба що вряди-годи друкував у лівій пресі гірно-солоні нариси та ще 
видав збірку немічних віршів.

— За всіх не скажу, а ми з тобою мусимо боятись: дружина ж до
на Атанасіоса!

Мігель зневажливо реготнув:
— Що мені до твого дона Атанасіоса!
Але на терасу він усе ж таки пішов, гордий і незалежний. Донья 

Ісабелла лінькувато цідила крізь зуби ситро. Кивнувши йому на сті
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лець поряд, вона спробувала посміхнутись, та не змогла й тільки при* 
мружила очі, наливши в другу склянку ситра:

— Ви не дали мені жодного шансу на виграш. Ніби мали щось 
проти мене особисто. Ви не перемогли мене, а відлупцювали.

— Це так,— сказав Мігель і стиснув долонями приємно холодну 
склянку.— Відлупцював.

— За віщо? — спитала вона, й Мігель помітив, що його відповідь 
не сподобалася їй. З нею давно вже так не розмовляли.

Мігель відповів:
— Бо ви вважаєте перемогу своїм особистим привілеєм
— Як на вас, то мені досі просто піддавались?
— Авжеж.
— Коли хочете знати,— мовила вона,— мені не подобається вигра

вати надто легко.
— Можливо, й так, але це не змінює справи. В останній партії ви 

цілком виказали себе.
Донья Ісабелла мовчки глянула на нього. Про її інтимні принади 

Мігель уже дещо знав, тому вирішив пильнувати, аби не помножувати 
число «жертв». Мов новітній султан із казок Шехерезади, донья Іса- 
белла обирала партнера тільки на одну ніч, а потім його морально 
знищувала. Десь-то подібну долю готувала вона і йому-

— Чим ви займаєтеся? Я нічого не знаю про вас, даруйте мені 
таке невігластво,— сказала вона, припадаючи вустами до склянки, не 
зводячи з Мігеля очей.

— Природна необізнаність, доньє Ісабелло. Вам навряд чи дово
диться читати пресу, яка друкує мене. Тож моя особа вас теж не заці
кавить.

— Ви обрали надто фамільярний тон,— зауважила донья Ісабел- 
ла, зверхньо посміхаючись кутиками губів.

— Це легко виправити.
— Як на вас, то я мала б цікавитися соціальними проблемами 

й читати ваші газети?
— Та ні. Навіщо утрирувати? Припустимо, ви читаєте тільки Ма- 

ларме. Ну то й що? Ви стали від того кращою, по-іншому живете?
— Тепер ви перебільшуєте,— вже серйозніше проказала вона.— 

Хіба ви шукаєте в прочитаному еталонів?
— Ні, шукаю співзвучність своїм ідеалам.
— Я теж,— тихенько вимовила донья Ісабелла.
— Який же ваш ідеал? — Мігель глянув на неї уважніше. Ця жін

ка виявилася складнішою, ніж він собі уявляв. Дружина всемогутньо
го дона Атанасіоса, якого ненавиділи навіть його друзі.

— То швидше видіння, ніж ідеал. Метушня без руху. Від нього 
не застраховані й найрозумніші люди. Як мій чоловік, наприклад.

— Видіння може бути й правильне.
— Світ, доне Мігелю, існує сам по собі. За власними законами. 

І хто цього не збагнув — той не збагнув нічого... Але годі перекидати 
цей м’ячик, хоч ви й тут могли б мене легко перемогти. Це була б 
дріб’язкова перемога. Ваша злість свідчить не на вашу користь. Ви 
в житті почуваєте себе так само непевно, як і я.

— Dans nos deux esprits/Ces mirroirs jumeaux...1 — глузливим 
тоном продекламував Мігель.

1 Наші душі подібні, мов близнята... (франц.).
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— Ти справжній письменник? — запитала вона, уникаючи прямої 
відповіді.

— Ні. І ніколи ним не буду.
— Чому?
— Бо нерішучий. А це головне.
Жінка замислилась. Очі в неї були гарні й голубі, їх ще не скала

мутила недалека старість. Він помиливсь, думаючи про неї як про 
пересічну багату жінку. Ніби вгадавши його думки, донья Ісабелла 
всміхнулась і знову простягла йому завелику дужу руку спортсменки. 
Ця рука зовсім не спотворювала її.

— Давай дружити, Мігелю. Dans nos deus esprits/Ces mirroirs 
jumeaux... Хоча ці слова не позбавлені іронії, але правда твоя. Тіль
ки ж рішучі часом кінчають сумно: зважуся сказати тобі й таке. Ви
пробування волі — ефемерія.

Тепер, їдучи до центру в трамваї, який аж розсідався від людей, 
Мігель думав про свою нерішучу вдачу, від якої потерпав усе життя, 
думав і про атлета духу дона Атанасіоса, й про будинок на березі 
океану, де, незважаючи на спроби Мігеля не піддаватися їй, донья 
Ісабелла все ж окрутила його своїми розмовами про справжю дружбу. 
То було дивне кохання. Він навіть у найвищу мить не відчував звич
ного запаморочення, бо хоча жінка не підкорялася своїм уже не мо
лодим літам і лишалась захоплююче жіночною, але між ними стояли 
якісь дивні видіння, ніби він і вона не лежали в теплому ліжку, а пе
ребували бозна-де, та й сам Мігель не впізнавав себе колишнього. 
1 все-таки ніхто з них не змінився, ніби й справді, як казала вона того 
першого дня, все було метушнею без руху. Він підпав під її владу, і 
марні зусилля визволитися лише породжували в серці якесь приниз
ливе відчуття. А найдивніше — йому здавалося, ніби вони обоє праг
нуть цього приниження. Вона вгадувала його муки й простягала ци
гарки:

— Ти не зміниш світу, Мігелю, бо він існує незалежно від нас. 
Та ти навряд чи й схочеш його змінювати, ти волів би краще змінитися 
сам. Але все марно. Навіть зараз ти й на п’ять хвилин не врятував
ся від самого себе. Адже ж так?

— Як ти вгадала?
— В тебе був такий пильний погляд... Про шо ти думав і де ти 

перебував у ту мить?
— Мені ввижалося, мовби мене підхопила хвиля, й тією хвилею

€ ТИ.

— І ти мріяв бути переможеним?
— Як і ти. Але ти лишалась холодною.
— Ти теж. Ми обоє грали пантоміму, в якій правдиве тільки те, 

щб'вона досконала формою.
Пізно вночі вони купалися в океані й потайки думали про те, що 

цей раптовий зв’язок треба порвати, та коли повернулися в дім, неспо
дівано відчули, що вже не зможуть зробити цього. На прощання ви
нили по склянці вина, і донья Ісабелла сказала:

— Я взагалі ніколи не повторююсь, але з тобою зустрінуся ще раз. 
Хочу вилікувати тебе від химерної ілюзії. Щоб ти збагнув, яка то 
марниця самозречення. Приходь, відрекомендую тебе своєму чоловіко

46 АЛЕКСАНДРУ ІВАСЮК. Рак»



ві. Він зрікся всього задля насолоди силою, яка зваблює й тебе. Я йо
го за це ненавиджу й жалію... Але він борець: він сам себе зрікся. В 
тебе теж є цей талант — невміння жити.

Мігеля дон Атанасіос спершу і справді зачарував. З доньєю Іса- 
беллою Мігель бачився дуже рідко, й вона щоразу іронічно кривила 
губи: «Мій чоловік тебе надзвичайно цінує, як мало кого».

Мігель нарешті випручався з-під грудей дебелої молодиці, яка ма
ло не задавила його за ці двадцять хвилин, і з ляком подумав: «Нев
же це в мене й справді такий «талант» — не вміти жити?» Доведений 
до розпачу смородом і задухою в вагоні, тріскотнявою балакучих па
сажирів та понурим німуванням мовчазних, Мігель не витримав і за 
одну зупинку до центру проштовхався крізь тисняву і вийшов. На зеле
ному бульварі було незвично тихо, лише де-не-де гуляли люди з собака
ми на повідках, і коли Мігель побачив на лавці двійко закоханих, 
перед очима знову спалахнуло те, що мало відбутись цієї ночі. Зако
хані нагадували студентів і, можливо, теж значилися в списках. Мігель 
сів оддалік. їхнє кохання було справжнім божевіллям. «Як вони мо
жуть думати про кохання саме тепер?» — питав він себе з подивом, на 
мить утративши чуття реальності.

Студент був чорнявий, вилицюватий і стрункий, певно, в його жи
лах текла й індіанська кров, а рука незалежно обіймала тоненьку дів
чину, хвору на недокрів’я або хлороз, але надзвичайно гарну й ніжну, 
немовби вона щойно зійшла з полотна Рейнольдса або Гейнсборо. 
Дівчина здавалася безпорадною в мужніх обіймах юнака, маленькі 
перса під блузкою ледь ворушилися від дихання, і вигляд у неї був 
такий, наче вона живе тільки задля нової істоти, яка зародилась і роз
вивається в ній.

Божевілля, божевілля, думав Мігель, раптом уявивши, як пове
дуться ці двоє тихих закоханих сьогодні вночі, коли в їхні двері загу
пають прикладами солдати, щоб стягти їх з гарячих простирал, ви
волокти надвір з-під затишного даху мансарди, що давала їм захисток 
усі ці дні. Мігель уявив її зойки, коли вона полишиться сама, злякані 
сором’язливі рухи, коли затулятиме своє голе тіло від сторонніх очей, 
а солдати радісно реготатимуть, бо пощастило перервати найінтимні- 
шу в світі мить; може, котрийсь із них навіть зірве з її кволого тіла 
тонке простирало, й тоді всі вони аж заїржуть, оскверняючи погляда
ми тендітну вразливу істоту. Потім солдати підуть геть, брутально 
штовхаючи поперед себе студента, а вона лишиться в кімнатці й перше, 
що захоче зробити, то це прикритися простиралом, цей рух на мить 
загальмує всі її думки, а потім прийде тиранічний спогад, від якого 
вона вже ніколи не втече. Ніколи не зможе спокійно глянути на себе 
в дзеркало, бо перед очима щоразу поставатиме та ніч. І її на все жит
тя охопить люта зненависть до себе, адже й у неї в жилах тече така 
сама кров, як і в солдатів, і очі так само влаштовані...

Наступна ніч стане роздоріжжям для багатьох тисяч людей.
Молода пара й досі сиділа на лаві непорушно, а Мігелеві пр ічу- 

лися давно вимовлені слова: «Ми обоє грали пантоміму». Донья Іса- 
белла мала рацію. Холодну видимість пристрасті можна перервати 
будь-коли, без будь-яких наслідків і жалю. «Так, ми залишимося доб
рими друзями, що б не означало тепер це слово». На мить він уявив, 
ніби якимось дивом чи помилково, що зовсім не виключено в таку ніч, 
банда солдатів і поліцаїв ухопилась до маленької вілли на березі
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океану, а котрийсь із них здер простирало з міцного, випещеного тіла 
дружини могутнього керівника. Для них то був би грім з ясного неба, 
але він би не вбив її — вона загорнулася б у плащ нахабства й пихи, 
що захистив би її надійніше від усіх на світі простирал. Вони б спини
лись перед розкішним, щедрим тілом, а тріумфальний холодний по
гляд гбть би їх прибив, солдати інстинктивно сахнулися б, шукаючи 
очима дверей, незважаючи на свою силу та брутальну рішучість. А ко
ли б не підкорились владному помахові пещеної руки, коли б навіть 
вистрілили, то й смерть не змогла б подолати її гордості і торжества. 
Світ від того не запався б, зникла б тільки вона, не полишивши в 
ньому жодного сліду. А коли б не вбили її, а тільки забрали «партне
ра», то донья Ісабелла постаралася б якомога швидше врятувати 
його, аби самій уникнути компрометації. Вона неодмінно б зробила це, 
якби захотіла...

Молода пара й досі нерухомо сиділа на лавці віддалік. Про що 
вони можуть дум, .її? — запитував себе Мігель, ледве долаючи якусь 
внутрішню млявість. Коли б він їм сказав: «Слухайте, це ваш остан
ній день, після цьогЬ все щезне, постарайтесь навтішатися життям на
віть в отакий безглуздий спосіб!» А якщо б вони запитали його, як це 
зробити? І що зробив би він сам, коли б не порвав із своїми колишніми 
друзями і раптом довідався, що над ними витає смерть? Спробував 
би перешкодити планам дона Атанасіоса. А коли б не зумів? Або 
коли б небезпека загрожувала лише йому самому? І коли б знав, що 
не має жодного шансу на порятунок, то як би він повівся в останню 
годину свого життя? Невже б сказав, мов ота наївна королівська по
вія, яку революція кинула колись на ешафот: «Зачекайте ще хвилинку, 
прошу вас, пане кат». Ще хвилинку — для чого? Щоб навтішатись 
виглядом незліченної юрби, яка оточила лобне місце? Ні, Мігель не 
вимолював би в ката зайвої хвилинки, це просто нічого не дало б.

Колись у дитинстві день його народження відзначали з особливою 
пишнотою, старанно плекаючи в ньому самолюбство й егоцентризм. 
Йому надавалось право встановлювати меню для всього дому, склада
ти список гостей-однолітків, які мали сісти разом з ним за столом, щоб 
узяти участь в урочистій церемонії гасіння свічок на торті. Центром 
загальної уваги був Мігель, і в такі хвилини здавалося, що він об’єд
нує навколо себе навіть заздрість малолітніх товаришів, бо хоч ко
жен з них теж мав свій день народження, але їх не можна було по
рівнювати з цим тріумфальним днем. Та одного разу, коли він уже 
став юнаком, а незадовго до його дня народження померла бабуся, на 
думку Мігелеві спало щось цілком дивне: чому ніхто не відзначає 
своїх «антиювілеїв» — день власної смерті? Адже існує в році один 
день, коли ще лишається двадцять, чи тридцять, чи п’ятдесят літ до 
твоєї смерті. Ця дата не менш важлива, хоча ще й невідома, його ба
буся померла першого липня, і Мігель намагався згадати, що робила 
вона за рік, за два, за три до цього. Заглядав і до щоденника, якого 
акуратно вів, чи не зроблено там якоїсь позначки. Та жодного пер
шого липня бабуся не зробила нічого вартого уваги. Тоді, вже не до
кладаючись на щоденник, Мігель почав сам пригадувати події минулих 
днів, аналізуючи вчинки й духовний стан бабусі, яка проводила біль
шість свого часу разом з ним. Смерть одібрала в нього найріднішу ду
шу, і Мігель болісно пригадував бабусині передчуття. Але так нічого 
А не зміг пригадати. Звичайнісінькі банальні дні. Земля оберталася так
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само незворушно, ані на мить не пригальмувавши на тому фатально
му дні, що потім потряс Мігеля. Жодного зв’язку. Це відкриття при
несло Мігелеві дивне заспокоєння, ніби неможливість підрахувати час, 
який лишилося прожити, неймовірно віддаляла смерть, робила її нере
альною. Власна смерть перестала цікавити його, й він на довгі роки 
забув про ті «зворотні ювілеї», згадав аж оце тепер, дивлячись на 
двійко закоханих, які, можливо, доживали свій останній день. І зга
дав слова давнього приятеля, котрого теж були вразили ці незбагнен
ні взаємозв’язки часу й життя:

«Коли я вийшов з в’язниці, мене здивувала велика кількість ді
тей, що народилися після мого арешту; неначе все місто заполонили 
візки. Я йшов скверами й парками, і скрізь бавилася в піску дітлаш
ня, ніколи досі не бачив стільки малечі,— суцільний дитсадок. Але то 
було хибне враження, я просто забув, що всі ці роки люди так само 
кохалися, гуляли в міських парках серед дерев, тримаючись за руки, 
так само одружувалися й народжували дітей, і ті дні залишались у їх
ній пам’яті як дуже важливі й найщасливіші, хоча багатьох нас у лихі 
часи хунти дона Хосе кидали до в’язниць, навіть страчували. Звичайно ж, 
дивуватися не було підстав, життя тривало наперекір усіляким пере
шкодам. Відтоді я почав уважніше співвідносити своє життя з життям 
інших людей, навіть з історією, яким би куцим воно не здавалось мені».

Хіба ж то в дона Атанасіоса перспектива? — з огидою подумав те
пер Мігель, і великий та мудрий патрон раптом видався йому зовсім 
не таким великим і мудрим. Ота жінка з немовлям, яка так звабливо 
сміялася, пишаючись тим, що її старші сини розважаються баталіями, 
бо в тих баталіях з хлопчаків формуються справжні чоловіки; та 
жінка не усвідомлювала справжньої сили своєї жіночності, але вона 
мудріша й дужча за дона Атанасіоса, бо чоловік, безумовно, кохає її, 
адже такої неможливо не любити, вона в тій В’єсі народжує йому без
ліч дітей, годує й виховує їх на зло злидням, виховує таких, як отой 
зовні байдужий парубок або як той рудий веснянкуватий хлопчак, що 
пер поперед себе ціле дерево й виходив з битви останнім. Ну що ж, із 
того хлопчака, цілком імовірно, міг вирости ще один дон Атанасіос, 
котрий також народився в злиднях і зазнав багато поневірянь. Усе 
може статись, але найімовірніше, з нього виросте зміна одному з тих, 
кого цієї ночі буде страчено за планом дона Атанасіоса. Закохані 
нарешті помітили, що молодий і гарно вдягнений сеньйор так наполег
ливо дивиться на них. Очі вилицюватого студента зневажливо зблис
нули, він був справжнім чоловіком і навряд чи думав у цю мить про 
ту майже магічну нездоланну межу, що розділяла його з незнайомим 
сеньйором. Дівчина дивилась на Мігеля зовсім не так, вона широко 
всміхалася й мовби несміливо запрошувала його розділити з ними їхнє 
щастя. Ця усмішка схвилювала Мігеля і якось присоромила його, він 
підвівся й подибав звідти. Яке це має значення, що життя в його не
зліченних непереможних формах триватиме й далі, коли для цієї моло
дої пари воно, «відповідно до плану», увірветься цієї ночі або рано- 
вранці на арені стадіону, можливо, навіть під його наглядом (він же 
око дона Атанасіоса!). Любити життя взагалі, навіть у його конкрет
них формах, то теж утеча від життя. Життя «взагалі» й «людяність» 
без людей є виявом зневаги до самого себе.

Мігель пішов до центру. Обабіч здіймались пишні, не завжди 
зі смаком оформлені будинки, зведені ще за тих часів, коли багатії
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не соромились бути багатіями й не ховали своїх палаців за глухими 
мурами та деревами. Деякі з цих будинків і досі правили за житло, але 
в більшості розмістились банки та різні установи, кабінети модних лі
карів, багатих адвокатів і юрисконсультів. Центр був занадто гамір
ний, і шиби вікон вібрували од гамору та гуркоту автомашин. Тут 
мешкали тільки найстаріші власники будинків, здебільшого жінки, на 
відміну від чоловіків, часто здатні не помічати того гамору, усохлі 
панії в оточенні не менш усохлих старих слуг, ще поважніших та 
консервативніших за самих паній. Фриз одного будинку був оздоблений 
барельєфом фальшивих каріатид, які нічого не підтримували, поточені 
дощами та невблаганним сонцем; яскраво-червона фарба стін місцями 
пооблуплювалася, неначе вражена лишаєм, а псевдоготичний портал 
дав тріщину. Цей будинок Мігель добре знав. У котрійсь із його кім
нат, звернених вікнами до внутрішнього двору, куди не долинав гур
кіт автомашин, никає вбрана в шурхітливий чорний шовк бабця. Руки 
в неї жовтаво-білі, мов слонова кістка, а обличчя від пихи аж позеле
ніло, ставши схожим на полив’яний глек. Ця стара сеньйора теж не
навиділа дона Атанасіоса, як його ненавиділи всі, проти кого був спря
мований план «великого техніка». Що б сказала вона, довідавшись про 
події наступної ночі? Напевно, лишилася б інертним спостерігачем, як 
ота лагідна й побожна донья Естелла, сусідка його дідуся, на очах у 
котрої вішали непокірних пеонів. У такому випадку тонкосльоза сенти
ментальність явно відходить на задній план. Люди, подумав Мігель, 
або беруть усю провину на себе, або ж старанно відкидають її, 
зводячи навколо себе мури з пишних слів, схожих на оці незугарні 
будинки, бо від великого до смішного часом один крок. Це його ко
лишні друзі звали надбудовою. Мігель здригнувсь: ідеологи якогось 
там суспільства твердили, нібито їхня формація не має жодних над
будов, а лише «базу». Завтра останній прибічник старих цінностей 
дон Фернандо Нуньес Бальбоа проголосить по радіо й телебаченню 
народження ще однієї карикатури на надбудову. Адже й він сам є 
тільки ширмою, яка покликана прикривати чужі дії й чужі думки.

Дивлячись на шолудивий будинок, Мігель знову відчув себе вин
ним у чомусь, але це відчуття було меланхолійне й нетривке, речі й 
поняття набули здатності повільно згасати, ніби час і простір поміня
лись місцями і все поволі скочувалося за небокрай.

А які ж ті небокраї в дона Атанасіоса? — з гіркотою думав 
Мігель...

IV

Місто, як у всіх теплих краях, на повну 
силу ожило аж після сьомої години вечора. На вулиці висипав народ, 
люди неквапом човгали вздовж тротуарів, утішаючись простими ра
дощами життя. Ніщо не бентежило спокою перехожих, хоча головна 
вулиця мало чим нагадувала злидарський робітничий район: тут не
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було ні того нестримного молодіжного гамору, ні хлопчачих ватаг, ні 
матерів з немовлятами; звичайний вечірній ритм, нічого незвичного ні 
в переповнених крамницях, ні за столиками біля численних кафе, бу
денний гомін, як і кожного дня, буденні погляди, спокійна реакція жі
нок, які погойдують стегнами, жодної екзальтації й суворих табу, обмін 
банальностями і необов’язкові запевнення в тому, що «треба обов'язко
во зустрітися наступного дня...» Усе як рік і десять років тому, ніяких 
змін, але саме оця буденність вечірніх вулиць видавалась Мігелеві най- 
недоречнішим безглуздям, і він ладен був заволати на цілий світ, спо
стерігаючи перехожих посеред дороги, яких підганяли автомобільні 
гудки: «Завтра все зміниться, багато з вас помре, бо хтось десь не
обачно ляпнув слово, когось бачили з тим, із ким «не треба», хоча ви, 
можливо, й не надавали жодного значення тим зустрічам і тим сло
вам; багато загине й безпричинно: почує зойки на вулиці й, розчинив
ши вікно, вистромить голову, а солдат чи поліцай розрядить у вас піс
толет— йому буде надано це виняткове право; багато загине й про
сто так, чисто випадково, адже план дона Атанасіоса передбачає й 
це, жоден індивід не гарантований від випадковості, хіба що група 
привілейованих осіб, хоча і їхній привілей може бути скасований коли 
завгодно: дон Атанасіос, напевно, вигадає і якісь папірці — своєрідні 
посвідки на право існування, котрі час від часу переглядатимуться спе
ціальними відділами жандармських управлінь. Люди товпитимуться в 
черзі коло віконця, і знудьгований старший сержант, навіть не глянув
ши на власника посвідки, перебіжить очима списки або зиркне на те
левізійне табло, поставить печатку й скаже: «Прошу зачекати в сусід
ній кімнаті». Люди чекатимуть годину, дві й три, доки тих посвідок 
назбирається достатня кількість, аж потім їх винесуть у коридор і роз
дадуть, але й тоді людське життя не позбудеться елементу випадко
вості, як не позбавлена випадковості й сама поява людини на світ, і 
при першій нагоді буде обірване — теж без необхідних причин.

— Спеціальний випуск, спеціальний випуск! — бігав бульваром та 
алеями центрального скверу хлопчак. Згодом до нього прилучилося 
ще троє босоногих із В’єхи; вони розмахували паками газет і вугуку- 
вали: — Заява сеньйора міністра внутрішніх справ, спростування чу
ток про загальні вибори, заява сеньйора міністра внутрішніх справ!..

Перехожі діставали дрібні монети й читали повідомлення на ходу, 
спинялись на рубриці «В останню годину», де повідомлялося про те, 
що спільний політ у космосі «Союза» й «Аполлона» триває; це була 
гарна новина, вона свідчила про великі можливості на шляху взаємо
розуміння й співробітництва між народами.

Мігель теж підійшов до босоногого хлопчака, дав більшу ніж треба 
монету; здачі не взяв, малий подякував і побіг далі: «Ніяких змін, за
ява сеньйора міністра!..» Мігель сів на лаву край скверу, посеред яко
го височіла статуя Ель Браво на коні, показуючи рукою на блискуче 
майбуття батьківщини й цілого континенту. Мігель перебіг очима за
головки й глузливо посміхнувся. Жодних натяків на завтрашні події, 
навіть у розумному коментарі загалом поінформованого публіциста* 
який доводив нагальну необхідність широких і довготривалих соціаль
них реформ.

Аргументи відомого журналіста, до чиєї думки прислухалися тися
чі й тисячі людей, були логічно досконалі. Суспільство вимагає ради
кальних змін, демократію представницьку треба поступово перетвори-*.
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ти на демократію для широких верств населення. Привілейовані класи 
повинні це зрозуміти, якщо не хочуть позбутися своїх привілеїв, бо 
самосвідомість бідних класів останнім часом так зросла, що її не 
можна нехтувати. Позиція публіциста була поміркована і влаштову
вала багатьох: і дрібних та середніх службовців, і добре оплачуваних 
робітників, і професорів, адвокатів та інженерів, які говорили про «де
які прояви кричущої несправедливості, зокрема зовсім нерозумний роз
поділ багатств», але вони вимагали такої демократії, яка забезпечи
ла б їхнє право читати газети в ранкових кафе, право на кар’єру, що 
досі була монополією привілейованих верств, право спокійно гуляти 
коло пам’ятника великому визволителеві (хоч він, кажуть, боявся ко
ней та жінок, отой син землеміра з глибокої провінції, який сягнув 
верхів державної влади й примирив у країні те, що досі вважалось 
непримиренним, заклав основи держави, власне, не так держави, як 
мови й термінології, котра, повторюючись упродовж ста з гаком літ у 
всіх школах і в дрібнобуржуазних родинах—навіть за вечірньою тра
пезою,— стала не тільки силою, але й такою ж аксіомою, як завчені 
змалечку дитячі поезії на зразок: «Лисице, ти вкрала в мене гуску, від
дай її сюди». Його прямі нащадки й досі нарікали на нього, хоча й 
одержали в спадщину цілу територію з судноплавною річкою, а потім 
невмілим господарюванням занедбали все те героїчно завойоване 
колосальне багатство). «Визволитель» поважно сидів на здибленому 
коні, щоб якомога вище сягнути рукою, вказуючи співвітчизникам на 
щасливе майбуття. Мігель відклав газету, дочитавши статтю, що на
лежала перу найкращого коментатора, й поглянув у бік вершника на 
коні. Він зневажав його ще зі студентських років і давно збирався на
писати справжню біографію цього «визволителя», докопатися до са
мого єства, проаналізувавши всю гору свідчень і мемуарів, опубліко
ваних переважно за рубежем, як-от спогади тієї жінки, котра знала 
його найближче від усіх, за що була видворена з країни й навіть із 
континенту, незважаючи на те, що цей перезаклопотаний творенням 
історії державний муж у нападі поетичного натхнення присвятив їй 
оду в античному стилі, яку потім вивчали школярі всіх поколінь, на
віть, діти пеонів змогли торкнутися до витонченої класичної мови того, 
хто був «батьком вітчизни», відмінним юристом, полководцем і дер
жавним діячем, великим реформатором, видатним поетом і не менш 
видатним есеїстом і трибуном усіх часів. У будиночку з корінфською 
колонадою, де він прожив останні роки свого короткого доблесного 
життя (помер титан від цукрового діабету — хвороби великих клопо
тів і хвилювань; отому підступному цукрові один поет минулого сто
річчя присвятив не одну сотню рядків, які читають на шкільних свя
тах і в яких мовиться: солодкість любові до батьківщини і до людей 
проникла з розуму в серце, а з серця в судини, і він помер, отруєний 
любов’ю...), тож у будиночку з корінфською колонадою, спорудженому 
за його особистим проектом у стилі храму стародавніх богів, тепер збе
рігається не лише муза з мармуровими руками й тілом амфори, але 
й оригінал оди «Леді Елізабет». Учні завжди з цікавістю вдивлялись 
у рукопис цієї класичної оди, яку копіювало й перекопійовувало, тер
ло й перетирало безліч рук, аж поки помічали, що за її досконалою 
формою немає жодного змісту. Леді Елізабет — то джерело кохання, 
звичайно ж, нещасливого, бо вона не зуміла належно оцінити генія, по
просту знехтувала ним, віддавши перевагу якомусь мільйонерові з Те-
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хасу (насправді ж, Ель Браво сам не хотів її й одружився з надзви
чайно багатою й напрочуд сором’язливою жінкою, про яку доти мало 
хто чув, бо обраниця героя мусить бути нещасливою й трохи таємни
чою, не до кінця зрозумілою за життя). Стара й нудна леді Елізабет 
написала якісь прикрі спогади про героя. Зрозуміло, що її відразу ж 
було піддано громадському осудові, бо вона виявилась не менш без
сердечною за решту жінок, які не розуміють величі героїв і завдають 
їм, хоча й плідних, а все ж страждань. Леді Елізабет, жінка енергій
на, котра скуштувала в житті безліч утіх, звичайно, не завжди гідних 
історії, залишила для нащадків спогади про свою любов, написані, 
звісно, не просто, а трохи завуальовано. Мовляв, Ель Браво спочивав 
коло її ніг (в цьому нічого поганого немає: романтичний жест у дусі 
епохи), був боязкий, зате страшенно ревнивий, а свої дрібні особисті 
дефекти (по суті, велич душі, як твердили шанувальники) компенсу
вав запевненнями у власній геніальності. Герой, казали прихильники, 
відзначався неабиякою поміркованістю й відмовлявсь од лаврового 
вінка, яким парламент не раз хотів його вшанувати. Він не погодився 
ні на що, окрім скромного титула «Старшого брата співвітчизників», 
після чого тривалий час мріяв про титул «Найменшого сина батьків
щини», але цю його скромність навіть виключно заздрі вороги розціни
ли непомірною.

Про свою геніальність він теж казав жартома, як жартома схиляв 
леді Елізабет з’єднатися душею й тілом, оскільки репутація в неї бу
ла сумнівна й це могло викликати публічний скандал (на щось подіб
не мав право не зважати хіба що отой техасець), однак Ель Браво 
написав їй листа, рясно закрапаного сльозами, де йшлося про його 
священний обов’язок перед батьківщиною — одружитися з сіренькою 
Консуеллою, за якою давали двісті тисяч гектарів землі. Але тій Кон- 
суеллі він не присвятив жодного віршика, хоча й прижив з нею безліч 
дітей, таких же лімфатичних, як і вона сама, схильна до містицизму 
латифундистка. Один з їхніх синів постригся ченцем, здобувши в схимі 
ім’я Ксав’ера де Росаріо Прещасливого, через те, що в своїй келії по
любляв клеїти штучні троянди.

Так і не видавши спогадів леді Елізабет, її вирядили з батьків
щини, але й там, у вигнанні, йона не знайшла спокою: таємною угодою 
між урядами обох країн її насильно кинули до богадільні, де вона й 
померла, забута богом і людьми. Однак, як стверджує геніальна ода, 
згодом її прах було перенесено до затишного парку, на могилі постав
лено бюст, а надто романтизований портрет і досі зберігається в му
зеї разом з оригіналом присвяченої їй геніальної оди.

Тільки пізніше один видавець із Старого світу опублікував спогади 
леді Елізабет, але книжку було тихенько вилучено з продажу.

Мігель вирішив був науково проаналізувати спогади леді Еліза
бет, але один з його колишніх друзів і всі родичі гуртом відрадили це 
робити. Ель Браво, був зовсім не тим, ким його намагалися зобразити, 
й Мігель зненавидів цього діяча. Але величний пам’ятник, занадто 
пишний як на сучасний смак, припав до вподоби мешканцям столиці, 
вони не думали про те, що він став символом брехні й політичних ма
хінацій типу планів дона Атанасіоса. Згодом ця зненависть охолола 
й пройшла, Мігель пройнявся навіть співчуттям до «батька вітчизни». 
Ель Браво брехав, можливо, надто нестримно й самозабутньо, але ж 
він обдурив і сам себе, бо щиро вірив у свої побрехеньки. А дон Ата-
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насіос був нещирим брехуном, як і отой згадуваний ним диктатор, кот
рий убивав найвідданіших собі людей. Десь найближчими днями новий 
президент дон Фернандо разом зі своїми міністрами, підперезавшись 
стрічкою з національних кольорів, урочисто покладе до пам’ятника 
пишні букети магнолії, яку так любив великий герой: на знак вірності 
нового режиму вічній Батьківщині. Військовий оркестр виконає тріум
фальний марш, після чого дон Фернандо гарно поставленим голосом 
зачитає промову, пересипану цитатами з творів великого Ель Браво. 
Той самий дон Фернандо, який сидів сьогодні в затемненому кабінеті, 
де дон Атанасіос виголошував свій план, вряди-годи стуляючи прозорі 
повіки, щоб побачити очима розуму подробиці наступного дня.

Пам’ятник і герой належали ілюзорному світові, можливо, ще не 
до кінця спотворених чемних чоловіків, що заполонили бульвар та 
алеї скверу, жінок, які вийшли пофліртувати, маленьких продавців га
зет, клієнтів кав’ярень, що виповзли зі стільцями й столиками на 
тротуар... Мігель ще раз глянув на цей звичний вечірній спектакль, і 
він видався йому трохи сумним і майже поетичним. На лавку поряд 
сіла невизначених років жінка в траурному вбранні. Так часом одяга
лись повії, інстинктивно відчуваючи те, до чого філософи дійшли ро
зумом: що декотрі чоловіки виявляють дивну прихильність до скорбот
них жінок, можливо, щоб прилучитися до вже «готового» страждання. 
Це могло бути саме так, але Мігель не зважився розпитувати жінку, 
аби не почути вигаданої невтішної казки з її вуст. Від сусідки ледь 
пахло помаранчами, і це мовби посилювало враження журби, хоча 
жінка видимо не забувала й про себе. її ноги в чорних панчохах були 
гарні й стрункі, але скромний дівочий перстень на пальці підказував 
Мігелеві, що ця жінка не належить до категорії легковажних жінок, 
а її жалоба непідробна. Адже вона сіла на лавку просто так, до пут
тя не роздивившись, хто там сидить: утомилася й сіла перепочити. її 
тонкі ніжні руки обснувала павутинка синюватих вен, жінка з гідною 
покірливістю поклала їх на коліна, й тими жилками кудись у глибінь 
земну немов скрапали рештки її кволих сил.

Мігель перейнявся до неї незбагненною симпатією. Раптом уявив, 
як вона схилилась над узголів’ям хворої людини... То міг бути й чоло
вік, і дитина. Певно, все ж таки чоловік, бо коли б умерла дитина, чо
ловік тепер супроводжував би її скрізь, адже така жахлива подія 
породжує злагоду навіть у тих родинах, де не завжди все гаразд. 
Невтримна навала смерті, муки близької .людини й несміливі спалахи 
надії, невисловлені в хвилини розпачу побажання, щоб уже швидше 
настав кінець, коли це неминуче, бо сили хворого і всієї родини ді
йшли останньої межі. А потім пекучий сором, що навіть міг подумати 
про таке, хоча причиною цих думок були безсонні ночі й жорстоке 
виснаження нервів, коли людина вже не владна контролювати сама 
себе.

Мігель пригадав смерть батька. Мати не відходила від його ліж
ка кілька останніх ночей. Це саможертовне терпіння було мовби спо
кутою за давно погаслу любов у цьому не зовсім щасливому домі. 
Мати рухалась як сновида й наосліп напувала його, бо батько що п’ять 
хвилин просив пити. Це тривало кілька діб, а коли з грудей умиру
щого вихопивсь останній погук, вона з призбируваною усі ці безсонні 
ночі агресивністю крикнула: «Та облиш мене, дай поспати, я вже не 
можу. Все одно намарне». Аж тоді прокинулася й злякалась, та так
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уже до віку й не змогла подарувати собі цього, бо мучили докори сум
ління за оте слово: намарне.

Можливо, подібне сталося і з цією жінкою, подумав Мігель, про
ймаючись до неї ще глибшою симпатією, як і до всіх отих перехожих 
/та хлопчаків, що продавали газети коло вкритого благочестивою 
брехнею пам’ятника Ель Браво. І ще подумав про те, скільки з’явить
ся завтра жінок у жалобі,— для них усіх не вистачить чорного кре
пу, й жодній не доведеться шкодувати за тим, що зронила над ліжком 
помираючого невиправне слово. Тисячі смертників не почують таких 
слів, почують люту лайку та гуркіт прикладів, ляскання зірваних із за- 
вісів дверей, побачать озвірілих поліцаїв та солдатів, і ніхто з тих, 
хто лишаться вдома, не збагне, що ж сталося, потрібні будуть місяці, 
можливо, навіть роки, щоб усвідомити не смерть, а раптове зникнен
ня людини, реальне й неймовірне водночас.

Його мати не вибачила собі одного-єдиного слова, а ось він, доб
ре знаючи, що такі слова не становлять гріха,— як зможе вибачити 
собі причетність до того, що станеться вночі? Мігель з острахом гля
нув на жінку поряд. Що б він їй не сказав, це було б нестерпним 
передусім для нього самого. Мігель устав і вклонився жінці до землі. 
Та зиркнула на нього трохи здивовано і з несподіванки й ніяковості 
привіталась: «Добрий день, сеньйоре...» Мігель обернувся і мовчки пі
шов геть, відчуваючи спиною її погляд. Вона належала до простих 
людей у жалобі, прийшла до скверу побачити людей, як приходила 
сюди сотні й тисячі разів раніше.

Рішучим кроком перетнувши сквер, Мігель змішався зі звично ве
селим і звично сумним натовпом. І раптом його наче обпекло. Мож
ливо, багатьох цих людей занесено до списків, а може, й ні. Все то 
маленькі безневинні істоти, про яких він досі й гадки не мав. Для 
нього вони лишались абстрактними символами, носіями невідомих ду
мок і почуттів. Але ж він знав і інших, живих конкретних людей, які 
до того ж були його друзями, а тепер напевне чи майже напевне за
несені до списків приречених на смерть... Коли він завтра постане пе
ред ними віч-на-віч, то чи втримає його земля, що він їх не попередив, 
хоч хай би за це його самого спіткала явна смерть? На саму думку 
про таке Мігель здригнувся. Дон Атанасіос йому надто довіривсь 
або ж цілковито зневажав. Що правдивіше?

Мігель уже підходив до кафе, де зустрічалися його колишні друзі, 
та біля порога спинився й остережливо глянув назад. Бруківкою не
квапом повзла машина з солдатами. Озброєні солдати нагадували 
неживі пеньки. Мігель подивився на годинник і відзначив про себе, що 
акція почалась, а ніхто з приречених так досі й не здогадується про 
це. Не здогадуються навіть оці солдати та їхні командири, бо голов
ний наказ до них іще не дійшов. Машина повільно сунула бруківкою 
до центру міста, як це часто буває після такого спекотного дня, сол
дати розморено сиділи в кузові, навіть ті, котрі за кілька годин мали 
стати жорстокими вбивцями: ще ніхто нічого не знав.

«Піду краще додому,— сказав собі Мігель, дивлячись на машину, 
яка мирно зупинилася коло світлофору.— Треба повертатися назад, 
однаково вже нічому не зарадиш. Дон Атанасіос передбачив усе до 
найменших дрібниць. Врахував і можливі огріхи — все врахував». 
Було б нерозумно піддавати себе небезпеці. Та й взагалі — що б він 
міг зробити? Врятував би кількох людей, ну а далі? Це нічого не да-
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лоб ,  окремі «індивіди» могли врятуватись, але план загалом буде ви
конано до кінця: точно запущений механізм всенародного терору, по
кликаного нагнати страху на людей.

І все-таки Мігель пішов не додому, ноги самі несли його до кафе. 
Якщо він зараз навіть не скаже їм нічого, то хоча б пересвідчиться в 
їхньому безумстві й не каратиметься так. За столиками, як Мігель 
і передбачав, не було жодного знайомого, тут розважалися службов
ці та дрібні буржуа (офіцерів Мігель не бачив), дехто поприводив 
уже схильних до огрядності дружин, що обмахувалися старомодни
ми віялами. Це були читачі того розумного поміркованого оглядача, 
дехто з них завтра може схвалити переворот. Буде страчено «довго
волосих», цих скандальних молодиків, заборонено страйки й вуличні 
демонстрації, кара за щонайменший вияв непокори буде така, що 
вся дрібна буржуазія матиме виправдання свого боягузтва й відчує 
себе щасливою. «Бач, дуже добре,— скажуть вони,— адже все одно 
нічого не можна було вдіяти, краще берімося до своїх щоденних 
справ». Проходячи поміж їхніми столами, Мігель зневажав цих лю
дей, бо й сам опинився в подібному становищі. Так брехун першим 
засуджує брехуна, оскільки швидше за інших розпізнає його підступи, 
чоча сам брехати не перестає.

В часи померлого вже господаря це кафе вважалось одним з най- 
розкішніших у столиці. Тепер воно занепадало на очах. Тілиста донь
ка колишнього власника стояла біля каси і стримано посміхалася до 
котрогось клієнта. Всі, хто домігся чогось у житті, нині проводили 
вільний час у закритих клубах, зустрічаючись тільки з рівними собі, 
або на оточених мурами віллах. Сюди сходились «довговолосі» в по
тертих джінсах і кедах, невдатні служителі муз, люди непевних за
нять та студенти. Завжди невдоволена чимось господиня в чорному 
вбранні, що було мовби жалобою за давно померлими щасливими ча
сами, коли заклад аж розсідався від поважного панства в панамах та 
сорочках із справжнього шовку, ненавиділа свою теперішню патлату 
клієнтуру, яка надто гучно й запально розмовляла про речі, не варті 
мідного п’ятака. Колишні багаті відвідувачі в широких шовкових кра
ватках, з важкими срібнокутими ціпками не обговорювали тут жодних 
серйозних проблем, вони сиділи й читали газети в дерев’яних крон
штейнах, неприступні й мовчазні, мов лорди, згорда віталися й спожи
вали багато страв і* питва. А коли розмовляли, то лише з партнером 
за своїм столом, а не через усю залу, як оці, говорили пристойні речі 
й робили компліменти шляхетним дамам, а потім купували для них 
великі пакунки шоколаду й відсилали з кур’єром або фаетонами, 
яких було багато в ті часи, або незграбними червоними чи жовтими 
автомобілями, чиї колеса зблискували нікелем шпиць, наче великі ве
лосипеди. Ці поважні землевласники не варнякали про те, що треба 
робити зі всесвітом, суспільством та мистецтвом, а по-діловому дик
тували свій високий смак науковцям і митцям, садовили їх на кафед
ри, в крісла. академіків і депутатів. Це була земля, де з легкої руки 
Ель Браво цінували мистецтво й численні вчені та літератори праг
нули вписати до своєї візитної картки магічні слова: «Колишній
Міністр». Тоді на їхню честь тут влаштовували прийоми, й вони в 
розкішній залі фешенебельного кафе поводилися пристойно, не вистав
ляючи своїх ідей, лише обмінювались люб’язностями й виголошували 
найдогідливіші лицарські компліменти на адресу прекрасних сеньйор.
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Стара спадкоємиця занепалого кафе зневажала філософські роз
мірковування теперішньої клієнтури про політику. Для неї це було 
тільки марнуванням часу, а також зниженням прибутків. У цьому 
занепаді винен був насамперед її чоловік, який не вмів вести торгів
лі на належному рівні. Господиня дорікала йому за це по тридцять 
разів на день, бо він виявився справжнім нетелепою. Та ще більшу 
відразу відчувала спадкоємиця до цих брудних, патлатих нероб, то
му щоразу з нетерпінням чекала відвідин агента таємної поліції, 
якого постачала інформацією про тих осоружних їй людей, навіть ба
гато дечого вигадувала від себе, бо особисто для неї вони були небез
печнішими від усіх. Навіть якщо їй судилося остаточно втратити клі
єнтуру й розоритися, вона з радістю пішла б і на це, аби тільки 
впень винищити це бридке кодло, що спаплюжило найдорожче в її 
житті. Вона охоче й сама взяла б участь у різанині. А що, подумав 
Мігель, коли й патронесу, як власницю кафе, де велося стільки під
ривних політичних дискусій, також, незважаючи на численні послуги 
поліції, буде страчено разом з її клієнтами? Може ж статися, що 
арештами в кафе керуватиме випадковий жандармський лейтенант, 
якому не відомо про її лояльність?..

Дивлячись, як вона з-під лоба зиркає на клієнтів, Мігель спро
бував уявити собі, що сказала б ця жінка про дона Атанасіоса, твор
ця страху, досконалого техніка не того примітивного терору, прихиль
ником якого був покійний власник фешенебельного кафе, а системно
го, холодно обдуманого й точно розрахованого. Над цим домом і досі 
витав батьків дух. Старий каталонець був високий дебелий чолов’яга, 
з такими ж, як і в доньки, широкими смужками брів, що зрослися 
над м’ясистим носом. Миршава фігура дона Атанасіоса, темрява, яку 
він полюбляв, тонкі повіки над згаслими очима не припали б їй до 
смаку. Порядок, якого жадала вона, був родовим ідеалом патронеси. 
Терор, про який мріяла, мав бути втіленням науки старих часів, коли 
фізичну силу замінила машина, а дон Атанасіос був прибічником 
машинізації розуму. Старий власник кафе ще належав до категорії 
«індивідуумів», а дон Атанасіос, можна сказати, став «структурою». 
Ось чому, подумав Мігель, коли ця жінка сьогодні вночі випадково 
загине, несправедливість буде не бозна-яка страшна.

Всі ці думки промайнули в Мігелевій голові за хвилину, доки він 
намагався розгледіти в погано освітленій залі обличчя колишніх то
варишів. Патронеса перша його впізнала. Він не з’являвся тут по
над рік, і жінка з цікавістю дивилася на нього. Раніше цей хлопець 
належав до кола тих безсоромних шарпаків, одягнених у дрантя, 
котрі дискутують про філософію та політику, обіймаючи за шию щора
зу інших дівок, Сьогодні ж він був елегантно вбраний і зі смаком 
підстрижений (патронесі не подобались тільки його задовгі бакен
барди, але так тепер ходили всі молоді); Мігель мав вигляд справж
нього сеньйора, хай не такого поважного, як відвідувачі цієї кав’ярні 
за старих добрих часів, але все ж таки сеньйора, представника вищих 
суспільних кіл.

— Доне Мігелю,— низьким грудним голосом озвалася власниця 
кафе.— Це з вашого боку дуже люб’язно-— В сутінках зали зблисну
ла низка сліпучо-білих уставних зубів.— Ви давно не приходили, геть 
забули нас, доне Мігелю. В чому річ? — Вона все чудово знала, а 
таким приязним голосом зверталася тільки до найлюбіших її серцю
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агентів таємної поліції, здебільшого полковників. Від її люб’язності 
Мігелеві робилося просто зле, особливо від отого «дона». А коли вона, 
мов старосвітська шляхетна сеньйора, манірно піднесла йому для по
цілунку обважнілу від перснів руку, він мало не зомлів. То була при
мха її не досить розвиненої уяви, хоча руку їй зроду ніхто не цілу
вав, окрім одного офіціанта в часи розквіту цього давно занепалого 
закладу, та й вона тоді була досить гарненьким дівчам. Тепер Мігель 
мимоволі опинився в становищі того офіціанта, якого навряд чи хто 
т у т  і пам’ятав.

ПОЛІТИЧНИЙ РОМАН
Александру Івасюк, який трагічно за

гинув у розквіті сил 4 березня минуло
го року під час землетрусу в Бухаресті, 
зробив вагомий внесок у румунську про
зу. Автор романів «Вестибюль» (1967), 
«Інтервал» (1968), «Нічне знайомство» 
(1969), «Птахи» (1970), «Вода» (1974), 
«Ілюмінації» (1975), «Раки» (1976), вій 
відразу ввійшов у літературу, як оригі
нальний митець. Кожен його твір — це 
результат інтенсивних художніх пошу
ків. Ці пошуки, коли спробувати коротко 
узагальнити їх, ішли від прози есеїстич- 
ного характеру, в якій переважав ана
ліз тих чи інших аспектів людської по
ведінки, до творів соціальних, з вираз
ною епічною основою, в яких характери 
розкриваються не тільки «зсередини», 
але й у широких суспільних зв'язках та 
конфліктах.

Заглиблюючись у найважливіші по
літичні й ідеологічні проблеми сучаснос
ті, письменник свідомо загострює колізії, 
ставить своїх героїв перед необхідністю 
вибору місця в житті. В цьому виявляє
ться активна, принципова, безкомпроміс
на позиція митця — позиція, що грунтує
ться на соціалістичному гуманізмі. Сам 
Івасюк писав з цього приводу в одній з 
останніх своїх статей: «Вона (література. 
— О. Г.) тяжіє до світла, але до світла, 
що пройшло боротьбу з тінню: саме світ
ло стає яскравим тільки завдяки такій 
сутичці. Безконфліктний і безпроблем-

( Закінчення в наступному номері)

З румунської переклав 
Володимир П'ЯНОВ

АЛЕКСАНДРУ ІВАСЮКА
ний літературний твір не може розрахову
вати на довговічність, бо він лежить по
за реальною тканиною світла. Соціаліс
тичний гуманізм означає віру в торжест
во світла над тінню».

З-поміж творів Ал. Івасюка «Раки» 
найбільше відповідають визначенню «по
літичний роман». В основі твору —- 
проблема співвідношення свободи і необ
хідності в їх істинному — конкретно-іс
торичному — і хибному розумінні. По
дії розгортаються в наші дні, в латино
американській країні, якої автор не нази
ває, хоч сукупність фактів дозволяє 
сміливо співвіднести художню дійсність 
роману з реальною дійсністю в Чілі на
передодні і після фашистського перево
роту.

Група представників великих монопо
лій і військово-поліцейського апарату— 
так званий «комітет порятунку» розроб
ляє і здійснює план путчу. Очолює «ко
мітет» дон Атанасіос, казково багатий 
капіталіст, «сучасний конкістадор». Під
готовлений ним план покликаний уряту
вати не націю, не країну, а нечисленну 
групу людей, які розбагатіли з чужої пра
ці. І коли дон Атанасіос холоднокровно 
констатує, що він є лише «скромним ви
конавцем» волі своїх спільників, — це 
звучить цілком правдоподібно. В ім'я за
хисту їхніх класових інтересів і замисле
на страшна за масштабами і жорстокістю 
розправа над мирними жителями.

58 АЛЕКСАНДРУ ШАСЮК. Раки



За планом дона Атанасіоса, ліквідації 
підлягають не тільки політичні супро
тивники. Щоб посіяти в масах невпевне
ність у завтрашньому дні, сум’яття, роз
губленість, підозріливість, буде розстрі
ляна певна кількість людей, схопле
них навмання. Коли член «комітету по
рятунку», майбутній глава маріонетко
вого уряду дон Фернандо висловлює 
сумнів з приводу того, чи потрібні ці 
жертви, дон Атанасіос цинічно відпові
дає, що кожен із тих, хто впаде під ку
лями, одночасно і винен, і не винен. 
І взагалі, поняття вини, мовляв, слід 
викинути з лексикону двадцятого сто
річчя, бо воно пов’язане з індивідуаль
ністю — а кого тепер цікавить індивіду
альність? Дон Атанасіос формулює, та
ким чином, одну з головних засад сучас
ного капіталістичного суспільства, яко
му потрібні не особистості, а сліпі й 
слухняні роботи.

Центральним у романі Ал. Івасюка є 
образ дона Мігеля, людини, яка саме пе
реживає процес внутрішньої «роботиза
ції». Мігель — наймолодший член «ко
мітету порятунку», недавній студент. 
Особистий секретар і найближчий по
мічник дона Атанасіоса, він не позбав
лений деяких привабливих рис. Але за
ради політичної кар’єри він зраджує 
революційні переконання й світлі ідеа
ли студентських літ, пориває з колишні
ми друзями. Напередодні фашистського 
путчу Мігель вагається — попередити 
чи ні колишніх товаришів про смертель
ну небезпеку? Та коли він зважується 
нарешті на цей крок, друзі одностайно 
відмовляються від його допомоги, вва
жаючи, що він їх провокує. Подальший 
розвиток сюжету показує, однак, що 
рятуватися треба самому Мігелю. За

гроза, що нависла над ним, страх ста
ти однією з випадкових жертв довер
шують його падіння. Власне, свобода 
волі і вчинків Мігеля була ілюзорна, 
уявна, запрограмована заздалегідь до
ном Атанасіосом, який хоче зробити з 
нього людину без совісті.

Сумніви залишають дона Мігеля, щи
рі й благородні юнацькі поривання гас
нуть, і він — випробувавши на собі згуб
ну дію механізму роботизації — стає 
безвільним і байдужим «раком» у колі 
ракоподібних. Втративши совість, Мі
гель втрачає людські риси, стає слух
няним знаряддям у руках душителів 
свободи.

Александру Івасюк зосереджує ува
гу на типових представниках світу «ті
ней» — цього вимагає концепція твору. 
Але він не випускає з поля зору й ре
альні сили, що протистоять цьому сві
тові. Серед них і Беневісто зі своїми 
однодумцями, і Тагерег Сафар, і ті по
тенційні бійці опору, яких Мігель бачив 
у робітничих кварталах міста.

Автор послідовно і переконливо під
водить читача до висновку, що спроби 
повернути колесо історії назад — навіть 
за допомогою таких, здавалось би, «без
доганних» планів, як той, що його ви
плекав дон Атанасіос,— приречені на 
провал. Борців за свободу не зупинить, 
не знищить ніякий терор.

Роман «Раки» вражає актуальністю 
проблематики, сміливістю художніх рі
шень, а головне — своєю гуманістич
ною насиченістю, тим яскравим світлом 
правди, перед яким відступає морок 
неофашизму, морок людиноненависни
цтва.

Олег ГАИНІЧЕРУ
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ФОЛЬКЕР ФОН ТЕРНЕ

Фолькер фон Терне народився 1934 р. Вивчав суспільні науки. По за
кінченні університету працював редактором журналу, з 1958 по 1961 рік— 
каменярем і шахтарем. Після цього — знову на редакторській роботі 
в різних часописах. Автор політично загострених віршів, а також са
тиричних купчсгів. написаних в традиції Брехтн

ЗАПИТАННЯ
ОФІЦІЙНЕ
СПОВІЩЕННЯ

Мій дід загинув 

на західнім фронті; 

мій батько загинув 

на східному фронті: 

а я на якому

Заварилася каша 
ми наїмося.

З нас через вуха ллється: 
нам не кортітиме пити.

Граються вони з вогнем* 
ми не замерзнем.

загину? За нас подбали.
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КРІСТОф МЕКЕАЬ
Крістоф Мекель (нар. 1935 р.) — поет і художник. Вчився в художніх 

школах Фрайбурга і Мюнхена (графіка й живопис). Автор численних 
графічних циклів. Ілюстрував багато книжок, зокрема збірку поезій 
Иоганнеса Бобровського. Видав понад десять збірок власних віршів

ХАПАЙ ЙОГО
Хапай того, хто спати хоче тут, 
Хто геть забув, що скоїлося з ним! 
Ім’я? Не знає імені свого.—
Фах? На пісочку день при дні

лежить.—і
Вітчизна? Вмерла ніби, каже

він,—
Хапай того, хто спати хоче тут!

Де в нього ліжко, сад, колодязь —
де?

Валізи, слуги, наречені — де?
Де риба? В річці. Кінь? У стайні,

де ж.
Вино? В льоху. Зозуля? Мірить

час.
Грошва? В кишені. Воша?

В голові.
Де той дивак, що спати хоче тут?

Куди його, сновиду, заховать — 
Що, мрійному і сонному, зробить?

!Зашморг на шию!
^Зашморг на шию!

ЗОЛОТА РИБКА
Як полюбив я місяць і воду, 
Золота завелася рибка в моїй

чуприні.
lie схвилювало мене, бо я

примітив,
Що більше нікому з людей 
такого не сталось.

Я відтоді проплив багатьма
річками,

Та ніде їй вода не смакувала.
Я її дарував одному чоловіку,
У якого в лисині місяць лисніє, 
Втім вона відмовилась там гуляти 
Поміж хмар і птахів у промінні

зірок;
Я її посилав у Червоне море,
А їй старіти чомусь забажалось 
У потемках моєї чуприни.

Я з нею‘носитимуся й надалі, 
Поки притулок її не розвіявся, 
Поки вона не зчорніє зовсім 
І мертвою в сиву калюжу впаде.
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ФРІДРІХ-КРІСТІАН ДЕАІУС
Фрідріх-Крістіан Деліус нар. 1943 р. Навчався в західноберлінському 

університеті. Автор кількох збірок поезій, сповнених гіркої іронії, кри
тичного ставлення до навколишньої дійсності.

ДЕНЬ НАРОДИН
страх мій народжений 
в місяці лютому 
день народин його я святкую 
з усіма ворогами разом 
цілий вечір один за одним 
розгадувати ми будем 
туманні пророкування 
із спорожнілих чарок
а ще охоронці порядку 
вони ж мої вороги 
оголосять дуже розкішний 
надзвичайний (так треба) стан 
під час якого ми всі 
побажаєм моєму страхові 
предовгих років і тричі 
гукнемо бувай здоров
рано-вранці мої вороги 
зроблять мені важку 
голову знов легкою 
(на те й запрошено їх.) 
мене привітають і я 
зостанусь щасливий: страх мій 
пообдарований щедро 
заховано в серце назад

ко тячи й  ВІРШ

Сутінки це година котяча 
коти прожитий день видихають 
тінями переслизають дорогу 
грають очиськами в залізницю

коти викрадають хМІсяць із неба 
мовлять вони тонко й барвисто 
по канавах висміюють

неподобства
глузують з лагідного вітерця

ловити пташок не мають охоти 
котам відомо все що їм треба 
вони облягли картяну мою хатку 
шматують нечитані ще листки

я пишу: ми повинні вславляти 
котів у годину оцю сутінкову

З німецької переклав 
Леонід ЧЕРЕВАТЕНКО
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Весела ЛЮ ЦК АНОБА

Нар. 1935 р. в Софії. Закінчила столичний Вищий інженерно-будівель
ний інститут. Спочатку працювала за фахом, нині — редактор у видав
ництві «Народна младеж». Окремими книжками вийшли збірки опові
дань «Оці нескінченні хвилювання». «Біг паралельними прямими» та 
роман «Клонінги»

«О’КЕЙ» ЧИ «СОРІ»?

З в ід с и , з цього кутка, зал нагаду
вав леваду, соковито-зелену й м’яку. Щоб пересвідчитися, що таки хо
джу, я мусила дивитись на власну тінь під ногами. Тінь поволі дерлася 
на щити ЕОМ, помалу витягалась, тоді знову злазила мені до самих 
ніг, спроквола оберталась і лізла на машину з другого боку. Раз, ще 
раз, і ще... Це нагадувало якийсь безглуздий маятник. Я вчетверте по
чинала з кутка, рахуючи вголос, аж доки від того рахування паморо- 
чилося в голові.

Операторка вийшла. В залі нікого не було, й тільки це трохи за
спокоювало. Я знала свою ЕОМ, часом підходила до заскленої камери 
й дивилася на рухливу перфострічку. Тоді знову починала ходити з 
кутка в куток, а зелені електричні очі не зводили з мене погляду. Я від
верталася до вікна, відчуваючи в роті терпкий присмак; в голові сну
вались безладні уривки думок. У тих думках не було жодного сенсу, я 
чекала остаточної відповіді ЕОМ, і зелений м’який килим під ногами 
прикро хитався. Скрізь мені ввижалися помилки, помилкою здавалось 
навіть оце моє тупцювання в залі. Я ледве стримувала себе. З погляду 
кібернетики ми з нею були дуже схожі — двоє досконало змодельова-
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них близнйт, обоє маніпулювали цифрами й розв’язували складні логіч
ні задачі, хоч я була жива, а вона мертва, я хвилювалась і робила по
милки, а вона ніколи не помилялася, вільна від людської недосконало
сті й людських почуттів, і тут я нічого не могла вдіяти... На всі мої про
грами вона відповідала здебільшого самовпевненим «о’кей» ], а коли 
траплялось почути від неї «сорі» 1 2, то й тоді помилялася не вона, вона 
тільки чемно вказувала на мою похибку. Ну що ж, мені теж лишалось 
чемно подякувати!

Я здригнулась від несподіваного доторку чиєїсь руки — Саша піді
йшла зовсім нечутно, бо зелений килим поглинав усі звуки.

— А з тебе належить! — усміхнулася вона.
- Вона сміялась беззвучно, я бачила тільки низку сліпучо-білих зу

бів. Саша мала чудові зуби й через те залюбки їх показувала, але в 
глибині її очей чаївся давно знайомий мені холодок, тому від цієї осяй
ної усмішки на шкірі в мене завжди виступали сироти.

З мене таки справді належить, подумала я, адже ми з Братйновим 
зробили майже неможливе, і коли машина врешті скаже своє довго- 
сподіване «о’кей», я подарую їй усі її «сорі», якими вона досі морду
вала мене, бо то ж таки звичайнісінька купа транзисторів, алюмінію й 
інтегральних схем, купа мертвого залізяччя.

— Хтось казав, що він у тебе закоханий,— прошепотіла Саша й до
вірчо взяла мене за плече.— Тепер твої шанси підскочать.

Я не відразу збагнула натяк, добру хвилину дивилася на Сашу, 
перш ніж до мене дійшов зміст її слів.

Я враз наче втратила дар мови— до чого ж нестримна фантазія в 
цих людей.

— Такі примітивні висновки могли народитись хіба в дуже леда
чому мозку...

— Що, що? — здивовано перепитала Саша й нарешті забрала свою 
руку, а з мене мовби зняли .гору. Усмішка пригасла в неї на вустах, і 
мені ще полегшало. Я вже не бачила її сліпучо-білих зубів, лише ву
зеньку смужечку нервово скривленого рота.

Сівши на стілець, вона затулила камеру перфострічки, тому я му
сила відступити трохи вбік. Стрічка в камері поступово змотувалась, 
незабаром мав з’явитися результат. «О’кей» або «сорі». «О’кей» — чи 
таки «сорі»? Що? За кілька хвилин я це знатиму. І Братинов теж.

Я раптом збагнула, що Саша повторює його ім’я:
— ...щовечора лишаєтеся після роботи, й тільки вдвох... Невже 

цього мало? Хіба ми всі отут сліпі? Він тебе любить...
Саша верзла казна-що. Зовсім втратила розум із заздрощів.. А за

здрити не було причин — машина ще не зробила висновку, не дала 
отого клятого «о’кей», якого я з таким нетерпінням чекала.

І все-таки ні...
Коли він перейшов до нашого Обчислювального центру, то змінив

ся ввесь робочий цикл. Я дуже добре відчула цю зміну. Високий і ху
дий, увесь ніби якийсь напружений, Братинов насамперед розкритику
вав наш занадто спокійний і врівноважений стиль, змусив по-іншому 
глянути на свою роботу, бо, полишені на самоплив, ми були погрузли 
в дрібнотем’ї. І ось перед центром несподівано з’явилась конкретна і ва
гома мета. І хоч термін для її досягнення здавався сміховинно куцим, 
ніхто більше на це не нарікав.
1 Вірно (англ.).
2 Вибачте (англ.).
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— Про що замріялася? — Саша дивилась на мене з-поза плеча, 
тоді поволі зміряла поглядом до самих черевиків, а мені здалось, ніби 
по мені повзе равлик, лишаючи довгий слизький слід.

— Колись ти дружила з усіма співробітниками,— сказала вона.— 
А тепер стала правою рукою Братинова...

— Тоді в мене було менше роботи й більше часу для розваг,— я 
намагалася говорити спокійно.— А тепер навпаки.

Це була щира правда.
— Не кажи. Ти в нього просто закохана.
Я нічого не відповіла, мені перехопило подих. Раніше я ніколи не 

замислювалась над цим. Собі й мені він лишив найважчу роботу, цілий 
клубок нерозв’язаних проблем. Хіба це можна було назвати коханням? 
Ми довго і вперто розплутували той клубок, кілька місяців, з ранку до 
глупої ночі. Інколи просто забували про час, а по домівках розходи
лись, коли від утоми аж у голові гуло. Ото таке кохання? Якраз!.. Я ні
коли раніше стільки не працювала. Не захоплювалась роботою до 
самозабуття. Це для мене було щось нове й досі не знане, і тепер я 
питала сама себе, а кортіло спитати й Сашу: коли б не таке самозабут
тя, то чи могла б людина дійти до теперішньої досконалості, так заглиб
люватися в світ абстрактних понять?

Але я їй нічого не сказала. Саша чекала від мене зовсім інших 
слів і признань.

її очі мовби запитували: ну чому він обрав саме тебе? Невже ти 
найрозумніша? Чи найвродливіша за нас усіх?

Не найвродливіша, так само мовчки відповіла я. І не найрозум
ніша. Геніїв серед нас нема. Але ти не стільки працюєш, як дослухаєш
ся до балачок, обговорюєш чужі гріхи та вчинки, до найменших дріб
ничок знаєш минуле кожного працівника, бігаєш по кабінетах, збира
ючи плітки, щоб потім рознести їх по всіх усюдах. З тебе неабияке ін
формаційне бюро, зате працівник посередній.

Саша нарешті підвелась, повернулася до мене спиною. Незапереч
ний факт: у неї справді чудова спина, витончена й струнка, з цієї Саші 
була б неперевершена кінозірка, героїня суперсучасного кіно, яка вміє 
по-королівському спокійно роздягатися на екрані.

Зате тебе робота поглинає цілком, ти віддаєшся своїй роботі, не 
біжиш додому після дзвінка, покинувши недописану цифру, працюєш 
більше від усіх, бо ти кар’єристка.

А хіба то кар’єризм, коли любиш свою роботу?
Кар’єризм! — мовчки протарабанила пальцями по пульті Саша. 

Тоді глянула на перфострічку за склом. Стрічка рівномірно змотува
лась, її не обходили клопоти двох жінок. Незабаром вона мала винести 
свій безсторонній присуд. «Сорі» або «о’кей»...

Раптом Саша крикнула. Я теж. Я ладна була схопити Сашу в 
обійми й розцілувати, та вираз її очей у склі зупинив мене. Саша стра
шенно зблідла, немовби її вдарили ножем і вся кров у неї з обличчя 
витекла. Невже це Сашу так спотворило скло?.. Саша спробувала щось 
мені сказати, але слова завмерли в неї на язиці. Вона лише мовчки 
хряпнула дверима, й струмінь вітру ляснув мене по щоках.

Логіка й психологія... Я ніколи не плутала цих двох понять. Пси
хічний стан людини рідко узгоджувався з канонами логіки, хоч вона 
панувала в царині всіх наук.
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Ми багато сил віддавали роздумам, уміли точно визначити понят
тя безмежності або нуля, демонструючи при цьому неабияку проникли
вість, бездоганну стрункість логічних побудов, але майже ніколи не 
вміли до пуття пояснити, чому обрали саме такий шлях. Це дуже на
гадувало блукання в джунглях. Я теж блукала й не вміла застосову
вати отой всесильний математичний закон: абстрагувати, але так, щоб 
не вищербити найсуттєвішого в передумові й разом з тим — відкинути 
з неї все несуттєве. Хоч яке воно привабливе й дороге.

Я б хотіла, мов Мендель або Корольов, іти шляхом аналізу й де
дукції, обравши для цього єдино можливий факт. Хай це навіть буде 
ота розмова з Сашею. Я спробувала згадати все, відтворити в уяві 
слово за словом, укласти їх у рамки логічних схем, але мене перебив 
Братинов, який ускочив до операторської з папірцем у руці.

— Нёдева, з вас могорич! У списку премійованих ваше прізвище 
стоїть першим.

Мені було не до нагород. Я взяла список, аркуш сухо зашарудів, 
найбільшою винагородою для мене стало оте «о’кей» на перфорацій
ній стрічці. Моє прізвище красувалося вгорі. В списку не було Саші. 
Я глянула ш.е раз і мовчки поклала аркуш на стіл:

— Не треба було цього робити.
— Чого? — здивувався Братинов. Він думав порадувати мене, та 

тепер стояв і тільки розгублено кліпав. Тоді мовчки забрав наказ, по
хмуро згорнув його вчетверо й поклав у кишеню.

Мені знову війнуло вітром по шоках — Саша вміла з’явитись у най- 
слушнішу хвилину, просто талант.

— Вибачте,— трохи єхидно кинула вона, але Братинов не звернув 
на неї уваги.

•— Ви мені не відповіли,— тихо проказав Братинов.
А що я могла відповісти? Я дивилася на його дужі й лагідні руки, 

які, щоб виграти час, дістали з кишені сигарети, повільно розім’яли 
одну.

— Намагаюся бути справедливим. І цього разу невлад?
Він не хотів або ж не зміг нічого зрозуміти. Блукав поміж порож

німи столами операторської й відмовлявся допомогти мені. Я мусила 
йому про це сказати, а не знала як. Обідня перерва ше не скінчилась. 
Але навіть у робочий час, коли товариші сиділи за столами, а я пере
ступала поріг, розмови раптом уривалися; коли випадково підводила 
очі від своїх схем, то здивовано помічала, що всі дивляться в мій бік, 
а коли питала про щось Братинова, їхні олівці переставали бігати по 
мереживі цифр, а вуха наче нашорошувались. Як розповісти йому про 
все це?

— Ви не враховуєте маленької різниці,— насилу вимовила я.— Я 
жінка, а ви чоловік.

Братинов засміявся. Він сміявсь так, що я від ніяковості почала 
пекти раків, несполіваио збагнувши все безглуздя щойно сказаних 
слів. Я зроду не чула, щоб він отак реготав Нарешті Братинов стру
сив із себе веселощі й глянув на мене пильно й проникливо, до нього 
тільки тепер дійшло.

— Я про це й не подумав...
Він підійшов, і досі по інерції всміхаючись, якийсь помолоділий і 

незвично насторожений водночас; мені стало млосно, я сіла на своє 
місце й забарикадувалася столом. Тепер між нами виросла перепона, 
невидимий мертвий мур. Він сперся на нього обома руками, які раптом
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перетворилися у гілки, гілки вросли в дерево, й мене охопило майже 
містичне передчуття, що він уже не зможе їх вирвати. Мене полонили 
дивні думки. Я б не могла сказати, чого мені хотілося в цю мить,—• 
чогось абсолютно несподіваного, що раптом перевернуло б цілий світ, 
оцей мій правильний, до дрібничок обчислений і виважений світ, у яко
му немає місця для катастроф і шаленства. Мене почало дрібно тря
сти, і я завбачливо сховала руки в кишені. Кімната загрозливо хитну
лася й попливла, на мене попадали столи й стільці, абажури й стіни, 
все це стиснуло мене з усіх боків, а очі Братинова були зовсім близь
ко. Навколо панували дивна тиша й пітьма. І з цієї темної тиші не 
зразу виринули стіни й стеля, речі поволі стали на свої місця, вікна 
теж розчахнулись і впустили до кімнати світло. І я мовби вперше по
бачила його лице. І вперше почула голос, поки що далекий і глухий.

— Ви не роздумали працювати разом зі мною? — спитав він.— То 
за кілька днів почнемо нову програму.

Я відповіла, немовби нічого й не сталося:
— Гаразд.
Усе набуло звичних обрисів: ніяких катастроф, ніякого шаленства. 

Підійшовши до дверей, Братинов широко розчинив їх навстіж.
— Ви ж чули все? — спитав він невідомо кого в коридорі.— Тоді 

чого ж ви стоїте? Це просто блискуча плітка, біжіть, біжіть! А між ін
шим трохи й попрацюйте.

По той бік дверей, занімівши від несподіванки, стояла вона, ота моя 
приятелька Саша.

Почався новий день. Нараду було призначено на восьму годину 
ранку. За три хвилини до восьмої Братинов увійшов, кинув оком на 
порожні столи й нахмурився. Його заступник Тончев знервовано рип
нув стільцем.

— Підготуйте наказ про догани. Нараду перенесемо на другу годи
ну дня.— Голос у Братинова був суворий.

— Учора збори трохи затяглись,— пробурмотів Тончев, і на лобі в 
нього виступив піт. Поволі заспокоївшись, він знову сів, апелювати до 
Братинова не було жодного сенсу: робота передусім. Годинник показу
вав хвилину до восьмої. Рівно о восьмій Братинов пішов, кивнувши до 
свого заступника:

— Чверть на дев’яту приносьте наказ. Я буду в себе.
Тончеа сперся підборіддям на руку й важко зітхнув — навіть ніхто 

не поспівчуває, бо й досі нікого нема. Тончев скинув з руки годинни
ка, поклав на столі, витяг із шухляди папери й буркнув:

— І досі нікого нема... А всі ж добре знають, що нарада о восьмій 
нуль-нуль.— Тончев раптом не витримав і зиркнув на мене: — Але ж і 
він... Невже йому ніколи не траплялось випити чарку й спізнитися на 
роботу?..

Я не відповіла. Хоча взагалі була згодна з Тончевим. Своєю над
мірною пунктуальністю Братинов тільки відштовхував людей. Він ви
магав од нас постійного самовдосконалення. Виховував у нас нетерпи
мість до власних недоліків і хиб. Нетерпимість до недоліків інших. 
Схилившись над столом, Тончев почав писати, тоді тоскно втупився в 
аркуш і застиг. Але ніхто не з’являвся. Він пішов до друкарки й повер
нувся за кілька хвилин. А потім іще довгенько сидів і гортав якусь га
зету. Нарешті відсунув її геть.
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~  Запізнюєшся,— нагадала я.
— А я й себе до наказу вставив. Найбільше винен я сам. Дуже з 

вами панькаюсь.
Він вийшов і десь блукав, тим часом один за одним почали схо

дитися колеги. Саша також прийшла. її страшенно здивувало, що я 
вже тут, але вона тільки роздратовано здвигнула плечима — кар’єри
сти завжди лізуть наперед. За півгодини прибіг Ілчев, засапаний від 
швидкої ходи. Ввійшов Тончев, оголосив, на коли перенесено нараду. 
Потім прочитав наказ. Ілчев схопився з місця. Саша дістала цигарки. 
Коларов схиливсь над якоюсь діаграмою. Юра заходилася демонстра
тивно робити манікюр.

— За деким не потовпишся,— буркнула вона.
— А я була певна, що сьогодні прийду раніше за всіх,— люто 

блимнула на мене Саша.
— Колись у подібних випадках ніколи не призначали нарад,— за

махав довжелезними руками Ілчев.— А якщо котрийсь начальник і при
значав, то однаково всі на добру годину спізнювались.

«Дисципліна організовує людей,— так іноді казав Братинов.— 
Просто гримати на всіх — то дурниця, треба зробити так, щоб кожен 
сам на себе гримав. І щоб рішення сам приймав, не чекаючи поштов
ху від мене... Коли я доможуся бодай цього, то доможусь багато де
чого...»

Розіклавши папери на столі, Ілчев теж запалив сигарету. Сигарета 
тліла на один бік, і від гіркого диму в нього почався кашель: тепер 
йому було не до тих діаграм. Я здалеку впізнавала сторінки його дисер
тації, в синіх теках Ілчева я знала мало не кожен папірець, Ілчев не 
хотів до пенсії лишатись молодшим науковим співробітником. У віль
ну хвилину він завжди брався до цих журнальних вирізок та діаграм, 
підколював їх і старанно зберігав у шухлядах. Сьогодні ці звичні рухи 
означали німий протест.

Юра скінчила робити манікюр і взялася до гриму. Тоненький пенз
лик окреслював лінію повік, очі в тому обрамленні раптом спалахнули 
синім полум’ям. Цей ефект утішив її, вона зняла телефонну трубку, 
недбало набрала номер і назвала добре відоме всім ім’я. Оте недбаль
ство мало так чи так показати її перевагу над нами.

— Але ж зрозумій, дядечку, мені ввірвався терпець. Коли кожне 
починає тикати тобі в очі...— і теде і тепе.

Братанова безглуздо було називати «кожним», це ми знали всі. 
Найвимогливіше він ставився до самого себе. Юрині слова висли в 
повітрі й нахиляли нам голови до столів. У приміщенні запала мерт
ва тиша.

Братинов увійшов о чотирнадцятій нуль-нуль. Кожен сидів на сво
єму місці, приготувавши папір та олівці. Братинов ознайомив нас із 
новою програмою, розподіливши її між нами так, як розподіляють хліб 
під час спільної трапези. Нікого не обминув, навіть Ангелова, який 
поїхав на стажування за кордон. Нагадав про надзвичайно стислі 
строки й велику складність нової роботи, для виконання якої потрібно 
багато сил. Ми уважно слухали. Слова були точно виважені й прості, 
в них відчувалася міцна логіка, що підкоряла всіх. І коли він закін
чив, я розглянулась навкруги. Ніхто не перешіптувався. Ніхто не пов
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ставав. Ілчев щось підраховував олівцем на цигарковій коробці. Тоді 
повільно проказав:

— Я числа до двадцять п’ятого впораюсь. А з двадцять п’ятого 
мене відпустіть — хочу захистити дисертацію, бо далі вже нема куди...

Братинов широко посміхнувся, мов жнець над першим снопом. Тон- 
чев ніяково мулявсь:

— А я точно не скажу... Ота система резервів, інформація про 
наявність порожняка... Усе це великі гроші, та й не прості, а валюта...

— Залізо гартують у вогні, Тончев,— підбадьорливо ляснув його 
Братинов по плечі.

— А я профан в усіх отих річкових флотиліях і танкерах. Цілко
витий профан! — спохмурніла Саша.— Що я там зроблю? В аерофло
ті значно простіше.

Братинов глянув у мій бік.
— Не маю нічого проти,— відпозіла я. Хоча мала б протестувати. 

Я над силу підвелась і простягла Саші всі свої заготовки про аеро
флот. Отже, з Братиновим тепер працюватиме Саша...

Вона подякувала мені, обдарувавши білозубим усміхом, од якого 
в мене по спині знову пробіг мороз. Я відвернулась. Нелегкий досвід 
мене навчив, що вчений зростає лише в тому разі, коли, як сказав би 
Братинов, знаходить щось якісно нове. Саша теж могла це розуміти.

Юра визивно кинула на цілий зал:
— А я подаю заяву.
— Ну що ж,— спокійно сприйняв новину Братинов.— Але тільки 

тоді, як здасте почате вами раніше.
Він навіть не намагався відраджувати її, лише знизав плечима й 

підійшов до Коларова — сказати кілька підбадьорливих слів:
— А вашу пропозицію обговорювали на вченій раді. Думка була 

одна: пропозиція оригінальна, і з цим погодились усі. Але чим оригі
нальніша й революційніша ідея, тим більший опір викликає спочатку. 
Будьте готові до цього.

Коларов усміхнувсь. Я його добре знала — такі завжди борються 
вперто й до кінця, чого б це їм не коштувало. Такому треба одного: пе
реконаності; тоді він зціплює зуби і йде вперед, нагромаджуючи дока
зи, терпляче зводячи навколо себе непохитний мур, стаючи несподівано 
красномовним, хоч досі всі мали його за мовчуна. Братинов одразу 
збагнув цю його рису, він завжди вмів знайти раціональну зернину в 
полові людських рис, виділити її й старанно провіяти.

Братинов умостився за вільним столом відсутнього Ангелова й ска
зав ще кілька слів — цього разу про середнього трудівника в науці, 
стратегію наукового пошуку й відкриття, а також їхні рушійні стимули. 
Оце й усе. І жодного слова про стягнення, про той ранковий наказ. 
Юра аж губи собі кусала, та нічого зробити не могла.

— Ляпнула здуру,— прошепотіла вона мені, коли Братинов під
вівся й вийшов.

На столах робилося щось страшне. Товариші повивертали шухля
ди, заходились викидати з них старі нотатки і гори всіляких папір
ців, чернеток та розрахунків, у кошики полетіло все, що не могло при
служитися новій роботі. На дно випатраних шухляд лягли чисті стоси 
паперу, ще не торкнуті сумнівами та мереживом блукань. Пластмасові 
кухлики наїжачились вигостреними олівцями. Поряд лягли акуратні 
стосики посібників і довідників, у яких було безліч підкреслень, допов
нень та загнутих сторінок.
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Лунали телефонні дзвінки, з усіх кінців країни надходила інфор
мація, безліч телеграм, і все це пересіювалось і лягало в зведення, які 
наш центр складав за кожну минулу добу.

— Залізниця...
— Річковий флот...
— Автомобільний транспорт..,
— Аерофлот...— відзначав Братинов, мережачи аркуші стовпчика

ми цифр. Усе збігалось, перевезення товарів у країні відбувалося саме 
так, як було передбачено планом. І Братинов відчував себе складним 
вузлом, у якому переплелися всі шляхи й траси Він задоволено ска
зав:

— Норма.
Ілчев підвівся й вийшов у коридор.
Коларов і собі вийшов.
А Саша неначе приросла до стільця. їй кортіло про щось запитати 

Братинова, але вона не зважувалася при мені. Я ще глибше занурилась 
у папери. Нехай...

— Товаришу Братинов...
— Слухаю вас.
Голос у Саші був ламкий і благальний, але не викликав співчуття.
— Я часом сушу собі голову...— Саша перейшла на швидкий ше

піт і раптом забула про мене й про всіх. І так близько схилилася до 
Братинова, що, здавалось, ось-ось торкнеться щокою його щоки. Але 
не торкнулась.— Чи схожий ви на інших людей?..

Братинов аж відсахнувся й перелякано глянув на Сашу. Він спо
дівався всього — лише не такого запитання. З несподіванки навіть роз
сердитися не встиг.

— У якому розумінні схожий чи не схожий? І чого це ви раптом 
про таке...

— Ви коли-небудь вагались? А впадали в розпач бодай раз у жит
ті? Або любили шось чи когось по-справжньому? Над усе! Крім влас
ної роботи?

Я майже вткнулась носом у стіл, бо обличчя в Братинова було 
розгублене від здивування; він збентежився й через те мовчав. Мені 
було чутно, як він без потреби клацає замками шухляд. Я підвела голо
ву й відважилась глянути на Сашу. Саша дивилась у вікно, напружено 
чекаючи відповіді, що набула для неї такого значення. Невже тільки 
для неї, здригнулась я, вслухаючись у тривожну тишу, щоб не прогави
ти того трему в його голосі, який може зрадити будь-кого. Але він теж 
мовчав, поринувши в тишу і власні роздуми.

А потім несподівано обізвався телефон. Братинов схопив трубку й 
полегшено мовив:

— Так, так... Приїхали? Гаразд! Я зараз прийду й гляну.
І вийшов. Це мало бути надовго. Привезли нову RC-4000 й міні- 

комп’ютер RC-3600, подія першорядного значення. Все це належало 
втиснути в машинний зал, підключити до загальної мережі, щоб підси
лити нашу ПЕР. Бідолашна ПЕР втрачала самостійність і перетво
рювалася на додаток для виконання другорядних функцій. RC-4000 
була проти неї мов той ненажерливий звір, могла водночас працювати 
над п’ятдесятьма програмами. В машинному залі для неї вже опоряди
ли окремий ізотермальний відсік.

Братинов спочатку загляне до машинного залу, тоді побіжить униз. 
Довго розмовлятиме з монтажниками, а потім подасться в універси-
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тет— читати лекції. І лише після цього повернеться назад, погово
рить з директором і нарешті сяде в своєму кабінеті, щоб у цілковитій 
тиші розробляти свій проект комплексної системи керування транс
портом країни. Він не був схожий на інших людей, ніколи не підда
вався плинові буденщини, який цілком захоплював нас, а щовечора 
схилявся над картою, уявляючи складну мережу нових і старих доріг, 
що з’єднуватимуть міста та села, мов промені живих зірок. А я муси
ла йти додому, живцем вирвавши себе з переплетіння отих уявних 
променів-доріг, узявши з собою нікому не потрібний тягар самотності.

Бо сьогодні вранці Братинов сказав:
— Дорога Недева, я не маю морального права щовечора забирати 

вас у вашої сім’ї. Тому працюватимете до п’ятої і ні хвилини більше.

Додому я верталася навпростець. Небо тяглося між дахами бу
динків рівною сивою смужкою. Осінь підкралася якось ураз. Приємно 
пахло мокре опале листя, зібране купками біля під’їздів та воріт, з 
кожної купки тягся шлейф білого диму. Так само холодно тяглася й 
думка в голові, не зблиснувши жодним спалахом. Настрій у мене геть 
підупав. Я від цієї осінньої вологи вся мовби набрякла і обважніла. 
Розтринькавши стільки усмішок протягом дня, обличчя моє зблякло, 
спорожніло. До мене привітався знайомий чоловік, а я не спромоглась 
навіть кивнути у відповідь. Чиясь дитина сказала мені слова, що мали б 
збудити в серці ніжність, але я тільки кволо посміхнулася до малюка. 
Мене тягло на самоаналіз. Я подумки озирнулася назад, спробувала 
підвести риску. Письменники зображують учених такими собі дідами 
з бородами до колін. Ці діди тільки й роблять, що дивляться в мікро
скоп. Вони неуважні й дивакуваті, але неухильно йдуть до головної 
мети. Письменники часом забувають, що найголовніша риса цих дива
ків — уміння невтомно працювати. Не боятися невдач, не лякатись три
валої безрезультатної праці. Письменники часом забувають і про те, 
що наука завжди дружить з молодістю. Замолоду легше зносити уко
ли щоденних розчарувань. І відкинути все досі здобуте, неупередже- 
ними очима сміливо глянувши на світ. Чи можна було назвати Бра
танова молодим ученим? Навряд. Йому вже йшов сорок третій. Та й 
жодного відкриття Братинов не зробив. Я мала право сказати, що він 
ніколи не прагнув до відкриттів. Зате використовував щонайменшу на
году для втілення законів науки в практиці, втішений уже тим, що 
його робота дає людям користь.

Чому ж це мене розчулило мало не до сліз?
Білі дими поволі тяглися вгору, танучи в чистій небесній глибині. 

Вулиця рятувала себе від повільного загнивання. Викидаючи сміття зі 
своїх шухляд, переглядаючи старі записи та нотатки, я сьогодні теле 
зробила зовсім несподіване відкриття, що працювала досі надто по
вільно, бо йшла навпомацки й майже навмання. Вдруге цю програму я 
могла б виконати значно швидше. Якби довелось. А сьогодні я попа
лила всі свої пошуки та сліпі блукання, муки безплідних годин і днів, 
протягом яких посувалася до істини. Лишила тільки єдино можливий 
найкоротший шлях. Цим шляхом за мною підуть інші, такий закон 
життя. Упевненість Братанова, що людині підвладне все, бо немає в 
світі нічого досконалішого за неї, немає неможливого для її мозку та 
її рук,— тепер стала моїм переконанням. І моїм єством.

Невже все це й зветься любов’ю?
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Нашої автомашини біля під’їзду не було.
Щоразу, заходячи в свій дім, я відчувала майже одне й те саме: 

ніби він схожий на гарну ілюстрацію з архітектурного журналу, де вра
ховано кожну найменшу деталь. Разом із пальтом я скинула з себе й 
усі клопоти і почепила на вішалку в передпокої, а сама пішла до кім
нат, аби перейнятися спокоєм і впевненістю, шо їх випромінювала тут 
кожна річ. Хотіла скинути з себе й смуток, але не змогла. Від каміна 
дихнуло холодом. Я опустилася на диван, а дерев’яна стеля притиснула 
мене зверху. Стіни здавались білішими за свіжий сніг. Осінній пейзаж 
у кутку викликав відчуття вогкості, аж захотілося вдягтись.

Я розуміла Богдана, він хотів зробити так, щоб нам у цьому домі 
добре велося,— серед усіх оцих чудових речей. Зручних і затишних. 
І міцних. Осяяних золотавим полум’ям лампи, в якому кожна річ ди
хає й живе власним життям, одгородившись стінами від навколишнього 
світу.

А я відгородитися не могла. Я переставала дихати. Загорнута в 
темно-вишневий пеньюар, сама ставала річчю. Дорогою річчю з ярли
ком, на якому навіть ціну визначено. Я втрачала себе.

Богдана не було вдома.
Пламена теж не було — ще не повернувся зі школи. Я поволі зі

брала з підлоги його зошити та книжки, швидкий почерк не виказував 
особливої старанності. Я підняла з підлоги зібгану піжаму й повісила 
на стілець. Своїм недбальством ця дитина примирювала мене з реча
ми, зв’язувала вузликами порвані нитки, що давно колись єднали мене 
з ними.

Пораючись коло плити, я знову думала про Братинова: як то він 
тепер сам? Десь я читала, нібито Ньютон варив годинник замість 
яйця, а яйце клав у кишеню. Мене розібрав сміх, і в цей час у перед
покої рипнули двері. Прийшов Богдан. Обличчя в нього було страшен
но здивоване:

— Це ти?!
Але він швидко заспокоївся. Визирнув у вікно— під вікном стояла 

його машина, блискучий синій «вольво». Очі в Богдана ніжно сяяли, і 
мене знову взяло на сміх.

«...не маю морального права щовечора забирати вас у вашої ро
дини...».

«Мене? В якої родини?» — зітхнула я.
— У тебе сьогодні вільний вечір? — спитав Богдан, помішуючи 

каву ложечкою.
— Так.
Я чекала, коли він пошкодує за ці свої нерозважливі слова, схаме

неться й почне принижено вибачатися.
— Жаль,— сказав Богдан зовсім спокійно.— А мені треба йти. До

мовився з тими туніськими хлопцями. Але й ти теж... Надто рано сьо
годні прийшла з роботи.

— Іди, йди,— заспокійливо махнула я рукою. Мури цього дому 
були міцні, тож я не мала права їх розхитувати.— Мені хочеться про
сто полежати й почитати журнал.

Богдан зітхнув з полегкістю, навіть не приховуючи цього.
— Спробуй поговорити з Пламеном. Якийсь він став трохи не та

кий. Хлопчаки в цьому віці...
— ...найдужче потребують уваги батьків,— безжально закінчила я 

його думку.
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Ми зустрілися поглядами Й ДИВИЛИСЬ одне ОДНОМУ в очі довгу мить. 
Мить взаємного переважування, яке рано чи пізно мало датися взнаки.

Коли Богдан повернувся з Тунісу, Пламен його не впізнав. Був на
стільки прив’язаний до мене, що навіть не помічав його, цього зовсім 
незнайомого чоловіка, який увійшов у наш дім. Маленьке хлоп’я з ве
ликими допитливими очима не визнавало його. Тоді почалося змаган
ня. Богдан уродився підкорювачем висот, і Пламен став для нього чер
говою висотою. Хлоп’я було ще надто мале, щоб уникнути майстерно 
розставлених пасток батьківської любові. Богдан дуже обережно під
ступав, щодалі звужуючи коло. Почав з розповідей про пустелю й від
крив перед сином зовсім новий і казковий світ. Подарував йому всі 
пальми й кокосові горіхи, оази з мавпами та зграйками папуг, не
стерпну спеку днів і нічні морози Сахари, шакалів і мангуст, левів і 
тигрів, усе своє трирічне життя в тих краях, усі звичайні й незвичайні 
пригоди. Дуже швидко Богдан перетворився для Пламена в справжньо
го чарівника. Пламен не витримав облоги й здався на ласку перемож
ця. Закохавсь у тата-чарівника. Не міг без нього дихати. Навіть засну
ти без нього не міг. Не міг без нього їсти. Щоразу нетерпляче його че
кав, і це до чогось Богдана зобов’язувало. Але сліпа самовіддана лю
бов завжди втомлює таких, як він. Богдан був завойовником, якому 
швидко набридали підкорені міста. Сина вій для себе вже здобув — ну й 
добре. Попереду на нього чекали нові верхи.

І хлопчик лишився сам самотою.
Бо проти цього незрівнянного всемогутнього батька я раптОхМ 

стала нічим — нудною математичкою, що замкнула себе в нецікавому 
колі машин і цифр. Хлопчик не міг і не хотів повертатися до мене. В го
дини нескінченної самотини він ще й ще раз воскрешав у пам’яті кожну 
мить, пережиту поряд з батьком, і мріяв знову бодай трохи побути з 
ним. Але Богдан лише неуважно гляне на сина, поплескає його паль
цями по щоці, всміхнеться й піде собі далі. Він поспішав. Він усе жит
тя кудись квапився.

Останнім часом у них з’явилася «безневинна» гра, яка мовби згур
товувала їх проти мене. Сидячи ввечері за столом, вони раптом по
чинали видивлятися на мене. Мене кидало в жар, я поправляла волос
ся, лапала себе долонями по щоках. Шукала дзеркальце. Тоді схоплю
валась із стільця, ладна втекти світ за очі, та Пламенів голос мене здо
ганяв, ляскав межи плечі, я оберталася назад; але син уже дивився на 
Богдана, мене мовби й не було, та той не розкидався винагородами.

— «О’кей», «о’кей»! — випрошував Пламен.
Однак Богдан, глянувши на моє змучене обличчя, великодушно 

припиняв гру:
— «Сорі», ти не вгадав, Пламене. Глянь на оті ледь видимі зморш

ки коло її вуст. Наша матінка мало не плаче. Що з нею таке? Машина 
не схотіла підкорятись?

Він відчував, що я від їхніх пильних поглядів і справді можу за
плакати, й поблажливо ляскав мене долонею по плечі. Поблажливо й 
навіть із співчуттям.

— Ну чого ти так розхвилювалася? Не думай про це. Світ нале
жить числам. Невблаганним стовпчикам нудних цифр. Без фантазії й 
вигадки. І без хиб. Я цього не заперечую: я ж іще не зовсім здурів.

Пламен усміхався.
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Я хотіла знову ввійти в світ свого сина. Образа не повинна позна
чатися на материнських почуттях. Після кожної такої гри я могла при
горнути його до себе й пояснити, не вдаючись до гучних слів, що вони 
з батьком чинять неправильно. Та чи не запізно тепер?

Про ту нікчемну гру ніхто більше й не згадував. Пламен тепер був 
сам. Остерігався чужої ласки. Кожну нову людину сприймав з тися
чами пересторог. Тільки за Богданом очі його й досі бігали, мов пара 
слухняних цуциків на повідку. Але батько, провівши долонею по ко
ротко підстриженій синовій голові, щось неуважливо запитавши, щора
зу кудись поспішав. Я теж поволі віддалялась. І теж день у день глу
хіше замикалася в собі.

Я увійшла до його кімнати. Ввімкнула магнітофон, подарований 
синові батьком. І ті численні стрічки з іншомовними записами теж він 
йому подарував. І книжки та журнали — французькі й англійські. І 
ввесь оцей дім — до останньої картини в ньому, всю безліч потрібних 
і непотрібних речей, навіть ще не розпечатаний несесер з набором для 
гоління. Мені зробилося просто зле, все тіло пройняла якась незрозу
міла кволість. Невже світ і справді належить колонкам незаперечних 
цифр?

Або предметам?.. Отим речам, які оточують нас на кожному кроці? 
Які становлять Пламенів світ, світ Богданів, світ мій... Накопичують
ся, все переплутавши безліччю сув’язей і ниточок — тривалих звичок і 
симпатій.

Відчуття безсилості заполонило мене всю.
Я мусила дати собі раду. Сіла просто на килимок, узяла котрусь 

Пламенову книжку. Вона розповідала про людей, що подорожують кос
мосом, маневруючи серед зірок і планет. Ця наукова фантастика ціл
ком заполонила мого сина, виповнивши кожен день і мало не кожну 
годину його життя. Він жадібно поглинав сторінку за сторінкою, але 
чи спало йому на думку хоч раз, що наука — це не тільки опанування 
невідомих світів, не лише космічні подорожі, не просте натискання кноп
ки на вимикачах, які блискавично змінюють усе на світі? Я не вперше 
бачила подібних юнаків, наївних замріяних романтиків, котрих шзид- 
ко розчаровували безконечні низки диференційних та інтегральних рів
нянь. їх спочатку страшенно обурює, що наука не суцільний тріумф, а 
праця і тільки праця. Праця передусім, всепоглинаюча невдячна пра
ця. Якби про це йому розповів Богдан, Пламен би сприйняв усе не за
мислюючись. Якби Богдан пояснив, що основою основ є математика, 
він міг би й полюбити її, оту «прокляту» математику. Але тільки якщо 
Богдан...

Я відклала книжку, взяла до рук зошит з математики й перегорну
ла кілька сторінок. Домашнє завдання не виконано. Наступного дня: 
знову домашнє завдання не виконано. Далі було написано червоним 
олівцем: «Зверни увагу на функції!» Ну що ж. Я все розуміла. Так далі 
тривати не могло.

Я вимкнула магнітофон і знову почала гортати зошит. Але вже не 
так, як досі. Велика червона двійка стьобнула мене батогом по щоках. 
Щось треба було робити. Не гаючи ані дня.

Тут увійшов Пламен.
— Що це таке?
— Двійка,— відповів син і вихопив у мене з рук зошита.— Це мої 

зошити, мої книжки, моя кімната, двійки мої.
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«Чого ти сюди прийшла?» — читала я в його очах невисловлеїшй 
докір. А вголос Пламен сказав:

— Сама ж обіцяла пояснити мені функції. Та для мене в тебе ні
коли часу нема.

— А татко?
— До чого тут він? — хлопець тепер ладен був захищати батька. 

Завжди було так.— Він готувався до конкурсу. І переміг — ти вже й 
забула? Оцей несесер він мені приніс того дня.

— От тобі й маєш...— озвався Богдан, раптом з’явившись на по
розі.— Ну, гаразд, зараз усе з’ясуємо. Тільки спочатку трохи попоїмо, 
добре?

Його несподівана поява неабияк здивувала мене. Богдан перевдяг- 
ся в халат і рушив до кухні. Пламен тріумфував, очі його переможно 
блищали — тепер у нього був могутній захисник. Але я теж не мала 
наміру відступати. Та й не тільки тепер. Узявши батька під руку, син 
ішов поряд з ним, поряд з ним сів і вечеряти. Сидів і чекав, коли я по
ставлю йому тарілку.

Звичних розмов за столом не було, тільки виделки нервово цокали. 
Раптом Пламен підвів очі на мене й застиг. Це був той дуже добре 
знайомий мені погляд. Давно забутий усіма. Я збентежилась і заходи
лася поправляти волосся, мацала себе по щоках, дивилась у дзерка
ло. А він вигукнув несподівано для нас обох:

— «Сорі»! Вгадав? — І тепер уже дивився на Богдана, він знав, 
що завдає мені пекучого болю.

Богдан аж їсти перестав. Або він був сьогодні чимось заклопота
ний, або ж забув про оту гру, в якої вже давно тут не грали. Років два 
або й три. Я підвелася з-за столу:

— Цього разу ти не вгадав.— Я намагалась надати своєму голосо
ві переконливості.— Сьогодні якраз випало «о’кей». І дуже важливе 
для мене. «О’кей» надзвичайної ваги.

— А цю «надзвичайну вагу» може кожен відчути? Чи знову нав
ряд? — недовірливо глянув на мене Пламен.

— Навряд, але це не має значення...— відповіла я, та вже запізно. 
Очі Пламена, мов двоє цуценят на ланцюжку, самовіддано стежили за 
кожним порухом батька. Син говорив, поволі й чітко вимовляючи кожне 
англійське речення:

— Давай поїдемо в Туніс, тату. Але тільки вдвох, чуєш?
Я знову опустилася на стілець. Певно, вигляд у мене був дуже 

кепський. Неначе мене хто зрадив, або викинув за поріг. Очі в Богдана 
виявилися всевидющі. Очі збагнули все. Очі жахнулися. До нього тіль
ки тепер дійшло, що десь і в чомусь він помилився. В чому й де? В 
стосунках із сином? У подружньому житті? Чи щодо самого себе? І він 
суворим і нетерплячим голосом проказав:

— Негайно вибачся перед мамою!

— Давай-но я розпалю камін!
— Чого це раптом? — не зрозуміла я.— Коли тобі холодно, можеш 

увімкнути термофор.
Але він усе-таки взявся до каміна. Полум’я несміливо вихопилося 

з-під дров, облизало димом стінки каміна, полишаючи на цеглі темні 
сліди. Богдан вимкнув люстру. Хол сповнився теплом, по кутках за
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ворушились тіні; вони збігалися й розходились на протилежній стіні. 
Пламен вивернувся посеред дивана.

— Ну що, скоро почнеться лекція з моралі? — недбало кинув він.
— Лекції не буде,— відповіла я.
Відблиски полум’я вигравали на його черевиках, старанно начи

щених і важких, завбільшки майже як у Богдана. Коли ж це він його 
наздогнав?...

— Не може не бути лекції.
— Ти хоча б сів, як розмовляєш з матір’ю,— втрутився Богдан.
— То лекція все-таки буде? Не я казав?
Пламен спроквола підвівся, старанно застебнув гудзики піджака, 

пригладив долонями волосся, випроставсь і зблиснув очима проти 
вогню.

— Синку,— Богдан підійшов до нього, спробував навіть поглади
ти, але цього разу син різко відсахнувся назад, і то було наче зрада.— 
Якого розділу ти не зрозумів?

— Жодного,— коротко відказав син.
— Тоді доведеться повторити ввесь матеріал спочатку,— не схо

тів помічати його образи Богдан.— Мушу визнати, що без математики 
я зроду не був би тим, чим є зараз... І коли хочеш наздогнати мене, то 
повинен досконало вивчити математику. Вона фундамент усього. Піща
ні замки вже вийшли з моди...

— Чого ж ти замовк? Я слухаю!
Пламен посміхнувся й увімкнув магнітофон. Його улюблена неврів- 

новажена музика мовби забарвлювала вогонь. Я мовчала. Музика вже 
заполонила весь хол, почала відгороджувати мене від сина рухливим 
муром, який похитувався й двигтів, здіймаючись чимраз вище, до стелі. 
Я мала таке відчуття, що мур ось-ось повалиться, але він стояв, щораз 
більше затуляючи від мене сина, спочатку до колін, тоді до поперека, 
далі до пліч, по самі очі, які дивились на мене хитро й зверхньо, тоді 
мур затулив Пламена геть усього, і я мала б крикнути з жаху, але й 
голосу не подала, тим часом мур почав ясніти, поволі випрозорів і зник, 
і мені знову стало видно Пламенові очі й оті зневажливі хитрі іскорки 
в них. Зате для Богдана мур не був перешкодою, Богдан легко долав 
той мур, коливаючись між нами маятником.

— Нёдева, в чому річ? — Братинов схилився над моїм аркушем, 
тоді тицьнув пальцем у якусь цифру: — Ви досі ніколи не припускалися 
таких помилок. Що вам не дає зосередитися?

Мене кинуло в жар. Я ніколи не сподівалася, що цей суворий аскет, 
який думає лише про свою роботу, зверне увагу на мій душевний стан. 
Змивши безсонну ніч холодною водою, я того ранку прибігла на ро
боту раніше від усіх. Братинов уже був там і заходився пояснювати 
мені зміст нової програми. Я неуважно стежила за рухом його олівця, 
майже нічого не чуючи, й тепер оте запитання наче розбудило мене: 
«Недева, в чому річ?» Мені хотілося впасти йому на груди, дати волю 
сльозам, вилити перед ним свою душу. Але я не зробила цього, лише 
посміхнулася.

Братинов теж усміхнувся й ледве чутно зітхнув, той усміх нагаду
вав промінь сонця з-за хмари. Непевно здвигнувши плечем, він так са
мо непевно мовив:
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— Коли б не було оцих щоденних турбот, які не дають нам засну* 
ти...— Він не доказав, лише зблизька заглянув мені у вічі. Тоді розгор* 
нув папку з моїми матеріалами й надовго замовк, поринувши в інші 
думки й інші проблеми. Нарешті підвівся й проказав:

— Якщо вам треба додому, можете йти.
Я збентежено подякувала. Авжеж, мені й на думку б не спало — 

встати й раптом піти. Але й день тепер видався наче світлішим, і по
теплішало на душі, й довгі нитки срібного дощу за вікном яскраво 
зблискували й вигравали. Я глянула на Юру й не повірила очам: вона 
здавалася молоденькою й гарною. Братинов схилився над її столом, 
потім підійшов до сусіднього, проминув його — Ангелов ще й досі не 
повернувся з-за кордону. Братинов обійшов усі робочі столи: він ціка
вився працею кожного співробітника, кожного з нас, і це могло вбити 
у ньому вченого. Ніщо так швидко не гасить творчого вогню, як дріб
но списаний нотатник адміністративних клопотів. Але Братинов уміло 
підтримував рівновагу між роботою в нас і своїми клопотами універси
тетського викладача, між адмініструванням і науково-дослідницькою 
творчістю.

Я читала й не бачила перед собою рядків, мала б уважно перегля
нути останню партію інформації, але всі мої силкування були марні. 
Найдовше Братинов стояв біля Коларова. Я це помітила вже давно: 
вони завжди жваво розмовляли, іноді їхню розмову перебивав сміх, 
але найчастіше вони надовго замовкали над якимось важким рівнян
ням, і тоді вікна залу світилися до перших півнів. Цього разу Брати
нов і Коларов сміялись, Саша з Юрою підійшли й собі, я наставила 
вухо: Братинов розповідав смішний анекдот.

— Чим же прославився цей ваш Ареніус? — спитала Юра й по 
черзі глянула на чоловіків.

— Він ще замолоду створив чудову теорію, а тепер їздить по всьо
му світі й збирає наукові ступені та почесні звання.

Колеги сміялися, я теж. Можливо, трагедія вченого в тому й по
лягає, думала я, що коли він заживе слави, досягне вершин,— світ по
ступово перетворить його на звичайну ділову людину, вже нездатну 
на нові сміливі відкриття.

Братинов і далі щось розповідав Коларову, дехто з товаришів під
вівся й пішов до них, біля Братинова завжди юрмились люди, в ньому 
був якийсь магнетизм; я дивилась на розпашіле Юрине личко, на біси
ки в Сашиних очах, на застиглий олівець Ілчева, але сама до них не 
пішла. Хотіла зосередитися, систематизувати колонки незбагненних 
цифр, а вони вислизали й танули, і я знову дослухалася до балачок. 
Як і кожного разу, думки Братинова були виразні й стрункі, вони 
креслили схеми, визначали стосунки між людьми, умови праці, засоби 
та мету. Я завжди запитувала, коли цей чоловік спить. І чи взагалі 
відпочиває. І де знаходить у собі стільки сили, щоб охопити весь об
сяг роботи центру, тримати усе те в голові? А лекції в університеті? А 
ота безліч ідей, уже втілених у промисловості? А дисертація на сту
пінь доктора наук? Я підвелась і, мов сновида, попрямувала до нього. 
Глянувши в мій бік, він перестав говорити. Це збентежило мене, і я 
знову пішла на своє місце, так і не зважившись щось сказати йому, 
хоч і мала б з кимось поділитися.

В обідню перерву він підійшов до мене сам. Підсунув стілець і 
сів поряд. І по-дружньому запитав, чому я останнім часом така закло
потана.
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— Щось негаразд?
Мені раптом стало важко ковтати. Саша дзвінко реготала за су

сіднім столом, сьогодні Саша довірчо мені шепнула, що вигляд у мене 
трохи сумний, а в моїх розрахунках вона знайшла помилку й була цим 
дуже здивована. Незабаром усі вже знали про мою помилку й мій 
сум. Я розповіла Братинову про свого сина та його двійку, про те, як 
він поводився вчора ввечері, про його самотність і той холодок, що 
остудив наші взаємини. Братинов покрутив головою й зітхнув:

— Нелегке покоління...
І задививсь у вікно. Він не хотів нічого радити, мовляв, не був 

одружений, не має дітей. Та коли я поділилася з ним моїми болями, 
мені стало трохи легше на душі. Він уперше глянув на мене якось 
особливо, мовби зняв з мого обличчя тонкий непроникний шар, і тепер 
воно було голе під його поглядом. Навіть в оті довгі вечори, коли ми 
лишалися з ним самі в Обчислювальному центрі, коли він часом зму
шений був проводити мене, щоб біля мого під’їзду нашвидку потиснути 
мені руку,— ми жодного разу не говорили про моє життя. І про його 
також не говорили, мов обгинали гострі кути.

— Дивно,— нарешті сказав він.— Мені завжди здавалося, що ви 
належите до тієї категорії людей, котрі знаходять вихід з будь-якого 
становища. Як же міг статись такий розрив?

Я нічого не могла сказати. Не через те, що боялась правди,— про
сто не зуміла б викласти факти від початку до кінця: як Богдан повер
нувся з того багаторічного відрядження, як син його полюбив, як синів
ська любов стала манією, а потім ота їхня спільна «гра» й відчуже
ність Богдана, біль взаємних образ... Хіба б же я змогла викласти все 
це достатньо просто й логічно? Чи не переплутала б чого? Або пропу
стила б щось дуже суттєве...

— Зовсім дорослий став — я й не помітила. Раніше йому була пот
рібна я, потім став потрібен батько... Ну, а мене...

— Це так природно, хіба що ви з вашим чоловіком не той...
Він уперше загнувся й швидко вийшов: його збентежили невимов- 

лені слова.
Друга половина дня минула в роботі. Тиша в залі стояла напру

жена і лунка, навіть було чути, як шерхотять олівці. Я раз у раз пози
рала на двері. Братинов був зайнятий і жодного разу не зайшов, а я 
помилялась у підрахунках, помилялася всю другу половину дня, десь 
тільки надвечір трохи зосередилась і знайшла автостраду. Знайшла в 
заростях цифр. Пролунав дзвоник, я схопила пальто й буквально по
бігла вниз. Хтось наздогнав мене на сходах, поклав руку на плече, схи
лився до мене, і я знала хто.

— Ви все-таки повинні знайти шлях до сина.— Це сказав він! — 
Якщо не знайде мати, то хто ж тоді? І не забувайте: найкращим по
радником вам буде великодушність і співчуття, найгіршим — уражена 
гідність.

І цей день минув, і цього дня я рано повернулася з роботи, моя 
квартира зустріла мене в усій своїй витонченій красі, мов ілюстрація 
в журналі «Архітектура». Богдана ще не було. Пламен теж не повер
тався зі школи. Я повісила своє пальто, й коли мигцем глянула на 
нього, воно в своїй самотності здавалось безпорадним і сумним. Я теж 
зависла десь у просторі. Спробувала знайти опору в домашніх речах, 
дотяглася до крісла, на журнальному столику лежали сьогоднішні ли
сти. Адреса одного з них була написана «друкованими» літерами, але
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лист призначався не мені, і я його відклала: хай читає адресат. В іншо
му листі Академія наук запрошувала мене на чергову сесію, що мала 
відбутися за кілька днів. Я занотувала це собі для пам’яті в кален
дарику, взяла синів магнітофон, однесла в його кімнату і з купи зоши
тів на столі зрозуміла, що функції він сьогодні таки вивчав. Ще не 
все було втрачено... Я сіла за його стіл, щоб глибше відчути цю неспо
дівану радість. Так тривало мить або дві; легковажно насвистуючи, я 
подалася до плити, щоб приготувати синові його улюблену страву.

— Сьогодні ти зрадила свою кохану бридку ГІЕР? А тут пахне 
чимось смачненьким!

Син підійшов до плити, зняв покришку з каструлі й понюхав.
Мене раптом розібрав сміх:
— Ота бридка ГІЕР хоче тебе бачити. Поспішай, поки її не виря

дили на пенсію. Як ти на це?
— Хіба їх теж ви-виряджають на заслужений? — Він з несподіван

ки затнувсь, тоді отямився й дав здачі: — Ну що ж, причепури свою кра
суню, завтра прийду. А якою мовою ми з нею розмовлятимемо?

— Без слів. А якщо схочеш її про щось поспитати, я буду за тлу
мача... Або хтось інший з Обчислювального центру.

Ми сиділи за столом, і я дивилася, як він їсть. Нахилившись над 
тарілкою, Пламен мов кудись поспішав — тільки поблискували білі 
зуби, очі теж, а я сиділа й намагалась уявити, що буде завтра в тих 
очах, коли він прийде й гляне на наш комп’ютер. Намагатиметься при
ховати своє збентеження від першої зустрічі з ЕОМ, хитренько розпи
туватиме, щоб ніхто нічого не збагнув, удавано глузливо посміхати
меться й нарешті, ступивши через поріг, здалеку помахає рукою:

— Ну що ж, непогана штучка... ця твоя ГІЕР.
І визнає машину, так і не усвідомивши до кінця, як я з нею знахо

джу спільну мову, як плекаю та бережу, з яким острахом чекаю на її 
відповіді.

Але попереду ще була ніч.
— То ти сьогодні займався функціями...
— Ну й що? — Пламен мало не похлинувсь підливою.— Трохи по

гортав. Подумаєш!..
— Серед них часом трапляються такі, що з першого разу важко 

зрозуміти,— відповіла я, намагаючись не помічати його збентеження.— 
Я сьогодні можу тобі допомогти...

Син трохи зверхньо посміхнувся: навіщо йому все те? Він не зби
рається присвячувати себе математиці. Ота посмішка перекреслила всю 
мене. Твоя математика існує, тільки я її не визнаю, мовби казав Пла
мен. І навряд чи визнаю будь-коли.

Він вийшов. Але незабаром його темна чуприна просунулась у щі
лину дверей.

— Тебе до телефону,— трохи глузливо сказав він.— Якийсь
дядько... !

Цього разу збентежилася я. Бачила його очі, що по-новому роз
глядали мене, відкриваючи в мені нові для нього риси, і поки я пріла 
з трубкою в рупі, він так і не відійшов од телефону. Братинов запи
тав, чи знайшла я вихід, я відповіла, що все не так просто, бо я не ча
рівниця й на світі не буває чудес, а він сміявся, мовляв, нічого не 
дається з першого разу, потрібка витримка й час, багатенько часу й чи
мало витримки. Голос Братинова додав мені снаги, Пламен мовчки 
дивився на мене, а шия й щоки мої палали й випромінювали жар.

В. ЛЮЦКАНОВА. «О’кей» чи «Сорі*? 79



— Печеш раків, наче дівчисько,— зауважив Пламен.— Чи ти й 
справді ще не стара? — Він заходився лічити мої роки на пальцях.— 
Завтра ввечері матимеш вільний час? Погортаємо ті функції. Чи завтра 
ти цілий вечір будеш там? А сьогодні я не можу: дуже схвильований 
наступним побаченням з твоєю П ЕР.— Він уже був майже причинив 
по собі двері, та тут-таки повернувся й запитав:— 3 ким ото ти роз
мовляла?

— Та то один наш...— відповіла я і квапливо пояснила: — Мій шеф.
Уперше за час мого заміжжя мені додому телефонував сторонній

чоловік.
Минала десята, а Богдана й досі не було. Робота в них давно 

скінчилася. Він завжди казав, що всі свої службові обов’язки можна 
легко виконувати в робочий час. А де він зараз? Насувалась ніч. Бог
дан згадував про якусь нараду... Я втомилася від таких думок, тому 
вирішила щось почитати. Взяла «Моє життя в математиці» й сіла на 
диван, я б хотіла, щоб цю книжку прочитав і мій син, захопився нею, 
повірив у велич самовідданого життя, життя без молодості й кохання, 
зате сповненого тих титанічних сил, які породжують принципи нат
хнення, а все це зі свого боку породжує справжніх людей, учених, 
покликаних відповідати за всіх і все. Я намагалась читати синовими 
очима, його очима дивитися на світ. З магнітофона в Пламеновій кім
наті лунала надривна пісня: «...ти моя любов, ти моє кохання, ти моє...» 
Я заснула, заснула вдягнена й з книжкою в руках, дошукуючись еле
ментарних формул, які мали б зміцнити наші зв’язки.

Прокинулася я від гострого чуття невдоволення, що мені перебили 
сон; Богдан був уже вдома, це його важкі кроки збудили мене, а мені 
так хотілося спати.

Він підійшов ближче й сказав:
— Треба побалакати.
— Гаразд, але завтра.— Я взяла піжаму й хотіла перевдягтись, 

але він не дав мені цього зробити.
— Поговоримо так.
Це мало бути щось дуже важливе. Я знову сіла на диван. Богдан 

був сердитий, нервово ходив з кутка в куток, схожий на замкненого в 
клітці тигра. Але ось він дістав сигарету й закурив, і подібність ураз 
пропала Він виглянув у вікно, ставши до мене спиною. Надворі була 
ніч, навряд чи він міг бачити свою улюблену машину, мені здавалась 
дивною та його палка любов до речей, гарних формою та кольором. 
Усе місто поринуло в сон, а ми ще й не починали розмови. Що могло 
так розхвилювати його? Що сталось? Хвилювання Богдана передало
ся й мені. Ми з ним роками не розмовляли. Навіть удень. А тепер була 
перша година ночі. Богдана не бентежила пізня пора, він ходив і ходив 
по кімнаті, мабуть, добираючи слова.

— Почитай оце послання!
Я взяла від нього конверт, той самий, я його вже бачила на столи

ку серед листів, адреса була написана друкованими літерами. Я спро
бувала прочитати лист, але рядки перетворювались на низку чоловіч
ків, які вихилялися й показували язика. Всі вони були на одне обличчя 
й чимось дуже нагадували Сашу. Брехня, неправда, хотілось крикнути 
мені, і я таки крикнула, вражена тим листом, удар був такий підступ
ний і незаслужений, що в мене запаморочилась голова, я навіть не 
знала — треба виправдовуватися чи ні.

— Я спочатку був не повірив. Але це вже другий лист!
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Я вже й не пригадую, як вискочила надвір, боляче вражена його 
словами. Не пам’ятаю, скільки блукала попід вікнами чужих квартир, 
уздовж темних та освітлених вулиць, зустрічала самотніх чоловіків, що 
обіймалися з деревами, самотніх чоловіків, які чемно віталися зі мною, 
зустрічала дівчат, яких пригортали стрункі хлопці, бачила неображе- 
них дівчат і натхненних юнаків, чий дзвінкий сміх кришивсь об моє 
мовчазне страждання, мене наздоганяли тільки породжені коханням 
чужі слова, породжені щастям вигуки, а я вже не вірила в ті вигуки й 
ті слова; неподалік мили вулицю, й мені кортіло стати під струмінь 
холодної води, щоб змило з мене й рани цієї ночі, й леза кинутих слів, 
які вже годі було повернути, але робітники закричали на мене й відтяг- 
ли шланг, а я присоромлено пішла далі. Вже й не скажу, як і коли я 
дійшла до будинку Братинова, як піднялася на його поверх і натисну
ла кнопку дзвінка. Двері не відчинялись, тоді я почала грюкати кула
ком, нарешті здогадалася, де він може бути в цей час, і подалася 
вздовж інших заснулих вулиць, повз інших самотніх чоловіків, інших за
коханих юнок, які своєю ніжністю здатні приборкати навіть хижака. Не 
пам’ятаю, коли дійшла, пам’ятаю лише яскраву пляму на тротуарі, що 
падала з освітленого вікна: теплу ясну калюжку під ногами, відблиск 
жаданого вогню. Потім світло погасло, й по довгій вічності він сказав: 

— Недева!.. В такий час? Що трапилося?

Трапилось багато чого. Ілчев запропонував проект: компонування 
поїздів з економічним ефектом двісті тисяч левів. Ну що ж, він думав 
не лише про свою дисертацію. Тончев разом з проектним відділом до
вів, що автостради можна будувати значно дешевше. Коларов працю
вав мало не за трьох, і його тінь шарпалася по стінах залу. Саша теж 
на щось там спромоглась — вона завтра доповідатиме про це на вче
ній раді. Юра довго й неспокійно порипувала стільцем, нарешті зва
жилася забрати свою заяву про звільнення. Братинов нічого проти не 
мав. Він кілька разів заходив до нашого залу, позирав крадькома в 
мій бік, але я щоразу перехоплювала ті короткі погляди. Він не повірив 
мені сьогодні вночі, нібито я через те прибігла до центру, що забула 
книжку Ешбі в себе на робочому столі. Він чекав од мене правди. За- 
ходячи до нас, товкся біля Коларова, і я мимоволі чула всі їхні балач
ки. Залишаємося й сьогодні після роботи? Дружина не сердиться за ці 
наші нескінченні вечори? Ви до неї теж будьте терплячіші, це ж неза
перечний факт — нелегко бути дружиною науковця. Ілчеву він казав: 
наприкінці місяця сядете вже тільки за свою дисертацію. Чим вам до
помогти? Саші він довго й терпляче пояснював, що таке науковий аргу
мент, як його найточніше подавати. Головне логічно викласти всю низ
ку фактів і передумов. Розумієте? Найкраще було б, щоб ви все це 
мені спочатку показали, так я кажу? Саша згідливо кивала й диви
лась йому просто в очі, авжеж, товаришу Братинов, оте її «товаришу 
Братинов» було напрочуд ніжне й розкотисте водночас, вона довго дя
кувала й запевняла начальника, що впорається з усім сама, невже вій 
їй не довіряє, сьогодні вона перевершила саму себе: була впевнена в 
своїх силах і говорила переконливо. А з тобою що таке, підійшов до 
мене Братинов, робота чомусь не йде, не можеш зосередитися, на виг
ляд бліда, знову наробила помилок при обчислюванні, перевтомилася 
серед отих цифр, а може, щось трапилось? Очі мені защеміли від сліз,
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я квапливо схилилась над схемами, а він пішов. І потім довго не при
ходив, а коли знову з’явився за кілька годин, очі його тепло всміха
лися.

— Твій Пламен дуже розвинений юнак. Я його водив до машин
ного залу, він до тебе йти не схотів, каже: «Спробую розібратись сам». 
Я йому був за гіда, дещо пояснив, а він розпитував і, що головне, 
розпитував із знанням справи. Потім і до термістів зайшли. Оце щойно 
попрощалися, хвилин п’ять тому.

Братинов постояв біля Саші та Юри, обминув порожній стіл, 
який і досі чекав мандрівного Ангелова, спинився над схемою Ілчева 
та зигзагами його діаграм, дав розпорядження своєму заступникові Тон- 
чеву, гукнув Коларова й повів до себе в кабінет. Вони вдвох розроб
ляли план генерального наступу, головний удар, з їхніх вуст чимраз ча
стіше злітали вислови: модель планування, економічний показник, алго
ритм планових значень, підключення до автоматизованої системи міні
стерства та ще багато подібних слів, з яких не важко було зорієнтува
тися — накреслено фронт нових завдань. Але зараз мене цікавило 
одне-єдине— як поводився в Братинова мій син, я була рада, що він 
прийшов, а його враження могли обговорити і вдома. Саша раз у раз 
просила то довідник, то таблиці, не зводила з мене пильних очей — 
помітила мої червоні повіки, блідість прив’ялих щік, тремтіння паль
ців. Була чуйна й запобіглива, наче з хворим дитям. Чи не сумління 
прокинулось, хоча, може, вона ваагалі не знала про існування того ли
ста?.. Це здавалось невірогідним. Від її посмішок мені ставало зле. 
Нарешті безконечний робочий день скінчився. І коли вже мав пролу
нати дзвінок, до залу несподівано вбіг захеканий Ангелов. Ми пороз
зявляли роти. Він одбув своє закордонне стажування, в календарі Бра
тинова цей день був позначений червоним олівцем. Саша буквально по
висла на шиї прибулого, Ілчев теж його привітав, Юра артистичним 
жестом піднесла Ангелову квітку, яка хтозна-відколи в’янула на її сто
лі. Я всміхнулася до трохи призабутого колеги. Коларова в залі не бу
ло, і Ангелов зразу це помітив. Коларов з начальником кудись пішли, 
Ангелов лишив їм запрошення до «Російського клубу».

Братинов і Коларов знайшли нас уже там, у цьому затишному ре
сторані, з вікон якого було видно канал. Я нишком глянула на годин
ник. Час не стояв, а я обіцяла Пламенові пояснити теорію функцій. 
Братинов помітив цей мій рух, але й далі розпитував Ангелова. Гово
рили про RC-4000 та маленьку RC-3600, наша П ЕР безнадійно заста
ріла.

— Ці машини живуть років по сім,— сказав Братинов.— Комп’ю
тер кожного нового покоління ефективніший за свого попередника в де
сятки разів.

А тепер мають з’явитись комп’ютери з системою ще мініатюрніших 
інтегральних схем. Напівпровідників більше не буде, настав їхній кі
нець. Машини й кадри! Проблема проблем, яку треба негайно розв’я
зати. обчислювальні центри ростуть як гриби, народне господарство не 
може чекати, життя — теж. Братинов страшенно розхвилювався, роз
сунувши стільці, він підсів до мене. На Сашу мовби впала холодна 
тінь, вони з Юрою коротко перезирнулись. Чоловіки взялися до сига
рет, так само запально розпитуючи Ангелова, і той аж прів, неспро
можний відповісти одразу кожному. Оцінивши атмосферу за нашим 
столом, підбігла офіціантка; дуже послужлива й дуже молода, вона, 
проте, добре знала, що збудженість приносить зиск.
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Свій перший тост Ангелов проголосив за кібернетику:
— Вона перевернула світ моїх думок. Тепер я став зовсім іншою 

людиною. Кібернетика позначиться на всіх формах суспільного життя. І 
на біології. На фізиці теж. І на соціології. Ви лише уявіть...

Я уявила. На цю тему я прочитала чимало книжок. І мені раптом 
зробилось моторошно.

— Ешбі дуже ясно сказав,— озвавсь Ангелов.— «Не що це таке, а 
на що воно здатне». Коли ж комп’ютер застосувати й до людей, до кож
ної окремої людини...

— Якщо застосувати до людей,— втрутилась Юра, лігши грудьми 
на стіл,— то між механізмом і живою істотою не буде ніякої різниці.

Різниці й так не було. Для Пламена вона не існувала. Такою лю- 
дино-машиною він уважав і мене.

— Звичайно, авжеж,— добив мене остаточно Ангелов, який ніколи 
не вагався.— Ми тепер знаємо, що таке нейрон: принцип дії його той 
самий, що й в електроламп. Для автоматів, хай вони металеві чи з 
м’яса та кісток, основним і вирішальним є комунікативність, кількість 
інформації та код: система кодування...

— Але різниця все-таки є,— сказав Братинов.— Я сьогодні поясню
вав одному юнакові. Так спрощувати не слід! — І, щоб утвердити дос
коналість людини, він додав: — Пам’ять уміщує десять мільярдів оди
ниць інформації — в сотні разів більше від найдосконалішої ЕОМ. 
Якби ми вирішили створити машину з людською пам’яттю, довелось би 
побудувати височенний хмарочос. А скільки б та машина споживала 
електроенергії! Вагу нашого мозку знаєте всі. Кількість потрібної для 
нього енергії теж знаєте. От тепер і скажіть.

— А швидкість? — озвалась я.
— Швидкість... Правда твоя. Це єдина сила, яку ми добре за

прягли,— погодився Братинов і пильно глянув на мене.— Я Пламенові 
дещо пояснив... І досить докладно, як мені здалось. Певен, він зрозу
мів усе...

Братинов торкнув мене кінчиками пальців — ледь-ледь торкнув. Я 
боялася дихнути. Хотілось плакати, сміятися й слухати музику, а по
ряд щоб отак сидів цей чудовий смаглявий чоловік, який розумів мене 
з півслова. І щоб усе довкола було високе та осяйне, і справжня ро
бота, і справжня любов, і справжні цікаві розмови, й правдиві книж
ки, і мудрі друзі.

Ангелов розповідав про Копенгаген та інші далекі міста, говорив 
довго й одноманітно, скаржився на стримано чемних датських колег, 
зовсім чужих і супервихованих. Йому там дуже бракувало нас: і про
менистої Сашиної посмішки, і щебетливих Юриних балачок, і мовчуна 
Коларова, й буркітливого Ілчева та його суворих очей, і спокійного 
впевненого голосу Братинова. Ангелов розповідав про свої зустрічі з 
науковцями тих міст, про різноманітні інститути та лабораторії, про 
самовіддану працю вчених мужів, розповідав багато цікавого, & я мов
би віддалялася й кудись пливла, хоча люди й слова лишались навколо 
мене, неподалік, я тільки бачила велику засмаглу руку Братинова, що 
спокійно лежала на скатертині біля моєї руки, я непомітно позирала в 
його бік і непомітно поправляла волосся, підіймала келих разом з усі
ма, а на душі було тепло й сонячно, мов літнього дня.

— Недева, а тобі коли за кордон? — вихопив мене з того світла 
Ангелов. Про мою майбутню подорож майже ніхто не пам’ятав, і запи-
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тання Ангелова справило враження вибуху; Саша блимнула на нього 
через стіл, аж тепер згадавши про мене.

— А чого ж! Талановита жінка...— усміхнулася вона, й від тієї 
осяйної усмішки я враз ніби змерзла.

Братинов занепокоєно рипнув стільцем.
— їдуть, їдуть: Коларов і вона,— кивнув він до Ангелова.— Нам 

буде скрутно без цих людей, але ми вже й так двічі переносили їхнє 
відрядження, далі зволікати нема куди.

Над столом запала мовчанка, мов темна й холодна тінь. Коларов 
скривився й глянув на годинник, Ангелов теж. Я й собі подивилася, і 
ми разом підвелись. Саша спробувала нас затримати, але це ні до чого 
не привело: її слова звучали надто фальшиво. Ангелов сягнув до ки
шені по гаманець, а мені стало невимовно прикро, в добу кібернетики 
ми залишилися людьми, по-людському одне одному заздрили, писали 
дуже бридкі листи, раділи з чужих невдач і прорахунків, і все це ми, 
найдосконаліше змодельовані. Від такої думки терпли пучки, я відчула 
себе самотньою, кивнула й поволі рушила до дверей. Услід мені линув 
сміх Саші та оте її протягле й ніжно-смачне: «товаришу Брати-инов...» 
Аж поки я вийшла на тротуар.

Найдосконаліше змодельовані? Вдома на мене чигав ще один лист. 
Адреса була написана тією самою рукою. Я навіть не торкнулася ли
ста, стало гидко. Братинов сказав, що немає нічого досконалішого за 
людину. І незаперечно це довів, зіставивши можливості людини та ме
ханізму. А порівняти й виважити заклйкав нас.

Чому ж мені стало так важко? Обернувшись поглядом до минулих 
днів, я трохи втішилася. Скільки марних зусиль, скільки праці й на
пруження, скільки помилок та блукань, змін методики й математичної 
моделі, і як наслідок усього цього — зекономлені мільйони й погано 
приховані заздрощі, які б’ють навідліг. Але ж я й сама дедалі вдоско
налювалась. Планування перевезень морським і річковим транспортом 
було ніщо, маленький відпочинок після втомливої дороги, збирання 
сил. Чому ж мені завдали стільки страждань оті нікчемні Сашині пос- 
ланнячка? Або Юрині погляди через стіл. Адже саме Юра вдосконали
ла датську програму, і тепер машина всемеро швидше читала картки 
та стрічки перфосхем. Адже Ілчев, який бачить свою дисертацію на
віть уві сні, запропонував поставити міст усього на кілька метрів далі, 
а це дало несподіваний економічний ефект. А завжди невдоволений со
бою й іншими Тончев розробив проект, яким узгодив роботу всього різ
нокаліберного автопарку республіки. Таки ці люди ввесь час посу
вають нашу справу вперед? І робота налагоджується день у день 
краще.

Я намагалася відігнати ці сумні думки. Людина сама собі створює 
свята. Сьогодні Пламен був у центрі, і це належало врочисто відзна
чити. Я розпалила камін, поставила у вазу квіти, порозкидала на ки
лимі барвисті подушечки. Такий маленький безлад додав квартирі за
тишку. І тепла.

Я чекала на Пламена. В каміні весело горів вогонь, я сіла поряд 
і розгорнула книжку, за шкалою радіоли награвав оркестр, музика 
розчинялась у повітрі й пом’якшувала обриси предметів. Я підвелась, 
узяла зі столика лист із кривулями, підійшла до каміна й кинула його 
у вогонь. Папір перетворився на полум’я. Можливо, думала я, підлоту 
й слід знищувати в зародку; чи не краще побалакати з Сашею прямо?
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Обвуглені краї конверта скручувалися, розпадаючись на шматки. На 
сажу й попіл. На ніщо.

Прийшов Пламен. Тримаючи обіруч портфель, він аж рота роззя
вив з подиву. Потім звичним рухом пошпурив книжки в куток, підбіг 
до мене, й ми, притиснувшись одне до одного щоками, попадали на по
душечки.

— Мамо! Який у тебе шифр? А проектний номер? Ну скажи! А чи 
то правда, нібито твоя машина спиняється на кожному рядку, де є по
милка? І якщо ти не реагуєш на сигнал, то далі відмовляється працю
вати? Скажи! Братинов мені дещо показував. То ти вмієш розмовляти 
зі своєю ПЕР?

Він раптом схопився й підійшов до крісла, в якому найчастіше 
сиділа я. Аж тепер в око мені впала нова картина.

— Це батько приніс? — спитав син і буквально втік до своєї кім
нати.

Нова картина вразила й мене. Я мимоволі вхопилась долонями за 
обличчя, воно було ціле й пружке. І тепле. Обличчя ж людини на стіні, 
вміщене в лійку піскового годинника, поволі витікало в тісний отвір 
і перетворювалось на пісок. Очі ще лишалися живі й не зачеплені, во
лосся теж не зачеплене і живе, в очах ще жила думка, але підборіддя 
та вуста... Все обличчя мало витекти в той отвір — за якихось два
дцять чи хай п’ятдесят літ, і від нього лишиться тільки купка піску на 
дні годинника.

— Ну як: подобається? — спитав Богдан, невідомо коли ввійшовши.
Я відчула його долоню на плечі, долоня була така звична, така до

болю своя, і я знала, що він чекає від мене якихось інших слів — 
справа була не в самій картині.

— Розбирає жах, коли довго дивишся,— відповіла я, швидко обер
нувшись до Богдана.

Тепер я могла притулитися щокою до його плеча, відчути тепло 
цього сильного чоловіка, забути минулу ніч, забути й істину, до якої 
мене навертав невідомий художник.

— Страшно стає, маєш рацію,— сказав Богдан, і я поволі вивіль
нилася з його обіймів.— Але забувати цього не слід. Лише кохати — 
яка то безнадійна і важка річ!

— Ви не людина! Та ви ж...— пролунав незнайомий жіночий 
голос.

До початку роботи лишалося ще добрих двадцять хвилин, я дода
ла кроку; хто б міг кричати тут у такий час? В кінці коридору стояв 
Братинов, але не сам, поряд була дружина Коларова: ніс у ніс, мов 
непримиренні супротивники. Братинов намагався взяти її за плече, але 
вона сахнулась, прихилилася спиною до стіни.

— Та ви... страшна людина! — вигукнула вона.— Цілий вік живе
те бурлакою, вам і за вухом не свербить, що в людини можуть бути 
якісь обов’язки. Сім’я, дитина... А ви!..

Вона затулила обличчя долонями й заплакала.
— Прошу вас, не треба так...— спробував заспокоїти її Братинов.
— Не заспокоюйте мене! — наїжачилася жінка.— Дитина цілу ніч 

металася в жару, а батечко... Де він є?
Вона шарпнула перші-ліпші двері.
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— Це мій кабінет. Заходьте.
— Де мій чоловік? Сьогодні вночі не було кому збігати по ліки. 

Я цілу ніч не склепила очей... Уже так виглядала, а його нема й нема...
— Доброго ранку.
Жінка зиркнула на мене лише мигцем, але, належно оцінивши, 

більше й не глянула в мій бік. Проте злива гнівних слів ураз ущухла. 
Жінка неспокійно розглянулася кругом. Сумочка відщепнулась, і звід
ти виглядали якісь антибіотики та порошки. Я побігла до нашого залу. 
Коларов сидів за столом і спав, поклавши голову на діаграми.

— Ми вчора о десятій розійшлись,— усе ще виправдовувався Бра
тиков у коридорі.

Коларов не чув* Я схопила його за плечі й трусонула. Він про- 
кліпався й ледве мене впізнав, пом’ятий і заспаний.

— Який результат! Коли б ти знала, який я сьогодні отримав ре
зультат! Ти перша, кому кажу.

І сонно посміхнувся.
Тоді потягся й позіхнув, піджак у нього був страшенно зім’ятий, 

бліді щоки та підборіддя заросли, й Коларов цю мить міг би видати
ся дідом, коли б не молодий і радісний блиск в очах. Мені було важко 
гасити ту його радість, але й мовчати я теж більше не могла.

— Я щаслива, повірте мені, але прийшла ваша дружина.
— Що? — не второпав Коларов.— Яких я домігся показників! Те

пер сиджу як дурний.
— Ваша дружина тут, чекає в коридорі,— повторювала я, аж по

ки він остаточно прокинувся.— Братинов теж там. Вона в усьому звину
вачує Братинова. Захворів ваш син.

— Що ти кажеш?
— Ваша дружина тут! — я майже кричала.
Нарешті до Коларова дійшло. Він пригладив долонями чуба, спро

бував розправити піджак, але то була безнадійна справа.
— Чого вона прийшла? Що з дитиною?.
Він скочив і побіг.
— Борисе,— почула я.— Терпець урвався.— Голос у жінки був 

сердитий і хрипкий.— Дитина помирає...
— Що таке?! — він ухопив її за плечі.
— Температура не спадала цілу ніч, а ти тут тим часом...
— Що з малим? — Коларов стискав її за плечі.— Що кажуть 

лікарі?
Жінка розплакалася. Вона хотіла мати цього чоловіка поряд себе 

завжди, а чоловік увесь час вислизав з-під її опіки. Коларов меха
нічним рухом дістав з кишені якесь дерев’яне чортеня. Він завжди щось 
стругав з дерева, обдумуючи проект, стругав розумними добрими рука
ми. Для свого єдиного малюка. Обличчя його в такі хвилини ставало 
замріяне, лагідне і м’яке. Я любила дивитись на це щораз нове обличчя.

— Що сказали лікарі?
— Ангіна,— прошепотіла вона.— Було до сорока градусів.
— Ходім!
Жінка підкорилася, її плечі й досі тряслись. Коларов узяв дружи

ну під руку, тоді раптом щось пригадав— кинув до Братинова:
— Глянете там на моєму столі. Коли б ви знали, яку я цифру до

був! Такої ми з вами вчора навіть не сподівались. Аж не вірю власним 
очам!..
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Тривога стерлася з його обличчя, він знову на мить про все забув. 
Жінка навіть перестала плакати, вдивившись у те майже незнайоме 
лице; в житті цього чоловіка було щось набагато більше й від неї, й від 
його почуттів до неї та до їхнього малюка.

— Ви божевільні! Обидва ви...
І побігла коридором до виходу.
— Наздоганяй! — підштовхнув Братинов Коларова, і той теж 

побіг.
Тоді я глянула на Братинова, обличчя в нього було сіре й сумне.
— Ти все чула? Тепер скажи. Ти ж так само жінка і мати. Тіль

ки правду скажи: не бійся сказати правду.
— Кожен вимірює її на свій аршин.
— Абсолютної істини не буває?
— Вона змінюється кожну мить.
Ми ввійшли до його кабінету. На столі лежали щойно отримані 

листи, заяви, ціла купа всіляких паперів та книжок. Братинов приклав 
руку до серця:

— Потроху здаю...
Він сів за стіл і підсунув до себе купку паперів. Про мене він уже 

забув. Забув і про абсолютну та відносну істини. І про роздоріжжя сум
нівів та вагань. Натомість розгорнув теку й, прочитавши листа, напи
сав на ньому резолюцію.

— Провести семінар молодих...
Він знову наклав резолюцію, нарешті підвів голову й побачив мене.
— Жаліти людину — це те саме що любити її?
Так і не діждавшись відповіді, він прочитав нового листа. Читав 

і підписував, схиливши голову над столом. «Ви божевільні!» — згадала 
я кинуті в розпачі слова. Ні, не божевільні. Просто вони не належали 
самим собі. Тому не могли належати й комусь іншому. Серце моє стис
нулося й на мить зайшлось, тепер воно стукало десь у горлянці. Озвав
ся телефон, а за ним відразу й другий.

— Гаразд. Приходьте... Я попереджу машинний зал... Триматиму 
вас у курсі справи... Коли?.. Звичайно.

Братинов підтяг до себе другий апарат:
— Слухаю!.. Алло!.. Повісили трубку.
Нарешті знову помітив мене. І мовби здивувався. Я сиділа в паль

ті, він теж і досі не роздягнувся. Тоді глянув на годинник і зітхнув. 
До початку робочого дня лишались лічені хвилини, він скинув пальто, 
повісив на вішалку, натягнув халат, його рухи були спокійні і впев
нені, цими рухами завжди починався робочий день. Тепер Братинов 
думав уголос:

— Я все життя вважав, що мушу насамперед бути корисний лю
дям. Віддавати їм свої сили й свої знання. Я знаю, мене люблять да
леко не всі. Щоб тебе всі любили, треба одного: бути м’якотілим. А я 
відповідаю за кожного зокрема, за його досягнення в роботі. Ми зв’я
зані спільним ланцюжком, і наша істина теж спільна. Так чи ні?

І знову не діждався моєї відповіді; на всі запитання Братинов 
уже відповів сам, я б не змогла нічого додати чи виправити, та й він 
був певен своєї правоти. Робочий день почався.

Сашину доповідь уважно слухали всі. Саша перейняла одну мою 
ідею, ще не ясну й не випробувану до кінця; я цю ідею відклала була на 
потім, оскільки зібрався надто великий матеріал. Координування авіа
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транспорту й авіапортів, урахування всіх змінних і постійних факто
рів, планування пасажирських перевезень на кілька років уперед, коли 
зважити, що авіапарк зростатиме рік у рік. Дуже складна проблема.

Колеги перезирнулися і втупили очі в стіл.
~ — Недева, хіба це не ваш проект? — гостро запитав Тончев.

Я не відповіла йому. Сиділа й дослухалась ударів власного сер
ця, яке роздробилося й стукало і в голові, і в ногах та кінчиках пальців.

— Так...— промимрила Саша,— але ж я думала, що аерофлот...
— Пропозиція не має нічого спільного з вашим проектом. Чи не 

краще перенести обговорення на інший день? — Братинов по черзі 
глянув на кожного.

Коларов кивнув. Ілчев мовчки схилив голову. Юра дзвінко ска
зала «так».

— Одну хвилинку... Але ж...— Саша зашарілася, мимоволі гляну
ла в мій бік.— Я вже розробила методику. А тепер...

— Запишіть до протоколу,— Братинов її навіть не чув.— Нехай 
працює за програмою, розробляє проект, але під керівництвом Неде- 
вої. Спершу треба зібрати потрібний матеріал. І коли все буде підго
товлено, хай доповість.

Пламен потроху надолужував згаяне. І хоч інколи він знову про 
все на світі забував, але я не боялась йому нагадувати. Двійку ви
правив на «три», контрольну зробив на четвірку. Під оцінкою здиво
вана вчителька дописала червоним олівцем: «Можеш краще». Моєї
допомоги Пламен уже не уникав. Богдан приходив додому щодень ра
ніше, тепер він теж схилявся над синовим столом, і рука його довше 
затримувалась у Пламеновій чуприні, досі цього не було. Син вдячно 
поглядав на батька. Пламен змінювався на очах. Після тієї ночі мої 
стосунки з Богданом кращими не стали, на відверту розмову ми так 
і не спромоглись. Він не вибачався, знав силу всемогутнього часу й че
кав. Мало не щовечора приносив мені якийсь подарунок, недбало ки
дав на моє ліжко й нічого не казав. Я силкувалась не помічати пода
рунків, але барвистий шарф був такий гарний і пухнастий, а довга спід
ниця просто вразила мене своїми лініями та багатством відтінків чор
ного й темно-зеленого, які тонко повторили народний мотив, що ді
йшов до нас первозданно свіжим через роки та покоління.

І так майже щодня. Одного ж вечора він приніс великого стінно
го годинника, який почорнів од давності й навряд чи йшов. Я тільки 
раз глянула, й Богдан мене зрозумів — одніс його до свого кабінету. 
Я пішла за ним. Богдан довго шукав місця: у простінку серед полиць 
і шаф, перевантажених книжками та каталогами, й просто серед кни
жок, і під портретом свого улюбленця Райта з його «Віллою на водо
спаді», приміряв і до хмарочоса Корбюзье, заввишки п’ятсот чи шіст
сот метрів, якого навряд чи й зведуть коли,— інженери ще довго вира
ховуватимуть фундамент під таке диво. Тоді видобув химерної форми 
ключа, встромив і заходивсь поволі накручувати.

— То ця антика йде? — Я щиро здивувалась.
— А що — зацікавило? й д е — Він усе ще накручував.— Та як іде! 

За добу поспішає на годину. І чим довше живе, тим дужче поспішає.
. — Навіщо ж ти тоді його приніс?

— Навіщо?! — Богдан аж почервонів, але й цього разу стримав
ся.— Тобі завжди бракувало трохи безумної широти. Бодай трохи,—
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повторив він.— Але мені й так подобалось... Бо я не хотів... бути схо
жим на Райта. Перестрибувати на двісті років уперед. Чи може, я саме 
за це його й полюбив?

— Цього я ніколи не могла зрозуміти: що ти в ньому знайшов?
— Багато дечого,— сказав Богдан.— В його архітектурі я поба

чив мотиви нашого Відродження. Він один з перших звернув увагу на 
наших давніх майстрів. Це підносить моє почуття власної гідності.

— Щодо згаданого почуття, то в тебе його й так надміру...
— Я б не сказав...— Богдан меланхолійно покрутив головою.— 

Швидше навпаки. Принаймні зараз... Але це ти навряд чи збагнеш.
Я не могла збагнути, лише знизала плечем, постояла мить і ви

йшла з кабінету. Відстань між нами знову зросла. І ми рухались по 
квартирі, мов сліпі й глухі, наче рибки в різних акваріумах.

А потім Богдан зліг. Змінив тактику чи справді перевтомився? 
Доктор Янев поважно діставав стетоскоп, а я думала про Богданове 
серце: невже й справді болить? З доктором вони були давні приятелі — 
ще з тих туніських часів, їх єднали три роки спільних чоловічих спога
дів. Може, доктор Янев сам усе зрозумів? Вони довго розмовляли й 
пили каву. Янев мене навчав, як доглядати хворого. Головне — цілко
витий спокій, підкреслив він. Я слухала мовчки. Це було зрозуміло й 
так. Відтоді підходила до ліжка навшпиньках, але він ледве чи й по
мічав мене, заклопотаний власними думками. Отак ми мовчки й жили, 
я намагалась його не турбувати, ходила на роботу й на базар, допо
магала Пламенові з математики, ввечері ми збиралися втрьох коло те
левізора й сиділи годину або дві, а потім довго не могли заснути, 
втупившись у стелю або вікно, а за стіною щотридцять хвилин озивався 
старий годинник, відбиваючи час, який безповоротно летів у вічність. 
Лежачи отак, я починала відчувати, що вибухну й розірвусь. Від довго 
стримуваної ніжності, від невимовлених слів. Од самотини.

З Братиновим я бачилась тільки за своїм робочим столом. Він ча
сто підходив і заглядав через плече в мої розрахунки, а коли щось 
було не так, підсовував стілець і сідав поряд. Коли ж помилок не 
було, він мовчки проминав мене й ішов до Ангелова. Саша підкли
кала його сама, починала про щось розпитувати, але Братинов чем
ненько втікав до когось іншого. Після останньої наради він уникав її. 
А сьогодні сів біля мене, підсунув собі аркуш і великими круглястими 
літерами написав: «Чекатиму на тебе вдома. О сімнадцятій нуль-нуль». 
Я розгубилась, обернула голову в його бік, але він уже встиг підве
стись і йшов до Коларова. їхнім дискусіям не було кінця.

В обідню перерву я зустріла біля кафе-кондитерської Радину. Ми 
не бачилися дуже давно, хоча це була моя найближча подруга. Я 
стисло розповіла, яку кашу заварила. Важливо не тільки те, що саме 
зроблено, сказала мені вона, а й хто до цього причетний. Маєш сили 
сплатити за все? Маєш сили все логічно викінчити? Не так просто роз
лучатися з людьми, яких любила. Навіть коли б тобі здалося на мить, 
ніби ти перестала їх любити,— кохання буде з тобою до кінця твоїх 
днів. Ти мене розумієш? На цій непочатій історії належало б поставити 
хрест. Просто набратись духу та й поставити. Як ти на це? Я тебе доб
ре знаю, ти не належиш до тих, що бояться чужого осуду, але така не
залежність урешті позначиться й на тобі самій. Незалежні люди дуже 
вразливі. Особливо жінки. Ти це знаєш?

Я навіть не думала про таке. Радина поволі сьорбала каву. Волос
ся спало їй на одне плече, але вона й не ворухнулася, задумливо пере-
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сувала чашечку по столі. Своею зачіскою вона мені нагадувала одну 
з мадонн Леонардо — не пам’ятаю яку. Відколи Радина розлучилася 
з чоловіком, я рідко бачила посмішку на її вустах. Думаю, вона й досі 
його кохає й кохатиме все життя. Я мусила б йому пробачити, щоразу 
казала вона мені. Це її тепер страшенно мучило. За той вчинок не вар
то було правити таку ціну, тепер каюсь. Він мене кохав, просив про
бачення, але я затялась: дуже довго зволікала з отим пробаченням. Чу
ючи від неї ось таке, я оплакувала колишню горду Радину, яку знала 
давно. Вона нещодавно захистила кандидатську дисертацію, доцент, 
але посміхалася щоразу рідше. Якщо він справді тебе любив, то чому 
пішов до іншої? Ти погано знаєш чоловіків, одказала Радина, вони раз 
по раз повинні доводити свою зверхність або правоту. Невпинно.

Я справді не знала чоловіків, просто не мала часу вивчити їхню 
природу. Намагаюсь надолужити бодай тепер. І виходить? Чи знову ні? 
Кохання може й охолонути. Але залишиться дружнє тепло, спільна ро
бота й спільні інтереси.

— І все-таки я не певна одного...
Радина замовкла, щоб я могла здогадатися сама, чого вона все- 

таки не певна, здогадатись і виважити кожен щонайменший нюанс. 
Вона дивилася на чашку з кавою, голос жодного разу не зрадив її, не
наче Радина говорила про абсолютно буденні речі. Вона не квапила 
мене, навіть не дивилась на мене. Але я відповіла:

— Якщо не піду сьогодні, шкодуватиму все життя...
, Радина посміхнулася:

— Ну, що ж, спробуй. Іди. Ти завжди полюбляла ефектні жести. 
Хоча є ще безліч усіляких дуже важливих понять. Твоя і його кар’єра. 
Ваш син. Є над чим посушити голову.

Високі слова. В мене від них аж у попереку крутило. Моя подруга 
підвелась. Просто й звичайно, неначе нічого не радила мені. А поба
чення було призначено на п’яту.

Настала й п’ята година дня. Я йшла до його будинку. Братинов 
зник ще в обід, мав лекції в університеті й попередив Коларова, щоб 
не ждав. Коларов подзвонив дружині: добрих три місяці не були в 
кіно, а дружина на нього й досі сердилась — іще з того дня. В чомусь 
вона має слушність, подумала я, можливо, й Богданові часом хочеться 
в кіно, але мені за роботою ніколи не спало на думку спитати його про 
це. І раптом я вперше за ввесь останній час подумала, що причиною 
всієї нашої драми могла бути і я: десь ми з Богданом взаємно роз
минулись. Хоч би як ти вчинила тепер, сказала мені Радина, однаково 
винна будеш ти. Чого я тільки не наслухалася, коли суд нас розлучав, 
хоча винним був Павел... І Радина розревлась. Я хотіла її чимось уті
шити, але не знайшла слів. Факти виявилися жорстокою річчю. Пере
ламай себе й не піди, шепотіла Радина, коли я вже піднялася йти, ти ж 
любиш свою роботу, й сина теж, мабуть, іще кохаєш і Богдана, забудь 
усе, ти завжди вважала себе сильною людиною, доведи це тепер!

Лишилося п’ятдесят кроків, на розі продавали газети й зібралась 
ціла юрма, лишилося тридцять кроків, з вітрини книгарні на мене ди
вились обкладинки знайомих книжок, лишилося двадцять п’ять кро
ків, на балконі по той бік стояла жінка й осудливо міряла мене пог
лядом з голови до п’ят, залишилося п’ятнадцять кроків, попереду йшли 
дівчина з юнаком, вони закохано дивились одне на одного й усміхали
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ся, нічого незвичного не було, тільки кроків лишалося хіба з десяток, 
я мимоволі глянула через плече, ще не пізно було повернутись, але 
слідом за мною дибав якийсь чоловік, і я попленталась далі, звертати 
вже не було куди, та я й зроду не верталася з-серед дороги, напевно, 
він уже побачив мене, десь тут мали бути його вікна, я ввійшла до 
під’їзду й піднялася сходами до його дверей, але щойно потяглась паль
цями до дзвоника, як двері самі розчинилися й на порозі виріс він, ус
міхнений і щасливий.

— Нарешті ти! Як же довго...
Він обережно взяв мене за лікоть і перевів через поріг. Ми ввійшли 

до холу. Братинов на мить спинився біля дверей, а я стомлено сіла в 
крісло. Ці кількадесят метрів дороги виснажили мене. Давні горіхові 
меблі були витримані в стилі барокко, їм не зашкодили мода й час.

— Після смерті батьків я тут нічого не змінював,— сказав Брати
нов ще біля дверей.— Це створює ілюзію, ніби тато ось-ось пересту
пить поріг, а я вас одне одному відрекомендую, за ним придріботить 
мама й поцілує тебе.

Він налив у дві чарки віскі й приніс льоду. Кришталеві кубики па
дали зі срібних щипців і вдарялись об дзвінке скло. Братинов сів на 
канапі й глянув на мене. Він не давав волі словам. У цій кімнаті мов
би сконденсувалось мовчання всіх останніх місяців і моя та його схви
льованість, тривожне очікування якихось змін, після чого відстань 
між нами одразу зникне. Але Братинов і тепер нічого не казав. Ми 
обоє мовчали. На моє крісло падала мерехтлива тінь. У скісних проме
нях люстри його усмішка здавалась прозорою. Наші погляди злились. 
Я почула свій власний голос, нехитра сповідь звільняла від непосиль
ного тягаря, всі дотеперішні зв’язки порвалися, люди й речі набули 
інших обрисів і ваги. В мене ніколи не було дитинства, я не пам’ятала 
батьків, вигляділи чужі люди, а невгамовна жадоба людської ніжності 
переслідувала мене все життя, я хотіла любити, мріяла про сім’ю... Роз
повіла про Богдана, який несподівано відчув, що закохався, про наші 
побачення та перші роки подружнього життя, і про сина Пламена, який 
нас не зв’язав, про Богданову роботу, про його мандри та про те, як він 
цілком віддався своїй архітектурі, забувши про нас... Я розповідала, 
блукаючи поглядом по стіні, коли раптом у темних проміжках серед 
картин побачила щось таке, чого не помічала досі. Й мимоволі підве
лась. Добре знайома гравюра відбила в мені бажання говорити. Я 
підійшла ближче до затемненої стіни, втупивши очі в моторошну кар
тину. І тепер те, що раніше здавалося лише натяком і здогадом, набуло 
несподіваної чіткості й конкретних рис. Братинов теж підійшов і спи
нився трохи позаду.

— Бере за живе, правда? Цю гравюру я випадково відкрив. Ми
нулого року. В одному празькому ательє. Оригіналу не дістав — це ре
продукція. На жаль. Бо в цьому домі все тільки справжнє...

Він говорив слова, які я вже чула раніше, хай чимось і відмінні 
од отих, але неймовірно схожі слова про поняття та величини, непорів
нянні з людським життям, здатні переважити особисте щастя в ім’я 
чогось більшого; слова про старіння й смерть, які рано чи пізно зруй
нують людину, перетворять її в пісок, але значущість людської праці 
вища за ту невблаганну силу, за той сипучий пісок, і рятує від піску 
найкращі якості людини, й вона здобуває безсмертя серед прийдеш
ніх поколінь. Я припала обличчям до плеча Братинова, що тепер ста
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ло не тільки його, а й Богдаиовим, знайомим, рідним плечем, воно в 
останні роки віддалялось од мене й ближчало, це тлінне й дуже плече, 
яке ховало в собі витривалість і силу, здатну нести свій хрест, він те
пер ставав і моєю важкою ношею, яка спонукала мене ступати з нею 
вперед, падати й знову підводитися, щоб нести людям ношу такої пот
рібної їм доброти. Тепер отой пісковий годинник не виповнював серце 
жахом. Руки Братинова підносили мене над морем людських радощів 
і журби, пісок часу не стер ніжності з рук цього самітника, вона тільки 
спала в ньому й тепер спалахнула живим теплом, прозрінням істини, 
здатної породити біль і життя. Я відчувала, що це лише мить, яка біль
ше не повториться й не повинна повторитись, бо я заглянула в коло
дязь неймовірної глибини, на дні якого жевріла тільки одна зірка. А 
Братинов говорив і говорив, неспроможний спинитися, казав мені ті 
слова, яких я так довго чекала, які були мені потрібніші за хліб і сіль. 
Та я розуміла, що ці слова вже нічого не змінять і нічого не додадуть, 
інакше повторилося б уже давно пережите, знайоме з інших часів, 
замкнулося б нове коло, хай навіть тричі золоте, а таки коло, а я ж 
усе життя намагалась вийти з тих зачарованих кіл, здобути волю й не
залежність, як і ці двоє чоловіків, навпрочуд схожі один на одного, 
мов дві краплі води, бо різнились тільки якимись деталями, хіба кольо
ром волосся та очей, жестами й звичкою говорити, фахом та обрани
ми шляхами до мети... Братинов говорив далі, зв’язуючи нас воєдино, 
болісно шукав найточніших висловів, досі ще не вимовлюваних слів, 
які, проте, вже не знаходили в мені відгуку, бо я тепер знала те, чого 
не помічала раніше.

— Я це тобі кажу, щоб ти спробувала зрозуміти, збагнути мій 
стан. Я ціле життя шукав .жінку твого типу. Тепер знайшов. Жінку, 
яка б розуміла мене. І співчувала. І щоб не дорікала за те, що інколи 
бракуватиме часу для неї. Я спершу тебе уникав. Думав, що ти не 
відрізняєшся від інших жінок... Потім побачив свою помилку, але ще 
довго намагався перебороти себе. Звести свої почуття до простої друж
би. Вони мене перемогли. Тепер усе залежить від тебе. Буде так, як 
ти вирішиш...

Я спробувала заперечити йому, але він рішуче не дав нічого ска
зати.

— Почекай. Зараз не треба. Ще не настав час.
Він був ладен чекати. Місяць або й рік. Скільки Завгодно. Хоч і ціле 

життя. В цьому домі все було довговічне й справжнє. Вміло чекати й 
переборювати час.

Жовтневе небо мене гнітило. Потяглися сірі нескінченні дні. Я ля
гала пізно й рано прокидалася. На шибки осідала важка імла. Вона 
снувалась крізь відчинене вікно й насичувала все липким холодом. Зе
лене вічко радіоли було розпливчасте й бліде. Низький чоловічий го- 
лось читав новини. Посеред спальні стояв Богдан:

— Доброго ранку!
Голос його оптимістично дзвенів. Богдан з незворушним вигля

дом одягався. Крізь напівстулені повіки він здавався зовсім худень
ким і струнким. Доктор Янев ще не дозволяв йому вставати з ліжка, 
але Богдан спокійнісінько вдягнувся й попростував до дверей. Неза
баром рипнули двері його кабінету. Я схопилася й босоніж вибігла за 
ним. Він уже стояв над креслярською дошкою, але почув мене, під
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вівсь і запитливо глянув. Старанно розіпнутий ватман ще незаймано 
білів, але кубики й паралелепіпеди макета дивно попереміщувались. У 
тому безладді вже відчувався якийсь ансамбль.

— Але ж доктор Янев...— промимрила я.
— Знаю,— махнув на мене Богдан.— Але я так більше не можу.
— Так...
Він нервово поворушив кубиками, й ансамбль змінився просто на 

очах. Богдан наче забув про мене. Але він не забув.
— Ти всі оці дні чекала, що я вибачуся за той лист? Ну добре,— 

сказав Богдан.— Прошу вибачення.
Я не зводила з нього очей.
— Уже не треба.
Богдан нічого не зрозумів. Або зрозумів неправильно. Білий кубик 

вислизнув з його пальців і впав на макет. Він сягнув по ту річ рукою, 
напівобернувшись до вікна, і я виразно побачила його обличчя. Воно 
було виснажене й бліде.

— Мене тоді підвели нерви,— мовив Богдан.— Хоча я мав би 
знати, що в тому листі брехня. Ти на таке не здатна.

— Чому?— Я навіть образилась.
— Бо ти... Я вже тобі казав це одного разу... Просто тобі бракує 

краплі безумної широти.
— Не завжди бракує,— заперечила я.
Богдан глянув, шукаючи в моїх очах того, на що я натякала. 

І згадав:
— Був лише один випадок. Коли ти поїхала з Тунісу й більше не 

повернулася туди.
— То було через Пламена,— знову заперечила я.— Він був змал

ку хворобливий.
— Е, ні. Швидше через роботу, якої в тому спекотному Сусі я так 

і не зміг для тебе знайти. Я спершу злостився, а тоді охолов — спро
бував поставити себе на твоє місце.

Богдан довго мовчав, машинально переставляючи кубики, що те
пер не складалися ні в який ансамбль, пальці в нього дрібно тремтіли, 
коли він знову заговорив:

— Яв Сусі почувався дуже самотнім.
— Не відчувала цього з твоїх листів. Ти писав переважно про лі

карню, яку проектував, про бібліотеку та школу, над якими вже зво
дили дах, про літню резиденцію для губернатора, про арабську архі
тектуру та східний стиль...

— Хотів тебе зацікавити своєю роботою, довести всім, що вона 
для мене так само важлива, як для тебе твоя.

— А чи не більше? Я мати сім’ї, тож мусила знайти якусь рівно
вагу між роботою й сином, між роботою й главою сім’ї. В ті роки мені 
було дуже важко, та й тепер теж...

Ми замовкли. Годинник не давав забути про час, рівно за тридцять 
хвилин я мусила бути в Обчислювальному центрі. Дзвін годинника на
гадував гонг. Запала якась дуже дивна тиша — звуки в ній завдавали 
ран. Богдан не витримав:

— Чого ж мовчиш?.. У тебе зараз такий вираз, аж мене розбирає 
жах.

Я відчувала — нерви мої здають.
— Не досить естетичний, як на твій витончений смак? Чим тобі не 

до вподоби мій вираз?
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— Ти нагадуєш суддю, що читає вирок. А чи маєш право на це?
Богдан знайшов у шухляді сигарету, поторохтів сірниками й на

решті прикурив, щоки в нього глибоко запали, обличчя оповив сизий 
дим, нараз відгородивши його від мене.

— Ти стала не така. Дуже змінилась останнім часом,— видихнув 
Богдан.

— Справді змінилась,— визнала я.— Але курити не треба. Доктор 
Янев заборонив.

— Мені абсолютно байдуже...— Він машинально лапнув білі пла
стикові кубики, тоді спробував зосередити всю увагу на них.— Уже за
пізно? Скажи: тепер уже надто пізно?

Богдан чекав, запитуючи самими очима: «Я ще потрібен тобі? Ми 
обоє давно сформовані люди, в кожного попереду своя мета. Чи хочеш 
ти мати поряд себе такого, як я є?..»

— Не забувай одну обставину,— поволі проказав Богдан.— У нас 
є Пламен, і він не може жити без нас обох.

— Не може жити без тебе! Хіба ти не сам його до цього привчив? 
Це ти знаєш не гірше від мене...

Мені знову згадались образи від тієї їхньої «застільної гри», я ні
чого не забула, пам’ятала вираз Пламенових очей, і гримасу на його 
обличчі, й оті його слова... Я рвучко обернулась і, переступивши босими 
ногами через поріг, сердито хряпнула дверима.

Для мене це був дуже важкий день. Приходили й ішли люди, годи
ни ледве тяглись, аркуші виповнювались новими цифрами, кожна циф
ра означала точну величину, не так, як люди, в яких несподівані доро
ги й невідомі почуття. Я цілий день чекала Братинова, та він так і не 
зайшов до нас, його в Обчислювальному центрі навіть не бачили. І 
ввесь цей день у мене було відчуття, що я десь у чомусь припустилася 
помилки, що завинила перед кимось або чимсь, ошукала когось такого, 
хто на це зовсім не заслужив, когось гірко образила, не маючи до того 
жодних підстав, сама себе скривдила.

Вогонь у каміні палав. Пламен підсунув крісло до вогню й гортав 
якусь книжку. Я заглянула здалеку йому через плече, але то виявилась 
не книжка. Щоб не потурбувати його, я ступала майже навшпиньки,, 
та він таки почув мене. Я підійшла й стала біля крісла. На колінах у 
нього лежав розгорнений альбом, фотографії, але не людей, а будинків. 
Пламен одну по одній перегортав сторінки.

— І це все батькові роботи?
— Авжеж,— почули ми раптом Богданів голос. Богдан скромно ту

лився біля дверей.— В цьому альбомі лише здійснені проекти. А є й чи
мало таких, які ще не реалізовано.

— Ти справді працював за трьох!..— Я сама була здивована.
— Було таке...— Богдан сумовито хитнув головою.— А що: нареш

ті й ти помітила? Я довго чекав цього... Кожен мій задум набув кон
кретної форми: в сталі, бетоні й склі. В надійній і міцній плоті. Бу
динки живуть довше за людей.

Пламен тихо вислизнув із кімнати: в передпокої хтось дзвонив. Бог
дан провів сина очима й рвучко вхопив мене за плечі:
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— Невже я мушу говорити тобі й такі заяложені словеса?..— Я 
відчувала на щоці його подих: — Тоді я скажу!.. Люблю тебе й не можу 
без тебе жити!.. Чула все? Тепер ти задоволена? Я давно цього не ка
зав...

Можливо, коли б він сказав ці слова раніше, то все було б тро
хи не так...

Ота копенгагенська фірма вже двічі відкладала нашу з Коларовим 
поїздку, нарешті зважилася прийняти нас обох. Ми сиділи в кабінеті 
Братинова й слухали настанови. Він був неуважний і часто замовкав — 
таким я його бачила чи не вперше. Братинов раз по раз шукав моїх 
очей, а тоді хутко відводив погляд. Про оту розмову навіть не натяк
нув, але після повернення з-за кордону я мусила дати відповідь. Хоча я 
вже все зважила до дрібниць, і від того мені млосно стискалося серце. 
Я переконувала сама себе: час усе поставить на належне місце, ква
питися не слід...

Богдан не поїхав зі мною до аеропорту. Він досі зроду мене не про
воджав. Я ненавиджу аеровокзали, сказав він, там люди розлучаються. 
Чому ж: і стрічаються після розлуки, заперечила я, до того ж ти не по
винен усе це ненавидіти, бо сам проектував усілякі вокзали та порти, 
а скільки доводилося виходити в чужих портах з цікавістю й сподіван
ням чогось незвіданого? То абсолютно різні поняття, буркнув Богдан, 
одне діло їхати самому, й зовсім інше — виряджати когось, а самому 
лишатися. Але ж майже завжди лишалась я! Справді, здивувався він, 
усе залежить від точки зору... А коли так, дивись на мене з різних то
чок, сказала я. А ти на мене?.. Він не доказав, і запала гнітюча мов
чанка. А знайдеш у собі сили? Я не зразу відповіла. Спробую...

Ось так.
Уранці він побажав мені щасливої дороги, звелів берегти себе, між 

іншим розповів про кілька випадків наглого викрадання вчених, потім 
поцілував, як уже не цілував хтозна-відколи. І відразу ж зник, щоб не 
впасти в зайву сентиментальність. А потім зі своєї кімнати вибіг син. 
Прощання з Пламеном було зовсім інше. Останній місяць ми з ним тіс
но зійшлись. Займались наче самою математикою, а розмовляли про 
безліч усіляких речей: це навіть для мене було несподіванкою. В Пла- 
менові прокидалась мандрівна батькова кров, тепер він просив мене 
якнайбільше фотографувати, кожну вулицю й кожен цікавий палац, 
кожну визначну пам’ятку, найдокладніше пояснював принципи витри
мок і діафрагм, по кілька разів повторюючи одне й те саме, недовірли
во зиркаючи з-під брів, нарешті вручив мені цілий список замовлень — 
сімдесят один пункт— і вдруге завагався: чи все я зроблю? «Коли б 
це їхав тато...» Авжеж, батькові Пламен довіряв більше, Богдан зро
бив би для нього все. Але ги вже постарайся, сказав син, буду тобі 
страшенно вдячний. Аж отак?.. Мені стало смішно, але я подумки пок
лялась: перекину все догори ногами, а таки виконаю кожен отой пункт. 
Пламен схилився дуже низько, щоб я не могла поцілувати його. Він не 
терпів подібних ніжностей, і я тільки розкуйовдила йому чуб. Хотів 
здаватися мужнім, як Богдан, і попрощатися зі мною теж без сенти
ментів.

Сонце залило ввесь аеропорт, отаке сонце в листопаді, чи не диви
на, сказала Саша, вона теж прийшла проводжати нас, воістину дивина.
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Під холодним промінням смагли довгасті лайнери, пасажири теж грі
лися за склом дверей. Посадку ще не оголошували, й Саша буквально 
силоміць потягла мене до кафе: випити по чашці кави. Ми сіли за сто
лик під вікном, і вона вхопила мене за руку:

— Даруй... Ти ж була відмовилася від тих розробок, а потім обер
нулось так...

— Не варто про це балакати.— Я випручала руку й глянула у вік
но. Ми поспіхом ковтали гарячу турецьку каву, мені не сиділось у цьо
му незатишному кафе.

— Ось ти й відлітаєш. Тепер тобі неважко буде забути Бра...
— Сашо, не треба про це.
На віях у неї забриніли сльози, мене аж звело. Саша дістала темні 

окуляри й сховалася за ними. Вбіг Коларов з теками в обох руках:
— Оголосили посадку, а ти й досі тут!..
Підійшов Братинов, усі підвелись, він узяв мене під руку, і ми гур

том посунули до дверей.
— Матимеш досить часу на роздуми. І коли зважиш остаточно все, 

вороття більше не буде. Тож дивись! — Він стиснув мене за лікоть. Я 
хотіла відповісти йому, але він застережливо хитнув головою.— Не по
спішай. Ти повинна все зважити на відстані. Якщо ж тобі забракне 
власних сил — спитай поради в котроїсь машини. Запрограмуй нашу 
ситуацію і спитай, ти ж добре знаєш: програмуванню піддається бук
вально все. Електронний мозок об’єктивніший від людського, супероб’єк- 
тивна голова, здатна відповісти «о’кей» або «сорі»...

Тільки не це! Хай навіть я помилюся, але тільки не це!.. Я не гір
ше від нього знала: на ЕОМ не впливають жодні почуття, холодний 
машинний розум усе враховує, все до найменших дрібниць, він просто 
неспроможний помилитись. Та я б ніколи не звернулася за порадою 
до ЕОМ, хай живе тричі недосконала людська суб’єктивність!.. Але ж 
він зараз і слухати не хотів. Навіть вирок волів би прочитати на пер
фораційній стрічці. Для себе він вирішив усе, тепер надавав слово мені 
та часові.

Але час не стояв. Стюардеса вже квапила пасажирів. Ми прощали
ся офіційно й без зайвих слів, як і належить давнім колегам по роботі, 
які спільно переживали гіркоту невдачі й радість перемог. У Братинова 
була дужа й тепла долоня, останній погляд його сказав усе; Братинов 
стиснув руку Коларову, легенько поплескав його по плечі, й ми руїни чи 
за голубою стюардесою. Саша дріботіла збоку й бажала нам усіляких 
благ. Трап їхав за пасажирами, провідниця граціозно пливла.попе
ред нас, лунко цокаючи високими каблучками, й заохотливо посміха
лася до всіх, щоб не відставали. Я нарешті ступила на трап, Коларов 
був уже нагорі й озирався до мене. Я теж піднялась і глянула вниз.

І зовсім несподівано побачила в натовпі Богдана. Поряд з Богда
ном стояв наш син. Вони махали мені руками, притиснувшись плечем 
до плеча. Куди ж поділись Богданові теорії, подумала я, але тільки 
всміхнулася. Братинов і Саша стояли майже біля них. І теж махали 
мені руками.

До горла підкотив клубок, та я не повинна була зараз ні про що 
думати. Ні про що.

Я лише підняла руку й помахала. З

З болгарської переклав 
Іван Б ІЛ И К
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РЕГІДИМ
А в Америці відбувалися великі зміни. Президентом став Уїльям 

Говард Тафт, який вступив на посаду, важачи триста тридцять два 
фунти. По всій країні чоловіки стали дуже дбати про себе. Досі во
ни дудлили кухоль за кухлем пиво, з’їдали за один раз цілу хлібину 
й у величезній кількості поглинали заливні тельбухи. Славетний Пір- 
понт Морган щодня з’їдав обіди із семи-восьми страв. На сніданок йо
му подавали біфштекси та відбивні котлети, яйця, млинці, смажену ри
бу, булочки з маслом, свіжі фрукти з вершками. Знищення їжі стало 
символом успіху. Опасисте черево — ознакою чоловіка в розквіті жит
тєвих сил. А жінки помирали в лікарнях від розірваних сечових міху
рів, переобтяжених сердець та запалення спинного мозку. Почалося 
справжнє паломництво на води та до сірчаних джерел. На цих курор
тах проносне вважали кращим засобом для апетиту. Америка смерділа. 
Та по переїзді Тафта в Білий дім усе змінилося. Його велика туша 
стала в уяві американців ніби апофеозом цього типу людини, і мода 
відразу повернулася у зворотний бік. Тепер товстими залишилися бідні 
люди.
Продовження. Початок див. «Всесвіт» № 9.
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У цьому та й не тільки в цьому Евелін Несбіт навіть випереджала 
свій час. її колишній коханець Стендфорд Уайт був огрядний, як і 
вимагала мода, її чоловік Гаррі К. Toy також був досить опасистий, а 
от Молодший Материн Брат, черговий її коханець, був тонкий і пруж
ний, як молоде дерево. Вони кохалися неквапом, віддавались одне од
ному до солодкої знемоги і вже не мали про що говорити поза ліжком. 
Евелін ніколи не могла відмовити чоловікам, котрі обожнювали її так 
палко. Разом із Молодшим Материним Братом вона блукала по ниж
ньому Іст-Сайду, розшукуючи Тате з дівчинкою. Квартира на Хестер - 
стріт виявилася порожньою. Евелін винайняла в домовласника ці кім
натки і годинами сиділа біля вікна, яке виходило у вентиляційну шах
ту. Як сліпа, мацала ковдру, тарілку, всякі дрібнички і починала пла
кати. Молодший Материн Брат заспокоював її на вузькому ліжку.

Коли почався процес над Гаррі К. Toy, репортери сфотографували 
Евелін біля будинку суду. У залі, куди репортерів не допускали, її ма
лювали художники від ілюстрованих журналів. Вона чула, як поскрипу
ють сталеві пера. Евелін стала на місце свідка і розповіла свою істо
рію, почавши про свої п’ятнадцять літ. Вона високо гримала голову, 
її вбрання відзначалося бездоганним смаком. Після її виступу в суді 
в Америці з’явилася перша богиня сексу. Це дуже добре зрозуміли дві 
категорії людей. Одну з них складали бухгалтери-експерти та промис
ловці готового одягу, які мали також власні геатри для показу кіно 
або, як це тоді називалося, рухливих малюнків. Декотрі з них помітили, 
що газети з обличчям Евелін на першій сторінці краще розходяться. 
Тут діяв своєрідний психологічний .закон: коли людина, пов’язана з 
сенсаційною подією, притягувала до себе увагу публіки, то ставала для 
неї уособленням якоїсь однієї людської якості. Підприємцям спало на 
думку, що таких людей треба шукати, не сподіваючись на сенсаційний 
випадок. Це дало б змогу значно збільшити прибутки від показу кіно. 
Отак Евелін стала прототипом секс-бомби та кінозірок від Теди Бари 
до Мерілін Монро. Другу групу людей, які усвідомили важливість 
Еоелін, складали профспілкові лідери, анархісти та соціалісти; усі 
вони правильно передбачили, що в недалекому майбутньому вона стане 
більшою загрозою для інтересів робітника, ніж шахтовласники чи ста- 
лепромисловці. Так Емма Голдман, виступивши в Сіетлі перед місце
вим комітетом І. Р. С, сказала, що Евелін Несбіт — дочка робітни
чого класу, і її життя — наочний доказ використання багатіями бід
няцьких дочок і сестер задля власної втіхи. Аудиторія довго й грубо 
реготала, лунали непристойні вигуки. Потому Голдман послала Евелін 
листа, в якому писала: «Мене часто запитують: «Чому маси дозволяють 
визискувати себе жменьці людей?» А я відповідаю: «Бо їх переконують, 
що вони також можуть стати багатіями. Робітник купує газету з твоїм 
обличчям на першій сторінці і несе її додому, де чекає на нього зму
чена, виснажена роботою дружина з набряклими венами на ногах, і 
мріє він не про справедливість, а про те, як забагатіти».

Евелін не знала, як їй ставитися до всього цього галасу. В суд! 
вона давала свідчення, як і було домовлено. Всюди з’являлася з роди
ною Toy і всім своїм виглядом та поводженням давала зрозуміти, що 
вона віддана дружина підсудного. Вона виставляла Гаррі як жертву 
невтримного пориву захистити свою честь і честь своєї молодої дружи- 1

1 Індустріальні робітники світу — революційна профспілкова організація в США, 
створена 1905 року.
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ни. Виступала бездоганно. Чула, як поскрипують сталеві пера. Юристи 
в окулярах та целулоїдних комірцях погладжували вуса. Усіі в залі 
суду були в чорному. Евелін зачудовано дивилася на масу людей, що 
тільки й живуть такими скандальними справами, як оця. Судді, адво
кати, бейліфи ', полісмени, наглядачі, присяжні — усі знали, що їм 
знайдеться робота в тому чи тому судовому процесі. А пера скрипіли й 
скрипіли. В коридорі чекали психіатра, щоб засвідчити божевілля 
Гаррі. Це було єдине в захисті, проти чого він виступав. Він не міг 
переконати себе погодитися з таким висновком. Його велична матуся 
умовляла його, щоб він зробив таку апеляцію — вона боялася, що 
інакше йому загрожує електричний стілець. Даючи свідчення, Евелін 
дивилась на чоловіка. Гаррі жваво реагував на кожне її слово. Коли 
було щось чудне, він посміхався. Коли сумне *— опускав очі. Супив чо
ло, коли згадувано ім’я Стендфорда Уайта. Прибирав то розкаяного, 
то обуреного виразу. Все це змусило його зосередитись. Заходячи до 
зали або виходячи, він був спокійний і чемний, сама врівноваженість.

Одного дня Евелін спало на думку, що, може, Гаррі справді кохає 
її. Це відкриття приголомшило Евелін, і вона спробувала розібратися 
у своїх стосунках з Гаррі та Стендфордом. Чи не вперше вона по- 
справжньому відчула, що навіки втратила свого Стенні. А він би міг їй 
усе розтлумачити. Звернув би все це на жарт. Такий бо він був Стенд- 
форд — ласий і до любощів і до сміху. Вона зводила його з розуму, як 
і Гаррі. Та все ж їй було краще із Стенні Уайтом, який часто залишав 
її і йшов щось там будувати. Гаррі ж був завжди поруч із нею, бо не 
мав куди йти. Він був просто багатий, та й годі. Іноді їй до нестями хоті
лося з кимось поговорити, і єдиний, з ким вона могла відвести душу, 
був чоловік, чия смерть лежала на її совісті. Евелін написала Еммі Голд
ман листа на блакитному веленовому папері з опуклими ініціалами 
місіс Гаррі К. Toy, в якому запитувала: «Що я таке вчинила?» Відпо
відь надійшла з Каліфорнії, де Голдман збирала кошти на захист бра
тів Макнамара, яких звинувачували у висадженні в повітря будинку 
«Тайме» у Лос-Анджелесі. «Не перебільшуй своєї ролі у взаєминах цих 
чоловіків», — писала Емма.

А тим часом справа Гаррі перейшла до присяжних. Вони ніяк не 
могли дійти єдиного висновку. Було призначено ще один процес. Еве
лін знову дала свідчення, повторивши усе слово в слово, з тими самими 
жестами. Коли все скінчилося, Гаррі К. Toy помістили на невизначе- 
ний термін до лікарні Матіван для божевільних злочинців. Його ад
вокати відразу почали переговори про розлучення. Евелін була гото
ва. її ціна — мільйон доларів. Але тут на арену виступили детективи з ві
домостями про її зв’язок із Молодшим Материним Братом та іншими. 
І Евелін дала згоду на розлучення за двадцять п’ять тисяч. Вона си
діла на ліжку в готельній піжамі, яку мала невдовзі віддати, й диви 
лася на свої вечірні капці, що їх тримала в руках. Навіть пестощі Мо
лодшого Брата залишили її цього разу холодною. Вона згадала, що 
казала їй Голдман, коли вони бачилися востаннє в Нью-Йорку. «Хоч 
як багато грошей ти одержиш від Toy, це буде якраз стільки, скільки 
він захоче тобі дати. Такий уже закон багатства: що більше ці люди 
віддають грошей, то дужче вони наживаються. Отак і робиться бізнес. 
Кожен долар, який він тобі сплатив, принесе йому прибуток, а ти швид
ко розтратиш свої гроші і залишишся, з чим була». Евелін знала, що

' Бейліф — судовий пристав. (Частіше в Англії).
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це правда. Навіть те, що вона все-таки мала якийсь капітал, не тіши
ло її. Котрий-небудь чоловік прикинеться закоханим, забере в неї ці 
гроші і тільки розіб’є їй серце. Отож добре, що Голдман розкрила 
Євелін очі, намалювавши їй дві такі картини: картину жадібності, жор
стокості, голоду, несправедливості та смерті, типову для сучасного ка
піталізму, й утопічну картину щасливого і вільного суспільства, в яко
му люди порівну ділять і працю й багатство. Евелін зробила пожерт
вування на підтримку анархістського журналу Голдман «Мати Земля». 
Чутка, що Евелін Несбіт цікавиться політикою, швидко поширилась, і 
до неї стали часто звертатися. Вона давала гроші на підтримку ув’яз
нених робітничих ватажків, батькам скалічених на заводах і фабриках 
дітей. Якось байдуже роздавала вона свій тяжко набутий статок. Ніхто 
про це не знав, бо вона вимагала, щоб її пожертви залишалися в таєм
ниці. Вона забула про радість. Якось глянула в дзеркало і побачила, 
що на дівочому обличчі виразно проступають жіночі риси. її прегарна 
довга шия здавалася Евелін сухою стеблиною, на якій стриміла без
глузда голова із сумними очима повії, чиї найкращі роки вже минули. 
Як би їй хотілося пригорнутися до когось схожого на Стендфорда Уай
та! Але бачила вона біля себе Молодшого Материного Брата, що весь 
час стовбичив біля неї, як вірний пес. Він не знав, що таке комфорт. 
Не вмів піддражнити її, не вмів поговорити з нею, як з дитиною. Він не 
зміг би показати їй, як треба дивитися на діамант, не зміг би повезти 
її до ресторану, в якому їм би прислуговував сам хазяїн. Він міг би 
тільки присвятити їй життя і працювати, прагнучи задовольнити її най
менші примхи. Вона любила його, та воліла, щоб хтось із неї знущав
ся. Та й сама вона хотіла з когось познущатися, позмагатися з кимось 
у дотепності. їй кортіло, щоб хтось знову розворушив її честолюбство.

12
А що ж сталося з Тате та його дівчинкою? Після тих зборів худож

ник цілу добу просидів удома мовчки, нічого не їв, смалив одна за 
одною сигарети «Собрані» і невесело думав про свою лиху долю. Час 
від часу він поглядав на дівчинку. Пригортав її до себе і ледь не пла
кав. Тате бачив, як потроху в’яне її чудова краса від нестерпних умов 
життя. Щодня дівчинка готувала для них невибагливі страви. її рухи 
були такі схожі на рухи матері, що Тате не міг далі витримати. Він 
склав їхній убогий одяг у стару, витерту валізу, перев’язав її мотуз
кою для білизни, взяв дівчинку за руку й назавжди покинув двокім
натну квартиру на Хестер-стріт. На розі вулиці вони сіли на дванад
цятий трамвай, який ішов до Юніон-сквер. Там пересіли на восьмий і 
поїхали на північ по Бродвею. Надвечірок був теплий, і віконні шиби 
в трамваї були опущені. Лунали гудки автомобілів, видзеленькували 
трамваї, потріскували вгорі електричні розряди від дуг. Тате сам не 
знав, куди вони їдуть. Дівчинка міцно тримала його за руку і дивила
ся своїми темними серйозними очима на людські юрмища на Бродвеї — 
чоловіки в канотьє, синіх спортивних куртках та білих парусинових 
штанях, жінки в білих літніх сукнях. Різнокольорові електричні лам
почки миготіли на фасадах вар’єте, засліплюючи дівчинку. Через три 
години вони їхали в трамваї на північ по Вебстер-авеню у Бронксі. 
Місяць сховався за хмари, стало холодніти. Вони минали порослі тра
вою, незабудовані ділянки, шеренги недокінчених будинків. Кінець кін
цем, електричних ламп не стало, і дівчинка побачила, що вони їдуть
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попід цвинтарем, розташованим на схилі гори. Кам’яні надгробки та 
склепи, що бовваніли на тлі холодного нічного неба, навели її на дум
ку про можливу долю матері. І вона вперше спитала Тате, куди вони 
їдуть. Тате зачинив вікно, бо пронизливий вітер із свистом гуляв по 
хисткому скрипучому трамваї. Вони були єдиними пасажирами.

— Спи,— сказав він дівчинці.— Заплющ очі.
По кишенях та в черевиках були розтикані всі його заощаджен

ня — близько тридцяти доларів. Він вирішив покинути Нью-Йорк, міс
то, яке знівечило його життя. У той період нашої історії існувала густа 
мережа міжміських трамвайних колій. Сидячи на твердих бамбукових 
сидіннях, доїжджаючи до кінцевих зупинок і там пересідаючи на інші 
маршрути, можна було заїхати дуже далеко. Тате зовсім не знав марш
рутів. Єдине, чого він хотів,— це якомога далі заїхати трамваями.

На світанні наступного дня їхньої подорожі вони прибули у Маунт- 
Вернон штату Нью-Йорк. Подальшого трамвая треба було довго чека
ти. Вони трохи поспали на оркестровій естраді у сквері. Вранці вмилися 
в громадському туалеті, потім сіли в яскравий червоно-жовтий трамвай. 
Кондуктор весело привітав їх. Тате заплатив п’ять центів за себе і два 
за дочку. На дерев’яній підлозі трамвая стояли дротяні ящики з лиску
чими квартовими пляшками молока. Тате попросив продати їм одну. 
Кондуктор подивився на Тате, на дівчинку й дозволив узяти пляшку. 
Не чекаючи, коли за неї заплатять, він відійшов і смикнув за мотузок. 
Дзеленькнув дзвоник, і трамвай рушив. Кондуктор, товстий черевань, 
заспівав тенором якусь пісеньку. На поясі в нього висів автомат для 
розміну грошей. Незабаром трамвай в’їхав до Нью-Рошелі і неквапно 
покотив центральною вулицею. Сонце стояло вже високо, на вулицях 
маленького містечка було багато людей. Тате пояснили, що, коли він 
хоче їхати далі, то має пересісти на розі Норт-авеню на лінію Пост- 
Роуд-Шор. Кожна пересадка коштувала додаткове пенні. Тате з дівчин
кою вийшли на перехрестя центральної вулиці з Норт-авеню і стали 
чекати на трамвай. Повз них пройшов хлопчик із матір’ю. Дівчинка 
подивилась на білявого хлопчика в синьому матроському костюмчику, 
білих шкарпетках та білих лакових черевичках. Мати вела його за ру
ку. Коли вони проходили повз дівчинку з батьком, хлопчик уважно 
подивився на неї. Цієї миті з’явився трамвай на Пост-Роуд, і Тате, 
міцно тримаючи доньку за руку, сів у нього. Трамвай рушив. Стоячи 
на задній платформі, дівчинка дивилася на хлопчика, доки він зник. 
Очі в нього були синьо-жовто-темно-зелені, як шкільний глобус. Трам
вай ішов на Пост-Роуд, понад узбережжям Лонг-Айленду, до кордону 
зі штатом Коннектікут. У Грінвічі, штат Коннектікут, вони пересіли на 
інший трамвай, який провіз їх через Стемфорд, Норвок до Бріджпорта, 
де поховано славетного ліліпута-клоуна генерала Тома Самба. Тепер 
вони вже знали, коли має бути кінцева зупинка. Кондуктор ішов у кі
нець вагона й перекидав порожні сидіння. У Бріджпорті вони знову 
пересіли. Колії повертали вглиб країни. На ніч зупинилися в Нью- 
Хейвені, у штаті Коннектікут. Заночували в мебльованих кімнатах, 
там-таки в їдальні й поснідали. Перш ніж спуститись униз, Тате ре
тельно почистив свої штани, куртку та шапочку. Затягнув протертий 
комір вузлом краватки, звелів дівчинці надягти чистенький фартушок. 
Це були мебльовані кімнати для студентів університету, і декотрі з 
них снідали разом із Тате й дівчинкою. Студенти були в окулярах у зо
лотій оправі і светрах з високим коміром. Поснідавши, художник із 
дівчинкою вийшли до трамвайної колії й поїхали далі. Трамвай компа-
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ції «Спрінгфілд Трекшн» повіз їх до. Нової Британії, а звідти до Харт
форда. Вулички цього міста були такі вузенькі, що здавалося, до бу
динків можна дотягтися з вікна трамвая рукою.. Добулися до околиці 
й поїхали на північ до Спрінгфілда, штат Массачусетс. Великий дере
в’яний вагон хитало з боку на бік. Вітер віяв їм в обличчя. Обабіч тяг- 
лися поля, зграї птахів злітали вгору і знову сідали, коли трамвай 
проїжджав. Дівчинка бачила череду корів, які скубли траву, гнідих 
спутаних коней, що вигрівалися на сонці. Білий крейдяний пил ніби 
маскою вкривав їй обличчя, і на цьому тлі великі вологі очі здавалися 
ще більшими, а червоні губки ще яскравішими. На якусь мить Тате 
здалося, що його донька вже зріла дівчина. Вагон, похитуючись, їхав 
далі, лунко сигналячи на кожному перехресті колій. Одного разу він 
зупинився й узяв вантаж. Прохід заповнили верхівці. Дівчинці подоба
лася така мандрівка. Тате побачив, що вона щаслива. Однією рукою 
тримаючи валізу, він другою обняв доньку. Спіймав себе на тому, що 
всміхається. Вітер віяв в обличчя, забивав дух. Здавалося, трамвай 
от-от з’їде з колії, його кидало з боку на бік, і всі сміялися. Сміявся 
й Тате. Зненацька він побачив село, в якому минула його юність, — 
онде, за кілька верст за лукою. Над пагорбом здіймалася церковна 
дзвіниця. Ще хлопчиком він страшенно любив кататися, а надто літ
німи ночами на тряских двоколках, коли діти падали одне на одного. 
Він дивився на верхівців у вагоні і вперше, відколи прибув до Америки, 
подумав, що жити тут усе-таки можна. У Спрінгфілді вони купили хлі
ба, сиру й сіли у темно-зелений вагон компанії «Уорчестер Електрік 
Стріт Рейлвей». Тате збагнув, що, мабуть, вони доїдуть аж до Босто
на. Підрахував загальну вартість проїзду. Для нього це обійдеться в 
два долари сорок центів, для дівчинки — десь долар із центами. Трам
вай стукотів понад грунтовими дорогами, сонце заходило позаду — десь 
у Беркширах. Шереги ялинок відкидали довгі тіні. Проминули самот
нього човняра, який веслував посеред широкого тихого плеса. Звільна 
оберталося млинове колесо, розсипаючи над потічком сріблясті бризки. 
Тіні згущувались. Дівчинка заснула. Поклавши на коліна валізу, Та
те дивився, як виблискує попереду колія у світлі фар головного вагона.

13
Колії! Сталеві колії! Репортери, які писали статті до популярних 

журналів, були переконані, що майбутнє лежить десь ген у кінці рів? 
нобіжних рейок. Трансконтинентальні залізниці, колії міжміських елек
тропоїздів, міські трамвайні та надземні колії — усе це вкривало аме
риканську землю, мов плетіння невтомної цивілізації. А в Бостоні та 
Нью-Йорку були навіть підземні залізниці: ці нові швидкісні лінії пе
ревозили щодня тисячі людей. У Нью-Йорку підземка на Манхеттені 
мала такий успіх, що почали домагатися прокладення підземної колії 
до Брукліна. І стало здійснюватися інженерне чудо: будівництво туне
лю під Іст-Рівер від Брукліна до Бетері. Робітники, працюючи за гі
дравлічним щитом, виймали грунт під річкою, дюйм за дюймом, і, про
суваючись по тунелю, відразу ставили і з’єднували чавунні тюбінги. З 
поверхні компресори накачували в підземний тунель повітря. Робота 
була небезпечна. Людей, які там працювали, вважали героями. Підко
пуючись під річку, вони могли чекати будь-яких страшних несподіванок. 
Траплялися вибухи, коли стиснене, повітря проривалося крізь покрівлю 
тунелю. Одного разу стався вцбух неймовірної сиди; чотирьох робітни
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ків вирвало з тунелю, проштовхнуло крізь двадцять футів мулу, крізь 
товщу річкової води і підняло на сорок футів у повітря — на саму 
вершину гейзера. Тільки один робітник залишився живий. Про цей не
звичайний випадок відразу ж написали всі газети. Гаррі Гудіні натра
пив на це повідомлення вранці за чашечкою кави. Він хутко вдягнувся 
й побіг до лікарні Белв’ю, де, як повідомлялось, лежав потерпілий.

— Я Гаррі Гудіні, — сказав він на перепускному пункті, — і хо
чу побачити того робітника.

Поки дві медсестри радилися, він крадькома поглянув на план лі
карні й побіг сходами нагору.

— Сюди входити заборонено, — сказала йому сувора медсестра, 
коли він зайшов до палати з тяжкохворими. Промені ранкового сонця, 
здавалося, підпирали високі брудні вікна. Біля ліжка робітника-героя 
стояла вся його сім’я — дружина, старенька мати в хустці, двоє висо
ких синів. Над пораненим схилився лікар. Робітник був весь перебин
тований. Руки та одна нога були в гіпсі й підтримувалися на розтяж
ці блоками. Час від часу з-під бинтів чувся кволий стогін. Гудіні від
кашлявся.

— Я Гаррі Гудіні, — відрекомендувався він. — Я заробляю на 
життя тим, що звільняюся з усього, я — ескапіст. Але мушу признати
ся, мені ніколи не вдавався такий номер, як ось йому.

І він показав на ліжко. Родичі дивились на нього байдуже, їхні 
флегматичні слов’янські обличчя залишалися незворушними. Бабуся, 
не відводячи погляду від Гудіні, щось сказала іноземною мовою, а один 
із онуків відповів їй тією ж мовою, назвавши ім’я Гудіні. Вони й далі 
дивились на нього.

— Я прийшов висловити своє захоплення, — сказав Гудіні. У 
них були пласкі обличчя, густі брови, широко посаджені очі. Ніхто 
не всміхнувся у відповідь на його усмішку.

— Як ви сюди потрапили? — спитав лікар.
— Я тільки на хвилинку, — відповів Гудіні, — хочу його про 

щось спитати.
— Мабуть, вам краще піти звідси, — відказав лікар.
— Я хотів би знати, як усе це сталося. Як йому пощастило ви

добутися на поверхню. Адже це вдалося тільки йому. Він, напевне, 
вжив якихось заходів. Мені дуже важливо знати, що саме він робив. — 
Гудіні витяг із гамана кілька асигнацій. — Гадаю, гроші вам знадоб
ляться. Візьміть, будь ласка, я хочу допомогти йому.

Родичі дивились на нього. Робітник щось простогнав. Один із синів 
нахилився нижче, прислухався й кивнув головою. Потім відійшов і ска
зав щось братові. Це були високі, понад шість футів, широкоплечі хлопці,

— Тільки без скандалу, — мовив лікар.
Гудіні відчув, як його підняли дужі руки й понесли з палати. Вирі

шив не пручатися. Він знав прийоми самозахисту, міг би добре провчи
ти цих телепнів, та, зрештою, тут лікарня.

Гудіні пішов навмання вулицями. Вуха йому палали від прини
ження. На ньому був капелюх з низько опущеними крисами, двоборт
ний полотняний піджак, коричневі штани і гостроносі біло-коричневі 
черевики. Руки він тримав у кишенях. Стояла досить прохолодна 
осінь, і більшість перехожих були в пальтах. Гудіні швидко йшов за
людненими вулицями. Він був неймовірно гнучкий, але реальний світ 
знав такі прийоми для своєї сцени, яких йому ніколи не щастило роз-
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крити. При всіх своїх досягненнях він залишався шахраєм, ілюзіоніс
том, звичайним штукарем. Який сенс у його житті, коли люди виходили 
з театру і відразу забували про нього? Однією з останніх новин було: 
«Пірі досяг Полюса». Справжнє досягнення — це те, що залишається 
в книгах історії.

Гудіні вирішив «визволятися» не в закритому приміщенні, а про
сто неба. Поїхавши на гастролі, він вибрався із забитої цвяхами скри  ̂
ні, яка була опущена на вірьовках під першу кригу на річці Детройт. 
Він поринав також у річки в Бостоні та Філадельфії. Репетирував 
свої номери у ванній, в яку накладав льоду. Та успіх від цього не 
став більшим. Тоді Гудіні вирішив поїхати до Європи. Він уже там не 
раз бував, і йому здавалося, що європейці розуміють його мистецтво 
краще. За кілька днів до від’їзду він виступив на користь старих ілю
зіоністів та акторів. Гудіні хотів здивувати їх своїм новим номером. 
Він найняв цілу групу санітарів із Белв’ю, які вийшли на сцену й 
перебинтували його з ніг до голови. Потім завинули його в безліч про- 
стирадел, прив’язали до ліжка, а зверху ще й обілляли водою, щоб спо
виток став тугішим. І Гудіні визволився. Старі актори нетямилися 
від захвату. Та Гудіні не вдовольнило й це.

До Європи він відплив на «Імператорі», величезному німецькому 
пароплаві зі скульптурною прикрасою на носі, — річ досить дивна для 
сучасного трьохтрубного лайнера. То був коронований орел, який уго
родив пазурі в земну кулю. Старенька матуся Гудіні, місіс Вейс, прий
шла на пристань провести сина. Це була маленька охайна бабуся, вся 
в чорному. Він обняв її, цмокнув у обличчя, поцілував їй руки й під
нявся на трап. Потім збіг униз і ще раз поцілував матір. Вона кив
нула й поплескала його по плечу. Піднявшися на палубу, він помахав 
їй рукою. Великий пароплав став відпливати заднім ходом від причалу. 
А Гудіні стояв біля поручнів і махав капелюхом, та мати, звичайно, 
його не бачила. Він кричав, і це було смішно, бо лопаті двигунів лун
ко ляпали по річковій воді. Гудіні довго дивився на маленьку постать 
у чорному, перейшовши на лівий борт, коли пароплав розвернувся. Ма
ти стояла на пристані, — тендітна, старенька леді, — й дивилася, як 
корабель поволі зникає за обрієм. Вона раділа, що син так її любить. 
Одного разу, прийшовши додому, він попросив матір наставити фартух 
і насипав їй у пелену п’ятдесят блискучих золотих доларів. Він доб
рий хлопчик. Старенька сіла в кеб і повернулася в свою квартиру на 
сто тринадцятій вулиці чекати сина.

Гудіні почав своє європейське турне гастролями в театрі «Ганза» 
в Гамбурзі. Публіка зустріла його захоплено, в газетах багато писа
ли про його виступи. І ніколи досі він не відчував такого невдоволен
ня собою. Дивувався, як міг ціле життя віддаватися цим пустим грю
кам. А публіка кричала «ура». Після кожного виступу біля сцени зби
рався натовп людей. Гудіні був скупим на слова. Одного разу він. від
відав публічний показ французького літального апарата, красеня-біп- 
лана «Вуазен» із коробчатими крилами, коробчатим оперенням і трьома 
велосипедними колесами на тонких стояках. Авіатор підняв біплан 
над біговою доріжкою і посадив у полі неподалік. Наступного дня 
про цей подвиг кричали всі газети. Гудіні не став вагатися. Не минуло 
й тижня, як він придбав собі за п’ять тисяч доларів новий біплан «Вуа
зен». Біплан продавався в «комплекті» з механіком-французом, який 
навчав літати. Гудіні вчився на плацу для військових парадів на око
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лиці Гамбурга. В усіх країнах, де йому доводилося виступати, він лег* 
ко знаходив спільну мову з військовими. Солдати завжди були його 
палкими шанувальниками. Щоранку він приїздив на плац і сідав за 
кермо літака, а механік-француз пояснював йому, як користуватися 
важелями й педалями. Кермо біилана являло собою велике колесо на 
вертикальній осі, з’єднане тягами зі стерном на носі. Пілот сидів за 
переднім стерном на невеликому сидінні, між крилами. За пілотом був 
двигун, за двигуном — пропелер, «Вуазен» був весь дерев’яний. Крила 
туго обтягнуті проклеєною й покритою лаком тканиною. Стойки, що 
з’єднували здвоєні крила, були також дерев’яні, покриті тим самим 
матеріалом. Біплан був схожий на коробчатого паперового змія. Гуді- 
ні вивів великими літерами своє прізвище на поверхні крил та на зад
ніх рулях висоти. Він не міг дочекатися свого першого польоту. Терпля
чий механік навчив його, як підняти машину, як утримувати її в го
ризонтальному польоті, як посадити на землю. Щоночі Гудіні уяв
но повторював ці дії, а вранці йшов на навчання. І от нарешті одного 
ранку, коли небо було чисте і механік вирішив, що вітер підходящий, 
вони витягли машину й поставили носом до вітру. Гудіні сів на місце 
пілота, обернув кашкета назад козирком і добре натяг на голову. Взяв
ся за кермо. Очі від напруги прижмурилися; він стиснув зуби, обернув
ся й кивнув механікові, який розкручував дерев’яний пропелер. Двигун 
запрацював. То був двигун «Енфілд» на вісімдесят кінських сил, кра
щий за той, яким користувалися брати Райт. Затамувавши подих, Гу
діні дав повний газ, перевів двигун на малі оберти і знову дав газ. 
Потім підняв догори великого пальця. Механік пробіг під крилами й 
витяг із-під коліс колодки. Біплан помалу покотився вперед. Він на
бирав швидкість, і Гудіні задихав частіше. Далі біплан застрибав, і 
Гудіні здалося, що хтось невидимий відриває його від землі. Машина 
злетіла в повітря! Гудіні здавалося, що це все сон, але він стримав 
свої почуття: треба було тримати крила горизонтально, і весь час ре
гулювати швидкість. Отже, він летить, його ноги натискували на педа
лі, він брав кермо на себе, руль висоти відхилявся, і машина підніма
лася вище й вище. Наважився поглянути вниз: земля була на відста
ні п’ятдесяти футів. Він не чув гудіння двигуна. Вітер бив йому в об
личчя, і він раптом збагнув, що кричить. Дротяні розчалки, здавало
ся, співали, верхні й нижні крила неймовірно легко несли апарат на 
потрібній висоті, велосипедні колеса звільна оберталися од вітру. Вни
зу пропливали шереги дерев. Відчувши себе впевненіше, Гудіні почав 
робити важкий маневр — віраж. «Вуазен» описав довкола плацу вели
кий круг. Механік біля ангара вітав пілота піднятими догори руками. 
Гудіні спокійно вирівняв літак і пішов на посадку. Колеса торкнулися 
землі, різкий поштовх повернув його до дійсності. А коли літак, проко
тившися, став, Гудіні знову закортіло в небо.

В наступні польоти Гудіні тримався в повітрі по десять-дванад- 
цять хвилин, саме настільки вистачало пального. Часом здавалося, 
що він припнутий до хмар. Гудіні бачив унизу німецькі селища, летів 
слідом за своєю тінню над прямими, як стріла, дорогами, обсадженими 
живоплотами. Одного разу, піднявшися досить високо, він побачив уда
лині середньовічні обриси Гамбурга над блискучими водами Ельби. 
Гудіні страшенно пишався своїм аеропланом. Вважав, що саме він роз
починає історію авіації. Молоді офіцери приходили з казарм на плац, 
щоб подивитись, як літає Гудіні. Декотрих він уже знав на ім’я.. Якось

Е. Л. ДОКТОРОУ. РЕГТАЙМ



комендант, що дав дозвіл на використання плацу, для польотів, по
просив Гудіці прочитати цим молодим офіцерам кілька лекцій про керу
вання літаком. «Чарівник» із радістю погодився. Він провів із ними 
кілька занять, йому подобалися ці офіцери, юнаки освічені й дуже 
чемні. Вони сміялися з його жартів. Німецькою мовою Гудіні говорив' 
з акцентом ідіш, та вони, здавалося, цього не помічали.

Одного ранку, підруливши після польоту до ангара, Гудіні поба
чив там білий штабний «мерседес», у якому сиділи генерали кайзерів
ської армії. Щойно він зібрався злізти з літака, як його друг-комендант 
підвівся із сидіння, віддав честь і дуже офіційно попросив ще раз про
демонструвати політ. Гудіні подивився на двох літніх обвішаних орде
нами генералів, які сиділи на задньому сидінні. Вони ствердно кивнули 
йому. Поруч з водієм у положенні «струнко» сидів рядовий у шпичас
тому шоломі з карабіном на колінах. В цю мить із-за «мерседеса» ви
їхав білий «даймлер» з відкритим верхом, його мідні частини аж сяяли, 
і навіть білі дерев’яні спиці коліс були чисті. На передньому правому 
крилі маяв оторочений золотом прапорець. Гудіні не бачив, хто сидить 
у машині.

— Звісно, злітаю ще раз, — погодився він.
Гудіні наказав механік'ові заправити літак і за кілька хвилин зно

ву піднявся в небо над плацом. Намагався уявити себе з землі і відчу
вав приємне збудженні від цього виступу. Пролітав на висоті ста футів 
над машинами, а тоді спускався на п’ятдесят, погойдував крилами і ма
хав рукою. Йому було геть байдуже, для кого саме він літає.

Коли Гудіні приземлився, його ескортували до білого «даймлера». 
Шофер відчинив дверцята і став струнко. В машині сидів ерцгерцог 
Франц Фердінанд, спадкоємець Австро-Угорського престолу. Ерцгерцог 
був у польовій маршальській формі австрійської армії. На зігнутій ру
ці він тримав каску із плюмажем. Його коротко підстрижене волосся 
нагадувало щітку. Довгі навощені вуса, були закручені догори. Ерцгер
цог тупо дивився на Гудіні з-під важких повік. Поруч із ним сиділа йо
го дружина, графиня Софі, велична матрона, яка позіхала, затуляючи 
рот долонею в рукавичці. Очевидно, Франц Фердінанд не мав наймен
шого уявлення, хто такий Гудіні. Він привітав його з винаходом аеро
плану.

ЧАСТИНА ДРУГА
14

Повернувшись до Нью-Рошелі, Батько піднявся парадними схода
ми, перейшов під гіллям велетенських норвезьких кленів і побачив свою 
дружину з темношкірим дитинчам на руках. Кольорова дівчина була 
в одній із кімнат нагорі. З горя вона вся зів’яла й не мала сили три
мати дитину. Цілісінькими днями просиджувала у своїй комірчині на 
горищі, дивлячись, як мерехтять віддзеркаленими променями ромбовид
ні шибки. Батько подивився на неї крізь відчинені двері, але вона не 
звернула на нього уваги. Він ходив по дому і всюди бачив ознаки своєї 
довгої відсутності. У синовій кімнаті стояв тепер письмовий стіл, як 
і личить учневі. На мить йому здалося, що повіяв арктичний вітер, але 
ні, то покоївка Бріджіт чистила пилососом килим. Та найдужче зди
вувало його дзеркало у ванній кімнаті. Звідти на нього дивилося вис
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нажене й похмуре бородате обличчя безпритульного недоглянутого чо
ловіка. У своє дзеркальце для гоління на «Рузвельті» він не міг усьо
го цього побачити. Батько роздягнувся. Виявилося, що він страшенно 
худиі?— випнуті ребра й ключиці, кістлявий таз. Уночі Мати спробу
вала зігріти в обіймах його на подив холодне тіло. Обоє розуміли, 
що цього разу він був відсутній надто довго. Унизу Бріджіт сіла у ві
тальні, накрутила грамофон, поставила платівку, запалила сигарету і 
стала слухати, як Джон Маккормак співав «Я чую, ти мене кличеш». 
Здавалося, вона робить усе для того, щоб її звільнили. Вона вже не 
була доброю і шанобливою служницею, як раніше. Мати помітила, що 
ця зміна сталася, відколи вона взяла до себе кольорову дівчину. 
Батько пояснив це зміною моральних засад у світі. Він з подивом ба
чив, що до кольорових ставляться тепер так усюди. У конторі його по
відомили, що.криза в їхній галузі докотилася й до Нью-Йорка. Він 
дістав із шафи одяг — усе звисало на ньому, мов ті хутра, що їх він 
носив цілий рік. Батько привіз подарунки. Синові — пару моржевих 
ікол і китовий вус із ескімоським різьбленням. Дружині — шкуру бі
лого ведмедя. Він дістав із валізи арктичні скарби: журнали з "його 
записами — куточки аркушів позагиналися, сторінки поприлипали одна 
до одної; фотографію командора Пірі з дарчим підписом; кістяний 
наконечник для гарпуна; кілька бляшанок невикористаного чаю. На 
Півночі усе це було неоціненними скарбами, а тут, у вітальні, здава
лося спорядженням дикуна. Родина стояла навколо нього, поки він 
навколішках розбирав свої арктичні пожитки. Він нічого до пуття 
не міг їм розповісти. За полярним колом було темно і так холодно» 
аж іноді здавалося, що ти вкриваєшся льодом. Чекаючи на «Рузвельті* 
повернення Пірі, він слухав, як завиває вітер, і кохався з ескімоскою,- 
що смерділа тухлою рибою. І тепер у Нью-Рошелі він почував, як усе 
його тіло тхне риб’ячим жиром. Миючись, Батько тер себе до нестя
ми. На свій подив, він збагнув, що кожної ночі після його повернення 
вони з Матір’ю спали в одному ліжку. Вона вже не була такою скром
ницею, як раніше. Лягала з розпущеними косами, а однієї ночі її 
рука ковзнула під його нічну сорочку. Батько подумав, що господь ка
рає нас багатьма способами і краще про це не замислюватись. Зі сто
гоном він повернувся до Матері. Вона чекала. Руками обхопила його 
обличчя і притягла до свого, але сліз на ньому не відчула.

їхній будинок з його еркерами та трьома мансардними вікнами 
здавався тепер Батькові схожим на корабель. Чудового листопадового 
ранку він стояв на алеї і дивився на посріблене памороззю опале лис
тя— ніби хвилі навкруг цього будинку-корабля. Віяв вітер. Накуль
гуючи, Батько рушив у дім, думаючи, що має підготувати лекцію для 
Нью-Иоркського клубу дослідників, йому подобалося сидіти у ві
тальні, поставивши нсги проти невеликого електричного калорифера. 
Родина ставилася до нього, як до людини, що одужує після тяжкої хво
роби. Син приніс йому густого бульйону. Хлопчик підріс і став струн
кішим. Він порозумнішав, із знанням справи говорив про комету Гал
лея. Батько почувався поруч із ним дитиною.

Газети повідомили про африканську мисливську експедицію Тедді 
Рузвельта. Великий консерватор убив сімнадцять левів, одинадцять 
слонів, двадцять одного носорога, вісім бегемотів, дев’ять жирафів, со
рок сім газелей, двадцять дев’ять зебр, безліч куду, антилоп, бородав
частих кабанів та ще всякої водяної і лісової тварі.
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Батьків бізнес за його відсутності процвітав. Мати тепер упевнено 
говорила про такі речі, як ціни, переоблік та рекламу товарів. Вона 
взяла на себе управління фірмою. Внесла деякі зміни в розрахункові 
операції й підписала контракт із чотирма новими агентами в Каліфорнії 
й Орегоні. Батько переглянув усе, що вона зробила, і був приємно вра
жений. На тумбочці біля материного ліжка лежав томик «Боротьби 
жінок» Моллі Еліот Сівел. Трапилася йому на очі також брошура анар
хістки Емми Голдман про вади шлюбу. Внизу в майстерні він побачив 
свого шуряка, схиленого над креслярським столом. У Молодшого Ма
териного Брата стало випадати його біляве волосся. Він зблід, схуднув 
і став ще відлюдкуватіший, ніж завжди. Працював тепер по дванад- 
цять-п’ятнадцять годин на добу. Він захопився виготовленням фейєр- 
верків і понавигадував десятки нових ракет, вогняних коліс, а також 
незвичайні сферичні петарди із запалом, схожим на стебельце, він наз
вав їх «бомба-вишня». Одного ранку Батько з Молодшим Материним 
Братом пішли на його полігон, розташований за трамвайною колією, 
на соляних болотах. На них були важкі чорні пальта й циліндри. Бать
ко став на порослому травою горбочку. На підсохлій багнюці, приблиз
но за п’ятдесят ярдів від нього Молодший Материн Брат, нахилившись, 
готував свій фейерверк. Вони домовилися з Батьком, що спочатку бу
де запущено звичайну петарду, а тоді «вишню». Зненацька Молодший 
Брат випростався, підняв руку й відступив на кілька кроків назад. 
Батько почув виляск петарди і побачив угорі хмарку диму, що швид
ко розвіялась. Молодший Материн Брат ступив кілька кроків уперед, 
знову нахилився й відсахнувся — цього разу моторніше. Підняв обид
ві руки, і пролунав вибух, схожий на вибух бомби. У небі стрімко за
кружляли чайки, в Батька задзвеніло у вухах, аж він злякався. Мо
лодший Брат підійшов до Батька з розчервонілим обличчям, очі його 
блищали. Батько зауважив, що такої сили заряд може спричинити 
поранення. «Я не хочу виробляти петарди, які можуть вибити дитині 
око», — сказав Батько. Молодший Брат мовчки повернувся на свій 
полігон і запалив ще одну «вишню». Здавалося, він стоїть під душем, 
підставляючи обличчя під струмені води. Він підняв руки — бомба ви
бухнула. Знову нахилився і підняв руки — бомба вибухнула. У небі 
стривожено кружляли птахи.

Хлопець сумував за Евелін. Вона ставала чимраз байдужішою до 
нього, а коли він надокучав їй своїм коханням, злилася. Незабаром 
у неї з’явився новий коханець — професійний танцюрист регтайму. Еве
лін залишила записку, що вони готують спільний номер. Молодший 
Материн Брат приніс до своєї кімнати в Нью-Рошелі скриньку, в якій 
були силуетні портрети та бежеві сатинові черевички, що їх Евелін 
викинула. Він назавжди запам’ятав, як вона колись стояла тільки 
в цих черевичках та білих гаптованих панчохах і, взявшись руками в 
боки, озирнулася на нього через плече. Повернувшись додому, він ці
лими днями лежав у ліжку. Потім схоплювався і ходив по кімнаті, 
затуливши долонями вуха та щось мугикаючи, бо йому вчувався її 
голос. Боявся навіть глянути на силуети. Він би з радістю набив своє 
серце порохом і підпалив. Одного ранку він прокинувся й відчув па
хощі її тіла. Це було занадто. Молодший Материн Брат збіг сходами 
вниз і викинув пачку силуетів та сатинові черевички у відро для сміття. 
Потім поголився й пішов на фабрику фейєрверків і прапорів.

А силуетні портрети витяг із відра його племінник.
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Хлопчик підбирав і беріг усе, що в домі викидали. Свою освіту 
він здобував досить своєрідно і жив потаємним інтелектуальним жит
тям. Він ласо позирав на арктичні щоденники, та поки вони цікавили 
Батька, не зважувався читати їх. Малий підбирав тільки те, чим нех
тували дорослі. Він уважно переглянув силуети, вибрав один і прико
лов його в своїй шафі для одягу. Це була дівчинка з густою шапкою 
волосся, яка, здавалось, наготувалася бігти. На ній були — як це ти
пово для дітей бідняків — високі шнуровані черевики й обвислі шкар
петки. Решту силуетів хлопчик сховав на горищі. Він цікавився не 
тільки викинутими речами, але й несподіваними подіями та збігами 
обставин. У школі він нічого не вчив, але вважався непоганим учнем, 
бо його нічого не питали. Сива вчителька навчала їх декламації та 
змушувала виводити кривулі у зошитах, що нібито мало поліпшити 
їхню каліграфію. Вдома хлопчик любив читати книжки про мотогон
щиків і рідко пропускав який випуск «Уайлд Уест Уіклі». Ці такі зви
чайні для його віку вподобання тішили батьків, а надто Матір. Вона- 
бо вважала сина трохи дивакуватим, і кожна ознака, що він хлопець 
нормальний, підбадьорювала її. Вона хотіла, щоб у нього були друзі. 
Батько досі не оговтався після своєї подорожі, а Молодший Материн 
Брат мав доволі власних турбот, отож тільки Дідусеві доводилося роз
вивати дивакуватість хлопчика, а вірніше — його незалежний дух.

Дідусь був дуже худий, сутулий, і від нього тхнуло пліснявою, — 
можливо, через те, що він рідко міняв одяг. Очі його весь час сльози- 
лися. Він часто сідав у вітальні і переказував хлопчикові Овідія. То 
були історії про людей, що оберталися на звірів, дерева або статуї. 
Жінки ставали соняшниками, павуками, кажанами, пташками, чоло
віки — зміями, свиньми, каменями і навіть прозорим повітрям. Хлоп
чик не знав, що то був Овідій, а якби й знав, то це б для нього мало 
важило. Розповіді Дідуся показували, що світ мінливий і все в ньому 
може ставати чимось іншим. Оповідаючи, дідусь непомітно для себе 
переходив з англійської на латину, неначе читав лекцію своїм студен
там сорок років тому, отже, ніщо не уникало закону мінливості, навіть 
мова.

Для хлопчика Дідусь був викинутим скарбом. Він сприймав його 
розповіді як правду, як припущення, що можуть бути перевірені. На 
власному досвіді він знаходив докази мінливості і речей, і людей. Бу
вало, він дивився на щітку для волосся, і вона в цей час зсувалася 
з комода й падала на підлогу. Відчиняв вікно, і воно мало зачинитися 
саме тієї миті, коли він думав, що стало холодно. Він любив ходити 
в кіно до Нью-Рошельського театру на головній вулиці. Хлопчик знав 
принципи фотографії, але розумів також, що кіно можливе завдяки 
властивості людей, тварин та речей втрачати якусь частину себе, по
ставати у вигляді тіней і світляних відображень. Він зачаровано слу
хав грамофонну платівку і програвав її безліч разів, ніби хотів випро
бувати її здатність розмножувати подію.

Хлопчик став часто дивитись у дзеркало, мабуть, сподіваючись, що 
на очах станеться якась зміна. Але так і не зміг помітити, як підріс, 
навіть за останні кілька місяців, а волосся його потемнішало: Мати 
зауважила його надмірну уважність до своєї особи і сприйняла це 
як марнославність хлопчика, котрий почав дивитись на себе як на чо-
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ловіка. Звичайно, він уже виріс із матроських костюмчиків. Завжди 
стримана. Мати й тепер не сказала нічого, але була задоволена. На
справді ж він робив це не з марнославства, а тому, що дзеркало ста
ло для нього засобом самороздвоєння. Він дивився, аж доки роздвою
вався на два свої «я», що споглядали один одного, і вже годі було ро
зібрати, де справжнє «я». Здавалось, він позбувся своєї тілесної 
оболонки. Переставав бути собою. А ще зазнавав запаморочливого 
відчуття, що він без кінця відокремлюється від самого себе. Він так 
цим захоплювався, що навіть при ясному розумі не міг позбутися сво
го стану. Щоб знову стати самим собою, він потребував якогось зов
нішнього поштовху— якогось крику з вулиці або різкої зміни освіт
лення.

А що ж у цей час робив його Батько, колись огрядний самовпев- 
нений чоловік, який повернувся худим, згорбленим і бородатим? І йо
го дядько, що потроху лисів і ставав чимдалі працьовитішим? Одного 
дня біля підніжжя пагорба отці міста відкрили пам’ятник якомусь 
давньому голландському губернаторові. То був бронзовий чоловік із 
лютим обличчям, у чотирикутному капелюсі, плащі, панталонах та че
ревиках із пряжками. Вся родина ходила на нього дивитись. У міських 
парках були й інші пам’ятники, хлопчик знав їх усі. Він вірив, що 
статуї — це перетворені люди, а часом і коні. Зрештою, навіть пам’ят
ники не залишались однаковими. Вони змінювали колір і втрачали ті 
чи інші свої частини.

Для хлопчика було очевидно, що вічно невдоволений собою світ 
без кінця творить і переробляє себе.

Зима видалась незвичайно холодна й суха. Нью-Рошельські ставки 
стали чудовими ковзанками. По суботах і неділях Мати, Молодший Ма
терин Брат та хлопчик катались на ковзанах на ставку в гаю біля 
Пайн-авеню, яка виходила на Броудв’ю. Молодший Материн Брат 
катався сам, їздячи урочисто й граційно, руки за спиною, голова тро
хи нахилена. Мати була в хутряній шапці й довгому чорному пальті, 
руки тримала в муфточці й каталася із сином, який підтримував її під 
руку. Вона сподівалась відвернути синову увагу від домашніх самоспо- 
глядань на самоті. То була весела картина, коли на прозорому льоду 
каталися діти й дорослі з усієї околиці. Майоріли барвисті довгі шар
фи, палали щоки й носи. Люди падали, сміялись і підводилися. Собаки, 
бігаючи за дітьми, відчайдушно намагалися встояти на кризі. Дехто 
штовхав поперед себе плетені з лози стільці на полозках для старих 
і боязких. Та хлопчик бачив тільки сліди від ковзанів, сліди м и н у л и х  
зустрічей та подорожей, що швидко зникають з пам’яті.

16
Цю саму зиму Тате з дочкою зустріли в промисловому місті Лоу

ренс, штат Массачусетс. Вони приїхали сюди восени, почувши, що тут 
є робота. Тате простоював біля ткацького верстата по п’ятдесят шість 
годин на тиждень. І платили йому за це неповні шість доларів. Мешка
ли вони в дерев’яному багатоквартирному будинку на горі. Грубки не 
було. Вікна кімнати виходили на смітник. Тате боявся, щоб дочка це 
стала жертвою місцевої босоти. Він відмовився записати її до школи — 
в Лоуренсі порушити закон було легше, ніж у Нью-Йорку,— і коли 
.він. ішов на роботу або ще кудись, дівчинка сиділа вдома. Після po
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боти Тате з годину гуляв із нею темними вулицями.. Дівчинка стала 
замисленішою. Трималась пряміше, й хода її робилась жіночнішою. Таї
те із страхом бачив, що скоро дівчинка стане жінкою. В цей час їй 
дуже потрібні поради матері. Чи зможе вона сама пройти цю нелегку 
зміну? А потім, як вій знайде їй чоловіка, чи схвалить дочка його 
вибір?

Похмурі дерев’яні будівлі стояли нескінченними шерегами. Тут ме
шкали вихідці з Європи — італійці, поляки, бельгійці,, російські євреї. 
Вони часто сварилися між собою. Одного дня найбільший із заводів 
Американської Компанії, по виробництву вовни скоротив заробітну пла
ту, і робітники захвилювались. Кілька італійців покинули свої машини 
і стали закликати робітників до страйку. Вони висмикували дроти й 
жбурляли у вікна шматки вугілля. їхній приклад підхопили. Здійма
лася буря гніву. В усьому місті люди кидали машини. Масовий рух 
захопив і тих, хто ще вагався. За три дні в Лоуренсі не працювала 
жодна текстильна фабрика.

Тате нестямився з радості. «Ми мали померти від голоду або хо
лоду, — сказав він дочці. — А зараз нас просто вб’ють». Проте з Нью- 
Йорка приїхали робітничі лідери і швидко надали страйкові організо
ваного характеру. Було створено страйковий комітет, куди увійшли 
представники всіх національностей. Вийшла настанова для страйкарів; 
ніякого насильства. Тате брав доньку з собою і приєднувався до ти
сячних пікетів, які стояли навколо фабрики, масивної цегляної будів
л і що займала кілька кварталів. Вони стомлено плентались під хо
лодним сірим небом. Вагоноводи дивилися з трамваїв на тисячі страй
карів, які мовчки місили сніг. Телефонні і телеграфні дроти вкрилися 
льодом. Біля фабричної брами стояли охоронці з гвинтівками і в пла
щах..

Було багато сутичок. На вулиці застрелили жінку-робітницю. Хо
ча зброя була тільки в полісменів та охоронців фабрики, але двох 
лідерів страйку — Еттора і Джованетті заарештували за співучасть у 
вбивстві. їх кинули до в’язниці, й вони чекали суду. Це ні для кого 
не було несподіванкою. Тате пішов на вокзал, де зустрічали робітни
чих лідерів, що прибували на зміну Етторові й Джованетті. З вагона 
вийшов великий Біл Хейвуд, найпопулярніший ватажок. Він був із 
Заходу і носив ковбойський капелюх, яким вітав натовп. Почулися 
вигуки «Ура! Ура!» Хейвуд підняв руки, вимагаючи: тиші, і заговорив 
до натовпу. Голос у нього був чудовий. «Єдині чужоземці в цій краї
ні — капіталісти», — сказав він. Натовп захвилювався і посунув із 
вокзалу вулицями, співаючи «Інтернаціонал». Дівчинка ніколи не ба
чила Тате таким схвильованим.. їй подобався страйк, бо завдяки йому 
вона вийшла на вулицю. Вона міцно тримала Тате за руку.

■' Минали тижні, а битва не вщухала. Комітети допомоги безробіт
ним влаштували в кожному районі пересувні кухні. Одного разу, після 
того як дівчинка отримала свою порцію, Тате від своєї відмовився. 
«З вашого боку це ніяка' не добродійність, — сказала жінка, яка ви
давала їж>'. — Багатії тільки того й чекають; щоб ми- похлялн’. Вам 
треба бути сильним. Люди, що допомагають нам сьогодні, чекатимуть 
нашої допомоги завтра». Холодними днями вони виходили доі пікетни
ків, обмотували шарфами шиї і тупцяли на. снігу. Дівчинка виросла 
зі свого зношеного плащика. Тоді Тате,. щоб не виходити на холодні 
вулиці, пішов малювати плакати та писати оголошення для страмно-
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вого комітету. Плакати виходили в нього гарні, та в комітеті сказали 
йому, що це не те. «Мистецтво нам не потрібне. Нам треба, щоб плака
ти викликали ненависть до гнобителів, не давали їй згаснути». І Тате 
малював пікети, закляклих людей по коліна в снігу. Малював сім’ї, 
що купчилися по тісних комірчинах. Писав гасла. «Всі за одного, один 
за всіх», йому полегшало на душі. Увечері він приносив додому об
різки паперу, дубові кліше, плакатні пера та індіанську туш і, щоб 
якось розважити дівчинку, став знову вирізати силуети. Вирізав гурт 
людей? що виходили з трамвая і заходили в нього. Дівчинці сподо
балось. Вона поставила малюнок до стіни біля своєї подушки і довго 
роздивлялась його з усіх боків. Це навіяло. Тате цікаву думку. 
Він зробив кілька етюдів трамвая, і коли склав силуети і швидко пе
репустив їх один за одним між пальцями, то здалось, наче трамвай 
під’їжджає до зупинки і стає. Обоє були в захваті, і це спонукало йо
го до дальших експериментів. Він приніс додому ще обрізків паперу і 
уявив собі дівчинку на ковзанах. За дві ночі вирізав сто двадцять си
луетів, не більших за долоню. Потім зв’язав їх шворкою. Дівчинка 
пропускала між пальцями сторінки цієї книжечки і бачила себе. Во
на їхала вперед, назад, робила на льоду вісімки, піруети і граційним 
поклоном дякувала за увагу. Тате обняв худеньку дочку і захлипав. 
А що, як він не зможе нічого для неї зробити, крім силуетів, і вони й 
далі простуватимуть шляхом нездійснених мрій? Вона виросте і про
кляне його ім’я.

Поступово чутка про страйк облетіла всю країну. Щодня звіду
сіль приїздили репортери, підтримка надходила з різних міст. Та єд
ність страйкарів поволі слабла. Багатодітним бракувало рішучості. То
ді виник задум перевезти дітей до інших міст — у родини тих, хто спів
чуває страйкові. Сотні сімей — у Бостоні, Нью-Йорку, Філадельфії — 
зголосилися взяти дітей. Інші надіслали гроші. Кожну таку родину 
страйковий комітет перевірив, а батьки дітей на знак своєї згоди під
писували спеціальний документ. Експеримент почався. З Нью-Йорка 
прибули заможні жінки, щоб супроводжувати в поїзді першу партію 
дітей. Кожна дитина пройшла медичний огляд і була вдягнена в новий 
костюмчик. Мов якась релігійна процесія, прибули вони на величез
ний центральний вокзал Нью-Йорка. Діти стояли перед натовпом 
людей і міцно трималися за руки, ніби кидаючи виклик страшній до
лі, яку наготувала для них Америка. Преса багато писала про цю во
дію. Хазяї фабрик у Лоуренсі зрозуміли, що з усіх заходів страйко
вого комітету цей дитячий хрестовий похід завдав їм найбільшої шко
ди. Коли так піде й далі, робітникам почне співчувати вся нація і фа
брикантам доведеться складати зброю. Доведеться підвищити заробіт
ну плату і платити деяким робітникам по вісім доларів на тиждень. 
Доплачувати за понаднормову роботу, за підвищення продуктивності 
і дозволити робітникам уникнути будь-якої кари за участь у страйку. 
Ні, це просто неймовірно. Фабриканти знали, хто є капітанами цивілі
зації, прогресу та процвітання у місті Лоуренс. І постановили, що біль
ше таких дитячих хрестових походів не буде — заради блага Америки 
і демократії.

Тим часом Тате сперечався сам із собою: ясна річ, для дівчинки 
добре було б пожити кілька тижнів у забезпеченій родині. її добре 
годуватимуть, вона буде в теплі, побачить, що таке справжня домівка. 
Але його гнітила думка, що доведеться на якийсь час розлучитися з
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донькою. Він пішов у комітет допомоги, який отаборився на складі, 
неподалік від фабрики, і поділився своїми побоюваннями з однією 
комітетницею. Вона стала його заспокоювати, мовляв, дуже багато 
родин бажають узяти дитину.

— Єврейську? — запитав Тате.
— То вже наш клопіт — ваша справа підписати заяву.
Та він усе вагався.
— Ми перевіряємо кожну сім’ю. Можете бути спокійні, — переко

нувала його жінка.
— Я був соціалістом усе своє життя,— запевнив її Тате.
— Так, справді,— сказала жінка.— Вашу дитину огляне лікар, 

і навіть заради цього варто віддати її. Вона їстиме гарячі страви і зна
тиме, що її батько має на світі друзів. Але ніхто вас не примушує. 
Подивіться лишень, яка черга за вами, — скільки бажаючих!

Тате подумав: «Що ж це я, стою серед братів, а думаю -як якийсь 
буржуа». І підписав документ.

Через тиждень він привів дівчинку на вокзал. Вона мала їхати до 
Філадельфії — серед двохсот дітей. На ній була сукня й капелюшок, 
що закривав вуха. Тате крадькома позирав на доньку, і вона здавалася 
йому гарною, як королева. їй подобалося нове вбрання. Тате намагав
ся не показувати, що йому боляче розлучатися з нею. Вона згодилася 
поїхати від нього без жодного слова протесту. Звичайно, це непогано 
для них обох. Та якщо дочка вже тепер така розважлива, то якою ж 
вона стане в майбутньому? У неї з’явилися нові риси характеру, про 
які він навіть не здогадувався. Люди задивлялися на неї, і серед них 
багато матерів. Тате стояв гордий, але переляканий. Вони стояли в 
залі чекання в густому натовпі жінок і дітей. Хтось крикнув: «Поїзд 
підходить!» — і всі посунули до дверей.

З шипінням і свистом під’їхав поїзд. Спеціальний вагон для ді
тей був останнім. Усі посунули на перон, попереду йшли няні з Ж і
ночого Комітету Філадельфії. «Поводься чемно, — напучував доньку 
Тате.— Коли тебе про щось запитають, одразу відповідай. Говори 
голосно, щоб тебе чули». Раптом за рогом станції він побачив сол
датів з гвинтівками. Колона спинилася, в передніх рядах виникло 
сум’яття. Почувся вереск, звідусіль з’явилася поліція, і процесія пе
ретворилась на безладний натовп. Здивовані пасажири дивилися з 
вагонів, як полісмени відривають дітей від матерів. Вони тягли мате
рів, що відбивалися й верещали, в кінець перону до грузовиків. То 
були армійські ваговози з капотами типу «пагода» й ланцюговою пере
дачею. Дітям наступали на ноги. Вони кинулися врозтіч. Пробігла 
жінка, у якої капала з рота кров. Задзеленчав дзвоник. Перед Тате 
з’явилася ще одна жінка. Вона трималася за живіт. Хотіла щось сказа
ти, потім упала. Тате хутко поставив доньку на підніжку найближчого 
вагона, далі від колотнечі. Тоді підняв жінку і потяг її до лави. У цю 
мить їх побачив полісмен і вдарив Тате кийком по спині, потім по 
голові. «Що ви робите?» — закричав Тате. Він не знав, чого хоче від 
нього цей маніяк і кинувся назад у натовп. Полісмен гнався за ним 
і бив кийком, поки Тате не впав.

Полісмени мали наказ — задля користі дітей не дати їм покинути 
Лоуренс. Діти стояли навколішках біля своїх скривавлених батьків. 
Декотрі билися в істериці. За кілька хвилин поліція розігнала натовп, 
ваговози поїхали, і на пероні залишилося всього кілька побитих дорос-
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лих та заплаканих дітей. Між нимиг.був і Тате. У нього наморочилося 
в голові, і він прихилився до стовпа, щоб очуняти. Відкись іздалеку він 
почув голос доньки: «Тате! Тате!» Але перон був порожній. Поїзд 
пішов, десь аж у кінці станції віддалявся останній вагон. А голос кли-. 
кав і далі: «Тате, Тате!» Він погнався за поїздом, стрибнув на колії 
і, спотикаючись та простягаючи вперед руки, побіг по шпалах. Тате 
вхопився руками за поручні оглядового тамбура. Поїзд набирав, швид
кість, і Тате ледь торкався ногами землі. Шпали миготіли в нього 
перед очима...

17

Врятували Тате два кондуктори. Вони насилу відірвали його паль
ці.рід поручнів. У поїзді він побачив свою доньку і, не звертаючи ува
ги на кондукторів та пасажирів, обняв її і заплакав. Аж тут помітив, 
що її новий плащик забруднений кров’ю. Глянув на її руки. Вони бу
ли також у крові.

— Де тебе поранено? — закричав він. — Де тебе поранено?
Вона заперечливо хитнула головою, показала на нього, і Тате по

бачив, що дівчинка вся вимазана його кров’ю. Кров точилася у нього 
а  голови, червонила його сиве волосся.

Лікар, котрий їхав у поїзді, перебинтував рани Тате і зробив йому 
укол. Далі він майже нічого не пам’ятав. Поклав руки під голову і 
заснув на двох суміжних сидіннях. Прокинувшись, відчув, що їде в 
поїзді. Дочка сиділа навпроти й дивилась у вікно. Вони були єдині 
пасажири в спеціальному вагоні на Філадельфію. Іноді до нього до
літали якісь голоси, однак Тате не мав сили прислухатись. У зіницях 
дівчинки відбивалися снігові замети, які проминав поїзд. Отак вони 
проїхали до Бостона, звідти до Нью-Хейвена, і через міста Райбіч і 
Нью-Рошель, через сортувальні станції Нью-Йорка, через річку Нью
арк у Нью-Джерсі доїхали аж до Філадельфії. Поїзд прибув на стан
цію, і батько з дочкою заночували тут на лавочці. Тате ще не зовсім 
оклигав. На щастя, в його кишенях лишилася частка тижневого заро
бітку — два долари п’ятдесят центів, які він відклав, щоб сплатити 
плату за помешкання. Дівчинка сиділа на вичовганій лаві і дивилась 
на людей. О цій ранковій годині на вокзалі було видно тільки одного 
носильника, який підмітав мармурову підлогу. Дівчинка, як завжди, 
відразу призвичаїлась до нового місця. У Тате боліла голова. Поби
ті руки опухли. Він сидів, затуливши вуха долонями, й не знав, що 
робити.

Вранці він підняв покинуту газету. На першій сторінці був корот
кий звіт про поліцейський терор у ЛоуренсІ, штат Массачусетс. Тате 
витяг із кишені сигарети, закурив і став читати газету. Передова за
кликала Федеральний уряд розслідувати цей злочин. Отже, страйкарі 
таки переможуть. І що потім? Тате вчувся стукіт ткацьких верстатів. 
Платня буде трохи більша: шість доларів із центами. Чи ж це змінить 
щось у їхньому житті? Вони й далі житимуть у тій жахливій кімнаті 
на темній вулиці. Тате похитав головою. «В цій країні мені немає чим 
дихати». І вирішив не повертатися більше до Лоуренса, штат Мас
сачусетс. Усі свої жалюгідні лахи він залишить власникові будинку.
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«Що ти, взяла з собою?» — спитав він дочку, Вона розкрила свій уч? ' 
нівський ранець. Там будр дещо з, білизни, гребінець і щітда для во
лосся, шпильки, підв’язки, панчохи і «книжечки» Тате із силуетами 
трамвая та ковзанярки. Мабуть, саме з цієї хвилини Тате відокремив, 
своє життя від долі робітничого класу. «Я ненавиджу мащини, — ска
зав він дочці. Вона підвелася, взяла його за руку, й вони пішли до. 
виходу. — Страйкарі перемогли, та що вони виграли? Ще кілька пен
ні до заробітної плати? А чи стануті вони хазяями заводів? Ніколи».

Вони вмилися в громадському туалеті. У станційному буфеті по
снідали кавою з булочками і потім цілий день блукали вулицями Філа
дельфії. Було холодно, сяяло сонце. Вони роздивлялися вітрини магази
нів, а коли в них змерзли ноги, зайшли погрітись до великого універ
магу. В усіх його проходах юрмились покупці. Дівчинка з цікавістю, 
дивилась на дротяні кошички, які гойдались над прилавками на рухо
мих тросах. Кошички рухались від прилавків до каси й назад, перево
зячи гроші та чеки. Продавці сіпали за дерев’яну ручку шворки, і ко
шички спускалися, смикали за інші — і вони піднімались. Манекени, 
схожі на дорослих ляльок, стояли в сатинових токах 1 та в крислатих 
капелюхах з егретками* 2. «За один такий капелюх треба віддати тиж
невий заробіток», — сказав Тате.

Потім вони знову блукали вулицями. Проминули якісь будівлі за. 
залізними ворітьми, де вантажні машини виїжджали на платформи то
варних складів. Вітрини компаній постачання та магазинів оптової тор
гівлі їх не зацікавили. Та ось увагу дівчинки привернула брудна віт
рина, де було виставлено всякі дивогляди. То була вітрина компанії 
«Новинки поштою». На той час бізнесмени зрозуміли, що всякі диво-, 
вижі, зроблені у вигляді звичайних речей, можуть давати великий 
зиск. Там були сигарети-петарди, гумові троянди на лацкани піджаків, 
які чвиркали водою, коробочки з «чхальним» порошком, телескопи, що 
залишали синці під очима, колоди карт, які вибухали, всякі «гуркіт
ливі пузирі» під подушечки на стільці, скляні прес-пап’є із зимовими 
краєвидами, на яких, коли їх струшувати, йде сніг, маленькі свинцеві 
дзвони свободи та мініатюрні статуї свободи, магічні персні, сірники, 
й авторучки, які вибухали, сонники, гумові єгипетські танцюристки, 
шо виконували танець живота, годинники та яйця з вибухівкою.

Тате ще довго розглядав вітрину. Потім зайшов із донькою до. 
магазину. Назустріч їм вийшов чоловік у строкатій сорочці з підв’яз
ками на рукавах. Тате скинув капелюха і щось спитав у власника крам
ниці. Той люб’язно відповів: «Авжеж, давайте подивимось». Тате поста-- 
вив доньчин ранець на прилавок і дістав із нього книжечку з силуета
ми ковзанярки. Потім швидко перепустив сторінки між великим і вка
зівним пальцями. Дівчинка їздила туди й сюди, робила вісімки, верта
лась, робила пірует і граційно кланялась. Власник магазину від зди
вування аж рота роззявив. «Ану дайте спробувати й мені», — попро
сив він.

За годину Тате вийшов на вулицю, маючи двадцять п’ять доларів, 
готівкою і угоду на виробництво ще чотирьох таких книжечок по двад
цять п’ять доларів кожна. «Компанія Новинок Франкліна» надрукує ці 
книжечки і включить у свою серію дивовижнид речей. У контракті вони

‘ Тока — жіночий капелюх без крисів.
2 Егретка — прикраса на капелюсі.
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називалися «кіно-книжка». «А тепер,— сказав Тате дівчинці,— ми знай
демо пансіон у гарному районі, потім поїмо і приймемо гарячу ванну».

18

Отак художник підлаштував своє життя під закони ділової Амери
ки. Тут страйкували і вмирали робітники, а на вулицях міст бідні тор
говці пекли у відрах із розжареним вугіллям солодку картоплю і про
давали її по одному-два пенні. Усміхнений шарманщик міг набрати 
повну чашку монет. Скрипаль Філ повідрізав пальці на своїх рука
вичках і, стоячи під снігопадом, грав під освітленими вікнами особня
ків. Касир Франк широко розплющеними очима дивився, як промчала 
на баскому коні дочка маклера з Уолл-стріту. В кожному місті був 
свій апарат для. продажу прохолодних напоїв і морозива на стойці з 
бельгійського мармуру. Дантист Паркер рекламував свій метод безбо
лісного лікування зубів. У Хайленд-парку, штат Мічіган, з’явився пер
ший автомобіль «Моделі Т»: він щойно зійшов із конвейєра і стояв те
пер на травичці просто неба. Автомобіль був чорний, незграбний, із 
великими колесами. Його конструктор у збитому на потилицю котелку, 
дивився на нього звіддалік, пожовуючи соломинку. В лівій руці він 
тримав годинника. Наймаючи безліч людей, переважно іммігрантів, він 
дійшов висновку, що люди — це йолопи, які не вміють влаштувати своє 
життя. Він додумався розбити процес складання автомобілів на най
простіші операції, які міг би виконувати останній дурень. Замість нав
чати одного робітника безлічі операцій, щоб він потім бігав туди й сю
ди, вибираючи потрібні йому деталі, чом не поставити його на місці, 
щоб він робив одну й ту саму операцію на конструкціях, які проходи
тимуть повз нього на рухомій стрічці. В такий спосіб розумові здібності 
робітника не переобтяжуватимуться. «Хто вставляє болт, не повицен 
наживляти гайку,— казав винахідник своїм колегам.— А хто нажив
ляє гайку, не повинен загвинчувати її». Він умів чітко висловлювати 
свої думки. На цю ідею його наштовхнули відвідини концерну по ви
робництву яловичини: він запам’ятав, як пересувалися за допомогою 
блоків підвішені на стропах коров’ячі туші. Пересунув язиком соло
минку з одного кутка рота в другий. Знову подивився на годинник. Йо
го геніальність почасти була ще й у тому, що він видавався своїм під
леглим та конкурентам не таким кмітливим, як вони. Провів по траві 
носком черевика. Рівно за шість хвилин після того, як із конвейєра 
зійшла перша машина, з’явилася достоту така сама друга; на мить за
стигла під холодним вранішнім сонцем і скотилась до першої. Генрі 
Форд був колись пересічним автомобільним промисловцем. Тепер же 
він хвилювався, можливо, більше, ніж будь-хто до нього, ба навіть 
Томас Джефферсон. Адже це він винайшов спосіб виробляти масово 
однаковісінькі машини. Його . адміністратори, менеджери, асистенти 
скупчилися довкола і палко його вітали. На очах у них блищали сльо
зи. Він відвів на всі ці сентименти рівно шістдесят секунд. Потім віді
слав усіх на робочі місця. Форд знав, що процес ще треба вдосконалю
вати. Регулюючи швидкість рухомих стрічок, можна регулювати про
дуктивність праці робітників. Він не хотів, щоб робітник надто схи
лявся або відступав більше, ніж на крок, від свого робочого місця. У 
робітника має бути зайнята кожна секунда і не повинно бути жодної
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незайнятої. Виходячи з цього, Форд створив остаточні засади промис
лового виробництва: не лише однакові деталі готової продукції повин
ні бути взаємозамінними, а й люди, які виробляють ці деталі. Неза
баром він уже випускав на масовий ринок по три тисячі машин що
місяця. йому судилося прожити довге й діяльне життя. Форд любив 
пташок та звірів, і одним із його кращих друзів був Джон Берроуз 
старий натураліст, який вивчав скромних мешканців лісу — бурунду
ків, єнотів, канарок, волові очка, чікаді1 2.

19

Але досягнення Форда не підняло його на вершину піраміди бізне
су. Тільки одна людина посідала це високе місце.

Контори компанії Дж. П. Моргана розташувалися на Уолл-стріт, 
23. Якось уранці великий фінансист приїхав на службу в синьому ко
стюмі, чорному пальті з смушковим коміром і в циліндрі. Він любив 
одягатися трохи старомодно. Виходячи з машини, Морган заплутався у 
віконній шторці. Один із багатьох банкових службовців, які вибігли зу
стрічати Моргана, розплутав шторку і повісив її на перекладину на 
внутрішньому боці дверцят. Шофер подякував йому, а Моргай у щіль
ному кільці асистентів, помічників і навіть кількох постійних клієнтів 
зайшов до банку. Він носив ціпок із золотою головкою. Сімдесятип’я
тирічний Морган був огрядний чоловік шести футів на зріст, з рідким 
сивим волоссям, білими вусами і близько посадженими, несамовитими 
очима, що свідчили про психопатологію його волі. Приймаючи шану 
від своїх службовців, він прямував до свого кабінету — скромної кімна
ти зі скляними стінами, звідки він усіх бачив і де всі бачили його. Йо
му допомогли роздягнутись. На ньому був високий комірець і широкий 
шарф, зав’язаний на шиї. Сівши за стіл, він не став, як звичайно, пе
реглядати рахунки вкладників, а попросив своїх людей негайно орга
нізувати зустріч з отим хлопцем. Як там, у біса, його звуть? Так, так, 
отим автомеханіком. Фордом.

Він відчув у винаході Форда ту саму пристрасть до порядку, що 
й у нього. Вперше він зрозумів, що на світі, окрім нього, існує ще 
хтось. Пірпонт Морган був класичним американським героєм, люди
ною, народженою для незліченного багатства. Наполегливою важкою 
працею та невблаганністю він збільшив родинний статок до нескінчен
ності. Він контролював сімсот сорок двох директорів у ста дванадця
ти акціонерних товариствах. Завдяки його позиції уряд США одного 
разу був урятований від банкрутства. Коли 1907 року зчинилася валют
на паніка, він викинув для підтримання курсу долара на сто мільйонів зо
лота. У власних залізничних вагонах та на своїх яхтах він перетинав 
усі кордони і всюди почувався вдома. Морган був монархом невиди
мого міжнародного королівства капіталу, суверенітет якого було всюди 
гарантовано. Управляючи ресурсами, проти яких королівські здавалися 
жебрацькими, він був своєрідним революціонером, який території за
лишав президентам і королям, а сам володів їхніми залізницями, мор
ськими шляхами, банками, трестами, фабриками й заводами. Роками 
він оточував себе друзями та знайомими і завжди пильно придивляв
ся до кожного, підозрюючи, що вони ставляться до нього далеко не з

1 Берроуз Джон (1837— 1921) — відомий американський натураліст.
2 Чікаді — маленька північноамериканська пташка.
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такбю повагою та прихильністю, як удають. Він був постійно розчаро
ваний. Усюди чоловіки схилялися перед ним, а жінки'ганьбили себе. 
Він, як ніхто інший, знав холод і' порожнечу пустельних просторів без
межного успіху. Звичайна розумова діяльність за останні п’ятдесят ро
ків зробила його генієм національного бізнесу, але сам він вважав, що 
для людства це не означає нічого. Тільки одна річ нагадувала Піріпон- 
тйві Моргану, що він людина, — хронічне захворювання шкіри на його 
носі, який скидався на велетенську полуницю-рекордистку, вирощену 
каліфорнійським чаклуном садівництва Лютером Бербанком. Ця біда 
прийшла до Моргана ще в молоді роки. І що старішим та багатшим 
він ставав, то більшим робився і його ніс. Морган навчився осаджува
ти людей поглядом, коли вони дивились на його ніс. Але й сам щоран
ку роздивлявся його в дзеркалі; ніс і справді був огидний, але це 
його навіть тішило, йому здавалося, що з кожним його надбанням, 
кожною успішною операцією на носі розквітав ще один яскраво-чер
воний пухирець. Його найулюбленішим твором був роман Натаніеля 
Готорна «Родимка», в якому оповідалось про надзвичайно вродливу 
жінку, справжню красуню, але з родимою плямою на щоці. її чоло
вік, учений-дослідник, примусив дружину випити ліки проти цієї ро
димки. Вона випила, і пляма поволі стала зникати. Та коли зникла й 
остання цятсчка, жінка померла. Для Моргана потворність його страш
ного носа була печаттю божою, гарантією його життєздатності.

Колись, багато років тому, він влаштував обід у себе вдома на 
Медісои-авеню. Гостями були дюжина наймогутніших людей Амери
ки. йому здавалося, що від такого скупчення мозкової енергії можуть 
похитнутися стіни його дому. Рокфеллер дуже здивував господаря, 
сказавши, що страждає від хронічного запору і чимало своїх справ 
обмірковує у вбиральні. Карнегі дрімав над своїм бренді. Гарріман 
молов дурниці. Зібравшись в одній кімнаті, ця еліта бізнесу не мала 
про що говорити. Як вони вразили його! Серце його стислося від стра
ху, а мозок відчув електричні струми космічної порожнечі. Він звелів 
слугам увінчати голови гостей лавровими вінками. І дюжина наймогут
ніших верховодів Америки, усі до одного, стали схожі на конячі зади. 
Але багатство сповнювало їх пихи, і вони вірили, що в цих безглуздих 
вінках є якийсь смисл. Жодна з жінок і не подумала засміятись. Ці 
старі відьми сиділи на своїх широких завинутих у парчу сідницях і 
світили декольте, під якими обвисали безформні груди. В очах — жод
ної іскорки гумору. Вони були законними дружинами славетних чо
ловіків, чиї неймовірні успіхи вичавили з їхніх тіл будь-які ознаки жит
тя. Морган ховав свої почуття під суворим виразом обличчя. Спалах
нув магній — і фотограф зафіксував урочисту подію.

Сівши на пароплав «Океанік» компанії «Уайт-Стар», Морган утік 
до Європи. Він об’єднав компанії «Уайт-Стар», «Ред-Стар», «Емерікен», 
«Домініон», «Атлантік Тренспорт» і «Лейленд» у єдину корпорацію, в 
якій налічувалося сто двадцять океанських лайнерів, йому не було 
рівних ні на суші, ні на морі. Вночі він стояв біля поручнів пароплава, 
не бачив моря, але чув, як важко здіймаються хвилі. Море й небо 
зливалися в одну чорну ніч. Чайка виринула з темряви й сіла на по
ручень за кілька кроків од нього. Можливо, її принадив Морганів ніс<. 
«Я не маю собі рівних»,— сказав він пташці. І це справді було так. 
Морган зумів піднятися над світом. Саме це накладало на нього страш
ну' відповідальність— підтримувати ілюзії інших людей. Для свого
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Єпископального братства він побудував собор святого Джона ндИО-й 
вулиці в Нью-Йорку на Весті. Для дружини та своїх дорослих дітей 
він був прикладом справжнього сім’янина. Заради престижу Америки 
він жив з такою розкішшю, на яку тільки був спроможний: обідав із 
королями, купував твори мистецтва у Римі й Парижі, проводив час із 
найпершими красунями на середземноморських курортах.

Морган чесно виконував свій обов’язок. Шість місяців на рік він 
жив у Європі, з почестями переїздив з країни в країну. Трюми його 
кораблів були набиті колекціями картин, рідкісних манускриптів, пер- 
шовидань, виробами з нефриту та бронзи, автографами, гобеленами, 
кришталем. Він задивлявся в очі бюргерів Рембрандта та прелатів 
Ель Греко, силкуючись побачити святу правду, яка змусила б його 
впасти навколішки. Перегортав рідкісні ілюстровані середньовічні біб
лії, неначе струшував порох із божого міста. Відчував, що в минулому 
криється щось таке, чого він не годен збагнути, а сучасність прирече
на на банкрутство. Він же був тільки сучасністю. Платив хранителям 
музеїв, щоб ті знаходили для нього рідкісні твори мистецтва, наймав 
учених, щоб вони розповідали йому про давні цивілізації. Ознайомився 
з фламандськими гобеленами. Вивчав римські скульптури. Ходив по 
Акрополю, підгилюючи камінці, що валялися під ногами. Його розпач
лива самоосвіта неминуче мала зупинитися на давньоєгипетській циві
лізації, яка вважала, що світ не змінюється і по смерті настає від
родження. Морган був у захваті. Його життя сповнилося нового змісту. 
Він фінансував археологічні експедиції Метрополітен-музею до Єгипту. 
Стежив за появою з піску кожного нового списа, амулета чи поховаль
ного глека з нутрощами. Пірпонт Морган поїхав у дельту Нілу, де що
ранку випливає над обрієм сонце, а річка щороку виходить із берегів. 
Вивчав ієрогліфи. Одного вечора в Каїрі вийшов із готелю і на спе
ціальному маршрутному трамваї проїхав сім миль до Великих Пірамід. 
У блакитному сяйві місяця він почув від місцевого гіда про мудрість 
великого Озіріса, про те, що існує богорівне плем’я героїв, які знов і 
знов народжуються в кожну епоху, щоб допомагати людству. Ця ідея 
приголомшила Моргана. Що більше він про це думав, то ймовірнішою 
здавалась вона йому. Повернувшись до Америки, він почав думати 
про Генрі Форда. Не тішив себе ілюзією, що Форд — джентльмен. Цей 
кмітливий провінціал не більш освічений, ніж цурпалок дерева. Та 
Морганові здавалося, що Форд править людьми достоту за принципа
ми фараонізму. І не тільки це: пильно роздивившись фотографії авто- 
мобілепромисловця. Моргай виявив, що той надзвичайно схожий на Се
ті Першого, батька Рамзеса Великого. Мумія Сеті Першого збереглася 
найкраще з усіх тих, шо були оозкопані v фіванському некрополі, в 
Долині Царів.

20
Нью-Иоркська резиденція Моргана була на Маррей-Хілл, у велич

ному розкішному особняку, що стояв на розі Медісон-авеню та Зб-Ї ву
лиці. Поряд біліла мармурова Бібліотека Моргана, де господар зберігав 
тисячі книг і творів мистецтва, придбаних під час його подорбжей. ЇЇ 
спорудив Чарльз Маккім, партнер Стенфорда Уайта, у стилі італійсь
кого Ренесансу. Будівлю було складено з Мармурових блоків, щільно
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пригнаних один до одного — без вапняного розчину. Того дня, коли 
Генрі Форд приїхав на ленч, вулиці покривав сніг, темніший, ніж стіни 
бібліотеки. Сніг приглушував шарудіння коліс. Вхід до резиденції сте
ріг полісмен. На протилежному тротуарі і на кожному розі 36-ої вули
ці та Медісон-авеню стояли купки перехожих. Піднявши коміри пальт» 
вони з цікавістю розглядали дім великої людини.

Морган влаштував легкий ленч: черепашачий суп, біле вино «мон- 
траше», м’ясо ягняти, свіжі помідори, салат з ендевії, пиріг із реве
нем під густим кремом і кава. Розмовляли за ленчем мало. Обслугову
вання було як у казці. Двоє слуг Моргана подавали й прибирали 
страви так непомітно, аж здавалося, ніби це робиться без участі люди
ни. Форд їв багато, проте до вина не доторкнувся. Закінчив їсти рані
ше, ніж господар. Помітивши крихту на скатертині, поклав її на блюд
це для кофейної чашки.

Після ленчу Морган запропонував Фордові пройти до бібліотеки. 
Вони вийшли з їдальні й попрямували через темну, схожу на прий
мальню кімнату, де сиділо троє-четверо людей, що сподівалися заво
лодіти кількома хвилинами з часу Пірпонта Моргана. То були його 
адвокати. Вони мали проконсультувати Моргана щодо його майбутньо
го виступу перед Комітетом у справах банків та фінансів Палати пред
ставників, який на той час засідав у Вашінгтоні і розглядав можли
вість існування у Сполучених Штатах валютних трестів. Морган же
стом дав зрозуміти адвокатам, які, побачивши його, скочили на ноги, 
що вони зараз не потрібні. Там був також торговець творами мистецт
ва у візитці, який навмисне приїхав з Рима, щоб побачитися з Мор
ганом. Торговець підвівся тільки для поклону.

Уся ця сцена не проминула уваги Форда. Він був людина про
ста, однак його анітрохи не вразила оця імперія, що відрізнялася від 
його власної тільки стилем. Морган привів його до західної зали біб
ліотеки. Вони сіли коло великого, у людський зріст каміна. г

— Сьогодні тільки й грітися біля каміна, — сказав Морган.
Форд погодився. Подали сигари. Форд відмовився. Подивився на

стелю й відзначив подумки, що вона покрита позолотою. Стіни були 
обтягнені червоною камкою *. На стінах у важких рамах під склом ви- 
сіли химерні картини, написані у жовтих тонах,— зображення людей, 
схожих на святих, увінчаних німбами. Форд подумав, що нині карти
ни пишуть тільки святі. Була там і мадонна з дитиною. Він пробіг 
пальцями по червоному плюшевому підлокітнику свого крісла.

Морган попихкував сигарою. Давав Фордові час усе це перетра
вити. Нарешті заговорив.

— Форде, — сказав він хрипким голосом, — у мене немає наміру 
заволодіти вашим бізнесом чи ділити прибутки від нього. Так само 
я не зв’язаний із жодним вашим конкурентом.

Форд кивнув.
— Я радий це чути, — сказав він з лукавим виразом обличчя.
— Проте, — вів далі хазяїн будинку, — я високо ціную ваші до

сягнення, і хоч мене й нудить, коли я бачу автомобіль у кожного азіа
та, котрий має кілька зайвих сотень доларів, однак я визнаю, що май
бутнє належить вам. Ви ще досить молода людина, — п’ятдесят чи 
близько до цього, правда? — і, напевне, мені важко зрозуміти, як це 1 2

1 Еидевія — різновид цикорію.
2 Камка — шовкова тканина з візерунками.
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розумієте ви, необхідність роздільної мобілізації людських мас. Я все 
своє життя займався проблемами координації капітальних ресурсів та 
гармонійного розвитку різних галузей промисловості, проте ніколи не 
думав, що використання праці само по собі, незалежно від типу під
приємства, — це процес гармонійного об’єднання. Дозвольте мені за
питати, чи спадало вам на думку, що ваш конвейєр — це не просто ге
ніальний технічний винахід, а своєрідний вияв природної істини? Осо
бини, які належать до того чи іншого роду або виду, мають однакові 
частини тіла — це закон природи. Усі ссавці розмножуються однако
вим способом, мають однакові системи травлення й кровообігу, воло
діють однаковими відчуттями. Звісно, це не свідчить про те, що у ссав
ців взаємозамінні частини, як у ваших автомобілів. Але саме однако
вість будови дозволяє таксономістам визначити ссавців як ссавців. У 
межах одного виду — візьмімо, наприклад, людину — закони природи 
діють таким чином, що індивідуальні відмінності базуються на спіль
них рисах. Отже, індивіда можна порівнювати з пірамідою, яка ви
вершується лише покладенням останньої цеглини.

Форд замислився.
— Це не стосується євреїв, — пробурмотів він.
Морганові здалося, що він як слід не розчув.
— Перепрошую?
— Це не стосується євреїв, — посміхаючись повторив Форд. — Во

ни не схожі на інших людей, і ваша теорія до них не підходить.
Кілька хвилин Морган мовчав, попихкуючи сигарою. У каміні по

тріскував вогонь. Вітер жбурляв на вікна мокрі сніжинки.
— Час від часу, — сказав він, — я звертався до вчених, щоб вони 

допомогли мені в моїх філософських дослідженнях. Я сподівався дій
ти якихось висновків щодо сутності життя, висновків, недоступних ши
роким масам людей.. Хочу поділитися з вами своїми здобутками. Не 
думаю, що ви такий зарозумілий, щоб повірити, ніби ваші досягнення — 
наслідок тільки ваших зусиль. Застерігаю вас, сер, що, коли ви й 
справді розцінюєте свої успіхи в такий спосіб, то вам доведеться доро
го заплатити за це. Ви побачите себе на краю світа, перед безоднею 
неба. Ви вірите в бога?

— Це моя особиста справа, — відповів Форд.
— Гаразд, гаразд,— сказав Морган.— Я й не чекав, що людина 

з вашим інтелектом може сприйняти таку просту істину. Мабуть, я змо
жу бути вам потрібним більше, ніж ви гадаєте. Припустімо, я доведу 
вам, що існує універсальна формула повторюваності, яка наповнює 
змістом усі прояви життя на нашій планеті? Припустімо, я продемон
струю, що ви самі тільки знаряддя сучасної тенденції знеособлення 
людини, що є виявом найстародавнішої мудрості світу?

Зненацька Морган підвівся й вийшов з кімнати. Форд повернувся 
в кріслі, дивлячись йому вслід. За хвилину той знову з’явився у две
рях і покликав гостя помахом руки. Форд пройшов за ним через 
центральну залу бібліотеки до Східної зали. Високі стіни були об
ставлені стелажами. Вище тяглися дві галереї з бронзовими балюстра
дами: будь-яку книжку, хоч як високо вона стояла, можна було віль
но дістати. Морган підійшов до протилежної стіни, натиснув на корі
нець якоїсь книжки і в стелажі відкрився отвір, крізь який могла 
пройти людина.
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— Прошу, — сказав він Фордові і зайшов за ним до маленької 
кімнати. Потім натиснув кнопку, і двері зачинилися.

У кімнатці був лише круглий полірований стіл, два крісла з висо
кими спинками і шафа з висувними шухлядами та заскленим верхом, 
для зберігання рукописів. Морган засвітив настільну лампу під 
зеленим металевим абажуром.

— Досі я нікого не заводив до цієї кімнати,— сказав він і увімк
нув торшер, який освітлював верхню частину шафи. — Підійдіть сюди, 
сер.

Форд подивився крізь скло і побачив старовинний пергамент, спи
саний латинськими літерами.

— Це, — сказав Морган, — один із перших розенкрейцерівських 1 
трактатів — «Хімічне одруження Хрістіана Розенкрейца» Чи знаєте 
ви, пане Форд, хто були перші розенкрейцери? Це — християнсь
кі аляіміки рейнського пфальцграфства, у яких курфюрстом був Фрід- 
ріх П’ятий. Мова йде про початок сімнадцятого століття, сер. Ці вели
кі люди проповідували ідею про невичерпну чарівну силу, що приступ
на певним людям кожної епохи і через них іде на користь усьому люд
ству. Латинська назва для цього вчення — prisca theologia, тобто «та
ємна мудрість». Цікаво, що в таємну мудрість вірять не тільки розен
крейцери. Відомо, що в Лондоні у середині того ж таки століття існу
вало товариство під назвою «Невидимий Коледж». Вважалося, що йо
го члени були носіями тієї благодійної чарівної сили, про яку я казав. 
Ви, звичайно, нічого не знаєте про праці Джордано Бруно. Ось тут ви
ставлена одна сторінка, списана його рукою. Мої вчені, як справжні де
тективи, простежили для мене існування та розвиток цієї ідеї, а та
кож різноманітних таємних товариств, що проповідували її, у більшо
сті культур Ренесансу, у середньовічних суспільствах та в стародавній 
Греції. Сподіваюся, ви розумієте, про що я вам кажу. Найперші зафік
совані згадки про великих людей, які народжувалися в кожну епоху, 
щоб полегшити страждання людства з допомогою prisca theologia, дій
шли до нас від греків у перекладах трактатів єгипетського жерця Гер
меса Трісмегіста. На честь його імені ці окультні знання названо гер
метикою.

Морган постукав своїм товстим указівним пальцем по склу проти 
ще одного експонату, виставленого в шафі,— рожевого каменя з ледь 
помітними геометрично правильними подряпинами.

— Сер, цілком можливо, що оці клинописні знаки зроблені рукою 
самого Гермеса. А зараз скажіть-но мені таке. Як ви гадаєте, чому 
ідея, така поширена в усі віки, у сучасному світі зникла? Тільки тому, 
що у вік науки ці люди та їхня мудрість випали з поля зору. Зараз я 
поясню вам. Піднесення механістичної науки Ньютона та Декарта бу
ло великою диявольською змовою, яка ставила за мету зруйнувати 
наше розуміння дійсності і нашу свідомість того, що існують трансце- 
деитально обдаровані люди. Проте, всупереч усьому, вони й сьогодні 
серед нас. Вони повертаються — розумієте? Вони повертаються!

Морган аж почервонів від збудження. Він потяг Форда у дальній 
куток кімнати, де в напівтемряві стояла ніби якась скриня під покри
валом із позолоченого оксамиту. З виразом тріумфу Морган схопив 
за край покривала і скинув його на підлогу. Форд побачив скляний

1 Розенкрейцери — таємне товариство релігійно-містичного характеру, існувало в 
Німеччині та деяких інших країнах у XVI—XVIII ст.ст.
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ящик, опломбований свинцевою печаткою, а в ящику — саркофаг. У 
тиші кімнати чулося тільки важке дихання старої людини. Саркофаг 
був з алебастру. На дерев’яному вікові виднілося зображення похо
ваної людини, розмальоване золотою, червоною та голубою фарбою.

— Це домовина великого фараона, сер, — сказав Морган хрип
ким голосом. — Уряд Єгипту та світова археологічна громадськість 
вважають, що він зберігається в Каїрі. Якби вони довідалися, що сар
кофаг у мене, то знявся б галас на весь світ. Йому немає ціни. Мої 
приватні єгиптологи вжили всіх застережних заходів, щоб зберегти йо
го від руйнівного впливу повітря. Під оцією маскою — мумія велико
го фараона дев’ятнадцятої династії Сеті Першого, яку вивезли з Кар- 
нака, де вона пролежала понад три тисячі років. Свого часу я вам її 
покажу. Будьте певні, що ви не залишитеся байдужим, побачивши 
обличчя великого фараона. . . і

Морганові треба було заспокоїтись. Він відсунув крісло і сів за 
стіл. Поволі його дихання стало нормальним. Форд розумів стан ста
рого і мовчки сидів проти нього, втупившись поглядом у свої черевики.

— Пане Форд, — сказав Пірпонт Морган, — я запрошую вас узя
ти участь у моїй експедиції до Єгипту. Це дивовижна країна. Саме там 
усе й починається. Я замовив пароплав, спроектований спеціально, для 
плавання по Нілу. Коли він буде готовий, я хочу, щоб ви теж поїхали 
зі мною. Ви згодні? Вам це нічого не коштуватиме. Ми побуваємо в 
Луксорі й Карнаці. Оглянемо Великі Піраміди в Гізі. Адже нас так 
мало, сер. Гроші дали мені змогу відкрити двері багатьох тайників, 
розшифрувати священні ієрогліфи. Чому нам не радітщ знаючи, хто 
ми є, знаючи, яку вічну благодійну силу ми успадкували?

Форд сидів, трохи згорбившись. Його довгі руки звисали, з дерев’я
них підлокотників крісла, ніби зламані в зап’ястках. Обмірковував 
сказане. Переконавшися, що все зрозумів, він подивився на саркофаг, 
урочисто кивнув головою й відповів так:

— Якщо я вас правильно зрозумів, пане Морган, то ви маєте на 
увазі перевтілення. Я теж можу вам дещо розповісти про це. Замолоду 
я пережив великий духовний струс, коли зрозумів, що мене не вабить 
до жодної відомої мені діяльності. Вдачі я був твердої, але однаково 
страждав, як страждав би на моєму місці кожен сільський хлопчина. 
Проте я знав, як усе працює, і завжди міг сказати, як зробити так, 
щоб воно працювало ще ліпше. Але, звичайно, до інтелектуала мені 
було далеко.

Морган слухав. Він відчував, що краще не перебивати.
— Але якось,— провадив Форд,— мені до рук попала маленька 

книжечка. Вона називалася «Вічна мудрість східного факіра» і була 
видана компанією «Франклін новелті» у Філадельфії. Так от, у цій 
книжечці, яка коштувала мені всього двадцять п’ять центів, я знай
шов усе необхідне, щоб заспокоїти свій розум. Перевтілення — це єдина 
віра, якої я дотримуюсь, пане Морган. А свою винятковість я так тлу
мачу: декотрі з нас жили більше разів, ніж інші. Як бачите, те, про 
що ви хотіли дізнатися, мандруючи по світу та наймаючи вчених, я 
знав уже Давно. І на подяку за вашу гостинність я вам дам почитати 
цю книжечку. Тоді вам не треба буде возитися з усіма цими латинсь
кими штучками, — сказав Форд, махнувши рукою в бік шафи, — не 
треба буде порпатись на смітниках Європи та будувати пароплави для
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плавання по Нілу у пошуках того, що можна отримати рекомендованою 
бандероллю за двадцять п’ять центів!

Двоє чоловіків втупилися один в одного. Морган відкинувся в 
кріслі. Обличчя його побіліло, очі втратили нестямний блиск. Коли він 
заговорив знову, це був кволий голос старої людини.

— Пане Форд, — сказав він, — коли мої ідеї витримають свою 
прихильність до вас, це означатиме, що вони пройшли останню пере
вірку.

І все ж таки вирішальний поштовх було зроблено. Десь через рік 
після цієї незвичайної зустрічі, Морган здійснив свою подорож до 
Єгипту. І хоча Форд не поїхав із ним, Морган не виключав можливості 
їхньої таємничої спорідненості. Зрештою вони заснували найтаемні- 
ший і найпривілейованіший клуб — «Піраміда», єдиними членами яко
го були вони двоє. Цей клуб дав поштовх певним дослідженням, які 
проводяться до сьогоднішнього дня.

21

Звичайно, в цей період нашої історії образи стародавнього Єгип
ту полонили уяву кожного. З пустелі часто надходили повідомлення про 
нові відкриття британських та американських археологів. Після футбо
лістів 1 у підбитих ватою полотняних штанях по коліна та шкіряних 
шоломах, археологи стали найпопулярнішими людьми в університетах. 
Процес муміфікації детально описувався в недільних додатках, жовто
роті репортери аналізували знайдені в гробницях папіруси. Мотиви 
староєгипетського мистецтва зробилися модними при оздобленні інтер’є
рів. Меблі в стилі Людовіка XIV викидали, на зміну приходили крісла- 
трони з підлокотниками у вигляді різьблених зміїв. У Нью-Рошелі Мати 
не могла відстати від нової моди. Гравюра з квітами, яка висіла в 
їдальні, раптом здалася їй страшенно сірою, і вона замінила її вишу
каною копією картини, на якій були зображені єгиптяни та єгиптянки 
з очима, мов терен, у своїх високих головних уборах та коротких спід
ничках. Пофарбовані в червоний, синій та коричневий кольори, вони 
вишикувалися вздовж усієї стіни. На руках у них сиділи грифи, вони 
тримали снопи пшениці, квіти лотоса, лютні. На картині були також 
зображені лев, жук-скарабей, сова, бики та чиїсь повідрубувані ноги. 
Батько, чутливий до будь-яких змін, геть утратив апетит, йому зда
валося страшенно безглуздим щодня ховати себе замість обідати. За
те хлопчикові картина сподобалась, і він захопився вивченням ієро
гліфів. Замість ковбойського тижневика «Уайлд Вест», він став чита
ти тепер журнали, де друкувалися легенди про розграбовані гробниці 
та прокляття мумій, його стала дуже цікавити чорна дівчина, яка жи
ла в мансарді, і він уявляв її нубійською принцесою, котра попала 
в рабство. Він не раз проходив повз її двері в саморобній масці з 
пап’є-маше, що зображувала Ібіса, але вона, ні про що не здогадую
чись, спокійнісінько сиділа у своїй кімнаті біля вікна.

Одного полудня, в неділю, повз будинок повільно проїхав новень
кий форд «Моделі Т». Хлопчик побачив його з веранди і хутко збіг 
сходами на тротуар. Водій розглядався довкола, ніби намагався від

1 Ідеться про американський футбол — бейсбол.
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шукати певну адресу. На розі він розвернув машину й поїхав назад. 
Зупинившись біля хлопчика, він приглушив мотор і помахав рукою 
в рукавичці. Це був негр. Його автомобіль виблискував на сонці. Ма
шина мала лобове скло і закритий верх, виготовлений на замовлення 
фірми «Пантасот».

— Я шукаю молоду кольорову жінку, яку звуть Сара, — сказав 
він. — Кажуть, вона мешкає в одному з цих будинків.

Хлопчик зрозумів, що негр запитує про жінку з мансарди.
— Вона тут.
Негр вимкнув мотор, узяв машину на гальма і вийшов. Потім 

він піднявся кам’яними сходами між двома норвезькими кленами і, 
обійшовши будинок, постукав у двері чорного ходу.

У дверях з’явилася Мати. Негр поводився шанобливо, проте в йо
го проханні переговорити з Сарою відчувалася якась дивна рішучість 
і самовпевненість. Мати не могла визначити його віку. Це був кре? 
мезний чоловік, його вилицювате коричневе обличчя аж виблискува
ло. У погляді його відчувалася твердість, що межувала з агресивні
стю. Він мав охайні вуса і був одягнений претензійно, як це любили 
робити негри. Приталене чорне пальто, строкатий костюм, сірі гетри, 
гостроносі чорні черевики. У руках він тримав сірого кашкета й за
хисні окуляри водія. Мати сказала йому зачекати і зачинила двері. 
Піднялася на третій поверх. Сара не сиділа, як звичайно, біля вікна, 
а стояла нерухомо зі схрещеними руками й дивилась на двері.

— Capo, — сказала Мати, — до тебе прийшли.
Дівчина нічого не відповіла.
— Ти не зійдеш на кухню?
Сара заперечливо похитала головою.
— Ти не хочеш його бачити?

, — Ні, мем, — нарешті сказала дівчина тихим голосом, втупившись
у підлогу. — Скажіть йому, будь ласка, нехай іде.

Це була найдовша фраза, яку вона вимовила за кілька місяців 
свого перебування в їхньому домі. Мати спустилася вниз і побачила 
негра не біля чорного ходу, а вже на кухні, де в теплі біля грубки 
спала дитина Сари. Колиска була плетена, на чотирьох дерев’яних 
коліщатках, з вилинялою оббивкою із синього атласу та плюшевим 
валиком. У цій колисці спав її син, а ще раніше — брат. Негр стояв 
навколішки перед колискою й дивився на дитину. Мати, ще не отямив
шись від збентеження, раптом образилася, що він посмів увійти в 
дім.

— Сара не може з вами зустрітися, — сказала вона і сама відчи
нила двері.

Негр іще раз глянув на дитину, підвівся, подякував і пішов. Ма
ти спересердя захряпнула двері з більшою силою, ніж було потрібно. 
Дитина прокинулась і заплакала. Вона взяла малого на руки і стала 
колисати, здивована, що цей візит так розсердив її.

Ось так уперше з’явився на Броудв’ю-авеню негр в автомобілі, 
його звали Колхаус Уокер-молодший. Відтоді він приїздив щоне
ділі, стукав у двері чорного ходу і, почувши, що Сара не бажає його 
бачити, ішов, не виказуючи ніякого невдоволення. Батько вважав ці 
візити неприємними і хотів покласти їм край. Погрожував навіть ви
кликати поліцію. Мати поклала свою долоню на його руку. А однієї 
неділі молодий негр привіз букет жовтих хризантем, які о цій порі ро
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ку коштували чимало. Перів ніж віднести квіти Сарі, Мати виглянула 
у вікно. Негр дбайливо витер свій автомобіль, почистив спиці коліс, 
фари та лобове скло, потім кинув погляд на вікно на третьому повер
сі й поїхав. Мати згадала, що бачила такий вираз на обличчях семіна
ристів, які ходили за нею в Огайо, коли їй було сімнадцять років.

— Те; що ми зараз бачимо, — сказала вона Батькові, — це зали
цяння найбільш упертого Християнського типу.

— Так — погодився Батько, — якщо вважати залицянням те, після 
чого з’являються діти.

— Мені здається, ти судиш його надто суворо, — сказала Мати. — 
Спершу було страждання, тепер — каяття. Це благородно, і шкода, 
що ти цього не розумієш.

Негритянка не розповідала про відвідувача нічого. Вони й гадки 
не мали, де та як вона з ним познайомилась. Скільки їм було відомо, 
у неї в місті не було ні родини, ні друзів. Там жили переважно осід- 
лі негри, проте на околицях зустрічалися й випадкові люди. Очевид
но, вона була не з місцевих, а приїхала з Нью-Йорка працювати най
мичкою. Мати була збуджена, бо вперше від того жахливого дня, ко
ли вона знайшла в клумбі чорного малюка, для молодої жінки з’яви
лася якась надія на майбутнє. їй було прикро за Сарину непоступ
ливість. Вона подумала, який далекий шлях проїжджає Колхаус Уо
кер від Гарлема, де він жив, і назад, І якось вирішила, що наступного 
разу буде гостинніїиою. Вона запросить негра до вітальні і подасть 
чай. Батько висловив сумнів, чи варто це робити. Мати сказала, що 
він чемний молодик і поводиться як справжній джентльмен.

— Я не бачу в цьому нічого поганого. Коли господарем Білого до
му був містер Рузвельт, він влаштував обід на честь Букера Т. Вашінг- 
тона То ми. й поготів можемо запросити на чай Колхауса Уокера- 
Молодшого.

(Закінчення у наступному номері)

З англійської переклали Марина і Сергій З А Р У  Д Н І 
(розділи 11—19) та Володимир ХАН  Д О Г ІЯ  (роз
діли 20—21). 1

1 Букер Таліаферо Вашінгтон (1856— 1915). Видатний просвітитель негритянсько
го населення у  США.
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ВАЛЛАТХОА
НАРАЯНА
МБНОН

*

СВІТ-ЄАШИЙ
«Ми, атоми найменші, спали, 
і нерухомі, і незнані.
Навіщо ж люди нас збудили 
із незапам’ятного сну?

Такі малі ми, як на безмір 
світів і на вселюдську пам’ять; 
на що ж свій розум скерували 
ви, вчені, в подиві своєму?

Убйвчу, смертоносну силу 
ви спромоглись із нас добути!» — 
могли б так атоми промовить 
до всіх новітніх геростратів.

Озброєні знанням холодним, 
ви — слуги тих, які хотіли б 
великий світ поруйнувати 
розривом атомів маленьких!

Дослідження глибокі ваші 
на смерть і муки прирікають 
простих людей, що зроду-віку 
про згубу атомну не чули.

Ти, Сонце, п’єш солону воду, 
в моря дощем Тї вертаєш, 
та роблять із води отруту 
ті, що водневі множать бомби.

Коли ж ти, Сонце, просвітиш їх?
Із тьми ночей ведеш ти ранок, 
та сіяти водневий пломінь 
чомусь не соромно людині!

їх небагато — тих, що хочуть 
в пожарах війн звуглити землю, 
та бомби все ж дітей калічать — 
иа світі ще катів чимало!

Серед народу не в пошані 
сьогодні золоті корони: 
хто владарям хвалу співає?
Себе звільнити може — труд!

Чи здатні вибухи водневі 
усунути загрозу воєн?
Хто може знищити людину, 
вбиває і себе, і інших.

Машини роблять даль близькою — 
де в світі місце для роздорів? 
Звитяжать на землі лиш ті, 
що прагнуть світ зробить —

єдиним!
1955 р.

З мЛлаялам переклав 
Михайло М О СК А ЛЕН КО  

за підрядникищ 
Володимира МАК.АРЕНКА

127ВАЛЛАТХОЛ НАРАЯНА МБНОН. Світ — єдиний



СТОЛІТТЯ

ВАЛЛАТХОЛА

У жовтні 1978 року громадськість 
Індії і прогресивні діячі культури світу 
відзначають 100-річчя з дня народжен 
ня видатного індійського поета, полу 
м’яного борця за мир Валлатхола На- 
раяни Менона (помер у 1958 р.).

В Індії Валлатхола, який писав мо
вою малаяламг часто називають «Таго
ром Півдня». Він удостоєний багатьох 
почесних нагород і титулів, його вірші 
перекладені багатьма індійськими та 
іноземними мовами. Блискучий поет, 
редактор і видавець, літературний кри 
тик і історик літератури, він ще за 
життя став класиком у своїй літерату
рі.

Валлатхол народився в старовинній 
аристократичній родині малабарських 
брахманів, дістав традиційну індуїст
ську освіту. Писати вірші він почав іще 
в юнацькі роки й уже в шістнадцять 
літ одержав першу премію на одному 
із змагань керальських поетів; тоді й 
почав він друкувати свої твори санс
критською та малаяльською мовами 
Валлатхол заснував Літературну асо
ціацію й ряд літературно-художніх жур 
налів, створив власне видавництво, яке 
функціонує й нині. Ця бурхлива діяль
ність урвалася 1909 року: молодий по
ет утратив слух. Тяжко переживаючи 
недугу, він довго не міг повернутися 
до творчості (про свою трагедію вій 
розповів пізніше в одному з найкращих 
ранніх віршів «Скарга глухого»).

1913 року Валлатхол написав велику 
поему в класичному стилі «Галерея 
портретів», яка принесла йому титул 
«махака;зі» («великого поетаї»).

Поступово, однак, Валлатхол не тіль
ки позбувся впливу старої класичної 
школи, а й зумів перевершити багатьох 
сучасних поетів.

Початок нового етапу в творчості 
Валлатхола й певною мірою в малаяль- 
ській літературі взагалі датують 1915 
роком — часом появи його вірша «Кар
тина», в якому зазвучала жива народ
но-розмовна мова. Слідом за ним з’яви
лися «Вітчизні» (1916), «Голод» 
(1917), гімн національному прапору 
«Ні. Недосить!» (1919), пристрасно 
патріотичний вірш «Керала» (1919) та 
інші. Магістральними в його творчості 
стають теми «людина й народ», «при

рода й батьківщина». Громадянських 
мотивів сповнені вірші, присвячені 
Б. Тілаку й М.. К. Ганді. Валлатхол 
стає в ряд з такими видатними пред
ставниками індійської літератури, як 
Р. Тагор, М. Ікбал, С. Бараді.

У  ЗО—40 рр. Валлатхол часто висту
пає на підтримку руху «громадянської 
непокори», різко засуджує кастову си
стему, застарілі звичаї, релігійні чвари, 
закликає до єдності у визвольній бо
ротьбі, особливу увагу приділяє стано
вищу індійської жінки («Маленька Сі- 
та», «Вдовина доля» та ін.). На прого
лошення незалежності відгукується вір 
шем «Пісня селянина» (1947), в якому 
оспівує вільне й щасливе майбутнє 
країни.

«Перший національний індійський 
поет Керали, як назвав його один 
критик, порушував v своїх творах най 
злободенніші проблеми, йшов до прос 
тих людей, читав свої вірші непись
менним біднякам, постійно навчав мо
лодих поетів і допомагав їм. Зі «школи 
Валлатхола» вийшли відомі сучасні пое
ти Керали —- Шанкара Куруп, Налап- 
патту Нараяна Менон, Беннікулам Го
пала Куруп, Чангампужа Крішна Піл 
ле. Він переклав на малаялам «Рамая
ну» й «Рігведу». Неможливо переоціни
ти внесок Валлатхола у відродження й 
розвиток старовинного керадьського 
мистецтва «кетхакалі» — одного з чо
тирьох стилів індійського класичного 
танцю. Валлатхол, який був наділений 
неабиякими акторськими здібностями 
створив 1927 року Академію мистецтв 
Керали, виховав багатьох молодих енту 
зіастів цього танцю. В жовтні 1977 ро 
ку прем єр-міністр Індії М. Десаї від 
крив культурний комплекс Каламанда- 
лам для збереження й вивчення валлат- 
толівських традицій.

Валлатхол послідовно виступав про
ти воєн як засобу розв’язання міжна
родних проблем. В липні-серпні 1951 
року на чолі групи провідних діячів 
індійської культури здійснив тривалу 
подорож по СРСР. На радянській зем
лі він написав цикл віршів, зокрема 
поезії «Сьоме листопада», «Мавзолей 
Леніна», «Мистецтво розквітає» та ін 
ші, що потім увійшли до книжки «Вал 
латхол у Росії». До цього ж періоду 
належить і цикл його поезій про мир — 
«Вітер повіяв», «Спитайте», «Світ — 
єдиний». Переконаний прихильник і 
оборонець миру, Валлатхол зробив ан
тивоєнну тому основною в своїй творчо 
сті, яка довго житиме й служитиме лю
дям

Володимир МАКАРЕНКО
Москва.
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АНДЖЕЙ КУСНЄВИЧ

Ролан

Дівчина шморгнула носом і зіщулилася. Я почув, що вона плаче. 
Вона вся трусилась, і вже напевно не прикидалася. Істерія? Реакція 
після якогось наркотику? Не дай боже, героїну? Я трохи злякався. 
Опам’ятавшись, вирішив вплинути на неї лагідним умовлянням. По
клав їй руку на плече. Вона відштовхнула. Я, забираючи руку, сказав:

— Давай поговоримо серйозно. Вислухай мене спокійно, моя мала. 
Якщо в тебе якийсь клопіт, я можу влаштувати тебе на прийом до 
свого приятеля лікаря, бо ти насамперед мусиш лікуватися. Це по- 
перше. А по-друге — викинь з голови оті всі дурниці на предмет яко
гось батька. Зрозуміла? Де ти живеш? І як, власне, тебе звати, бо 
я ж і цього не знаю. Зараз подзвоню до твоїх батьків чи до кого там... 
Ні? — Вона заперечливо похитала головою. — Ну, тоді відвезу тебе, 
куди скажеш. Так, мабуть, буде найкраще. Скільки тобі років?

Дівчина відтулила обличчя, між долонь визирнуло око, повне 
сліз.

— Дев’ятнадцять, — відповіла вона. — І що з того?
— Справді, небагато. Ти ще не зовсім повнолітня, моя люба. І ми 

тут обоє нічим не зарадимо, розумієш?
— А Хільда на три місяці молодша від мене, і все-таки ви з нею... 

їй було приємно. Чому ж зі мною ні? Бо я бридка? Я добре знаю це, 
але все-таки... Ну? — і вона знову зробила крок уперед.

Я двічі досить сильно трусонув нею:
— Знову починаєш?
Шморгаючи носом і не дивлячись на мене, вона похмуро сказала:
— Розумію. Ви просто хочете спровадити мене. Чудово! Тепер 

уже знаю все. Це тому, що я вам не подобаюсь. Не дію на вас. І ще 
тому, що я божевільна. Це факт. Зі мною ніхто довго не витримував. 
Ернестові я теж уже набридла. І всім. Так. Одному за другим. Отже, 
я піду собі, але перед тим ви побийте мене. Як дорослий мужчина 
свою дівчину. Скільки влізе. Обіцяю, що не нароблю галасу. Навіть 
якщо дуже болітиме. Це нічого. Витримаю. Ніхто не почує, все буде 
як слід, тихенько... Палицею для собаки. Не маєте палиці? Ну то чи
мось іншим. Мені однаково. Я й не писну, побачите. Пообіцяйте мені 
хоча б це, гаразд? Я вас прошу... Як батько безпутну донечку... як...
Закінчення. Початок див. «Всесвіт» №№ 8—9.
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Вона намацала застібку-«блискавку», смикнула її, квапливим ру
хом зіпхнула джинси до колін і тепер силкувалася витягти з них одну 
ногу, стрибаючи на другій і заточуючись; це сталося так швидко, що 
я не встиг їй перешкодити. Пам’ятаючи слова Шані Штрауса про те, 
що в подібних випадках, особливо коли маєш справу з істеричками, 
найкраще допомагають ляпаси, я скористався з його поради. Вона 
тихо пискнула, ніби заскавучала по-собачому, і вхопилася обома ру
ками за щоки, на яких одразу виступили червоні плями. Розстібнуті 
джинси впали, зсунулися аж до щиколоток, оголюючи стегна, коліна 
і литки. Вона заточилася і, мабуть, упала б, заплутавшись у штанях, 
якби я вчасно не підтримав її, міцно вхопивши за плечі. Довгими, 
тонкими пальцями вона повільно обмацувала свої щоки, шию, все об
личчя. Шморгала носом, але не плакала. Очі були зовсім сухі.

Я випустив її й відійшов убік, до письмового столу, знервований 
і цілком тверезий. Навіть спати перехотілося. Ця прикра сцена вкрай 
зіпсувала мені настрій. Було гидко. Та нічого не зробиш — так 
сталося. Можливо, я трохи переборщив, але ж я не хотів завдати їй 
зайвої кривди. Та хіба розрахуєш. Адже я зовсім не мав навиків у та
кому... Нарешті вона начебто заспокоїлась. Навіть легенька усмішка 
майнула в неї на устах і зникла. А може, то мені тільки здалося.

Хвильку помовчавши, я сказав спокійно, але рішуче:
— А тепер, моя люба, йди до ванної, вмийся, і ми підемо звідси. 

Відведу тебе, куди хочеш, можу навіть пояснити кому слід, чому ти 
повернулася так пізно. Вже по третій. Ні, я з тобою в дансинг не піду, 
що це тобі стрельнуло в голову? Навіть мови не може бути! Знову 
починаєш? І запам’ятай собі раз назавжди: я не підходжу на роль 
твого батька чи опікуна, чи що ти там собі ще уявляла. Вигадала собі 
якісь дурниці, але це, безперечно, минеться.

Я не був певний, чи дійшло до неї все те, що я сказав. Ота її 
пропозиція піти потанцювати в «Руаялі», зрештою, вже давно зачине
ному, не обіцяла нічого доброго. Замість того, щоб іти у ванну, дів
чина, опустивши голову, помандрувала в куток біля шафи зі справами 
й сіла на підлогу в такій позі, в якій я застав її дві години тому. 
Голова її впала на груди, волосся зсунулося на обличчя: здавалося, 
що вона засинає. «Може, перевтомилася?» — подумав я і сам пішов 
до ванної. Освіживши обличчя холодною водою, я пригладив волосся 
й првернувся в контору, вирішивши забрати звідси дівчину навіть 
силою; відвезти куди-небудь, хоча б у готель. В крайньому разі, якщо 
вона упреться і не дасть мені адреси, я залишу її десь на вулиці, ні
чого не поробиш. Ні в якому разі не можна було допустити якогось 
фізичного зближення, а до цього кінець кінцем дійшло б, якби я за
лишив її тут до ранку. По-перше, я, наче вогню, боявся істеричок, а 
по-друге, все ще підозрював провокацію, задуману Ернестом, можливо, 
лише для того, щоб скомпрометувати мене і викликати скандал.

Отож я, нахилившись і торгаючи її за плече, крикнув: «Марш 
звідси, негайно!»

Вона розплющила одне око й смачно позіхнула. Я, зробивши зу
силля, взяв її під пахви й поставив на ноги. Дівчина заточилася й 
трохи не впала. Здається, вона відмовилась від дальшої гри, якщо 
справді досі грала. Вона труснула головою, раз за разом позіхаючи 
і поплескуючи долонею по відкритому роті. Так, вона була вища від 
мене. І, як ніколи досі, схожа на Верушку, а схожість ця вразила 
мене вже з першого разу, ще тоді, у «Кафе Централь». Не лише фі-
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гурою. Обличчям теж. Так само окреслений рот, такі ж очі, і взагалі 
все. Копія тієї. Дівчина знову видалася мені, якщо не гарною, то в 
усякому разі принадною, як жодна інша в її віці. Отож я не пустив 
її відразу, а стояв, і далі тримаючи долоні в неї під пахвами. Крізь 
грубий светр, ледь вогкий у тих місцях, відчувалося гаряче тіло, 
Може, все-таки шкода... Ні, категорично ні! Принаймні не зараз і не 
тут! Я витягнув долоні з-під її рук, хоч вона на якийсь короткий мо
мент затиснула їх, немовби намагалася затримати мої пальці.

Треба поспішати. Вже по четвертій. За вікнами сіріло. Справа 
затягувалася, ставала нестерпною. Я штовхнув дівчину в спину, до
сить-таки сильно, можливо, занадто грубо, але нічого не поробиш; 
у мені знову закипало роздратування. Передпокій, сходи, парадний 
вхід, вулиця, холодне і свіже передранкове повітря. Ми сіли в ма
шину, яка ще від учора була трохи тепла і душна. Я опустив скло 
аж донизу. Дівчина Альфа сиділа поруч зі мною насуплена, мовчазна.

— Куди тебе відвезти?
— Мені однаково, — буркнула вона, чіпляючи дуже модні остан-, 

нім часом темні окуляри зі скельцями, схожими на блюдечка. Я ви
рішив податися в бік станції, бо кілька тижнів тому бачив, як вона 
заходила до вокзалу. Може, вона приїжджає до Кобленца. В цю 
ранню годину стільки поїздів відходить в усі кінці. Почекає й поїде. 
Але не встигли ми ще добратися до привокзальної площі, як вона, 
штовхнувши мене ліктем, обізвалася цілком нормальним тоном: «Ну 
що ж. Цього разу не вийшло. Та нічого. Не сьогодні, то завтра вийде. 
Або післязавтра. Я виходжу. Отут, на цьому розі. До побачення».

Я загальмував на стику Бангофштрассе і привокзальної площі. 
Вона зразу вискочила з машини і, не озирнувшись, швидко пішла 
ліворуч. Минула готель «Рейнгард», зачинені вже двері ресторану 
«Конті». І десь за рогом Шулерштрассе зникла з очей. Вихилившись 
з машини, я дивився їй услід, а потім повільно рушив, розвертаючись 
на порожній площі. Я сподівався, що мені вдасться встановити, куди 
вона пішла, а може, навіть перестріти її по дорозі. Як би там не було, 
я в той момент якоюсь мірою відповідав за неї. Але нараз мене охо
пила така страшенна втома, так захотілося спати, що я відмовився 
від свого наміру, за рогом додав газу і, навіть не оглянувшись назад, 
помчав через міст на той бік і вгору — до себе в Арцгейм.

Наступного ранку я, мабуть, виглядав не дуже добре, бо панна 
Аліс, як тільки я зайшов до контори, спізнившись щонайменше на 
півгодини, пильно подивилась на мене, хоч нічого й не сказала. Ми 
швидко взялися до роботи. Продиктувавши їй кілька листів, я почав 
перегортати документи, невідступно думаючи про те, що відбувалося 
тут зовсім недавно. Крадькома окинув поглядом кімнату: на щастя, 
жодних видимих слідів не було.

Потім я подумав, що панна Аліс, яка в цей час друкує на ма
шинці, сидячи боком до мене, має безпомилкове жіноче чуття і, мож
ливо, побачивши Дівчину Альфа, одразу зрозуміла, що то за пташка. 
Як вона висловилася, по очах упізнала. Не знаю, чи я б зумів роз
пізнати щось таке і взагалі визначити її очі. Ясні і скляні, а проте... 
Зрештою, в мене були важливіші справи, ніж визначення кольору і 
виразу очей тієї дівчини. Мені запам’яталися тільки великі, як горох, 
важкі сльози, які котилися по її щоках. Вона злизувала їх з губи, 
а вони з’являлися знову і знову, схожі на великі краплі дощу на склі 
вікна. Є щось підозріле в таких сльозах на замовлення. Нещире,
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акторське. Напевне, вона добра комедіантка. Я пригадав, як вона 
сміялася два місяці тому, коли я вперше побачив її в кав’ярні. Сміх 
істеричний, неприємний, який раптово обірвався якимсь ніби схлипу
ванням. Дивний сміх, що нагадує ридання. Відомо ж, що деякі іс
терички швидко переходять від плачу до сміху і навпаки.

Сердитий на себе за ці недоречні думки, я встав і, сказавши панні 
Аліс, що маю важливу зустріч у місті й повернусь не раніше як за 
годину, збіг сходами і звернув до «Кафе Централь» — випити кави.

Коли години через дві я повернувся до контори, панна Аліс, не 
відриваючи погляду від друкарської машинки, холодно сказала:

— Вона знову тут була. Тільки що.
Я запитливо глянув на секретарку, начебто ні про що не здога

дуючись. Тоді панна Зерген перестала друкувати, поправила окуляри 
і, злісно усміхнувшись, пояснила:

— Ну, ота ваша, пане адвокат, таємнича клієнтка. Ота хіппі, при
гадуєте? Я впустила її, як ви того бажали.

— І вона таки сказала, чого хоче?
— Ні. Нічого не сказала. Мовчки вручила мені візитну картку. 

Я поклала її разом з поштою на письмовому столі. Лежить зверху.
Я підійшов до письмового стола, узяв візитку. Справді. На блис

кучому папері — ім’я і прізвище, виведені вигадливою готикою: «Гер
труда Урмахер», а нижче: «студентка», а ще нижче, розгонистим чо
ловічим почерком: «низько кланяється».

Безсовісна дівчина! Ви уявляєте? А я цілком серйозно побоював
ся, що вона через мене, може собі щось заподіяти. Ідіот!

Панна Аліс уважно дивилася на мене крізь окуляри. Відкашля
лась і знову почала друкувати. Я мовчав. Візитку кинув у шухляду.

Преса. В’єтнам. Наслідки напалму. Обвуглені трупи жінок і дітей. 
Жах! Деякі тіла нагадують скам’янілих ящірок із чорною лускою.

Кілька тижнів тому один із моїх колег, розглядаючи такі знімки, 
сказав з усмішкою:

— Як добре, що цього разу вже не ми, правда?
Тепер, з жахом дивлячись на технічно досконалі, надзвичайно 

виразні кольорові фотографії, я подумав: «Справді». І, мабуть, саме 
тому в нас стільки тих знімків і тому їх подають з таким смаком. 
Наша преса має, безперечно, чудовий фотосервіс з усього світу і ко
ристується будь-якою нагодою, щоб швидко й чітко обслужити читачів. 
Однак ми спеціалізуємося виключно на вишукуванні жахів. З В’єт
наму, як оці, що переді мною. Але ж була ще Біафра, де гинули 
безпорадні діти, страшні малі скелетики, вираз очей яких забути не
можливо,— картини, що волали до неба про помсту. Та й інші не
подобства, що творилися в Заїрі, Анголі, Мозамбіку, в Латинській 
Америці, у басейні Амазонки, де винищено цілі первісні індійські 
племена, як за часів конкістадорів.

І показуємо ми ці жахи з таким смаком, в такій кількості, з такою 
точністю не тільки тому, що це актуально і їх не приховаєш, а й з 
інших міркувань. Мій приятель недалекий від істини. Ми, маючи стіль
ки на своїй совісті, — і весь світ ще пам’ятає, при будь-якій нагоді 
нагадує, що це ми, що це через нас, — хотіли б за всяку ціну домог
тися, щоб про нас нарешті забули. А найкращий шлях для цього — 
показ нових злочинів, не менших за наші. Щодо кількості, то, може, 
тут з нами досі ніхто не зрівнявся, але насамперед впадає в око якість.
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і саме вона заслоняє злу пам’ять про нас. Затушовує, розчиняє, при
лучаючи нас до хору тих, які найгучніше засуджують злочини, що 
досі день у день кояться в усьому світі. Показуючи їх, ми голосно 
кричимо: «Жах!» Посилаємо літаками наші чудові ліки, скидаємо на 
парашутах у джунглі наше консервоване молоко для дітей, що вми
рають з голоду. І, може, навіть, ляльки для них та багато інших цін
них подарунків, щоб висушити їхні сльози.

Попереду йде преса Шпрінгера — від «Ді вельт» через «Вельт ам 
зоннтаг» і «Більд-цайтунг», «Гамбургер абендсблат» і «Берлінер мор- 
генпост», «Гьор цу» ажо до «Ульштейн-бухферлаг». Концерн величез
ний і впливовий. Зазирнувши в будь-яке з цих шпрінгерівських видань, 
якщо тільки воно ілюстроване, ми раз у раз натрапляємо на амери
канських солдатів, популярних «хлопців з Техасу», що нахилилися' 
над трупами в’єтнамських селян, жінок і дітей або партизанів В’єт- 
конгу. Деякі навіть безтурботно посміхаються. Не дуже відрізняються 
від наших хлопців з СС, та, на жаль, і з вермахту, зображених на 
колись поширених знімках. Такі ж пози, такі ж веселі міни. Який 
висновок з цього? Цілком ясний: у специфічних ситуаціях — напри
клад, боротьба з партизанським рухом у тилу, саботажем і так далі — 
саме такі методи боротьби є цілком природними, а значить, обгрунто
ваними і, кінець кінцем, виправданими. Адже ми також вели боротьбу 
з партизанами й саботажниками, так само приборкували тили фронту. 
Ми теж за певних особливих умов бували жорстокими. Як і всі.

Не один відчуває тепер задоволення від того, що не лише ми 
причетні до тих справ. Правду кажучи, шкода, що це чинять голов
ним чином американці, а не, приміром, китайці або ще краще б — 
росіяни. Та нічого не вдієш, добре й це. Чимдалі рідше траплятимуть
ся такі неприємні речі, як, здається, обов’язкова й досі заборона про
їзду машин зі знаком «Deutsch» в якомусь югославському місті. В Дал
мації теж буває, правда рідше, що, побачивши німця певного віку, 
особливо інваліда, люди починають його розпитувати: «А що ви, ша
новний пане, робили під час останньої війни? Ви, часом, не побували 
тоді з візитом у нас? Ні? Значить, ви вперше у нашій гарній Далма
ції, в Боснії, Герцеговіні, так? І Белграда ви також не знаєте? Ну-ну...»

Звичайно, в цьому мало приємного. Ми нервуємо й говоримо: 
«Пора б уже... Скільки ще років буде так? Це що, навіки? Весь час 
у кутку, як нечемний учень? Весь час бути предметом загальної уваги? 
На лаві підсудних? Досить, досить, досить!!! Мабуть, світ має все-таки 
інші справи, інші, важливіші турботи. Тож, може, нарешті згине не
добра пам’ять, чорна пам’ять про нас».

Я взяв з полиці книгу, яку вже давно і старанно веде панна Бер
ген, а до неї вела її попередниця, така собі Ірма Гохмейстер, значно 
молодша від панни Аліс, не така пунктуальна й гідна довір’я. Це 
щось на зразок багаторічного послідовного каталога чи реєстру всіх 
судових справ, якими я займався. Крім цієї книги існує, безперечно, 
й окрема картотека важливих або недавно закінчених справ. А реєстр, 
до якого я рідко вдаюся,— це вже немовби історична праця, неоці
ненне джерело інформації і спогадів.

Мені хотілось тепер переконатися, скільки разів я добровільно, 
а не як офіційно призначений оборонець, брався за справи, пов’язані 
з воєнними злочинцями. Виявилося, що з 1958 року (це дата найдав
нішого запису в моїй історичній книзі) — всього п’ять: чотири чоло
віки і одна жінка. Менше, ніж я гадав. До 1958 року їх, безперечно,
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було значно більше. Однак серед них переважали справи, які дору
чалися мені офіційно.

Ту клієнтку я пам’ятаю дуже добре, бо серед моїх підзахисних 
вона була єдиною жінкою з цієї категорії. З ’явилася вона у 1958 році, 
здається, в березні. Перевіряю: так, у рубрики вписано дати: першого 
березня одержано обвинувальний акт, вирок оголошено двадцять сьо
мого червня 1958 року; анкетні дані клієнтки, її тодішня адреса, сума 
в рахунок гонорару, короткі виписки з судових документів, формула 
вироку і так далі, і так далі. Згадки повертаються разом із записами.

То була ще молода жінка, сестра моєї тодішньої прибиральниці. 
Тоді, коли її звинувачено, вона працювала трамвайною білетеркою у 
Франкфурті-на-Майні. Як то звичайно бувало, хтось упізнав її під час 
рейсу, наробив гвалту, дівчину відразу витягли з трамвая, здається, 
навіть нам’яли боки і заарештували. Обвинувачення звучало загроз
ливо: особливо жорстоке знущання з ув’язнених жінок. Виявилося, 
що вона під час війни була наглядачкою в одному з невеликих жіночих 
таборів. Зголосилася на цю роботу добровільно, просто з рядів СНД, 
де відзначалася надзвичайною дисциплінованістю, відданістю і запо
падливістю. Мала також кілька відзнак за успіхи в спорті, пе
реважно в легкій атлетиці. Про те, як вона поводилася в таборі, — 
їй тоді було не більше шістнадцяти років, — свідки говорили різне. Я 
доклав чимало праці й зусиль, щоб відшукати якомога більше жінок, 
які знали її в ті роки. Деякі твердили, що вона нібито не була жор
стокою, лише, як вони казали, трохи придуркуватою і неврівноваже- 
ною. Якщо хтось потрапляв їй під гарячу руку, то міг добре дістати; 
а оскільки вона була сильною й тренованою, то її удари в момент 
злісного шаленства, в яке вона час від часу впадала без видимої 
причини, бували небезпечними. Вибиті зуби, зламані ребра і так далі. 
Особливо давалася взнаки її закоханість у гімнастику. Навіть в доб
рому настрої вона вигадувала різні вправи, надзвичайно втомливі для 
знесилених жінок, особливо для літніх. Якщо вони не могли виконати 
якоїсь гімнастичної вправи, вона в нападі раптової люті била їх, як 
боксер, кулаками в живіт, ногами в пах, наказувала повзати або стри
бати по-жаб’ячому аж до непритомності. Я запитав її, чи правда це 
і чи усвідомлювала вона, що, примушуючи своїх виснажених підопіч
них до багатогодинних вправ, тим самим могла довести їх до загибелі. 
Вона відповідала, що тоді не думала про це. Була дурним дівчиськом, 
їй здавалося, що коли вона може, то й інші можуть, лише не хочуть 
через упертість. А тим часом відомо, що рухатись на свіжому повітрі 
корисно для здоров’я.

— Вони все робили мені на зло, — сказала вона. — Може, не всі, 
але деякі напевно. Я не вигадую. Так було.

Однак тепер вона розуміє, що діяла неправильно, негарно і що 
могла справді когось скривдити, тому тепер дуже жалкує за тим.

— Я була тоді дурна, це ф акт,— сказала вона, скорчивши сумну 
міну. Але відразу ж додала, що жодної ув’язненої безпричинно не 
вдарила. То все наклеп. Напевно, її переплутали з іншою наглядач
кою, яка таки частенько зганяла злість на в’язнях, вона ж — ніколи.

Мені докладно запам’яталася та розмова, можливо, тому, що 
вперше доводилося вести оборону жінки в подібній справі, і її психіка 
особливо цікавила мене. Я багато наслухався про так званих нагля
дачок у таборах, про їх садистську жорстокість. Тепер мені випала 
нагода самому переконатися, як усе це могло виглядати насправді.
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Оборона пройшла «м’яко», як кажуть у нас, серед адвокатів. Під
судна була вагітною, на п’ятому чи навіть на шостому місяці, в неї 
вже було двоє дітей, одна зовсім мала, та й часи змінилися. 1958 рік — 
не 1948-й, а тим більше — не 1945-й. Моя клієнтка дістала чудову 
характеристику з місця роботи, а також із профспілки. Свідки ж, — 
крім однієї літньої жінки, тієї, яка впізнала обвинувачувану в трамваї 
й спричинилася до порушення судової справи і яка вперто твердила, 
що моя клієнтка була особливо жорстокою і злою, — плуталися в 
своїх показаннях, відмовляючись від уже даних у ході попереднього 
слідства, заявляючи на суді, що, можливо, справді то була інша, по
дібна до цієї, якась Кривава Мітці чи Ліза, щось таке. І в результаті 
я домігся виправдувального вироку.

Моя клієнтка разом зі своїм чоловіком-автотехніком одразу ж 
після суду відвідала мене в конторі, а потім ще кілька разів присилала 
мені на свята торти і шоколадних зайчиків. Вже тут, у Кобленці, куди 
я переїхав, вона проїздом завітала до мене разом з дитиною, справді 
чудовим хлопчиком, який народився через кілька місяців після її 
виходу з в’язниці. Було їй десь понад тридцять років, а під час су
дового процесу — близько тридцяти, проте виглядала вона все ще як 
дівчина. В неї була втішна мордочка кицьки, і цей її вигляд, роз
каяння на суді, покірливість і ввічливість полегшили моє завдання, 
позитивно вплинувши на хід процесу.

Наступним моїм клієнтом з цієї категорії був у 1959 році якийсь 
Петерс, Франц Петерс з Вісбадена. Власне кажучи, дрібнота. До 
війни — кельнер, опісля — теж. Під час війни був мобілізований, по
ранений і переведений в СС для несення наглядацької служби в та
борах. Він твердив, що в СС його зарахували всупереч його бажанню, 
навіть не питаючи згоди. Це було звичайне переведення з однієї ча
стини в іншу. На процесі цих тверджень не було спростовано. Він 
чимось нагадував мого першого, історичного клієнта, Курта Янічке, 
оборонцем якого мене призначили офіційно. Тільки цей був не такий 
тупий і брутальний, тому й дістав якихось п’ять років, та й ті не від
сидів. Його звільнили достроково.

З того процесу мені запам’яталося небагато. Нецікава особа, не
цікава справа.

Двоє наступних були вже серйознішими злочинцями. Неабихто, не 
якась там дрібнота: Альфред Ротвахер і Вальтер фон Подляскі. 
Обоє — члени СС з досить солідним стажем і малою, тобто давнішою, 
нумерацією. їхні процеси — це 1961 —1962 роки. На протязі короткого, 
не більше як піврічного періоду я захищав їх, кожного окремо, вже 
тут, у Кобленці. Обидва ці процеси можна було б назвати моїм коб- 
ленцьким дебютом. До того я виступав перед судом у Мюнхені, у 
Франкфурті-на-Майні. Результат моїх старань виявився досить від
носним, однак у тутешньому середовищі, і не лише в юридичному, його 
визнали за велике досягнення, беручи до уваги, що обидва ці пани — 
один у чині гауптштурмфюрера, а другий обершарфюрера — мали 
стільки на своїй совісті, і їхні злочини були підтверджені стількома 
свідками, що важко було домогтися чогось більшого, ніж це вдалося 
мені: десять і вісім років. Я чув, один із них,— здається, Ротвахер,— по- 

,мер у тюрмі, а другий через кілька років вийшов на волю.
Останнім поки що є Леопольд Оппенгейм. В тому, що він уникнув 

кари, не моя заслуга. На нього поширився закон, який має характер
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часткової амністії, що, на мою думку, призведе до остаточної й безпо
воротної втрати мною клієнтури цього типу. Та я не жалкуватиму.

Оцінюючи все це сьогодні, з різних поглядів — етики адвокат
ської й етики взагалі, а також беручи до уваги політичні мотиви і 
право, зв’язок з нашими, та й не тільки нашими, критеріями спра
ведливості, я вважаю, що не маю собі ні в чому дорікати. Я весь час 
був у згоді з совістю. Я над цим замислювався, особливо в зв’язку 
із закидами Ернеста, та й не лише його. І не змінив своєї думки.

Обвинувачений має право на оборону. Це незаперечний факт, фун
дамент, просто загальновідома істина, про яку не варто й дискутувати. 
Заперечувати це можуть лише анархісти.

Право обвинуваченого на оборону не визнають деякі устрої дикта
торського характеру і відсталі феодальні емірати на Близькому Сході. 
У нас, в Європі,— лише нацизм, і то по-справжньому масово тільки 
під час війни; раніше й він, принаймні про людське око, влаштовував 
так звані незалежні трибунали з участю офіційного оборонця.

Тепер екстремісти типу Фіделя чи Туго, похмурі інквізитори, хоті
ли б запровадити узаконене право Лінча в ім’я нігілістичної над- 
справедливості.

Інша річ — проблема гонорару, можливо, й справді дещо драж
лива деталь, яка, здається, найбільше завдала прикрощів Ернестові. 
Це, як висловився мій син, гроші з кишені гітлерівських злочинців, 
іудині срібняки, що мусять пекти мені руки як ганебна данина за 
допомогу в уникненні справедливої кари за злочини. І цей закид на 
перший погляд може видатися слушним. Але це якась уявна слуш
ність. Сумна слушність максималістів, фанатиків моралі. Але тільки 
уявна. Продиктована почуттям відрази. Благородний жест, прагнення 
відмахнутися від справ, до яких ми не хотіли б бути причетними, а 
якщо вже змушені ними займатися, то принаймні без матеріальних 
вигод, що випливають з цієї роботи. Є у ньому одна слабка сторона — 
відсутність будь-якої логіки. Бо ж справді: якщо я маю право брати 
гонорар від звичайного злочинця, шахрая чи обманщика, оскільки 
професія судового оборонця дає мені засоби для життя, а не є якимось 
хоббі великодушного фантазера, то безплатна оборона воєнних зло
чинців виглядала б принаймні дивно і двозначно. Чому б я мав робити 
виняток саме для них? Привілей найгіршим? Премія мерзотникам? 
Отже, або не треба братися за такі справи, або нехай платять, як за 
всякі інші, коли не більше. Це було б якоюсь мірою виправдано, як 
додаткова винагорода за подолання відрази до подібних справ.

Наприклад, лікар (порівняння з лікарем тут найбільш доречне, 
ці заняття дуже схожі) має право, навіть зобов’язаний рятувати життя 
кожному, хто потребує допомоги, і щодо цього взагалі вже давно ні
хто не висуває заперечень. Мусить рятувати навіть поранених або 
хворих злочинців. Але хіба задарма? Чому б це ми мали саме отим 
найгіршим, морально найбільше обтяженим злочинцям надавати якісь 
пільги, не брати з них грошей, які б там не були суб’єктивні під
стави такого рішення? Що сказали б на це менш винні? Що чим біль
ший злочин, тим дешевша оборона? Абсурд, справжнісінький абсурд!

Виходить, Ернест і тут не має рації.
Бувають, однак, справи таки складні, просто двозначні. Напри

клад, Ротвахер, той гауптштурмфюрер з титулом доктора прав, доктор 
Альфред Ротвахер, якого я захищав у 1961 році і який дістав десять 
років ув'язнення. На той час він уже кілька років сидів у тюрмі, отже,
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не заробляв, сім’ї не мав, — хтось, наскільки я пригадую, в нього 
таки був, дружина чи дочка, але вона зреклася його і мешкала в 
НДР, — тож не мав чим заплатити. Ну і хтось з’явився до мене в тій 
справі, не бажаючи говорити, за чиїм розпорядженням або від чи
його імені. Маю підозру і, мабуть, небезпідставну, що гонорар мені 
заплачено з каси спілки колишніх членів СС. Але ніяких доказів цього 
в мене немає. Я не бачив сенсу в тому, щоб захищати гауптштурм- 
фюрера Ротвахера задарма.

Справді, Ернест має рацію, твердячи, що я міг би знайти 
інший вихід: просто не братися за такі справи, водночас не заперечую
чи теоретично справедливого принципу про право обвинуваченого на 
оборону і спокійнісінько перекладаючи цей обов’язок на інших. А вони 
завжди знайдуться. Бо багато хто заздрив мені через ту клієнтуру, 
беручи до уваги моє минуле, яке виключало можливість звинувачувати 
мене в сприянні колишнім наці чи в симпатії до них. Що ж, я не на
важився перекласти на інших обов’язки справедливої оборони. Вирі
шив бути послідовним. Викручуватися, віддавати двозначні справи 
іншим, не таким розбірливим — це я вважав лицемірством.

Правду кажучи, бували такі хвилини, коли я навіть хотів змінити 
свою спеціалізацію карного оборонця на цивільного. Контракти на 
купівлю і продаж, багата клієнтура, спадщина, навіть розлучення. Це 
добре оплачується, створює широкі зв’язки, не обтяжує сумління, не 
породжує відчуття риску. Однак я не міг остаточно зважитись на це. 
Бо то була б капітуляція щодо колишніх, усе ще не байдужих мені 
принципів: я виступав би на захист інтересів капіталістів як їхній 
найманець, якоюсь мірою як їхня людина. Я не міг би обмежитися 
виключно захистом цивільних майнових претензій бідноти, скривдже
ної нашим ладом.

Адвокатура підпорядковується тим самим законам і правилам, 
що й політика. На кожному кроці адвокатів підстерігають пастки, 
особливо педантів. Якщо, звичайно, ми не хочемо суперечити законам, 
що керують обраною нами професією. Мета красива; що ж до засо
бів— усяк буває. З цього погляду Тургенев таки мав рацію. Він, без
перечно, доктринер, навіть демагог, але вміє правильно міркувати й 
швидко робити висновки, причому влучні й логічні. В такому мис
ленні є багато просто-таки небезпечних рис. Такі люди, якщо не сьо
годні, то завтра можуть стати небезпечними. Часто в судовій обороні 
неможливо відмовитися від саме такої зброї й таких методів, зректися 
демагогії, розрахованої принаймні на зал, глядачів або свідків, а також 
на самого обвинувачуваного, якщо вже не на склад суду, який, зреш
тою, звик до таких методів, не піддається так легко ні гучним словам, 
ні зворушливим умовлянням, підкріпленим спритними демагогічними 
прийомами. Я ще не бачив судді, який зі сльозами на очах слухав би 
нехай найхвилюючіші тиради захисника, і, мабуть, ніколи не побачу 
чогось подібного.

Іноді мене бере сумнів щодо безкорисливості мого дорогого збун
тованого синочка. Якщо він знав, принаймні вже протягом кількох1 
років, відколи став дорослим, з якого джерела походять мої прибутки, 
то чому замість того, щоб робити мені гіркі закиди, він не відмовився, 
брати гроші, які я регулярно давав йому не тільки на прожиття й' 
одяг, а й на всякі дорогі розваги? Правда, останнім часом він брав- 
лише на харчування. Коли я сказав, що куплю йому на зиму якесь*
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тепле пальто або куртку на хутрі, він відмовився. І тепер мерзне — 
мені на зло.

В той період, коли він найголосніше вигукував, найбільш завзято 
погрожував усьому світові, зв’язавшись із найбільш крайніми доктри
нерами, фанатиками й анархістами, я якось сказав йому:

— Послухай мене, хлопче... Цей твій улюблений Гевара, розумію, 
розумію... Не треба мене так гаряче переконувати, — Христос, муче
ник, герой, святий Себастьян і так далі. Я ж це розумію. Думаєш, я 
не поважаю його, не шаную так само, як і ти? Запевняю тебе. Ти ж 
знаєш, ким я був і залишився, з ким і за що боровся, де просидів усю 
війну. Але з другого боку, дивлячись об’єктивно на речі, якщо я навіть 
спробую поставити себе на твоє місце, на місце вас, молодих, яким 
багато чого, і слушно, не подобається... Цей Гевара, безперечно, — 
зразок героя, прекрасний і хвилюючий, але він, мабуть, не годиться 
для наслідування, особливо у нас, в Європі.

А він у відповідь:
— Це звичайний паршивий об’єктивізм. А об’єктивізм — гній. Я 

плюю на ваші принципи, на ваш боягузливий здоровий розум, на ваші 
вчені істини.

— І це мені відомо. Ти вже тисячу разів говорив. Можливо, тут 
ти в чомусь маєш рацію. Не заперечую. Я намагаюся, як бачиш, зро
зуміти тебе і твоїх приятелів. Я теж колись був молодий, запальний, 
як оце ти, упертий і безкомпромісний. І то, повір мені, в часи набагато 
важчі, просто не порівняти. Якщо тобі, усім вам ніщо або майже ніщо 
не загрожує, то нам... Зрештою, ти сам знаєш, навіщо повторювати 
відомі речі.

Він мовчав, злісно блимаючи на мене спідлоба, як ображений 
хлопчак. Йому бракувало аргументів, а визнати свою поразку він не 
погодився б нізащо.

— Ну й що? — спитав він, трохи помовчавши. — Чого ти, власне, 
хочеш, кажи до кінця. Весь час одне й те саме, збожеволіти можна. 
Аж нудить. Лайно!

— Ви кричите: будемо підпалювати ваші автомобілі. Але навіщо, 
вибачте? Хіба автомобіль є символом багатства? До війни — можливо, 
але тепер, коли кожен робітник, який непогано заробляє, їде на ро
боту таким самим «фольксвагеном», як я? Ви кажете: будемо нищити 
ваші буржуазні помешкання, ваші меблі, ваші, як ти сам висловився, 
розкішні гніздечка, влаштовані за награбовані в робітничого класу, 
гроші, ваші магазини, наповнені розкішними товарами для, — знову 
цитую твої слова, мій любий, — паршивих буржуїв та їхніх повій, хіба 
не так ти сказав? Ну от. Що навіть не помилуєте наших начебто на- 
парфумованих піжам. Хіба я напарфумовую свою піжаму? Можеш 
перевірити. Якщо не віриш — відкрий шафу й понюхай. Ви заявляєте, 
що знищите наші біржі, банки, будинки розпусти. Згода. Ліквідувати. 
Навіщо ж одразу палити? Зрештою, можна спалити кілька банків чи 
редакцій видань Шпрінгера. Але що потім? Tabula rasa? 1 Коли вже 
отак знищите, спалите, зруйнуєте, наплюєте, випорожнитеся на зга
рища-, повернете весь світ догори дном — що тоді?

Він мовчав, насуплений, ображений, злий. А я вів далі:
— Тож я тобі нагадаю, що ви самі, такі, як ти, як той твій Гуго 

і той другий, — як його там, — ага, Руді, та й сам Кон-Бендіт і інші *

* Чиста дошка, чисте місце (лат.).

138 АНДЖЕИ КУСНЄВИЧ. Трете арспо



викрикували до вашого законодавця і вчителя — пана Маркузе. Не 
пам’ятаєш? Кон-Бендіт прилюдно запитав його, чи справді і навіщо 
він продався ЦРУ. Забув уже? Це було десь рік тому.

— Я плюю на Маркузе. І на Кон-Бендіта... Байдуже, хто постачає 
нам боєприпаси. Аби лиш динаміт вибухнув як слід і там, де потрібно.

Тепер, відколи він забрався зі Штегеманштрассе, я не маю змоги 
вести з ним навіть таких розмов. І мені трохи бракує їх, як би там 
не було.

Залишивши свою машину для огляду в майстерні Пауля Віртца 
на Бангофштрассе, я пішов до автосалону, де маю кількох знайомих. 
Салон міститься на розі Бангофштрассе і Ріццаштрассе й належить 
фірмі «Льор і Беккер». Я вирішив продати свій старенький «фолькс
ваген-1300», яким уже двічі їздив в Італію і раз через Францію й 
Іспанію аж до Гібралтару — понад сто тисяч кілометрів на лічиль
нику! Пора вже купити якусь нову машину. Але яку? Я думав про 
таку саму або подібну. Віртц відраджує. Каже змінити марку. На яку? 
Модель 1600 коштує 6750 марок, а модель 2000 — аж 8850. Я міг би 
тепер без особливих труднощів сплатити таку суму, бо одержу гоно
рар від С. за справу про спадщину в Андернаху, але ж насамперед 
треба купити будинок на Борнвег, отже, з машиною доведеться по
чекати. Правда, «опель-кадет» коштує всього 4300 марок, але і Віртц, 
і інженер Дебнер з фірми «Льор і Беккер», яким я довіряю, рішуче 
проти такої покупки. Застаріла модель. То вже, можливо, справді 
краще «фольксваген»? На виставці в Льора стоїть «порше-912» кольо
ру кави з молоком. Цю я купив би, хоч, власне кажучи, спортивна 
машина мені наче й ні до чого. Але ж яка гарна! Що ж, коли вона 
коштує лиш якихось 12550 марок. Інженер Дебнер відчиняє широкі 
дверцята машини, показуючи її всередині. Спокушає мене. Шкіра ко
ричнева, трохи темніша від кузова. Запах справжньої шкіряної об
бивки. Я сідаю за кермо, зручно відкидаюсь на спинку сидіння, огля
даю розподільний щит, слухаю пояснення Дебнера, просто-таки за
коханого в «порше». Буржуазна, розкішна річ! Я з жалем вилізаю 
з машини, зачиняю дверцята. «Може, іншим разом, — кажу, — коли 
більше зароблю. Перекинусь на цивільні справи. Можна більше за
робити і менше прикрощів». Дебнер усміхається до мене. «Які ще 
машини маєте, пане інженер?» — запитую його, все ще дивлячись на 
«порше». З іноземних марок, які він знає й цінує, Дебнер радить мені 
«форд ескорт», дешево — всього 4000 марок. А може б, я взяв «альфа 
ромео»? Вона стоїть на виставці вже кілька днів, я бачив її не раз, 
проходячи мимо. Темно-зелена, гарна, коштує 7250, але, мабуть, варта 
того. Поки що утримаюся від купівлі. Почекаю. Інженер Дебнер, мо
лодий чоловік, з яким я кілька разів зустрічався в різних справах, 
проводжає мене кількасот кроків. Ми і далі розмовляємо про автомо
білі. Він обіцяє мати мене на увазі. Здалека гукає мені ще: «А може, 
купите випадкову «вольво 144-S», нею ще майже не їздили. Ми взяли 
її вчора на комісію. Ви могли б придбати її тисяч за вісім! — Потім, 
сам зміркувавши, що та машина не для мене, махає рукою: — Але то 
справжній дракон. Навіщо вам так велика машина? Я ж забув, пане 
адвокат, що у вас немає сім’ї й ви здебільшого їздите самі».

Того ж таки дня, пообідавши в ресторані «Цум Гокель», я ішов 
по Льорштрассе і десь на розі вузенької старої вулички Альтенграбен 
несподівано зустрівся з Ернестом, якого не бачив принаймні два тижні; 
я навіть не знав, чи він ще в Кобленці. чи, може, нарешті вирішив
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повернутися на медичний факультет у Франкфурті, якщо, звичайно, 
Його ще не виключили з числа студентів. Я останнім часом вже не 
втручався в його справи. Хай живе як хоче. Зрештою, йому двадцять 
років. Кінець кінцем мусить думати, що робити.

Він ішов з якоюсь високою, дуже стрункою дівчиною з чорним 
пишним волоссям, що спадало їй аж на плечі, та з юнаком, який мав 
вигляд досить неохайного хіппі. Побачивши їх, я зупинився, вони теж. 
Зустріч була для всіх несподівана. Потім Ернест повільно рушив до 
мене, а ті двоє лишилися позаду. Хіппі затримайся біля якихось 
відчинених воріт, а дівчина раптом кинулася вбік, наче чогось зляка
лася. Я помітив, як вона вскочила в ті самі ворота, біля яких зупи
нився її патлатий товариш. І враз я впізнав її: це була Труда, Дів
чина Альфа, лише з пофарбованим волоссям, а може, в чорній перуці. 
Вона зникла у воротах, а я все ще стояв, теж трохи збентежений цією 
несподіваною зустріччю. Ернест, певно, помітив це, бо, коли підійшов 
до мене, не виймаючи рук із кишень чорних шкіряних штанів, то іро
нічно посміхнувся й сказав:

— Не турбуйся, старий. Я наказав їй зникнути, щоб звільнити 
тебе від непотрібних переживань. Бачиш, як я дбаю про твою репута
цію і про твої нерви. Зрештою, облишмо це. То все дурниці.

В цей час підійшов хіппі, обвішаний тоненькими нашийниками з 
дроту, унизаними намистинками чи скельцями, і, зупинившись збоку, 
став нахабно розглядати мене. Я ніколи раніше його не бачив. Кив
нувши на мене бородою, він звернувся до Ернеста:

— Це той, про якого ми щойно говорили?
— Так, це мій старий. Але зараз залиш нас удвох. Мені треба з 

ним побалакати. Зустрінемося там, куди ми йшли. Це недовго. Не 
більш як чверть години. Ну, зникай.

Той і справді пішов, не промовивши ні слова, а Ернест несподі
вано взяв мене під руку й повів у напрямку центру міста. Ми мовчки 
дійшли аж до рогу Шльосштрассе. Ернест зупинився.

— Я знаю, — сказав він, закурюючи сигарету, — що ти шукав мене. 
Отже, хочу сказати тобі, що після глибоких роздумів я вирішив не 
вдаватися більше до твоєї допомоги, розумієш? Я жалкую, що досі 
брав у тебе гроші. Ну, але так вже сталося. Нічого не вдієш. Якщо 
десь дістану, то поверну частинами. І запам’ятай собі раз назавжди: 
якщо мене нема, то нема, і ніякі розшуки не допоможуть. Я не по
винен, та й не хочу сповідатися перед тобою щодо моїх намірів чи 
рішень. А також щодо того, як я живу і на які кошти. Розумієш? А 
гроші, які ти переказав мені в цьому місяці і які я не взяв, сьогодні- 
завтра пошта тобі поверне. Можеш ті свої марки подерти чи повісити 
в туалеті, або ж віддати якійсь повії, як хочеш. Лайно. Відтепер, щоб 
ти знав, у тебе немає більше сина, а я, слава богу, не маю батька. 
Нарешті! Бо матері я наче ніколи й не мав, принаймні не пам’ятаю її. 
Ну і прекрасно. Просто чудово. Нормально. Якщо ти, незважаючи на 
все це, хочеш мені щось сказати, то не втрачай нагоди і не барись, 
бо мені ніколи. Сам бачив: чоловік чекає на мене. Шкода його, прав
да?, Сьогодні холодно.

— Що сталося? — запитав я.
... —г Нічого. А що могло статися? — він кинув недокурок на тротуар 

і розтер його черевиком. Відступив від мене на крок. Я побачив, як 
зле він виглядає. Схуд, щоки позападали, риси обличчя загострилися, 
особливо ніс. У цю хвилину він був надзвичайно схожий на матір,
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коли ми з нею ходили по горах поблизу Ьад Рейхенгаля однієї погожої 
осені багато років тому і вона після якогось грипу мала такий же 
хворобливий вигляд, як зараз її син. І враз у мене перед очима по
стали кам’янисті стежки і стрімкі узбіччя, порослі буковим лісом, 
вкриті жовтим і пурпуровим листям. Я почув його шелест у нас під 
ногами, його запах. Аромат грибів і гірських трав. На якусь мить я 
побачив, немов живу, свою дружину, матір цього гарного хлопця, яко
му вже аж двадцять років, — скільки ж то осеней минуло від того 
часу? — побачив Хедді такою, якою давним-давно не бачив її в па
м’яті й уяві, бо вже майже ніколи про неї не думав, а якщо й зга
дував, то побіжно, з відтінком неприязні чи роздратування. І ось тепер 
побачив, у таку хвилину, яка ніяк не гармонувала ні з подібними 
думками, ні з враженнями. Мабуть, взагалі вперше постав переді 
мною Ернест як мій і водночас її. Мене аж здивувало це відкриття. Всу
переч усьому, що сталося між нами, що розділило нас, я вважав Ер
неста виключно своєю власністю, своїм особистим продуктом чи ви
находом, немовби я не тільки сплодив його, а й народив і не хотів 
ні з ким ділити. І ось тепер він на тлі кам’яного будинку й вуличного 
ліхтаря по Шльосштрассе рисами своїх щік і чола, а також виразом 
очей, похмурих і гнівних, обрисом брів нагадав мені постать, обличчя, 
риси, а особливо очі, брови й уста тієї далекої й викинутої з пам’яті 
так остаточно і так давно, що він, Ернест, мовби ніколи в житті її 
не бачив і, напевне, не пам’ятав, так рано вона пішла.

Важко визначити точно те відчуття, яке я пережив. Була то, пе
редусім, туга, так, справжнісінька туга, яку може відчути батько, що 
водночас якоюсь мірою є і матір’ю, бо перейняв її роль і любов до 
сина, туга і біль, що їх відчуває жінка, яка втрачає дитину. А разом 
з тим то була образа на ту відсутню, забуту й викинуту з пам’яті, за 
те, що залишила мене самого з тягарем подвійної любові й відпові
дальності за цього навіженого хлопця з довгим, як у дівчини, волоссям. 
І за те, що саме через неї тепер зазнаю я цієї втрати.

Він, чекаючи, чи не скажу я чогось, мабуть, здогадався якимось 
чином, — йому ніколи не бракувало інтуїції, успадкованої не від мене, 
а від тієї, котрої він взагалі не знав, через що, може, досі болить його 
невигойна образа на мене, — зрозумів, про що я в цю хвилину думаю 
і в якому я стані, бо несподівано усміхнувся; ступивши крок уперед, 
він простяг руку і несміливо, невміло погладив мене по плечу. То був, 
очевидно, несподіваний порив, жест ніжності, старанно приховуваної 
під зовнішньою суворістю, маскою відчуження й погорди, бунту й 
заперечення будь-яких зв’язків, що досі єднали нас, незважаючи ні 
на що. Жест німого вибачення.

Потім, наче засоромившись, він відвернувся і швидко пішов, а я 
ще якусь хвилину стояв, тримаючи руки в кишенях куртки і стискаючи 
в жмені пачку банкнотів, які я мав намір дати йому, щоб він не за
лишився зовсім без грошей. Трохи згодом я вийняв з кишені руку з 
грішми й пильно подивився на все ще затиснуті пальці.

Я не помітив, як крадькома, беззвучно підійшла Труда й зупини
лася неподалік, наче злякана чимось. Притиснувши пальці до губ, 
вона мовчки пильно дивилася на мене, мружачи вузькі очі. Приго
ломшений хаосом думок, спогадів, пробудженого жалю й образ на 
себе, Ернеста, його матір, на весь світ, я швидко попрямував до 
скверу, що білгі замку. Минув широкий вигин під’їзду й заглибився 
між голі дерева, йдучи навмання, збуджений, вже ні про що конкрет-
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но не думаючи. Зупинився я аж над річкою, де біля будинку адміні
стративного суду побачив під деревом лавочку. Посидівши якийсь час, 
я трохи заспокоївся.

Власне, нічого особливого не сталося, — твердив я собі. І так 
уже, — чого тут приховувати, — Ернест давно порвав зі мною, так, 
Порвав, хоч і Погоджувався ще мовчки і великодушно користуватися 
моїми грішми. То були вже тільки жалюгідні залишки, клаптики, па
родія на колишнє взаєморозуміння, спільність. Мене не мусить ви
водити з рівноваги той факт, що Ернест сьогодні ще раз підтвердив 
те, що він уже не раз говорив. Через якийсь час вибачиться і прийде, 
хай лише переконаються, як то легко жити на хлібі й воді, що то 
Значить легковажно зрікатися будь-якої допомоги. Хіба він взагалі 
'зуміє чесно заробити на себе? Чим це скінчиться? Не хочу навіть 
уявляти, до чого він може дійти. До утриманця в дівуль, альфонса, 
бо хлопець він гарний. Або ще гірше. Він начебто й не вимагав багато, 
орієнтувався на хіПпі, хоч і не належав до них. З презирством від
кидав поведінку, манери і моду одягатися, які панують серед буржу
азної молоді, серед тйХ, як їх тепер називають, плейбоїв постіндустрі- 
альної доби, Майбутніх банківських прокуристів або представників ве
ликих експортних фірм, одягнених за останньою модою, підстрижених 
під прусськйх гвардійських офіцерів. Але все це не заважало йому 
час від часу купувати собі дорогі речі — якийсь магнітофон новітньої 
марки, золотий браслет, або ж «лейку* з телеоб’єктивом і комплектом 
фільтрів, на що я виділяв йому додатково досить солідні суми. Коли 
виявиться, що все те, до чого вій звик і від чого йому важко буде 
відмовитися, раптом стане недоступним за браком коштів, він зм’як
не і вибачйться. Я ніби вже бачу це.

«Ти тому так перейнявся цим, що просто відчув себе раптом ста
рим», — подумав я, підвів голову і помітив на відстані кількох кроків 
Труду, що стояла, прихилившись спиною до ліхтарного стовпа. Вона 
спідлоба дивилася на мене, супила брови й переступала з ноги на 
ногу. Наші погляди 'зустрілися, і вона повільно, мовби скрадаючись, 
підійшла До Мейе й присіла на другий кінець лавки. Приклала палець 
до губ, наче хотіла промовити: «Цить!» Я мовчав, навіть одвів очі, 
дивлячись на судно, що пливло річкою, і вдаючи, що не помітив її. 
Я і справді в той момент, здається, не думав про неї. Тоді вона ти
хенько озвалася:

— ПроШу вас, я хочу тільки... Вислухайте мене, не йдіть.-—Я справ
ді Машинально підвівся з місця, щоб піти: не хотілося слухати її бала
канину, вона Мене не цікавила.

Труда вхопила мене за руку, говорячи квапливо, чимраз швидше, 
щоб я не втік:

— Вислухайте мене, Ернест сказав, щоб я йшла весь час за вами 
і стежила, що ви будете робити. Бо він боявся, щоб ви собі випадково 
не заподіяли чогось... Він боїться за вас... Тож я тепер...

Вона замовкла, дивлячись на мене очима, підмальованими голу
бою тінню майже аж до скронь. Це були очі птаха, а може, якоїсь змії, 
чи що. Я спитав:

— Куди він ПішОв?
Труда, явно зрадівши, що я помітив її присутність, і нахилившись 

до мене через усю довжину лавки, почала говорити ще швидше, не
мовби боялася, щоб -я Не передумав і не пішов:

— Ще не знаю... Але знатиму. Напевно. Мабуть, уже завтра з
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самого ранку. А може, навіть ще сьогодні. Так, напевно. Ми мешкали 
утрьох — Ернест, Макс і я. Макс — це той з бородою, що був сьогодні 
з нами. Ми мали сьогодні вранці виїхати у Франкфурт, там у Макса 
сестра, і ми могли б у неї на якийсь час зупинитися. Але Ернест в 
останній момент вирішив, що я повинна залишитися. От я і залиши
лась. Тільки до першого, бо надалі за квартиру не заплачено. Потім — 
сама не знаю. Я хотіла неодмінно їхати з ними, але Ернест сказав: 
«Ні!» — «Як ні, то ні. Лайно! Обійдеться», — сказала я. «Звичайно, — 
відповів він мені на це, — обійдеться». Я хотіла, щоб він погодився 
взяти від вас оті гроші, коли останній раз надійшов переказ до запи
тання. Він брутально вилаяв мене. Мовляв, ні. Макс також дотриму
вався тієї думки, щоб не брати. А в нас уже давно не було грошей. 
Тож я ще сказала: «У Макса е сестра, йому добре, а я що? Мушу 
іти ставати в чергу разом з іншими біля американської їдальні?» — 
«Роби, як хочеш» — сказали вони. Ернест додав, що до тих, — як він 
висловився, — гітлерівських грошей більше не доторкнеться, навіть 
якби мусив здихати з голоду. «Нічого не поробиш», — сказав він. По
годився лише взяти у мене все, що в нас зоставалося. Бо я вела 
спільне господарство. Там було якихось сорок марок. Вистачить їм 
обом на цигарки і пиво. Добре й це. Поїдуть у поїзді зайцем. Ми 
ніколи інакше не їздимо.

Я мовчав, дивлячись на річку. Трохи згодом Труда промовила:
— Якихось два тижні тому ми мали виїхати разом, усією компа

нією до однієї комуни коло Гейдельберга. Але Макс, який саме по
вернувся звідти, нарозказував нам усякої всячини, і наш план відпав. 
Він чогось посварився з тією комуною. Ну і виїхали до Гейдельберга 
наступного дня тільки Гуго, Еріх, Альфред, ще одна дівчина, яка жила 
останнім часом з нами, Інга, і Густа, а ми втрьох залишилися в нашій 
старій буді. Густа — це така руда, коротко підстрижена, ви її мусите 
знати, вона приходила до вас на Штегеманштрассе, мені це точно відо
мо. Скажу вам, що мені це товариство вже обридло. Лайно! Взагалі, 
Якби ви знали... Го-го!.. Дуже цікаві справи. Я зовсім не дивуюся, що 
Ернестові вже досить того всього і він порвав з ними. Я також. Давно 
вже сказала собі: люба моя, вискакуй з того діла, поки не пізно. Але
боялася. Аж коли Ернест, а за ним і Макс, тоді і я. Вони,— ті всі
інші — Тургенев, Гуго, Альф, Густа, — накинулися на мене. «Заткни
ся!» — кричать. «А чому це? Що, я не маю права? — кажу їм. — Від
коли це? Ми всі рівноправні в комуні, хіба ні?» — «Заткни пельку! —
Густа до мене. — Ніхто твоєю думкою не цікавиться, ти нічого не розу
мієш, кретинка!» Тоді я на це: «Дуже гарно». — «Звичайно. Не твоє 
діло!» — і як дасть мені по зубах. Ну, думаю собі, але замовкла, сиджу 
тихо. Тоді втрутився Ернест: «Хай говорить. Жінки в нас рівноправні, 
так чи ні?» Я набралася сміливості й виклала їм усе, що про них ду
маю. А після мене — Макс. Виник такий скандал, що ну. Аж закипіло. 
Найголосніше репетувала Густа, так що Тургенев мусив ставити її на 
місце. Я думала: ще мить — і поб’ються. Але якось обійшлося. І на
ступного дня Гуго, Альф, Густа, Інга і Тургенев, взагалі вся колишня 
компанія, крім нас трьох, зібралася й пішла. Ми залишилися самі. 
«Ух! --- подумала я. — Нарешті висплюся як слід».

Я слухав її п’яте через десяте, інколи думав про щось інше, ба
чачи краєм ока, як вона жвавішає, починає жестикулювати, як кру
титься на лавочці, пересідає, закладає ногу на ногу, нервово обсмикує 
холоші вистріпаних, вицвілих джинсів, як соває ногами під лавкою;
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оті її грубі, чоловічі черевики, мабуть, ніколи не чищені, сірі від пи
люки. А вона говорила, час від часу позираючи на мене, чи я слухаю, 
безцеремонно штовхаючи мене ліктем або вказівним пальцем. Потім 
зняла чорну перуку й поклала собі на коліно, розчісувала її пальцями, 
пригладжувала і знову куйовдила. її власне біляве волосся було туго 
заплетене у дві кумедні кіски, тонкі, як мишачі хвостики, зв’язані на 
потилиці стрічечкою — напевно, для того, щоб вмістилися під перукою.

— Мушу додати, що бувало пас і дев’ятеро, а три тижні тому — 
аж одинадцятеро. Ви уявляєте, що діялося? А почалося з того, що 
кімната, вірніше горище, пристосоване під художню майстерню, на
лежала якомусь Петеру. Власне, він фотограф, а також художник, 
оформлювач магазинних вітрин, автор плакатів. Страшенно гарний 
тип. Тепер живе десь в іншому місці, має першокласну майстерню, 
навіть уже робив виставку; з ним живе Карін, ви її не знаєте. То 
його натурщиця ще з тих часів, коли він робив фото для преси і дещо 
за спеціальним замовленням. Я теж позувала йому, але то було давно. 
Коли я приїхала в Кобленц, то якраз через Карін, з якою ми були 
раніше знайомі, потрапила до Петера. І якийсь час ми жили втрьох: 
Петер, я і Карін. Потім вона пішла, а я залишилася з Петером. Він 
час від часу щось продасть, запроектує або зробить фото до журналу, 
з ’я в л я ю т ь с я  гроші, запрошуємо повно людей і влаштовуємо бучний 
бенкет. Гарно було. Так тривало з півроку. Потім раптом повернулася 
Карін. Це вона знайшла і ту нову майстерню для Петера, і заробіток 
для нього — проектування магазинних вітрин, і взагалі, ну і через 
якийсь час обоє переїхали на нову квартиру, коло церкви Флоріана, 
в мансарду. Оскільки Петер заплатив за квартиру наперед, то я за
лишилася на старому місці, але жила сама всього кілька днів. По
ступово сюди перейшли, — бо знали адресу, бували в нас, а жити не 
мали де, — Тургенев, Ірма, Густа, Інга та інші.

Взагалі сюди перенеслася вся комуна, створена вже давно. При
йшли потім і Віллі, і Ганс, і ще троє дівчат, а там і Ернест, який 
вибрався від вас, зі Штегеманштрассе. А коли недавно до нас прибув 
Макс, то він вже не мав де спати. Стелив собі на ніч на столі, клав 
під голову згорнутий плащ і так якось перебув два тижні. Ніби й 
комуна, та якась дивна. Одні твердили, що вони мають давні права 
першості, а інші не мають. Я, наприклад, нібито не мала. Хоч я на 
цьому місці, на старій квартирі, була першою. Але для них це не мало 
значення. Це, мовляв, не береться до уваги. «Добре, хай вам біс, — 
сказала я, — мені однаково». Спочатку, коли Петер з Карін вибрали
ся, я жила з Людвігом, потім з ним жила Густа, а я — з Віллі, але 
посварилася з ним і вже аж до нинішнього ранку жила з Ернестом, 
а також трохи з Максом, коли ми залишилися втрьох. З Тургенєвим — 
ніколи, і взагалі ми з ним були буквально на ножах, гризлися з най
меншого приводу. Він тобі одне, а я — друге. І навпаки. Ми могли 
лаятися по кілька годин підряд. Уночі теж. Я лежала на матраці на 
підлозі, Людвіг зі мною. Тургенев, сідав біля нас, щоб сперечатися. 
Людвіг хотів спати, сердився, що ми весь час розмовляємо, і наки
дався на мене. Щоб я мовчала. «Чому на мене?» — «Бо торочиш та й 
торочиш». — «Я?» Тоді вони вже обоє нападали на мене. Одного разу 
отака гризня тривала з перервами цілу ніч, аж до ранку.

Торочили, що я недисциплінована, бо якби була дисциплінованою, 
то було і се, і те, і взагалі. Я спокійно кажу йому: «Вішайся». — «А ба
чиш? — він мені на те. — Ти ідіотка, несвідома». Ми мирилися, але
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тільки зовні. Звичайно мене знову наче щось під’юджувало, і все по
чиналося спочатку. Отак без кінця — дні, тижні, місяці. «Я можу, — 
сказала я на зборах усієї комуни,— бути на рівних правах, хай буде, 
але обслуговувати всіх не збираюся. Коли на те пішло, то зберу ма
натки і поїду до своєї старої у Штутгарт. Помирюся з нею, і буде 
добре. Що мені!» Бо я, щоб ви знали, із Штутгарта. Моя мати пра
цює там санітаркою в міській лікарні. Принаймні відпочину, а потім 
побачу, як бути далі. А вони: «Можеш собі йти куди хочеш, але пе
ред тим дізнаєшся, що то таке колектив і дисципліна в колективі». 
Я їм на це: «Плюю я на ваш колектив. Плювати мені на вашу дис
ципліну». Ну, тоді вони влаштували наді мною суд. Дістала по пиці 
від усіх членів колективу. Один тримав мене, викручуючи руки назад, 
щоб не вирвалася, а інші били — по черзі. Семеро, навіть восьмеро, 
бо пристав до нас один хлопець із гаража, такий дужий, Сепп, він 
також узяв участь у цьому. Перший — Ернест, а за ним Людвіг. Потім 
інші по черзі. Я думала, що мені голова відлетить. Сепп як дав по 
обличчю, то мало не зламав мені щелепу. Нарешті Ернест питає мене: 
«Запам’ятаєш тепер?» — «Запам’ятаю», — відповідаю йому, миючи 
обличчя під краном. «То тепер уже все буде о’кей, як думаєш, га?» — 
каже він, а я йому: «О’кей». — «Тепер уже будеш знати, що і як?» — 
«Уже буду знати». — «Ну то добре, — каже, — що вже тепер знати
меш, хіба ні?» — «Звичайно, що так», — я йому на те. «Будеш надалі 
слухняною?» — «Буду», — сказала я.

Вона аж розчервонілася від тієї балаканини. Нарешті замовкла і 
прибрала пальцем волосся, щоб показати мені вухо. Воно було велике, 
але гарне й дуже біле. Дівчина, обережно обмацувала двома пальцями 
край вушної раковини, дивлячись на мене.

— Ось тут, бачите? Ще не зовсім загоїлося. Це Сепп отак мене 
почастував.

Я здвигнув плечима, підводячись з лавки. Хотілося піти геть. Вона 
все ще сиділа, тримаючись за вухо і дивлячись на мене. Я нерішуче 
зупинився. Вона сказала:

— Якщо вас цікавить, що я особисто думаю...
Я обірвав її:
— Я знаю, що ти стежила за мною з наказу Ернеста й інших з 

вашої так званої комуни. Що тільки тому лазила за мною. Ти зга
дувала, що Ернест говорив про гітлерівські гроші чи щось подібне, 
так? Які гітлерівські, вибачте? Чого ви всі хочете від мене, якого 
дідька?

Вона забрала руку від вуха, трусонула головою і сказала невпев
нено, немовби злякавшись,— очевидно, в мене був грізний вигляд:

— Бо ви нібито брали гроші в тих, кого обороняли. Ну. в тих не
гідників... Я сама бачила одного з них у суді. Старого такого, зі штуч
ним оком. Недавно... Ви його обороняли. Я була на тому засіданні. Потім 
ви розмовляли з ним у коридорі. Я стояла збоку, але ви мене не поміти
ли. Я в тому не дуже розбираюся, не знаю, що і як, але Ернест та інші... 
Він якось сказав нам, що змалечку виховувався, годувався й одягався 
за гітлерівські гроші, і це мучить його. Що він вже ситий цим по зав’яз
ку. Ну й сказав мені стежити за вами. Щоб я рознюхувала, з ким ви 
зустрічаєтеся, про що розмовляєте... Мені відомі були всі дати ваших су
дових засідань, я зробила собі такий календарик. Ернест відмічав у ньо
му, коли я звітувала. Була у вашій конторі. Ви знаєте. Аж тричі. Скіль-
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ки я на те часу змарнувала, н-ну!.. I, подумайте лишень, Ернест, а ос
таннім часом також Макс,— бо вони дуже заприятелювали,— були неза- 
доволені мною і без кінця підозрівали, що я хочу завести з вами якісь 
зв’язки...

До нашої лави наближалася парочка, розглядаючись, де б сісти; 
я швидко пішов геть; Труда, закуривши сигарету, побрела за мною, 
може, кроків за десять. Я не оглядався, однак весь час відчував її поза
ду, чув, як грубі черевики шурхотять по гравію. Так бездомні собаки 
йдуть за тим, хто озветься до них. Покірно, несміливо, обережно ступаю
чи крок за кроком.

Таким чином дійшли ми аж до Дойче Екк, де стояло кілька великих 
автокарів з якимись туристами, здається, англійцями. Я чув, як вони 
про щось допитувалися ламаною німецькою мовою біля кіоска з сувені
рами, вибираючи полив’яні розмальовані кухлі для пива з різьбленими 
накривками — і натурального розміру, і мініатюрні. Біля деяких кіосків 
купчилося чимало людей. Коли я зупинився, щоб закурити й собі, Труда 
підійшла і мовчки стала біля мене. «Не відчепитись мені від неї, особ
ливо тепер» коли Ернест залишив її саму!» — роздратовано подумав я. 
Вона вже зовсім не приваблювала мене. Взагалі перестала подобатись. 
Я з подивом придивлявся до неї. Невже оце дівчисько, високе, як дра
гун, з водянистими очима, з широкими, від вуха до вуха, блідими губа
ми й великими руками могло видатися мені таким привабливим?

Помітивши, що я придивляюся до неї, вона, мабуть, щось запідозри
ла, не знаю, бо відійшла на кільканадцять кроків і стала, прихилившись 
спиною до металевого бар’єра набережної і не зводячи з мене погляду. 
Після короткого роздуму я підійшов до неї; вона, ніби злякавшись, від
сахнулася, конвульсивно вчепившись у балюстраду. Очі її були широко 
розплющені. Вона нервово провела язиком по верхній губі. Я бачив, як 
вона ковтає слину, як її губи повільно вигинаються, немовби вона зби
ралася заплакати. Я присунувся ближче, бо навколо були люди, особ
ливо біля кіосків. Дехто вже дивився на нас. Я промовив тихо, але пе
реконливо:

— Слухай, мала, якщо ти справді віддала Ернестові свої останні 
гроші, то візьми оце,— і дістав з кишені пачку зім’ятих банкнотів, які хо
тів віддати Ернестові. Там було, мабуть, марок двісті, я не рахував.

Вона завагалася, простягла руку, потім раптом відсмикнула її, за
питливо глянула на мене, ковтнула слину і нарешті, оскільки я весь час 
тримав ту пачку перед нею, наважилася і швидко взяла її, оглядаючись, 
чи ніхто не бачить. Так само швидко вона запхнула гроші в кишеню 
джинсів, поправила пальцями, втискаючи глибше, поляскала зверху по 
кишені, буркнула щось нерозбірливе. Відвернувшись до ріки, вона ма
шинально прогортала ногою рівчачок у піску, стежачи очима за великим 
прогулянковим пароплавом, повним галасливої молоді.

Я вів далі:
— Тепер послухай, що я тобі скажу. Можеш не відповідати, коли 

не хочеш. Мені однаково. Отже, я знаю, що ти ходила за мною, стежила 
з наказу Ернеста, знав ще до того, як ти сама про це сказала. Мене те
пер цікавить одне: чи ти весь час розіїрувала комедію — навіть тоді, па
м’ятаєш, коли я застав тебе пізно ввечері у себе в кабінеті,— чи в тебе 
були якісь власні розрахунки. Які? Це тепер уже не має значення, але 
якби ти могла щиро сказати...

Вона зиркнула на мене. В її вузьких, видовжених очах на мить з’я
вився якийсь дивний блиск, там щось спалахнуло й погасло. Може, іскор
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ка іронії, може, покори, злості, а може, і старанно приховувана радість. 
Потім вона опустила повіки і сказала тихо, відвернувшись до ріки:

— Сама не знаю. Ернест показав мені вас у кав’ярні, сказавши, 
щоб я добре вас запам’ятала й не переплутала потім з кимось іншим. 
І докладно пояснив, що я мушу робити. Я й робила те, що він звелів. 
Тоді я ще ходила не з ним, а з Людвігом. Людвіг сказав, що я мушу слу
хатися Ернеста і робити все, що він доручає. Я навіть кілька разів була 
за річкою, біля тієї вілли, де ви живете. А якось перелізла через мур 
і сховалася в кущах. Бачила, як ви сиділи біля письмового стола й чи
тали. А потім, іншого разу — з якоюсь жінкою, що була у вас. Я розвіда
ла її адресу і прізвище. На всяк випадок. Завжди краще знати: може, 
колись знадобиться. А то поїхала слідом за вами аж в Урмітц, бо у вас 
там була справа, а я конче хотіла знати, яка саме. Мені вже починало 
•подобатися це. Ніби детективний фільм. Я робила це вже не тільки тому, 
що Ернест наказав, а просто для себе. Так, для розваги. Отже, поїхала 
велосипедом, переслідуючи вас із тією жінкою в машині аж до самого 
Андернаха. Гнала як навіжена. Падала, розбила собі коліна й лікті, 
зіпсувала колесо. Мусила тягти той клятий велосипед аж на залізничну 
станцію, щоб здати в багаж. Змокла, бо потрапила під зливу. Потім у 
нас було голосування з приводу того, що з вами робити. Які застосувати 
засоби переконування, а в разі чого, і примусу. Чи одразу слід вдатися 
до терору, чи спершу спробувати якось інакше. Постановили поки що за
чекати й дістати нові докази вашого колабораціонізму. Саме тому я на
магалася будь-що проникнути у вашу канцелярію. І нарешті це мені вда
лося, але нічого такого, що було б нам невідоме, я там не знайшла. 
А йшлося головним чином про те, щоб мати в руках чорним по білому, 
що вас фінансує спілка колишніх членів СС. Якби це підтвердилося, 
то я мала підкинути вам перше серйозне попередження: або ви припи
ните ці -справи,- або ми змушені будемо облити вашу контору бензином 
і підпалити. Якби ви й надалі не відмовилися від свого, ми підкинули б 
наступне серйозне попередження, ну як оті, що їх китайці подавали аме
риканцям. Що, мовляв, візьмемо заложницею ту жінку, котру ви прий
мали в себе. Якби ви, незважаючи на це, вперлися, ми обрізали б їй во
лосся, а потім вуха й послали б вам як речовий доказ. А згодом — ніс 
і так далі, шматок за шматком. Аж до кінця. Це був проект Гуго. Інші 
не дуже ясно уявляли собі, що робити. Отже, без кінця тривали засідан
ня, аж голова тріщала від того всього! Лайно! Я бігла в місто, чекала, 
поки ви вийдете j контори, ішла за вами до суду, потім назад, і так без 
кінця. Аж якось сказала собі: «Не. будь дурною...» Ну, і що ви тепер 
зробите? — вона підвела на мене очі, і я побачив у них справжні великі 
сльози. Одна з них повільно потекла по щоці. Дівчина дивилася на мене 
з якоюсь тваринною покірливістю, як собака. Сльози вже швидко, одна 
за одною, котилися по щоках, на підборіддя.

— Що я зроблю? Нічого, абсолютно. Якщо Ернест відізветься, 
якщо ти дізнаєшся, де він тепер, і роздобудеш його адресу, то повідо
миш. Коли тобі буде скрутно — також. Я допоможу. Будь певна. Але 
більше — нічого. На більше не розраховуй, моя мила. Зрештою,- я тобі 
це вже ясно сказав тоді в конторі.

Вона закліпала очима. Вони були мокрі й червоні.
— А я думала, що тепер уже між нами все буде о’кей... Боже, яка 

чортова ідіотка! Треба було передбачити... Ну, нічого не вдієш. — Вона 
подивилася на мене, готуючись іти.— Нічого? Справді нічого?

■— Нічого, — повторив я. — Не розраховуй на мене. Усе.
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— Добре,— сказала вона. — Чудово. А тепер дивіться, що зараз 
буде. Щоб потім не жаліли. О — бачите? — і вона стрибнула за метале
ве поруччя, що відділяло набережну від річки, щоб кинутись із кам’яної 
стіни у Рейн. Я не встиг навіть опам’ятатися, як уже хтось, випереджаю
чи мене, підскочив збоку, від кіоска з сувенірами. Підбігли ще люди, 
серед них — водій автобуса. Я стояв, не здатний навіть ворухнутися, 
наче паралізований.

Труда пробувала вирватись. Я бачив, як, намагаючись перетягнути 
її через бар’єр, відірвали їй рукав блузки. Вона крутнулася, силкуючись 
присісти, конвульсивно вчепилася в поруччя. їй розчеплювали палець 
за пальцем. Нарешті якось спільними зусиллями, втрьох чи вчотирьох, 
перенесли її через бар’єр, міцно тримаючи в руках. Вона впала на коліна, 
порачкувала; її підняли, взявши попід пахви, і поставили на ноги, при
тримуючи за плечі. Тоді вона перестала вириватися, тільки важко диха
ла широко відкритим ротом. Одна з її тоненьких кісок розплелася, друга 
стирчала наперед. За кілька кроків від мене валялася на газоні чорна 
перука й відкрита сумка, з якої висипався якийсь дріб’язок. Я підняв усе 
це й стояв отак, тримаючи в руках і сумку, й перуку. Хтось із чоловіків, 
обнявши Труду за стан, напевно боячись, що вона знову спробує вирва- 
гнся, обтріпував ій коричневою шапкою спину й ноги від пилюки. Це був 
шофер автобуса, кремезний хлопець з коротко підстриженими вусами. 
Трохи згодом він відпустив її. Щось говорив до неї, але я не чув, що 
саме.

Цікавість до пригоди потроху спадала, і люди почали розходитись. 
Відійшов і шофер, перед тим поляскавши Труду по сідницях. Засміявся. 
Взяв у мене з рук чорну перуку й енергійно натягнув дівчині на голову.

Труда стояла непорушно й дивилася кудись у бік річки. Я бачив її 
гострий профіль, почервонілий ніс, пофарбовані голубим повіки.

— Ходімо, — сказав я. Вона не обізвалася. Я взяв її за руку. Від
чув її майже чоловічу, велику долоню у своїй, вогку від сліз, а може, 
спітнілу під час шарпанини з рятівниками. Дівчина пішла за мною 
покірно, не підводячи очей.

Якраз під’їхало таксі, висадивши якусь жінку. Ми сіли в машину. 
Виявилося, що таксист знає мене. Кобленц — все-таки страшно провін
ційна діра, тут майже всі знають один одного, принаймні з вигляду. Во
дій подивився на мене в дзеркальце над кермом, лукаво примружив око 
і, кивнувши підборіддям иа дівчину, що принишкла в кутку на задньому 
сидінні, запитав: «У Арцгейм?» Він знав навіть мою адресу за річкою, 
хоч, наскільки пам’ятаю, я ніколи не їздив туди на таксі.

Труда і далі мовчала. За всю дорогу не промовила й слова. Мовчала 
й тоді, коли ми вилізли з машини і зайшли до будинку. Я тримав у руках 
її сумку Дівчина нерішуче зупинилася посеред вітальні на першому 
поверсі, але потім, коли я зайшов у велику кімнату, очевидно, наважи
лася, бо пішла за мною й зупинилася біля телевізора. Я поклав сумку 
на табурет і пішов у ванну помити руки. Повернувшись, побачив, що 
вона спокійнісінько переглядає «Квік» чи «Штерн». Труда почула, що 
я наближаюсь, і показала мені кольорову, на цілу сторінку, фотографію 
Верушки. Здається, з фільму «Стоп, Верушка!», в якому режисер, а вод
ночас її давній партнер, якийсь Франко Рубартеллі, за професією фото
репортер, звелів героїні свого загалом невдалого фільму зображати 
статую. На знімку Верушка, зовсім заліплена цементом чи, може, 
гіпсом і натерта піском, була майже невпізнанна. її невелика яйцепо

148 АНДЖЕИ КУСН6ВИЧ. Трете царство



дібна голова, дуже схожа на овальний камінь, мала в собі щось мото
рошне, просто нелюдське.

— Але ж кумедна баба! — Труда показала пальцем на Верушку.— 
Хто це така?

— Ніколи не бачила її? Вона грала у фільмі. Схожа на тебе.
— На мене? — вона здвигнула плечима і широко, смачно позіхнула. 

Потім потягнулася і, коли я саме зібрався вичитати їй за комедію, влаш
товану на набережній, вона, відвернувшись до мене спиною, швидко, 
одним енергійним рухом рвонула застібку на джинсах і обома руками 
зсунула їх нижче колін разом із трусиками.

...Не пам’ятаю, чи я сам добрався до другого поверху і ліг на тапчан, 
чи то Труда відпровадила мене туди. В усякому разі, надворі вже роз
видніло, а одне з вікон, що виходили в сад з тильного боку вілли, було 
відчинене навстіж. Я глибоко вдихнув різке, холодне повітря й відчув 
біль у грудях.

— Я вже боялася, щоб ви не врізали дуба,— сказала Труда, схиляю
чись наді мною. Поклала мені на груди мокрий рушник і притиснула 
рукою.

Я глянув на годинник: була шоста.
Того ж таки дня після обіду доктор Мідтке заспокоїв мене. Особли

вої небезпеки немає. Однак не завадило б зробити електрокардіограму. 
Власне, для того, щоб мати цілковиту впевненість. Для мого власного 
спокою. Тиск трохи підскочив, це так, але не настільки, щоб чогось по
боюватись. Напевне, він був вищий тоді, коли я відчув, що задихаюсь, 
і розірвав сорочку на грудях, коли мене охопив сліпий страх смерті. 
Я спитав Мідтке, який тиск може витримати серце: «Двісті — це бага
то?» — «Як для кого, — відповів він. — У тебе досі був низький тиск, 
і це таки забагато. Але можна витримати і триста, навіть більше, 
чому ж ні».

Сміючись, він поплескав мене по спині й додав, щоб я все ж таки 
остерігався. «Щодо Венери,— сказав він,— треба уникати зайвих ексце
сів. Ніяких рекордів! Це не для твого віку. Пам’ятай, бо наступного разу 
не ти до мене прийдеш, а мене викличуть до тебе. Ти вже не молодень
кий, мусиш розуміти».

...А згодом — важлива дата: сімнадцяте березня, вівторок. Надворі 
була відлига. Не розумію, яким чудом вдалося Ернестові непомітно зай
ти в дім. Мабуть, ми забули замкнути двері, я або Труда. Отож він за
йшов на веранду, а потім сходами піднявся нагору. Ні я, ні Труда, зай
няті собою, не почули його кроків. Ми зовсім не сподівалися тих відві
дин. Я не знав, де він є, давно не мав від нього ніяких вістей.

Він справді впіймав нас, як кажуть, на місці злочину. Було кілька 
хвилин по третій, ми обоє щойно повернулися з міста. Мій недавно куп
лений «форд капрі» стояв біля входу, я навіть не встиг завести його в 
гараж. Нам було ніколи. Ну й коли Ернест непомітно зайшов, у кімнаті 
на другому поверсі було напівтемно, але не настільки, щоб не можна 
було побачити, що там діється. Він стояв і дивився, а потім раптом 
увімкнув світло.

І нагло — один, два, три, чотири сильні ляпаси, і знову зліва і спра
ва навідліг, так що голова Труди тільки метлялася з боку на бік, а руки 
силкувалися затулити обличчя. Вона вищала.

А він кричав:
— Ти, корово дурна! Ти, повіє!—і сипав їй, скільки влізе, аж ляскіт
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ішов. Я чув її кошаче нявчання, вона захлинулась, заточилася аж під 
стіну, витираючи пальцями кров, що текла з губи і носа.

Тоді Ернест сказав зовсім спокійно, не дивлячись ні на мене, ні на 
Труду, таким звичайним тоном, немовби з’ясовував якусь загальну про
блему:

— Дійшли до мене чутки, бо ж про це вже говорять у місті, що ти 
маєш намір одружитися. Чому б і ні. Буває! Це цікаво. Ти ж знаєш, що 
я ніколи не поділяв отих буржуазних поглядів щодо цього. Нова мама... 
Гм... Нормально. Повія, ну і що? Якщо йдеться про мене, то я заздале
гідь даю вам синівське благословення на нову дорогу життя.

Я мовчав, вовтузячись з халатом, який доти висів на поруччі крісла. 
Рукави в ньому були вивернуті, до того ж десь загубився пояс. Усе-таки 
я якось обгорнувся і заходився шукати пантофлі, бо мерзли ноги. Ер
нест не зачинив за собою дверей унизу, і тепер аж сюди, нагору, тягло 
холодом. Я чхнув. Труда, стоячи збоку, з дивною усмішкою обмацувала 
пальцями набряклі червоні щоки й розсічену губу.

Ернест глянув на мене, мовби чекаючи, що я скажу, але оскільки 
я мовчав, він крутнувся на каблуках і швидко вийшов. Уже на сходах, 
спускаючись на перший поверх, він раптом свиснув так, як робив це в 
дитинстві, сильно й пронизливо, заклавши в рот два пальці.

Тоді опам’яталася Труда. Зіп’явшись навшпиньки, вона рвучко під
вела голову, як лошак, і, схопивши на бігу джинси, що валялися на під
лозі, кількома стрибками збігла сходами за ним, тупаючи босими нога
ми; в цей момент він уже виходив на вулицю, засунувши руки в кишені 
вельветових штанів. Нахилившись над поруччям сходової клітки, я ба
чив, як вона похапцем натягала джинси, наступаючи на них, як совала 
ноги в холоші, затягала блискавку, як вона витирала об стіни вітальні 
закривавлені» долоні* лишаючи після себе цей. єдиний знак свого пере
бування тут, і, не звертаючи увагу ні на що й ні на кого, з закривавлени
ми руками і палаючими червоними щоками стрибнула просто в талий 
сніг, злегка примерзлий зверху, в болото на стежці за хвірткою й бігла 
боса, забувши про взуття, розбризкуючи калюжі, далі й далі аж поки 
не зникла за поворотом слідом за Ернестом, який не сповільнив ходи 
й навіть не оглянувся.

Я дивився на цю погоню у вікно, забувши, як і Труда, взути хоча б 
пантофлі, клацаючи зубами від холоду, трусячись і тупцюючи на місці, 
і лише значно пізніше, коли ті двоє давно вже зникли з очей, повільно 
пішов нагору, вихилив одну за одною три чарки коньяку, важко опустив
ся в крісло і взяв сигарету.

Вже набагато пізніше, десь восени, коли після тієї пригоди Минуло 
чимало днів, навіть місяців, ціле літо, проведене на Коста-де-Соль в Ан
далузії, довідався я дещо про них, в основному про Ернеста.

Коли я одного ранку повертався з Кельна до Кобленца, мені раптом 
захотілося пити, бо день випав спекотний і в роті добре-таки пересохло. 
Я поставив свій «капрі» перед закусочною в невеликому містечку непо
далік від Роландсверта, звідки відкривався вид на два острови під про
тилежним берегом Рейну. Вони відбивалися в гладенькій поверхні ріки, 
неначе два пароплави, що розминаються,— Ноненверт, зі старим мона
стирем і вежею, та Графенверт, що лежав трохи далі праворуч, навпроти 
місцевості Бад-Гоннеф.

Я підійшов до буфету випити холодного бочкового пива і побачив 
юнака в темних окулярах, якось дивно зігнутого, наче переламаного в
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попереку. Він зупинився, уважно приглядаючись до мене. Я впізнав його. 
Це був той хлопець з колишньої Ернестової групи, що весь час мудру
вав у псевдодискусіях ще на Штегеманштрассе; я, не пам’ятаю вже доб
ре чому, тоді прозвав його Тургенєвим. Я кивнув йому, і він одразу пі
дійшов до мене, не виймаючи рук із кишень вузеньких, чорних, дуже 
зношених штанів, підкачаних над худими щиколотками. Бороду й вуса 
він уже поголив, однак патли мав, здається, ще довші, вони спадали аж 
на плечі. З-під розхристаної, чорної, досить грубої сорочки виглядав ру
дий заріст на грудях. Хлопець ще більше схуд і зігнувся, згорбився, на
віть постарів.

— Впізнаєте мене, пане адвокат?
Я по-справжньому зрадів його появі, хоч він колись часто дратував 

мене і виводив з терпіння; зрадів так, немовби до мене повернулися дав
ні часи, які раптом видалися мені періодом якогось незрозумілого щас
тя, нічим, здавалося б, не виправданого. З того часу минуло з півтора 
року, а то й більше. Побоюючись, що Тургенев nine, бо він уже напів
обернувся і от-от мав попрямувати до дверей, я запропонував йому ви
пити зі мною пива. Він відразу охоче погодився і випив один за одним 
два кухлі, квапливо, одним духом; потім облизав губи, глибоко зітхнув, 
наче після великого зусилля, і запитав, чи не міг би я замовити по кухлю 
пива для його приятелів, які чекають на нього надворі і яких я, мабуть, 
також повинен знати.

— На жаль,— додав він з усмішкою, роблячи широкий жест ру
кою,— нам тимчасово забракло грошей, розумієте?

— Так-так, звичайно!
Я зрадів, що зустріну давно не бачені обличчя, забуті за ці два роки, 

і визирнув у вікно. Надворі стояла вся компанія: похмурий бородань, 
якийсь патлатий хлопець, Герман з обличчям і кучерями херувима, та з 
дівочими губами, босий, у вельветових штанях з індійськими тороками на 
боках, а також двоє дівчат, одну з яких я колись бачив.

— Алло! — гукнув я. — Ідіть-но сюди. Вип’ємо разом пива та чо
гось перекусимо!

Вони зайшли й посідали за великий дубовий стіл у кутку під готич
ним вікном з темним вітражем; закусочна була обладнана в народному 
стилі. Навпроти мене сів Тургенев, поруч — дівчина на ім’я Карін, котра 
виявилася тією, про яку мені кілька разів розповідала Труда і яка дов
гий час жила разом з нею в майстерні якогось художника чи декоратора. 
Про Ернеста вона висловилася тепло, про Труду — якнайгірше, і навіть 
не намагалася цього приховати. Карій належала, безперечно, до дівчат, 
які удають з себе sophisticated: темні величезні окуляри з білою опра
вою в чорну “клітку, вишневі оксамитові розкльошені штани та досить- 
таки поношені й потріскані в кількох місцях золочені туфельки на босих 
запорошених ногах; нігті пофарбовані під срібло.

— То була, розумієте, нещасна німфоманка, істеричка. Абсолютна 
психопатка. Я з нею — та й не тільки я! — мала страшенний клопіт. Ще 
тоді, коли я жила з Петером. Ви знаєте, це відомий фотограф і декора
тор, художник, чудовий хлопець. Отож Ру, яка трохи знала мене ще з 
Франкфурта, вселилася до нас ніби на день-два, поки якось не влаштує
ться після приїзду в Кобленц. І врешті залишилась у нас. Напосілася, 
щоб конче позувати Петерові. Бо Петер у той час робив різні фото для 
преси й реклами. Так нав’язувалася, так напрошувалася, що він нарешті, 
аби відчепитися, мусив зробити кілька фото. Просто неможливо було 
витримати. Ніхто не міг. Ні Людвіг, ні Макс, ні Сепп, ні ваш Ернест.
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Усі пробували по черзі. Психопатка і до того ж нехлюйка. Я правду 
кажу. Я її добре знала. Аж занадто добре.

Інші ствердно кивали головами, смакуючи пиво. Тургенев з іроніч
ною усмішкою дивився на мене. Карін, раз у раз безцеремонно штовхаю
чи мене ліктем, гризла шматок смаженої ковбаси, настромленої на ви
делку, і розповідала:

— Знаєте, що сталося років два тому? Ернестові урвався 
терпець, він розсердився і добряче відлупцював її.

Тоді друга дівчина, з коротко обстриженим волоссям, трохи схожа 
на хлопця, струнка й засмагла, сказала, звертаючись до мене, що їй 
відомо лише, ніби Ернест ще недавно був у Берліні і мав там якісь спра
ви з кіностудією. Сказав їй про це хлопець, який теж працює на студії.

Тургенев підсумував:
— Так чи інакше, а Ернест відійшов від нас, це безперечно. Все 

інше — дурниці. Але до цього йшлося вже давно. Він так серйозно змі
нився, іщ> ні я, ні Сепп, навіть Франц не могли довше терпіти цього. 
Мусили виключити його з нашої співдружності.

— А в чому річ? — запитав я.
— Він відійшов, розумієте, від ідей Голови Мао. Досить вам цьо

го? — Він суворо глянув на мене, потім зняв окуляри й почав витира
ти їх паперовою серветкою.

— Цілком,— сказав я серйозно. Тоді Карін несподівано обняла мене 
за плечі й пригорнула до себе, вигукуючи:

— Бачиш? Я ж казала тобі, що він зрозуміє! Браво! — і фамільяр
но поплескала мене по спині.— Хотіла б я бути певною у вашій добрій 
волі!

Тургенев скривився. Знову начепив окуляри і злісно блимнув на 
мене.

— Не думаю. Ти завжди була легковірною, Карін. Облиш, прошу 
тебе. Не втручайся. Адже йдеться про зовсім інше. Не розумієш?

Вона встигла ще сказати, обернувшись до мене:
— А Ру, щоб ви знали, ніколи не була повноправним членом нашої 

співдружності. Ми погодилися прийняти її умовно.
Однак Тургенев обірвав її:
— Облиш, прошу тебе. Це вже не має значення, абсолютно. Істот

ним тут є лише одне, і лише воно береться до уваги — те, що він нас зра
див. Бо ж як інакше це назвати? Наші дороги розійшлися. А жаль.

Герман, той білявий паж, закінчивши жувати і допиваючи черговий 
кухоль пива, обізвався, дивлячись на мене гарними блакитними очима 
ефеба:

— Ми, бачте, можливо, і крайні у своїх поглядах, але в той же час 
заперечуємо застосування індивідуального терору як головного засобу 
боротьби. Так, ми хочемо змінити світ, це наша мета. Але це не озна
чає, що ми хочемо підпалити або висадити в повітря світ. Шкода його. 
Може, ще знадобиться. Ви, мабуть, здогадуєтеся, куди відійшов від 
нас ваш син?

Я не встиг відповісти, бо втрутився Тургенев:
— Я не зовсім упевнений в цьому. Але, може, з’ясую, оскільки випа

ла нагода. Ваш Ернест потрапив під покровительські крила тієї боже
вільної Ульріки Майнгоф. Очевидно, ви знаєте, хто не і що вона репре
зентує?

— А ми — проти,— докинув Герман.
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Карін поклала руку мені на плече:
— Нам потрібні навіть такі, як ви. Колись, можливо, ви зрозуміє

те свою основну помилку. Настане ще такий день, коли ви покірно 
прийдете до нас. Охопить вас великий подив, і тоді розкриються вам 
очі.

Мене все це таки вивело з рівноваги, хоч я намагався не брати 
близько до серця ні почуте про Ернеста, ні поведінку цієї компанії мо
лоді, яка, зрештою, незважаючи ні на що, була мені чимось симпатична. 
Тож я із злостивою усмішкою звернувся з запитанням до Тургенева, 
перебиваючи Карін, яка намагалася ще щось говорити.

— Розумієте,— сказав я, дивлячись на Тургенева,— мені не хочеть
ся втручатись у ті ваші симпатії. Я не дуже розбираюся в цьому, 
але хотів би сказати одне: от ви тут говорите, агітуєте, складаєте 
плани, не працюючи, наскільки мені відомо, і не навчаючись...— Він 
спробував щось сказати, але я жестом зупинив його.— Не моє діло, ро
біть, що хочете, як вам зручніше, але, бачте, якби ви були в Китаї, то я 
певен, що вам не дозволили б жити в отакий спосіб. Боюся, і мабуть, 
небезпідставно, що всіх вас погнали б на роботу, і то не на таку, про 
яку ви, може, думаєте,— політичну чи громадську,— а звичайну, важку, 
фізичну. Я вже бачу, як ви стоїте по коліна у воді й очищаєте канал, або 
працюєте на рисових полях, або копаєте криниці, а може, розробляєте 
відкриті поклади вугілля, будуєте якісь печі для виплавки металу, ну, 
щось у цьому роді. Ви, напевно, чули про це.

— Так,— підтвердив Тургенев, а за ним хором і всі інші.— Звичай
но, ми розуміємо. І це було б єдино правильне рішення щодо нас. Тільки 
ви даремно так зловтішаєтеся цим. Ми не такі наївні, як ви думаєте, 
і беремо до уваги реальні труднощі, які нас чекають,— ми чи наші на
ступники, коли встановимо нарешті Новий Лад, Третій Світ Вічної Три
валості, то не муситимемо копати примітивних каналів чи в шахтах 
довбати вручну вугілля. Бо ми принесемо як спадщину після вас, як 
наше віно майбутнім поколінням усе те, що збудував людською крив
дою, але технічно правильно, ваш капіталістичний суспільний лад,— 
автостради і фабрики, шахти і наукові центри, лабораторії і стадіони, 
все те, що варте збереження, передачі в інші руки, продовження на 
інших політичних засадах, але ж не обов’язково інших і в технічному 
відношенні. Ви, здається, вважаєте нас за цілковитих ідіотів, якщо ста
вите подібні запитання.

— Ні, чому ж. Може, навіть хотів би побачити на власні очі той ваш 
майбутній, кращий світ. Оте ваше омріяне Третє Царство на землі. Ра
дий був би діждатися, але не дуже вірю. Можливо, тому, що я вже ста
рий для цього.

— Ви ще його дочекаєтеся, побачите. Вище голову! — закричала 
Карін, знову обіймаючи мене і поплескуючи по плечу.—Хотіла б, ах, як 
би я хотіла, щоб ви нам повірили і переконалися, що лише ми не по
миляємося, бо незламно віримо у правильність обраної нами до
роги, єдиної, яка залишилася для людства, якщо воно не хоче знидіти, 
загинути, залишити після себе лише такі сліди, як та відома тінь на яко
мусь будинку в Хіросімі, якісь нові Помпеї...

Повертаючись у Кобленц під враженням почутих відомостей про 
Ернеста, напевно, тенденційних, можливо, перебільшених, але, на жаль, 
правдоподібних, я по дорозі прочитав у якомусь населеному пункті ви
віску над майстернею столяра і прізвище власника — Курт Янічке. Див
но. Таке саме ім’я і прізвище носив мій перший клієнт, воєнний злочи
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нець невеликого, зрештою, рангу багато років тому, здається, ще в 1947 
році у Франкфурті. Мої перші кроки в ролі судового оборонця. Амери
канські окупаційні власті видали мені посвідчення, яке не зовсім відпо
відало нашому законодавству,— але хто тоді на таке зважав? — дозво
ляючи мені виступати оборонцем у судах американської зони. Один із 
заступників самого генерала Клея, наскільки я пам’ятаю, власноручно 
підписав мені те посвідчення.

Перший клієнт. У пам’яті зринули фрагменти залу, американський 
конвой — хлопці в білих касках військової поліції, молодий прокурор, 
з яким я тоді тільки познайомився, судовий склад, обличчя свідків, на
стрій публіки, тупий вираз обличчя мого клієнта.

Звався він так, як оцей столяр,— пам’ятаю дуже добре, бо він був 
моїм першим; так само запам’ятовується ім’я дівчини, котра першою за
крутила вам голову, або назва першою в житті фільму. Курт Янічке. 
Якби я не знав, що він уже давно не живе, якби не мав у руках акта про 
смерть цієї людини — та копія зберігалася в моєму архіві,— я б, повер
таючись додому в Кобленц, зупинився перед одноповерховим будинком 
біля шосе і, може* зайшов би до столяра, щоб подивитися, чи це не той 
самий, а якщо справді він, то як тепер виглядає і як йому живеться.

Той справжній, тобто мій підзахисний Курт Янічке був звичайною 
людиною, особою нецікавою, останнім серед тих акул, які тоді, хоч і не 
часто, ставали перед судами. То була взагалі ніяка не акула, а звичайна 
плітка. Можливо, я саме тому і взявся його обороняти, що не змушений 
був це робити. Мій колега, призначений офіційно, захворів чи десь виї
хав, і суддя Грюневальд, пам’ятаю, запропонував мені замінити його. 
Я міг би викрутитися, бо ще ніколи нікого не обороняв, проте погодився. 
Суддя Грюневальд, знаючи моє минуле, довго вагався, чи доручати ме
ні такі справи, не дуже наполягав і того разу, і навіть трохи здивував
ся, коли я так легко згодився.

Янічке був колись портовим робітником у Штеттіні чи в Данцігу, 
пізніші — членом Спілки червоних фронтовиків. Не виключено, що ми 
могли в ті роки — 1930—1933 — десь зустрітися. Адже я також тоді бу
вав у прибалтійських краях. У 1933 році, якщо я точно запам’ятав його 
curriculum vitae Іу він вступив до СА. Це була, я вважаю, вершина його 
життєвої кар’єри. Потім він у чині унтершарфюрера СС потрапив нагля
дачем до одного з концентраційних таборів. Інвалід першої світової вій
ни. Верден, якщо не помиляюся. Здається, якесь ополчення. В 1939 році 
зголосився в армію, але його не взяли, як непридатного до служби, а по
тім за власним неодноразовим проханням направили до СС. Я вже за
був, де він починав — у Заксенхаузені чи в Бухенвальді.

Ну і тут мій Курт виявив запопадливість, рідкісну навіть серед осіб, 
що служили в таких формуваннях, як СС «Мертва голова». Безперечно, 
він був неофітом, це факт. А також у певному розумінні зневаженим як 
інвалід, зокрема тому, що, як випливало з висновку тюремного лікаря, 
рана, одержана під час першої світової війни, назавжди позбавила його 
радості ліббити жінок. В обох таборах, де проходила його служба, він 
відзначався просто-таки винятковою жорстокістю. А я, стільки пробув
ши в ув’язненні, міг би чимало розповісти на цю тему.

В мені боролися два почуття: огида до свого клієнта, яка спонукала 
мене — всупереч моїй ролі — тішитися з його цілковитої поразки, і

1 Біографія (лаг.).
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якийсь ще мало усвідомлюваний рефлекс, перша спроба цілком увійти 
в роль справжнього судового оборонця, який беззастережно стає на бік 
обвинуваченого.

Я запитував його, чим можна пояснити ту особливу запопадливість, 
що межувала з садизмом, яку він виявив у таборах. Бо ж мені трапляло
ся бачити в тюрмах і таборах багато справжніх садистів, які, прикри
ваючись суворими приписами й особливими методами, застосовуваними 
тоді щодо ув’язнених, давали вихід своїм нелюдським нахилам. Однак 
жоден з них не нагадував Курта Янічке.

На мої розпитування Курт Янічке відповідав хрипким, жалісним 
голосом, говорив, що почував себе скривдженим, навіть глибоко прини
женим через те, що його визнали непридатним до фронтової служби, 
що якби тоді, коли він про це гаряче просив, погодилися послати його 
у фронтову частину, то все склалося б зовсім інакше. Все його життя, 
настрій, майбутнє. Він був би повноправним мужчиною, здатним вою
вати. Вони скривдили його, ці пани з комісії. Зрештою, інші теле не були 
як наглядачі кращими від нього. Я, мабуть, знаю про це. Хіба він був 
гіршим від інших, суворішим? Мабуть, ні. Можливо, тільки акуратні
шим, більш послідовним, годі як інші часто лінувалися, воліли краще 
грати в скат, ніж пильнувати порядок у таборі. Ось у чому річ. Але хіба 
сумлінність у виконанні наказів, які не він вигадав,— злочин? Він мене 
запитує. В такому разі --- що не є злочином?

Потім додав: хіба я,—ішлося про мене як про його оборонця,—знаю 
взагалі, що таке табір? І які закони й звичаї там панували? Що я можу 
в такому разі говорити на цю тему, якщо я не знаю тих законів, і яке 
право маю судити про нього?

Я сказав йому, що можу і маю право, бо сам пережив це. Він не 
запитував, де і коли. Здається, це його вкрай приголомшило. Сидів оту
пілий і байдужий до всього. Його вже навіть не цікавило, чи має він 
якісь шанси на м’який вирок. Іноді складалося таке враження, що він 
вважає мене, свого оборонця, непроханим гостем, який лише мучить 
його своїми запитаннями, своєю нестерпною допитливістю. Врешті він 
взагалі перестав озиватися до мене, упав у цілковиту прострацію, сидів 
непорушно в кутку камери, зіщулившись і накривши голову ковдрою.

Його засудили до довічного ув’язнення. Смертні вироки тоді вже 
ставали рідкістю. Можливо, в цьому випадку певну роль відіграв ви
нятково низький інтелектуальний рівень підсудного.

Коли Курта Янічке після оголошення вироку виводили з залу, дове
лося боронити його від гніву численної публіки та свідків обвинувачен
ня. Бо ж деякі з них недавно були жертвами засудженого. Ще занадто 
свіжі були в пам’яті ті часи, а доведені факти — занадто огидні й не
людські. Я тоді задумувався, чи мій клієнт відчуває страх, чи він настіль
ки збайдужів і отупів, що йому вже все однаково. Тупість і приголомше
ність худобини, яку ведуть на забій.

Незважаючи на те, що я певною мірою, хоч, правда, і незначною, 
спричинився до пом’якшення вироку — заміни смертної кари довічним 
ув’язненням,— я дуже хотів, щоб він нарешті відчув, що таке справжній 
страх. Не страх перед довічною камерою,— для цього його уява була 
надто бідною, камера могла стати навіть своєрідним притулком,— 
а страх, породжений безпосередньою загрозою його життю з боку роз
люченого натовпу. Такий, який відчували табірні в’язні, коли він підхо
див до них, тримаючи на повідку величезну німецьку вівчарку.
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Протягом багатьох років судової практики я переконався, що, мож
ливо, найбільшою карою є не ув’язнення,— до нього можна звикнути, 
якось адаптуватися, розраховуючи на амністію чи дострокове звільнення 
з якоїсь іншої причини,— навіть не очікування вироку, хоч воно стократ 
гірше, ніж відсиджування після вироку, ні, найжорстокіша з усіх мук — 
страх викриття і неминучості суду в тих, котрим роками вдається уни
кати відповідальності. Як, наприклад, Ейхман. А скільки ще таких пе
реховується десь у республіках Латинської Америки під іншим прізви
щем, з невпізнанно зміненим косметичною операцією обличчям. Вони, 
особливо після справи Ейхмана, його викриття і викрадення, знову 
відчули безпосередню небезпеку і живуть у постійному страху. 
Та вічна тривога, той вічний страх є, мабуть, найбільшою карою. 
І тому я вважаю, що амністія для колишніх воєнних злочинців була б 
не тільки великою політичною, а й моральною помилкою, чимось на зра
зок премії для найхитріших і найнебезпечніших.

Багаторічний досвід судового оборонця звільнив мене також від 
будь-яких ілюзій щодо мук сумління в підсудних. Це поняття, як мені 
здається, належить до аксесуарів минулого століття, які беруть свій по
чаток в романах Достоєвського, в усякому разі иайдокладніше описані 
там. Щоправда, тепер також існують поняття злочину і кари, але їх спів
відношення змінилося внаслідок зміни обставин. Виглядає воно не так, 
як, очевидно, уявляв собі геніальний російський письменник, я вважаю, 
один із найбільших, що їх дало людство. Але й він не передбачав усього 
можливого в цьому відношенні.

Один з моїх давніх клієнтів, якого, здається, давно вже нема серед 
живих, Ротвахер, гауптштурмфюрер СС, на совісті в якого дуже багато 
жертв, замордованих за його наказом, а також ним особисто, бо він був 
природженим мисливцем і любив стріляти; доктор прав і колишній до
цент одного з університетів, у нашій розмові в камері визнав, що він 
почуває себе винним лише в недостатній послідовності своїх вчинків, не
дооцінці тодішніх обов’язків чи просто в слабості. Він вважає це злочи
ном, якоюсь мірою навіть зрадою справи, якій він служив, і за це гото
вий відповідати, однак лише перед спеціально уповноваженим судом 
СС. Вирок такого суду він прийме, навіть якщо це буде смерть. Він зая
вив, що якби йому випало жити ще раз і починати все спочатку, якби 
така ситуація чудом повторилася, то він би вже знав, що треба робити.

Вислухавши його слова, сказані рішучнм тоном, а також заяву про 
те, що моєї допомоги як адвоката він не потребує і просить мене відче
питися, і що його взагалі не має права судиш трибунал, компетенції яко
го він не визнає, я подумав, що поведінку Ротвахера можна визнати 
якоюсь мірою послідовною, а отже, почасти і правильною,— звичайно, 
якщо стати на його точку зору. Це була б правильність ніби навиворіт, 
доведена внаслідок свого максималізму практично до абсурду; однак 
вона не була б ні ухильною, ні боягузливою, ні лицемірною. Ані, тим 
більше, нелогічною.

І в цій позиції мого клієнта коренилася, таїлася прихована спокуса, 
яку я відчув на собі самому. В якийсь момент я з задоволенням відзна
чив той факт, що Ротвахер не піддався паніці, не занепав духом, що він 
зовсім не збирається виправдовуватися чи просити допомоги і взагалі 
нічого не хоче, в усьому зізнається, бо просто пишається власними зло
чинами, шкодуючи лише, що йому не вдалося здійснити своїх задумів 
так, як належало б офіцерові СС. Це був якийсь бандитський героїзм; 
цей чоловік випромінював якусь злу, холодну, але гіпнотизуючу силу,
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властиву деяким гангстерам великого масштабу, а також, очевидно, пси
хопатам. Відчувши начебто тінь захоплення цим спокійним безумцем, 
якого я всупереч його волі мав усе-таки обороняти,— зрештою, в залі 
суду він намагався перешкоджати цьому, практично зводив нанівець усі 
мої зусилля,— я трохи злякався. Виходить, людина легко піддається ча
рам зла.

Коли я застеріг мого надзвичайно рішучого клієнта, що його впер
тість може тільки зашкодити йому, він з виглядом зверхності й неприхо
ваної погорди сказав мені, що було б недостойним його гідності обма
нювати або зрікатися будь-чого, навіть приховувати свої справжні намі
ри. Якось, коли я роз’яснював, що так чи інакше йому доведеться підко
ритися волі й рішенню трибуналу, він відповів, що «на пораненого вовка 
накидаються навіть комахи».

Безперечно, що віддаленість у часі веде до чимдалі помітнішого де
формування, порушення пропорцій, стирання фону, на якому творилися 
ті, вже такі давні, справи. Деякі імена й поняття вивітрилися, втратили 
яскравість барв і будь-яку емоційну вартість. Я, звичайно, не маю на 
увазі виключно проблему воєнних злочинів. Йдеться взагалі про цілість 
пам’яті, минулого як такого.

— Не набридай,— не раз казав мені Ернест.— Адже це суспільний 
мотлох, архів, смітник, невже ти не розумієш?

А панна Труда Урмахер,— інакше Ру, або Ру-Ру?
Якби вона тоді, навесні 1970 року, не зникла слідом за Ернестом, 

то я поплатився б здоров’ям за той безглуздий шалений роман. На
певно дістав би неврастенію через її навіженство й істеричні вибрики, 
а також домагання, що переважали мої фізичні сили. Я й без того 
хворів тих кілька місяців, що пробув з нею.

І раптом цей несподіваний дзвінок із Ріццаштрассе, з головного по
ліцейського управління. Розмова з комісаром. Виїзд того ж таки дня 
експресом у Гамбург. Мої роздуми, коли я стояв у коридорі, дивлячись, 
як за вікном вагона з’являються і зникають у темряві дерева, дахи, фраг
менти пейзажів — виринають з мороку, щоб за мить знову розчини
тися ь ньому. Якийсь священик у сутані, що стояв біля вікна поруч 
зі мною.

Мої думки про молодих. Таких, як Ернест. Як Ру. Про те, що поділ 
на покоління, який скрізь виявляється дуже яскраво, гостріше, ніж 
будь-коли,— у нас, в Німеччині, найбільш виразний. І причина цього го
ловним чином у тому, що ми, старше покоління, програли стільки справ, 
зовсім утративши свій авторитет. Йдеться не тільки про війну. Ми про
грали в тому, на думку молодих,— деяких молодих, і я вважаю, тієї не 
найгіршої частини нашого молодшого покоління, яка взагалі думає, чо
гось прагне, проти чогось протестує, на відміну від інших, зразкових мі
щанських синків, порядних, вихованих представників споживацької ци
вілізації, небезпечних у майбутньому, бо нещадних у своєму егоїзмі те
пер, дисциплінованих, як скількись там років тому їхні батьки,— що 
наше покоління зазнало поразки не тільки воєнної, а, здається, і загаль
ної.

Пам’ятаю, ще Сартр у «Брудних руках» писав: «Я не знаю, що таке 
молодість. Я перейшов безпосередньо від дитинства до віку мужчини». 
Так висловився один із героїв його твору, здається, Хедерер. Той чоловік, 
як і я, був пролетарського походження, отже, не відчував на собі всього
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баласту міщанської культури та її навиків, що висять, як мішок каміння 
на шиї. На ті слова відповідає йому інший герой цього ж твору, Гюго, 
типовий французький дрібний буржуа: «Молодість — це міщанська хво
роба. На неї багато хто хворіє, навіть умирає».

Якось так, коли не зраджує мене пам’ять. Сьогодні Сартр уже, ма
буть, не написав би цього. Його характерна еволюція теж про щось 
свідчить. А молодь з Ернестової групи не прийняла Сартра за свого, так 
само як відкинули вони після перших захоплень давнього пророка, яким 
був спочатку Маркузе. Про Сартра сказав Тургенев чи, здається, Туго, 
а може, навіть сам Ернест: «Старий підлабузник! Підглядач! Онаністі 
Ханжа!» Сказав, що він підлещується до молодих, намагаючись зберег
ти ілюзії власної молодості, давно втраченої, спроституйованої до краю, 
розміняної на дріб’язок; набір почуттів, розпроданих у різних крамни
цях і крамничках політичних торговищ. Що, прагнучи будь-якою ціною 
здобути визнання молодих, він хоче принагідно сам омолодитися. Це ж 
саме я почув про Адорно і Саломона. «Смітники!— заявив Ернест і 
здвигнув плечима.— Помийниці! Плювальниці!»

Отже, що залишилося після років бунту, ілюзій, надій, загального 
заперечення? Трохи диму, чаду, згарищ після пригаслих пожеж? Кілька 
розгромлених магазинів, університетських актових залів тут і там, ба
гато ілюзій, розчарувань і гіркоти? І тільки?

Здається мені, що все-таки слід чесно відзначити принаймні два по
зитивні явища: перше — це падіння авторитету батька, тобто глави 
сім’ї; це я відчув на собі; раз висміяна інституція, модель міщанської 
сім’ї минулого століття, в якій найвищим авторитетом і диктатором був 
батько, ніколи не повернеться. А якщо батько — то й шеф, тобто патрон 
у конторі чи на фабриці, то й капрал і генерал в армії, то й, нарешті, 
вершина піраміди всіляких авторитетів — вождь, фюрер. По-друге, за
хитався культ мундира. Цей спадок після Пруссії, поголовний в усій Ні
меччині приблизно з часів Седана й оголошення імперії у Версалі, роз
повсюджений від кордонів Східної Пруссії і до Ельзас-Лотарінгії, не 
тільки не скомпрометований після першої світової війни, а навпаки, ося
яний легендою, обріс сотнею різних міфів. Тепер він упав, загинув, при
наймні серед молодих. Один з Ернестових колег, який недавно проходив 
службу у війську і якого я зустрів після обіду в кафе «Руаяль»у цивіль
ному, на моє запитання, чому він не в мундирі, здивовано відповів:

— Моя дівчина ніколи не пішла б зі мною ні в кіно, ні до парку, ні 
на танці, якби я одягнув мундир унтера.

— А якби ви були офіцером? — зацікавлено спитав я.
— Тим більше,—неохоче буркнув він, роздратований моєю настир

ливістю.— 3 отаким блазнем!
Боюсь, що ми переживаємо тепер взагалі присмерк усіх авторитетів, 

незважаючи на те, які вони і що собою репрезентують. Не присмерк 
ідеологій, як твердять Арон та інші,—їх наплодилася сила-силенна, і все 
ще існує попит на нові, — а саме авторитетів. А це різні речі. Замість по
стійних, непорушних, традиційних героїв народжуються недовговічні 
ідоли. Скільки залишилося справжніх авторитетів?

Таким чином, як каже Ернест і подібні до нього,—якщо немає вин
них, принаймні таких, котрі почували б себе винними, якщо колишні 
воєнні злочинці доживають свої дні на заслужених пенсіях, щоправда, 
змучені процесами, але вже давно вільні, в лоні своїх родин, в оточенні 
дітей і внуків, у затінку альтанок і старих паркових дерев, на довічних
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дачах, тоді єдиними винуватцями залишаємось ми, покоління, яке все 
пережило й існує далі, ми, здавалося б, чесні, невинні і чисті в цьому 
содомі. Ми, що стоїмо поза точними звинуваченнями. Ми, яким хоч і 
пощастило перенести, пережити, витримати випробування вогнем і во
дою, але які не зуміли чомусь запобігти, щось передбачити чи бодай 
власною смертю підтвердити і засвідчити своє цілковите безсилля, без
порадність, життєву непридатність. Ці люди є довічними свідками. І во
ни — це також постійний закид Ернеста — живуть, наче нічого й не ста
лося, так, як я, благоденствуючи, безтурботно стрижучи купони зі свого 
мнимого благородства, яке нікому не потрібне, бо ні на що не згодило- 
5я, смішне, як базікання пенсіонера.

Приснилося мені однієї ночі волосся. Немовби я розчісую його, бре
дучи в ньому, як у мілкій, але густій воді, а воно пересипається і шеле
стить, як грава або шовкові пасма якоїсь дивної, ясної пряжі. Що це 
означає? Що віщує? Чиюсь смерть? Чиюсь радість? Зовсім нічого? Згад
ка про дотик до волосся Труди?

У Гамбургу рано-вранці — в головне поліцейське управління. Я мав 
рацію, а може, не підвело передчуття. Пригадав собі й натяки хлопців, 
зустрінутих по дорозі з Кельна, колишніх Ернестових приятелів. Ішлося, 
як мене дуже ввічливо поінформував комісар поліції, про зв’язок Мого 
сина з терористичною групою Баадера — Майнгоф, названою так за прі
звищами головних ватажків. Цю Майнгоф я колись бачив у Берліні, 
коли вона ще була дружиною відомого журналіста Роля. Потім покину
ла його. В 1968 році вона вже розвинула досить активну діяльність — 
разом із Фріцом Тойфелем та Рейнером Лангансом. Виголошувала про
мови, пропагувала лозунги, про які я вже чув: «Писанина — лайної Во
ля до боротьби розлазиться в нескінченних диспутах! Отже, досить ба
зікати — треба діяти!» Знаю я це. Не вона одна і не вона перша. Навко
ло Ульріки Майнгоф—ціла група: Гудрун Енслін, студентка, А. Баадер, 
журналіст, Торвальд Проль, студент, Хорст Зьонляйн, актор театру; 
це вони у бурхливому, кульмінаційному 1968 році підпалили склади 
універмагу фірми Шнайдер у Франкфурті. Збитків — понад два 
мільйони марок. Добре пам’ятаю: про це багато писали в газе
тах Теоретики боротьби в містах, вуличної боротьби, докладно вивченої 
на всіх можливих прикладах — від Сталінграда аж до Варшави під час 
повстання 1944 року, а також війни в Алжірі й на Близькому Сході. 
Практика в Сірії й Лівані.

Не так давно група Ульріки Майнгоф захопила в передмісті 
Гамбурга віллу Роля, колишнього чоловіка Ульріки, редактора часопи
су «Конкрет». Відкрите проголошення терору індивідуального, а також 
масового, терору як методу і шляху до мети, але й терору як самоцілі, 
бо ж у певних ситуаціях він стає єдиною ознакою опору, розпачу, проте
сту, крику, що його повинен почути весь світ. «Будемо кричати, аж поки 
нас нарешті не почують!»—можна було прочитати на стінах три, навіть 
ще два роки тому.

Небагато нового міг розповісти мені на цю тему комісар. Лише те, 
що якась фракція групи Баадера — Майнгоф знову з’явилася в Гамбур
зі й намагалася вчинити напад на кілька об’єктів у місті, э тому числі 
на будинки концерну Шпрінгера, центральний поштамт, комплекс бу
динків ув’язнення та судів на Зівекінг-Плятц, на Гольстентор і ще десь. 
Вчасно попереджена поліція організувала облаву одразу в ряді районів. 
Було заарештовано кілька осіб, серед них і Ернест, та потім з’ясувало-
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ся, що самої Ульріки Майнгоф між ними не було. Вона залишилася в 
Берліні. Не було й іншого ватажка — Баадера, а також Астрід Проль, 
яка виступає під псевдонімом Розі, тоді як сама Велика Ульріка приби
рала собі імена Анни та Марії. Не знайдено й інших провідних членів 
грізної терористичної групи — комісар назвав її «Десперадос»,— імена 
яких він сподівається виявити при нагоді. Вони втекли, а може, їх і 
справді не було в Гамбурзі. На слід кількох із них натрапили у Ганно
вері, решта, певно, залишилася у Берліні.

— Та шельма, Анджела Лютер, була тут, але вислизнула, ушилася 
буквально з-перед носа. На щастя для вашого сина, пане адвокат, ми 
не ш а йшли в нього ні зброї, ні якихось інших речових доказів, що свід
чили б про терористичні наміри. Навіть листівок. Листівки мала при 
собі його дівчина, ота хіппі.

Я спитав, чи дозволить він мені побачення з сином.
— Взагалі під час слідства побачення не дозволяються, але для вас, 

пане адвокат... Зрештою,— додав він, усміхаючись і перебираючи якісь 
папери,— ваш син зробив нам деякі послуги, а може, і ще зробить... 
Завдяки йому ми маємо цікаву інформацію про деяких осіб. Хочете його 
зараз побачити?

Я здригнувся:
— Хоч би що він зробив і хоч які б дурниці намірявся ще зробити, 

я ніколи не повірю, щоб мій син когось засипав...
Він звів брови:
— Мені трохи дивно чути з ваших уст, пане адвокате, такі слова... 

Бо що, власне, означає оте «засипати»? Я б тут вжив інше визначення: 
може, він нарешті порозумнішав? Або ж, кінець кінцем, дещо зрозумів. 
Ви дотримуєтесь іншої думки? Не буду наполягати.

Я нічого не відповів. Чекаючи на телефонний дзвінок, щоб влашту
вати мені зустріч з Ернестом, якого вночі перевели до іншої в’язниці, 
він зачепив загальну тему — студентство. На його думку, ця проблема з 
точки зору громадського порядку, слава богу, вже вичерпується. Велика 
хвиля, яка, безперечно, існувала в 1968 році, а подекуди становила 
певну небезпеку ще й у 1969-му, — спала.

— Знаєте, пане адвокат, якщо в 1968 році близько сорока процентів 
студентів у Гамбурзі можна було зарахувати до бунтівних і активних, то 
тепер, у 1971-му,— ледве чотири проценти, не більше. Отже, самі бачи
те, пане адвокат. Залишилися ще такі, як Майнгоф, або такі, як ваш 
син, задурманені тією психопаткою та її оточенням. Проте, мушу визна
ти, ці люди ще досить небезпечні, бо підуть на все. І тому ми повинні їх 
якнайшвидше знешкодити. Я вжив би навіть термін «знищити», але не 
хочу, бо він недобре звучить. Може про щось нагадувати,— він усміх
нувся,— мабуть, я маю рацію, правда? Хоч це, власне кажучи, звичайні 
бандити, карні злочинці.

Я обурився:
— Волію користуватися термінологією у відповідності з кодексом. 

Гандитизм,— ви, очевидно, погодитеся,— це все-таки щось інше.
Він подивився на мене.
— Ви взялися б, пане адвокат, захищати цю Майнгоф, якби дове

лося?
— Не вагаючись ні хвилини, пане комісар.
— А що б ви зробили на нашому місці? — звів він брови.
Я відповів, що, по-перше, ні в якому разі не уявляю себе на місці по

160 АНДЖЕЙ КУСНЄВИЧ. Третє царство



ліції, бо це не моя роль, а по-друге, якби виникла така потреба, -то я 
спробував би якось зрозуміти їх. Зрозуміти — значить уже якоюсь мі
рою вплинути на них. Можливо, розрядити напруження, в усякому разі, 
запобігти багатьом нещастям

— Тут нема чого розуміти,— скривився він, знімаючи телефонну 
трубку.— Зараз я дам вам перепустку в камеру попереднього ув’яз
нення,— він назвав точну адресу.— Ви з машиною? Бо то далеко звідси. 
Це не у нас в Альтоні, а в Гамбурзі, у другому кінці міста.

— Нічого Якось доберуся. Я добре знаю Гамбург і орієнтуюся, де 
це.— Не витримав усе-таки і, вже збираючись виходити, запитав: — А 
та дівчина?

Комісар, який саме прикурював сигарету, подивився на мене крізь 
полум’я запальнички, клацнув нею і зробив кислу міну.

— Наш спільний приятель, комісар Л. там у вас, у Кобленці, ма
буть, уже сказав, що ЇЇ нема в живих. Нічого не поробиш. Дуже шко
дуємо. Так сталося.

Я встав, попрощався і поїхав з Альтони аж у другий кінець Гам
бурга. Це справді досить далеко. Чекаючи на побачення з Ернестом, 
якого саме в той час викликали на якийсь додатковий допит, я розгово
рився з літнім уже цивільним службовцем поліції. Цей сивуватий добро
дій пояснив, що Труда Урмахер загинула під час облави в районі Блан- 
кенезе, недалеко від вілли, що раніше належала колишньому чоловікові 
Ульріки Майцгоф, Ролю. Коли Ернеста схопили, підстерігши їх у момент 
виходу зі станції метро Бланкенезе, вона кинулася тікати, ну й — цей 
літній пан з гамбурзької поліції не був при тому, отже, не знає подро
биць,—на бігу начебто потрапила під поліцейський автомобіль, що над’ї
хав збоку, і вдарилася з усієї сили головою об капот машини. Перелом 
хребта у двох місцях, перелом таза, розрив печінки і міхура. Принаймні 
така офіційна версія. Дівчина померла по дорозі в лікарню, не приходн
ий до пам’яті.

Через якийсь час — кілька, може, кільканадцять днів — я їхав ма
шиною з Кобленца у Мюнхен через Франкфурт-на-Майні. Минаючи ве
личезне кладовище автомобілів, скиданих упереміж з іржавим метале
вим брухтом, консервними бляшанками, порожніми баками з-під бензи
ну і мастил, взагалі усіляким мотлохом, що його день у день тоннами ви
кидає кожне велике місто, я раптом побачив дивне видовище: за яки
хось двісті, може, триста метрів від автостради, з котрої я з’їхав, ру
халася процесія,— як я здогадався, це була одна із сцен фільму, який 
саме знімався. За хвилину я побачив режисера й оператора — вони 
стояли трохи осторонь серед групи асистентів. А також довговолосого, в 
просторому білому одязі юнака, який швидко переставляв босі ноги, не
сучи н а  спині, а вірніше, н а  шиї, хрест, довгий і важкий кінець 
якого везли за ним на невеликому візочку. Обіч нього і слідом за 
ним, — безперечно, Христом, що прямував на Голгофу, яка місти
лася десь на вершині того величезного терикона покидьків,—поспішала 
юрба одягнених у стилі тієї епохи людей. Там були римські воїни із 
списами і в шоломах, якісь жінки, але були також і люди в сучасному 
одязі, що йшли упереміж з іншими і щось вигукували. Вся ця процесія 
проходила повз мене, автострадою мчали сотні автомобілів, великі авто
буси, з вікон яких зацікавлені пасажири щось кричали, махаючи рука
ми; американський бронетранспортер, у якому солдати в касках, наче 
по команді, здійняли вгору по два пальці, розведені на зразок пере
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можного V, скандуючи «гіп-гіп, ура!» й повернувшись на хвильку облич
чям до тих, що зникали вже за схилом пагорба.

Я стояв, мов зачарований, і дивився. А збоку — лише тепер я помі
тив його —на купі металевого брухту сидів бородатий і довговолосий 
молодий хіппі, одягнений так, як той, що ніс хрест на Голгофу, босий і 
брудний. Він весь час грав на дудці.

Я підійшов до нього і запитав:
— Не знаєш, бува, що там на горі роблять? Мабуть, крутять якийсь 

фільм?
Тоді він, переставши на хвильку грати, звів на мене ясні сині очі й 

здивовано відповів:
— Не знаєш? Ведуть на смерть людину. Одного з нас. Як і кожного 

дня, відколи світ.— А трохи згодом, змірявши мене байдужим поглядом, 
додав: — А може, ти не людина? В такому разі відійди спокійно, брате 
вовче! — 1, відвернувшись, знову взявся грати, повторюючи два моно
тонних звуки: один дуже високий, а другий, явно у мінорній тональ
ності,— нижчий.

Хтось, також зупинивши свою машину біля моєї, сказав:
— Бачили їх? Мені сказали, що це якийсь польський режисер кру

тить для нашого телебачення фільм на основі твору російського пись
менника Булгакова «Майстер і Маргарита». Читали? Дуже сильна річ!

Я заперечливо похитав головою. Навіть ніколи не чув про такий 
твір. У мене взагалі залишається мало часу на читання, крім щоденної 
преси. Отже, багато безперечно цікавих і вартих уваги проблем, справ, 
літературних творів проходять поза мною, я минаю їх, не знаю і не зна
тиму, мабуть, ніколи.

Я повернувся до машини. Згадалося: мій син, Ернест, коли я остан
ній раз розмовляв з ним кільканадцять днів тому в комісаріаті у Гам
бурзі, дивлячись на мене й слухаючи мій розпачливий і запобігливий мо
нолог (за яким я вже через хвилину шкодував), ті мої умовляння, ледве 
не благання, весь час мовчав, дивлячись на мене спідлоба, упертий і 
похмурий. Аж тоді, коли час побачення скінчився і комісар, що все ще 
стояв біля вікна, показав, мені пальцем на годинник, а я підвівся, щоб 
іти, Ернест — очі його звузилися від стримуваної люті й презирства, 
стали холодними і злими — сказав:

— Що ви з нами зробили? Я ненавиджу вас усіх. З

З польської переклала 
Катерина МАРУЩ АК

102 АНДЖЕИ КУСНЄВИЧ. Третє царство



ДАНТЕ АЛІГЄРІ
1265 -1321

РЯДКИ ПРО КАМ ІННУ ПАНІ

І

У тій спинивсь я точці обертовій,
Де, поки хилиться вечірнє сонце,
Над обрієм підводяться Близнята,
І губить промені зоря любові 
В осяяній сліпуче оболонці,
Що поглинає їх, на блиск багата. 
Планета холодом була пойнята 
У небі, й під великою дугою 
Яскравість мерхнула сімох світил,
Мене ж збавляла сил 
Пекуча мрія зимною порою,
Із нам’яті, твердої, мов каміння,
Не сходив образ любого каміння.

ІвЗІЗ СКАРБНИЦІ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ



В легких пісках, підвладних ефіопам, 
Злітає вітер і над морем рине,—
А там під сонячним промінням води 
У пломені його стають окропом,—
Аж на далекі гори та рівнини,
В яких північні мешкають народи,
Несе він дні зимової негоди —
То піде сніг, то дощ нудний замрячить 
Та без кінця по грунту стукотить; 
Любов, забравши сіть 
Свою назад, знов здобичі не бачить,
Та в мене в шані ця прегарна пані, 
Жорстока ця моя владарка й пані.

Втекли пташки, що співом їх втішались 
Улітку всі в Європі, де щоночі 
Семи холодних зір проміння сяє,
А з тих, що на зимівлю тут лишались, 
Ця метушиться, та весь час клопоче.
Всі гомонять, ніхто й не заспіває;
В тварин бажання вщухнуло безкрає, 
Природою спонукане яркою,
І крові пал узимку прохолов.
А от мене Любов 
На все життя позбавила спокою 
Відтоді, як з’явилась пані юна 
І посмішка мені засяла юна.

Минулися духмяні дні цвітіння,
Яке плекав з небес Баран далекий,
Аж поки рушить далі в шлях нескорий. 
Весь жовтий лист негода рве осіння,
І тільки лавр, ялина та смереки 
Зелені бережуть свої убори.
І от на трави, що вкривали гори 
И долини, вже мороз угіав затятий.
Під кригою замовк потік рвучкий.
А гострі колючки
Любов не зважується в мене взяти,—
І хай би я лишився жить назавжди,
В мені б лице те збереглось назавжди.

Вода джерел біжить у клубах диму,
Бо на поверхню з гемної безодні 
Хитким стовпом летюча пара сходить. 
По річці, по якій, забувши зиму,
Я плавав без турбот у дні погодні,
Зима жорстока нині колобродить. 
Грунти земля в твердій емалі зводить,
А склом крихким стає вода ручаю 
З морозу, що долає всіх в борні,
Та на своїй війні
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Назад ані на крок я не рушаю,
I мука ця за все мені солодша,
І тільки смерть була б іще солодша.

Канцоно, що ж іще зі мною вчинить 
Весна, коли під мучення шалене 
Любов зведе, якщо й у холоди 
Із тягарем біди
Любов безжальна увіходить в мене, 
Тоді твердий з людини стане мармур, 
Бо серце в юної, як зимний мармур.

н

Надвечір у великім колі тіні 
Я бачу: леле! вбілені підгір’я,
Побиті холодом засохлі трави,
З дерев позривано убір зелений...
Не знає змін саме тверде каміння,
Та ще жорстоке серце злої пані.

Подібна всім до молодої пані, 
Холодної, мов сніг у сховах тіні,
Пора солодка прийде на підгір’я,
Не встане непорушно, мов каміння,
А змінить білий колір на зелений 
Та оживить тендітні квіти й трави.

Коли чоло їй прикрашають грави,
То поступаються всі інші пані,
Бо локон золотий вмішавсь в зелений; 
Сама любов стає за нею в тіні,
Мене ж полонять так малі підгір’я, 
Що мов м’яке між ними я каміння.

її краса, мов дороге каміння,
Учинків же її не гоять трави.
І втік я поміж доли та підгір’я, 
Рятуючися від тієї пані.
Та не дають в її промінні тіні 
Ані грубезний мур, ні гай зелений.

Мов з листя, в неї весь убір зелений,
І зрозуміло б навіть і каміння 
Любов, що до її ношу я тіні 
І мрію, щоб зайшла на лучні трави 
Закохана, як в давню пору, пані 
І я зійшов щасливий на підгір’я.

Раніш річки повернуть на підгір’я, 
Ніж стовбур соковитий та зелений 
Підпалить, наче хмиз, ця гарна пані.
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Хай ліжком, буде вік мені каміння, 
Хай їстиму самі гіркі лиці трави, 
Щоб бачити від шат її хоч тіні.

Щораз, як на підгір’я ляжуть тіні 
Під свіжий лист зелений, юна пані 
Заховує каміння попід трави.

пі
Любове, бачиш ти, як ця-от пані 
На мене й не погляне, а тим часом 
Лише тобі слугують інші пані,
Пізніше сил цабралась юна пані,
Й на промінь твій, що став мені за світло, 
За відповідь була жорстокість пані; 
Жіночого немає серця в пані,
Але звіряче, тож любов, як холод.
І в літню спеку, І В ЗИМОВИЙ КОЛОД 
Усе мені здається юна пані 
Фігурою із гарного каміння,
Неначе різьблено її з каміння.

І я, незмінніший, аніж каміння,
Й підкорений тобі красою, пані,
Ховаю від людей важке каміння,
Бо ти ж у мене кинула каміння.
Тобі надокучав останнім часом,
І серце обернулось на камінця.
Та я не знаю жодного каміння,
В якому б сонця блиск чи власне світло, 
Хоч би які були в нім сила й світло, 
Могли перебороти це каміння,
Щоб не тягло воно мене в свій холод,
З яким спізнати мушу смертний холод.

Владарко, добре знаєш ти, як холод 
З води кристально створює каміння 
Під шквал, який з-за гір ніс лютий холод 
Та гнав повітря, як частину, в холод,— 
Поглянь у воду цю й побачиш пані,
Котру так люто приморозив холод,
І від лиця, з якого віє холод,
Заледеніє кров найшвидшим часом.
І стріне думка все коротшим часом.
В моєму тілі гой відкритий холод,
Що у собі його ховає світло,
І з нього вийде благотворне світло.

У неї вигляд, як звитяжне світло,
Отам же, де такий жорстокий холод,
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Всередині у серці ледве світло; 
її, моїх очей красу та світло,
Я чудом бачу, дивлячись в каміння,
В якому від людей таяться світло, 
Однак очей її солодке світло 
Не зогріва мене, як в інших пані,
І щоб на мене зглянулася пані,
Благаю довгу ніч і денне світло,
И моє служіння їй зростало б часом!
І хочу я найдовше жить за часом.

Тож Ти, народжена ще перед часом,
Ще перед тим, як видно стало світло, 
До мене жаль яви найближчим часом: 
їй в серце не на мить ввійди цим часом 
І вижени звідтіль нестерпний холод, 
Який там угніздився давнім часом, 
Інакше станеться скорішим часом 
Таке, аж благородне те каміння 
її, підвівшись грізним людству часом, 
Узрю, що не бувало гарних пані 
Ніде таких, як ця жорстока пані.

Канцоно, я гадаю лиш про пані,
Що дивиться на мене, мов каміння,
Ти ж сил даєш мені бороти холод,
І я наважуюсь зламать цей холод 
У новизні, яку твоє дасть світло,
Цього було б не здумать іншим часом.

IV
Потрібен віршу вираз шерехатий,
Мов кам’яний — не рівного куска,
А брила громіздка,
Бо в пані серце глибше та твердіше,
И з міцної яшми вирізьблені шати;
Від неї все живе назад тіка 
Стрілою сайдака.
Вона в чиїхсь-бо грудях жаром дише, 
Вбива того, хто під щитом ждав тиші,
І той лиш згубної уникне стужі,
У кого крила дужі,
Та прийдуть інші й знищать в неї зброю, 
Я ж знемагаю в боротьбі з собою.

Не маючи щита проти страждання, 
Хилюсь під владу погляду ясну,
Як цвіт листву рясну,
Долає розум мій гірську вершину.
Від думки про свої поневіряння,
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Мов корабель під хвилю навісну.
В скорботі я тону.
Я не рівняв би віршів без упину 
Безжальним терпугом до їх загину, 
Що меншають в житті моєму строки, 
И надходять тужні роки,
Знімають з мого серця шар за шаром 
Та ще, сказати б, обсипають жаром.

Про неї думаю з тремтінням в серці, 
Бо сіє захват в будь-чиїх очах 
Вона й суцільний страх.
Мої думки ходу згашають скору,
1 пада почуття в нерівнім герці, 
Мене Любов кусає, рве в зубах 
Та нищить глузд в думках.
Свою уяву, безнадійно хвору,
Не раню на землі й злітаю вгору,
А там Любов, як і колись Дідоні,
Терзатись у полоні
Велить мені, а я волаю знову,
Та на волання дістаю відмову.

Вона заносить раз у раз на мене 
З грозьбою руку, я в тяжкій ганьбі 
Упав у боротьбі,
Мене ж долає ця безсерда мила,
Й мовчить даремне зойкання шалене,
А кров у жилах буриться в журбі 
Навперекір мольбі, 
й  без неї плоть у серці сполотніла 
І з нього життьова зникає сила,
Коли ж ізнов у серце жаль вертає,
Кажу: «Хай ще безкрає
Страждання прийде, Смерть скоріш обгорне
За той удар, що шле в провалля чорне.

Побачити б, як моє серце бідне 
На чверті крає пані навісна,
Аж врешті смерть нічна 
Шле над її красою перемогу,—
Як в промінці у тьмі було б те видне. 
Убивця та розбійниця вона,
Ой, чи така вона,
Щоб до нещасного знайти дорогу
Та й швидше рушити: «Йду на підмогу»?
Не вирізня мене в юрбі яскравій,
Як інші всі біляві,
Бо нею проклята Любов керує 
И звитягу над подоланим святкує.
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Коли б вхопив це сплетене волосся,
Яке мене батожить день і ніч,
Та дзвін, щоб нам устрій 
Скликав на утрені або вечірні,
То не побожне й чемне суголосся,— 
Зачувся б радісний ведмежий клич, 
Немов Любові бич,
І вияви моєї мсти незмірні 
їй ввійдуть до очей, де іскри зірні;
Той пломінь, що в моєму серці чую, 
Ізблизька я пильную 
І, помстою ламаючи зневіру,
Нарешті досягну в любові миру, 
Канцоно, свій політ спрямуй до пані, 
Яка у мене серце забирає,
Аж горло роздирає
Та, мов стріла, лишайся в серці в неї, — 
Це буде торжеством для мсти моєї.

З італійської переклав 
Євген ПРО В’ЯЗКО
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Тетяна ЯКИМОВИЧ

МОНОДРАМИ

ПІЗНЬОГО БЕККЕТА
lu w w w uh u m  ftu ttu im u v v v v u u M v u u u H u u iv u

В 70-х рр.. після кількалітньої перер
ви, Семюел Бенкет знову почав енергій
но працювати для сцени. Слід сподіва
тись, отже, чергового спалаху дискусій 
навколо цього гучного імені.

Природа мистецького успіху — 
складна й нерідко суперечлива. Для 
нього важить передусім талант, особис
тість автора, гармонійний сплав інте
лекту й емоцій у його творах, уміння об
разно координувати сенс актуальних 
проблем і гуманістичних Ідей сучасно
сті. Але іноді тимчасовий успіх прино
сить закладена в творі вибухова анти
теза до усталеної традиції, фанатизм 
будь-якого новаторства, приналежність 
письменника до панівної моди.

Популярність С. Беккета зіткана зі 
строкатої суміші стимуляторів слави. 
Сотні присвячених йому критичних 
праць свідчать про зв’язок автора «Че
каючи на Годо», «Кінцівки», «Щасли
вих днів» з філософією й поетикою мо
дернізму і водночас про сталість особи
стої морально-естетичної позиції пись
менника.

«Казус Беккета», який уже понад 
чверть століття обговорюють літературо

знавці й театрознавці, розшифровує
ться по-різному, залежно від світо
глядних критеріїв дослідника. Так, Ан
дре Маріссель — автор першої фран
цузької монографії про Беккета, що вий
шла 1963 р., — вбачає у творчості вже 
тоді чи не найпопулярнішого драматур
га Заходу «художню безвихідь», «зве
дення літератури до нуля». А англій
ський критик Фредерік Карл того ж ро
ку назвав Беккета «великим майстром 
слова», єдиним художником сучасності, 
який насмілився «зазирнути в обличчя 
найпекучішим проблемам дійсності».

Ірландець з походження (нар. 1906 p.J, 
Беккет дістав вищу освіту в універси
тетах Дубліна і Белфаста, де спеціалі
зувався з романської філології. Вперше 
відвідав Францію 1926 р. як турист. З 
1928 р. протягом двох літ працював ви
кладачем англійської мови в паризькій 
Вищій Нормальній школі, а також у 
Сорбонні. Заприязнився з Джойсом, з 
яким не поривав до смерті останнього в 
1941 році. Написав працю про Данте, 
яким глибоко захоплювався. Опубліку
вав грунтовку розвідку про Пруста. 
1931 р. дістав почесне звання «магістра
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Сцена із спектаклю «Чекаючи на Г©до> (паризький Театр де Бабілон).

мистецтв», але зрікся наукової кар'єри 
й почав жити на вбогі літературні заро
бітки. Перекладав «П'яний корабель» 
Артюра Рембо, а згодом твори Андре 
Бретона, Поля Елюара, Рене Кревеля. 
Писав власні вірші й оповідання, яких 
спочатку не помічали.

Незважаючи на постійні матеріальні 
нестатки, подорожував по Італії й Ні
меччині. Кілька разів їздив у Дублін. 
Але не міг змиритися з політичною ат
мосферою в Ірландії і з 1937 р. назав
жди оселився у Франції. Під час війни 
брав участь у русі Опору. Ледве вряту
вавшись від облави гестапо, 1942 р. пе
рейшов з Парижа до неокупованої зони 
й працював на фермі поблизу Воклюза. 
1945 р. повернувся до столиці, де ос
танні місяці війни працював переклада
чем у військових госпіталях. Підтриму
вав контакти з групою письменників мо
дерністського напрямку: Трістаном Тца
ра, Клодом Моріаком, Наталі Саррот, 
Робером Пенже. В другій половині 
40-х рр. та на початку 50-х рр. написав 
прозові твори «Мерфі», «Моллой», «Ме- 
лон умирає», «Неназивальне», на які 
звернула увагу критика.

1969 р. Беккет одержав Нобелівську 
премію «за сукупність творів». Та біль
шість з них лишилася поза увагою чи
тацької аудиторії. Світову популярність 
принесли письменникові насамперед йо
го п’єси. Перша з них («Eleutheria», 
1947) лишилася в рукописі. Але друга 
п'єса Беккета «Чекаючи на Годо», на
писана за рік, з’явилася 1953 р. на па
ризькій сцені. Успіх, який випав на її 
долю, набагато перевищував резонанс, 
викликаний ранніми комедіями Ионеско.

Невелике коло глядачів, які цікавили
ся ірраціональним «театром абсурду», 
вже побачили перед цим «Лису співач
ку», «Урок», «Жертву обов’язку». 
«Стільці» й призвичаїлися до «авангар
дистської» течії в театрі та її деструк
тивної поетики. Зливу відгуків у пресі 
на «Годо» викликала передусім загад
кова символіка п'єси, її ледь прикрита 
жалюгідно-сміховйнними ситуаціями та 
діалогами етично-філософська суть. У 
потоці різнобарвних критичних суджень 
про сценічного первістка Беккета мож
на вловити дві основні контрастні тен
денції: одні вважали «Чекаючи на Го
до» зразком мертвотного інтелектуаль-
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ного нігілізму, театром резиньяції, інші 
називали її «мистецтвом... для тих, хто 
страждає, мистецтвом, що не втратить 
сили, доки існує на землі людське 
горе».

Час підтвердив виняткову роль «дис 
куеійної» п’єси Беккета на тлі реакцій
ної спадщини «антитеатру» 50-х років. 
Майже чверть століття пролягло між 
прем’єрою «Годо» в паризькому Театр 
де Бабілон у постановці Роже Блена й 
виставою цієї ж п’єси в Щіллер-театер 
(ФРН), показаною в режисурі самого 
драматурга на фестивалі Театру Націй 
у Белграді (1976)

Радянські делегати цього фестивалю 
дають належну оцінку нашумілому тво
рові франко-ірландського драматурга. В 
московському журналі «Театр» (№ 4. 
1977) О. Табаков, А. Покровська та ін. 
розглядають спектакль Беккета поза 
межами «театру абсурду», оцінюють 
сценічну історію Володимира та Естра 
гона як «поетичний», «ясний» і «муд
рий» спектакль, сповнений щирого бо
лю за людину, яка протистоїть безжаль
ному суспільству експлуатації Директор 
Естонського драматичного театру В. Пон- 
со зазначає: «Спектакль дуже подібний 
до самого Беккета. Це суха, сильна, 
емоціональна людина. Така і його вис
тава».

Багатьом імпонувала особистість Бек
кета, його «безкомпромісність», «непід
купність». Видатні актори й режисери, 
що брали участь у виставах Беккета. 
високо цінують не лише його талант, 
але й скромність, принциповість, лагід 
ність. На користь Беккета свідчила йо
го участь у французькому русі Опору, 
про що йшлося й на фестивалі 1976 р.

З цього приводу в останній час почз 
ли згадувати прозу Беккета часів оку
пації, зокрема його повість «Уотт» 
(«Watt»), написану англійською мовою 
1942 р. і видану 1953 р. Цю повість 
називають «біблійною мартирологією 
гітлерівських катівень» і водночас твор 
чим передчуттям «Годо».

Ось фрагмент з «Уотта», де по-бек- 
кетівському зафіксований епізод спроби 
героя вибратися з концентраційного та
бору:

«Уотт мовчки підійшов до огорожі й 
упав на неї, схрестивши перед собою 
руки, стискуючи долонями колючий 
дріт. Потім обернувся... І я побачив йо
го обличчя. Воно було в крові, руки 
теж, у голові повно тернів... Впало в око. 
що він був схожий на Христа, написа
ного Босхом, це мене страшенно... вра
зило. В ту мить я раптом відчув себе 
так, ніби стояв перед великим дзерка
лом, у якому відбивалися сад, огорожа 
і я сам, навіть птахи, що ширяли в по
вітрі. Я мимоволі подивився на свої до
лоні..

— Уотте. — гукнув я, — чому ги 
прийшов сюди, чому в тебе такий див
ний вигляд?..

— Н і, ц е б т о  т а к, —відповів Уотт. 
Його дивна відповідь викликала в мене 
такий біль, якого я ніколи раніше не 
відчував. Це було так несподівано, як 
постріл біля нашого барака

— ...Страшно. — сказав Уотт, — 
допоможи мені якщо можеш, я стікаю 
кров’ю...

— Чекай, чекай, іду, — крикнув я. 
І гадаю, що від бажання якнайшвидше 
дістатися до Уотта, я ладен був тоді 
всім тілом кинутися на дріт...»

У цьому епізоді, писав польський 
критик Алоїзій Паллаш («Література 
на свєцє», № 5. 1975), Беккет прагнув 
показати явище Абсолютного Зла, яке 
втілював у собі фашизм

До славнозвісної п’єси Беккета, пока
заної пізніше, але написаної за три ро
ки після розгрому гітлерівської Німеч
чини, з «Уотта» перейшов не лише су
ворий символічний пейзаж: самотнє, на
півзасохле деревце на безлюдному за
порошеному шляху, що в повісті стелить
ся, за огорожею з колючого дроту, а й 
тема пекельного насильства безмежних 
людських страждань.

В «Уотті». який, за словами Палла- 
ша, стоїть на порозі «міфокосмосу» Бек
кета. руїнницькою силою, що фізично й 
морально нищить людей, були окупанти. 
В «Годо» вона набула форми злиднів 
і безправ’я в повоєнному світі, хоч не 
слід забувати, що в п’єсі громадська 
ідея затьмарена гусїою пеленою зовніш
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нього абсурду: в сюжетній колізії, мі
зансценах, жестах, міміці, схемі діалогу.

Ще до появи «Лисої співачки» (1950) 
Беккет винайшов форму «антидрами». 
Уоттове абсурдне: «Ні, цебто так» пок
лало початок «мовній революції», ха
рактерній для французького авангардиз
му 50-х рр. Деструкція норм класично
го театру, безперечно, була виявом сво
єрідного «бунту». Але в раннього Ио
неско за нею стояв антигромадський ци
нізм, шкідлива деідеологізація мистецт
ва. «Бідні беккетівські собаки, наряд
жені клоунами», як дехто називав тоді 
персонажів п’єси, змушували, однак, 
прислухатися до гіркої думки автора, що 
приховувалася за текстом.

Досить прозорою антикапіталістичною 
метафорою є взаємини між Поццо і 
Лаккі. Дивовижні беккетівські «клоша- 
ри» демонструють своєю сценічною по
ведінкою духовну порожнечу, смерто
носну пасивність. «Не будемо нічого 
робити... так безпечніше. Це жахливо, 
коли ти мислиш... Нічого не можна вді
яти...» — характерні репліки Діді й Го- 
го. Та все ж, не вміючи, боячись і від
мовляючись мислити, вони по-своєму 
розмірковують над життям. «Ми не ма
ємо жодних прав». — каже Естрагон. 
«Ми посуваємося по життю навколішках, 
поповзом, ми самі серед нічого», — вто
рить йому Володимир. У їхніх реплі
ках виразно бринить тема цілковитої 
безпритульності, яка ставить людину по
за часом, поза колективом, поза тим. що 
можна назвати життям. Діді нагадує Го- 
го про спільну працю у Воклюзі на 
збиранні врожаю винограду. Того нічого 
не пам’ятає. Все його попереднє життя 
злилося в один невиразний спогад про 
бруд, недоїдання, приниження: «Ніколи 
я не був у Воклюзі. Все моє гидке жи
вотіння* пройшло, в Багноклюзах». А на 
запитання приятеля, чи впізнає він міс
цевість, куди вони прийшли на зустріч 
з Годо. раптом люто кричить: «Що тут 
згадувати? Все життя я борсався в баг
ні, і "ти хочеш, щоб я в ньому розгледів 
якісь пейзажі!.. Найкраще було б уби
ти мене, як мільйони інших...»

Незважаючи на ознаки змістової й 
стильової клоунади, п’єса позбавлена

елементів самовисміювання, властивого 
в ту пору Ионеско. Автор «Годо» явно 
намагається надати безглуздій пригоді 
Володимира й Естрагона соціальної ви
разності. Думка Беккета витає між со
ціологічними й метафізичними категорі
ями. Неприхований трагічний ліризм 
твору, його «ментальний» характер до
зволяють зарахувати цю п’єсу Беккета 
до «мислячого» мистецтва.

Про концептуальну викінченість «Го
до» свідчить також чітко продумана ар
хітектоніка п’єси. Свідомо зруйнувавши 
звичну жанрову структуру «драми 
ідей», Беккет натомість збудував свій 
варіант філософської «антип’єси», раці
оналістично розставивши філософські 
акценти в усіх візуальних і текстових 
компонентах твору.

Та невдовзі виявилося, що таланови
тий письменник не приєднався до пере
дових діячів культури післявоєнної Єв
ропи. В переломний період французької 
історії, коли ентузіазм антифашистсь
кого Опору знову поступився місцем гні
тючій владі монополій, автор «Годо» 
обрав позицію повної самоізоляції, 
зневіри в доцільність будь-яких «зем
них справ». Біографи згадують, що в 
цей час він почував себе «безмежно ви
черпаним, цілком розгубленим».

Відтепер головним філософсько-есте
тичним кредо Беккета стає «універсаль
ний песимізм», цілковите заперечення 
можливостей суспільного прогресу. Звід
си випливає інтерес Беккета — драма
турга й прозаїка до теми смерті, до зоб
раження деформованих людських поста
тей, психічних аномалій. Зневагою пись
менника до, за його словами, «вульгар
ної прямолінійності» реалізму пояснює
ться те, що він почав надавати своїй по
етиці моторошної загадковості, ставити 
свої твори поза межами простору й ча
су. Сам Беккет у той час писав: «Мате
ріал, над яким я працюю. — безсилля, 
незнання... Я веду розвідку в тій зоні, 
яку митці завжди обходять як щось сві 
домо несумісне з мистецтвом».

Протягом другої половини 50-х і пер
шої половини 60-х рр. Беккет пише низ
ку п’єс і драматичних етюдів для теат
ру. кіно, радіо і телебачення. Всім їм
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властиві провідні ознаки його методу. І 
тут, так само, як у «Годо», давалася 
взнаки внутрішня двоїстість творчої пси
хологи цьоґо письменника.

У «Кінцівці» (1957) розлючений, ци
нічно жорстокий автор пропонує гляда
чеві бридкі описи хвороби й бруду, на
в'язує йому почуття огиди до цілого 
людства, фаталістичне передчуття всес
вітньої катастрофи. «Театр трупів», 
«злий театр», «гра на пилці», «атомна 
есхатологія», «запрошення до самогуб
ства» — так відгукнулися рецензенти 
на лондонську прем'єру «Кінцівки». 
«Дейлі Уоркер» у великій статті звину
вачувала тоді Беккета в намаганні отру
їти маси ідеями нігілізму й відчаю. 
Д. Льюїс у статті «С. Беккет і занепад 
західної цивілізації», надрукованій ор
ганом КПВ «Марксизм тудей» (XII, 
1964), писав: «Семюел Беккет — сучас
ний пророк, не здатний бачити в нашому 
житті нічого, окрім зяючої могили...» 
Французи назвали «Кінцівку» найтипо- 
вішим зразком «театру абсурду». Те са
ме можна сказати й про «Комедію» 
(1963) та ін.

Але, згадуючи тепер такі колись скан
дальні й водночас популярні спектаклі, 
як «Остання стрічка Крепла» (1958), 
«Щасливі дні» (1963) або радіоп’єсу 
«Ті, що падають» (1957), не можна не 
помітити в них іншого, «доброго» Бек
кета, який щиро жаліє нещасливу лю
дину і з дивовижною проникливістю 
вміє розкрити її  душу перед глядачем.

Відомо, що бездоганна правда, щира 
гуманність у висловленні почуттів ста
рої місіс Ронней та її сліпого чоловіка 
(«Ті, що падають») підказали Лоуренсу 
Олів'є ідею інсценізації цього радіона- 
рису.

В «Останній стрічці Креппа» пере
січного глядача колись шокувала насам
перед зовнішня абсурдність ситуації — 
діалог героя з машиною, джойсівський 
«потік свідомості», що не використову
вався доти на сцені, «потік», в якому 
зливалися голоси людини й магнітофона, 
хоч фабула п'єси — болісні спогади 
старого самотнього Креппа про давнє 
минуле — не виходила за межі реаль
ності.

Уславлена французька актриса Мад
лена Рено, яка виконувала роль Уїнні в 
спектаклі театру «Одеон» «Щасливі 
дні» (1963), вважала головною суттю 
п'єси «співчуття до людини». А сумлін
ний театральний критик Пуаро-Дельпеш, 
незважаючи на надмірну параболічність 
показаної на сцені моторошної ситуації, 
трактував драму «живцем похованої» 
героїні як доказ непереборності людсь
кого духу перед загрозою смерті, як 
твір «оптимістичний».

«Гуманним» п’єсам Беккета 50-— 
60 рр. також властиві вади етичного й 
естетичного плану, що надають їм елі
тарного характеру, відмежовують сцену 
від глядачів. Мало кого з тих, хто пе
режив економічні труднощі й політичні 
будні повоєнних років, могли зацікави
ти психологічні метафори, які уособ
лювали в собі Уїнні чи, скажімо, персо
наж мімодрами «Акт без слів». Люди
на конає від спраги під пекучим сонцем 
пустелі й докладає неймовірних зусиль, 
щоб схопити пляшку з водою, яка на
чебто звисає просто з неба. Та коли 
пляшка потрапляє нарешті їй до рук, 
вона відмовляється від рятівного ковтка 
рідини.

А проте незвична для покоління «роз
гублених п'ятдесятників», як називали 
тоді авторів «театру абсурду», цілісність 
творчої натури Беккета, величезна ду
шевна напруга його кращих п'єс, за
кладена в них глибока трагедія самот
ності — все це справляло тяжке й вод
ночас сильне враження, сприяло поши
ренню слави Беккета.

Та якраз напередодні одержання Нобе
лівської премії драматург, здавалося б, 
свідомо зрікся досягнутого. Вже після 
«Щасливих днів» він почав скорочува
ти п'єси до кількахвилинного обсягу, ще 
більше абстрагувати тематику, «знелюд- 
нювати» текст, усувати з нього дійо
вих осіб. Критики писали: «...це п’єски, 
де вже ніхто нікого більше не чекає, 
навіть Годо...»

В цей період Беккет явно втратив 
сценічний потенціал. Польський жур
нал «Діалог» так передав зміст «дра
мочки» Беккета «Пролог» (1969). роз
рахованої на 35 секунд: «1. Тьмяне світ
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ло падає на сцену, захаращену всіляки
ми покидьками й оголеними людськими 
тілами. Це видовище триває п’ять се
кунд. 2. Короткий слабкий вигук, від
разу потому віддих і поступове нагні
тання світла, доведене до нестерпної яс
кравості — десять секунд. 3. Тиша — 
близько п’яти секунд і т. п.» Наступна 
тридцятисекундна п’єска «Зітхання» 
повторює приблизно ту саму «фабулу» 
з тими ж аксесуарами.

Домагаючись права на цілковиту не
залежність від «суспільних чвар», Бек- 
кет любив запевняти, що пише без мети, 
що йому «нема чого сказати людям». 
У збудженій атмосфері молодіжних ру
хів кінця 60-х років «бездумність», ма
буть, не задовольняла й цього «пророка 
самотності та відчаю».

Тільки в 70-х роках Беккет зно
ву повертається до театру. Цього ра
зу як автор і режисер. Він опрацьовує 
і ставить старі п’єси, пише нові. Про
тягом 1973—1975 рр. вийшли друком 
і поставлені на сцені (у Франції, США, 
ФРН) одноактівки Беккета «Не Я» 
(«Not І»), «Кроки» («Footfalls»), «Тоді» 
(«That Time»). Це начебто має свідчити 
про бажання драматурга реагувати на 
актуальні проблеми людського існуван
ня. Щоправда, ця реакція і тепер важ- 
ковловима. Та все ж нові одноактні тек
сти не лише більші за розміром, а й 
емоційно виразніші від абстрактних 
«dramaticules» кінця попереднього деся
тиліття. За формою вони відмінні від 
раніше написаного Беккетом у жанрі 
драми. Тут відсутні сценічні персона
жі — чи то реальні «герої», чи то «аб- 
сурдистські» «антигерої». Лише в «Кро
ках» бачимо похмуру постать жінки, за
горнутої в довге рядно, яка весь час хо
дить — сім кроків у один бік, сім у дру
гий — по вузенькій освітленій смужці 
на краю авансцени і веде якийсь за
гадковий діалог з незримою Матір'ю.

В п'єсі «Тоді» також панує темрява, 
освітлено лише обличчя старого з орео
лом жалюгідного сивого чуба, це облич
чя підійнято на висоту десь близько 
трьох метрів над сценою. Згори і з  обох 
боків обличчя лунають три голоси, на

чебто його власні, але різного тембру й 
тону.

Драматичний етюд «Не Я»: в глибині 
темної сцени з правого боку на висоті 
двадцяти сантиметрів од підлоги видні
ють зморщені жіночі вуста, виділені 
слабким світлом зблизька і знизу, реш
та обличчя затінена. З уст пливе без
перервний струмінь майже не пов’яза
них між собою слів. У кожній п’єсі 
йдеться про болісний спогад, про якесь 
«пережовування минулого», про дарем
но витрачене життя...

Спроби критиків тлумачити перелічені 
мікроп’єси, здебільшого не йдуть да
лі марних гіпотез. Навіть відомий 
англійський знавець і прихильник «те
атру абсурду» Мартін Есслін у статті 
«Пізні драми Беккета» ухиляється від 
категоричних оцінок, обмежується ли
ше припущеннями. Проте він вважає, 
що найвищий артистизм драматичних 
творів Беккета 70-х років полягає у 
вкрай напруженому лаконізмі, в «могут
ній» сконцентрованості ідей, втіленій у 
візуальній метафорі.*' обличчя, уста, сто
пи жіночих ніг, що крокують вузенькою 
смужкою землі. На думку критика-мо- 
дерніста, нові одноактівки автора «Го- 
до» передають найсуттєвіші якості душі, 
найважливіші ситуації існування сучас
ної людини. Глядач, звичайно, не може 
глибоко зрозуміти змісту цих творів, 
але він, мовляв, дістає сильний інтелек
туальний і чуттєвий заряд, який змушує 
його міркувати над людською долею.

Можна згодитися з тим, що, на про
тивагу Ионеско ■— майстра абсурдних 
ситуацій, що розігруються персонажами- 
манекенами, в центрі всієї творчості 
Беккета стоїть людина. Інша річ, якою 
він бачить цю людину. Для передової 
частини митців буржуазного світу го
ловним джерелом надії є «сталість хо
робрості», громадянська мужність інди
відуума. Для інших особистість стає 
об’єктом байдужого психоаналітичного 
спостереження. Ще інші звертаються до 
суспільного дна для написання кримі
нальних і порнографічних бойовиків.

Провідною темою вистав Беккета 
1973—1975 рр. лишається мотив однієї
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8 реплік Поццо («Чекаючи на Годо»): 
«Сльози людські незліченні». Найвираз
ніше цей мотив бринить у «п’єсі-спові- 
ді» «Не Я», про прем’єру якої у Фран
ції писали: «шедевр ліричного самоого- 
лення». Глядач бачить лише уста сімде
сятирічної жінки, німої від народження, 
яка раптом заговорила. І вона не може 
зупинити нескінченний потік слів, ледь 
з ’єднаних тонесенькою фабульною ни
точкою — це історія покинутої батька
ми дитини, тяжкого життя, довгих років 
самотності, злиднів, туги, відчаю. Мо
нолог героїні (у паризькій виставі 
1975 р. цю роль виконувала Мадлена 
Рено) складається з хаотично повто
рюваних розірваних речень, інтонацій
них синкоп та уривків слів.

«Народження... прихід у світ... цей 
світ... маленька крихітка... передчасно... 
Що?., дівчинка?., так... малесенька дів
чинка. У ту... передчасно... у покинуту... 
звану... звану... байдуже... батьки не
відомі... ніхто про них не чув... він 
зник... розтанув... ледве встиг застібну- 
тись... вона... теж... через вісім місяців... 
точно майже хвилина в хвилину... отже, 
без кохання... воно її не торкнулося...»

Формальне право називатися п’єсою 
цьому текстові надає наявність своєрід
ного діалогу. На сцені (ліворуч) висо
чіє мовчазна непорушна фігура невизна- 
ченої статі, яка лише зрідка схиляє го
лову на знак співчуття. Внутрішній, 
морально-філософський драматизм вип
ливає з протиріч «потоку свідомості», 
що рветься із поморщених старечих уст. 
У ньому безумовно відчутні викриваль
ні настрої, спрямовані проти нужденно
го життя людей, проти породженої ним 
аморальності й отупілості. облудної вла
ди релігії

«...її перша гадка була... та — багато 
пізніше... наглий зблиск... бо як і інших 
підкидьків, її навчили вірити... в мило
сердного (короткий смішок)... бога... 
(щирий сміх)... перша гадка була... 
зблиск у темряві... що це кара... за грі
хи... та думка про кару... за такий гріх, 
чи за інший... чи за всі разом... або без 
окресленого приводу... така кара для ка
ри... річ. яку вона чудово розуміла... 
думка про кару... що раптом прийшла

їй у голову... наглий зблиск... бо її нав
чили вірити... як і решту знайд... у ми
лосердя (короткий смішок)... бога (щи
рий сміх)...»

Але гнівний потік, що лине зі сцени, 
наштовхується на сумніви, непевність, 
самозаперечення. Справа ускладнюєть
ся тим, що особа, якій належать уста, 
не певна, чи вони розповідають саме її, 
а не чиюсь іншу сумну історію. Може, 
все це пережила не вона? Звідси назза 
— «Не Я». Звідси в кінці кожного з чо
тирьох ліричних періодів — постійний 
рефрен: «Що?... Хто?... Ні... Ні... Не Я! 
Вона!., (пауза)... однаково»...

«...була власне німа... протягом цілого 
життя... як вона пережила... пережила... 
і тепер цей потік... не вловлювала на
віть половини... ані чверті... не усвідом
лювала... що говорить... насправді... не 
усвідомлювала... і не могла зупинитися... 
не може цього урвати... так само як хви
лину тому не могла здобутися на го
лос... жодного звуку... тепер не можу 
урвати... насправді... уста палають... по
тік слів... бринить у її вухах... у самі
сіньких вухах... не вловлюють навіть по
ловини, ані чверті... не усвідомлює, що 
каже... насправді... не усвідомлює, що 
каже...

...Що? ...як було?... як жила? ...жи
ла й жила, аж до сімдесяти ... що вона 
пережила тоді на суді? ...що може ска
зати на своє виправдання? ...Сама не 
знала що ... не знала б навіть, якби по
чув ...милосердний бог ...щоразу знову 
...знову на лану ...квітучий ранок ...об
личчям у траві ...нічого, лише жайворон
ки ...почати з цього місця ...звідси по
чинати ... ще кілька ...Що? ...не так? 
...нема з цим нічого спільного? ...добре, 
подумаю про щось інше ... і так далі 
...та це вже пізніше ...раптовий зблиск 
...ні, то теж ні ...добре ...добре... ще щось 
інше ...і так далі ...нарешті ...спробую 
...це вже хіба довго тривало?., потім 
знову — що?., це теж ні? ...немає з 
цим нічого спільного? ...добре ...нічого, 
про що могла б розповісти? ... нічого про 
неї? ...хто? ...— ні ...ні! в о н а !

...малесенька крихітка ...передчасно...» 
і т. д.
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Знайомство з усією творчістю Семюе- 
ла Беккета дозволяє твердити, що вій 
з фанатичною наполегливістю розгортає 
свої провідні теми. Автор «Годо» вперто 
вдосконалював свої улюблені п’єси, про
зові й поетичні твори, видавав їх фран
цузькою, англійською, а часом і німець
кою мовами. Але до останнього часу 
він байдуже ставився до того, як оці
нювали його доробок. Здавалося, Бен
кет працює скоріше для себе, ніж для 
аудиторії, його замкнутість, відмови 
від інтерв’ю, небажання фотографувати
ся у 50—60-х рр. стали легендою. 
Письменник начебто самоізолювався від 
суспільного оточення. І від оточення лі
тературного.

Тепер його розуміння завдань митця 
явно змінилося, хоч сам він з цього 
приводу не висловлювався. Беккет ба
гато їздить, виступає як дбайливий ре
жисер своїх п’єс, стежить за точністю 
сценічної реалізації найменшої деталі, 
найдрібнішої ремарки своїх творів. На
передодні вистави «Кроків» і «Тоді» в 
західнонімецькому Шіллер-театер він 
дав згоду на публікацію свого режи
серського примірника варшавському 
журналу «Діалог» (№ 12, 1976). Це 
шість сторінок, заповнених текстом, циф
рами й графічними схемами. Автор-ре- 
жисер розкладає обидва твори на низку 
замкнених фрагментів, розділених ти
шею або зміною освітлення. Ці відтин
ки нагадують музичні фрази або кіно
кадри. Беккет концентрує всю увагу на 
якнайдосконалішому розшифруванні ок
ремих сценічних фраз, фіксуючи взаємо
зв’язок складових елементів — голосу, 
руху, світла — й мовби залишаючи 
монтаж цілого на самоплив. П’єси не 
мають зав’язки, кульмінації, розв'язки, 
як не може мати їх «потік свідомості».

Ось, наприклад, фабульний каркас 
«Кроків». Дві довгі паузи ділять п'єсу 
на три частини. Перша з них: малозро
зумілий діалог Мей з дев’яносторічною 
тяжкохворою матір’ю. Друга — моно
лог невидимої матері, в той час як Мей 
ходить туди-сюди (по сім кроків) по ос
вітленій смужці авансцени. Мей чує го
лос матері наче всередині себе самої. І 
зрештою сам голос виразно вимовляє:

«Мій голос у її свідомості». В третьо
му епізоді-кадрі Мей, повернувшись об
личчям до публіки, розповідає невираз
ну історію життя матері — місіс Уін- 
терс та її дочки на ім’я Емі. Ім’я Емі 
(Ату) є анаграмою Мей (May) і в трохи 
зміненому вигляді може означати? «Чи 
я є? Чи я існую?» (Am І?). Знову йдетц 
ся про марно втрачене життя, про безна
дійну тугу. Мати кілька разів сумно за
питує Мей: «Чи довго ти ще перегор
татимеш усе це... перегортатимеш усе 
це, перегортатимеш усе це в бідолашній 
своїй голові?»

Режисерська діяльність Беккета над 
власними творами, безперечно, допома
гає повніше зрозуміти його первісний 
задум. Але, як розповідає польський ко
ментатор Малгожата Семіл, у розмовах 
з працівниками театру під час інсцені
зації «Кроків» і «Тоді» автор старанно 
уникав будь-яких тлумачень проблема
тики п’єс. Отже, беккетівська конспіра
ція триває...

«Таємничість», яку так старанно обе
рігав Беккет у п’єсах 1973—1975 рр., 
поєднана із згущеною атмосферою тра
гічного, кошмарного, знову створює 
ефект «абсурду». Навіть незмінний 
прихильник Беккета Мартін Есслін вва
жає, що нові персонажі драматурга «ціл
ком випадають із зовнішнього світу» і 
могли б стати прототипом для хворих на 
летаргію, енцефаліт і т. п... Польський 
критик Яцек Гонсьоровський у статті 
«Хто каже не я» («Діалог», JMg 10. 
1973), аналізуючи багатошарову приро
ду «голосу» в цьому творі, розчленяє 
його звучання на основне, другорядне й 
ледве вловимий «підшепіт». На думку 
цього критика, «Не Я» — це «карко
ломна парабола, хаотичний діалог між 
безпорадною свідомістю й розшалілими 
Устами», цілком позбавлений сенсу. Те
мою п’єси є беззмістовний, нестримний 
потік мовлення, що перестало бути за
собом комунікації, а єдина її дійова 
особа — Уста — є інструментом абст
рагованого мовлення.

Ні натуралістична аналогія Ессліна, 
ні формалістична трактовка п’єси у Гон- 
сьоровського не розкривають, гадаємо, 
суті творів Беккета. Поза увагою кри
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тиків залишилася, зокрема, стильова 
«викінченість» усіх трьох текстів — ви
кінченість, відповідна до певної суб’єк
тивної, мистецької манери, безумовно, за
непадницької, але водночас кричущо бо
лісної.

Тепер уже пізно говорити про будь- 
який зв’язок автора «Не Я» і «Тоді» з 
авангардистськими течіями початку сто
ліття, вплив яких позначився і на фар
совому обігруванні морально-філософсь
кої ідеї «Годо», і на «чорних» трюках 
«Кінцівки». Беккет свого часу був 
близько знайомий з діячами дадаїзму й 
сюрреалізму. Але тепер він іде виключ
но власним шляхом, до якого важко 
знайти паралелі в мистецтві сучасного 
модернізму (хоч у цілому Беккет пред
ставляє саме цей напрямок).

У пізніх п’єсах Беккета немає ані фо
нетичної нісенітниці «дада», яку Ионес
ко повторив у «Лисій співачці», ані 
анархічного та все ж войовничого ан- 
тикапіталістичного бунтарства сюрреа
лістів і їх надреалістичної естетики. Він 
не захоплюється більше модною в 50-х 
роках деструкцією драматичних форм. 
П’єси французьких дадаїстів і сюрреалі
стів здаються порівняно з Беккетовими 
чимось цілком відмінним.

Нинішній Беккет прагне вже не до 
руйнування традиційних сценічних стру
ктур, а до винайдення нових, таких, які 
відповідали б тим його думкам, що їх він 
намагається вкласти в свої твори.

В цьому пошуку він, очевидно, не 
спирається свідомо (це було б несуміс
но з його глибоко індивідуальною ма
нерою) на здобутки новітньої літератур
ної і драматургічної техніки; та все ж 
чи це є фрази-кадри-епізоди, з ланцюж
ка яких складається фабула «Кроків», 
«Не Я» і т. д., — відгомоном тих попу
лярних у молодіжному театрі Франції, 
США та ін. «хеппенінгів», під вплив 
яких потрапив і Артюр Адамов у сво
їй «Офф-лімітс»?

Американський критик Лоренс Е. Гар
вей писав 1970 р., що Беккет прагне 
«втілити свою ідею в образі». Причому 
Шукає для цього не метафізичних, а 
швидше натуралістичних, реально-чуттє

вих форм. Беккета недаремно вважають 
послідовником Декарта. Вже в «Годо» і 
в «Кінцівці» помітний був дивний сим
біоз абстракції і матеріалізованого вия
ву людської психіки й фізіології в без
застережно потворних формах. Раціона
лізм структури «Годо» впадає у вічі 
кожному.

Все це видно з уже цитованих урив
ків «Не Я». У «Кроках» загадкова ге
роїня питає незриму матір: «Хочеш, щоб 
я зробила тобі укол? Поправила пос
тіль?» В «Тоді» враховано кожний по
дих, кожний рух очей розкуйовдженої 
сивої голови, що зветься тут Слухач. 
Спочатку очі Слухача розплющені, ди
хання вільне, чітке, регулярне. Після то
го, як голоси, А, В і С відновлюють у 
пам’яті старого спогади про минуле, про 
чарівне й дивне кохання, про назавжди 
втрачене щастя, про все, від чого ли
шився тепер тільки «порох, повно по
роху, на підлозі, на стелі, нічого, крім 
пороху... жодного • звуку, лише старече 
дихання...» — тиша десять секунд. Очі 
заплющені. Голосне зітхання: за три се
кунди очі розплющуються. За п’ять се
кунд — беззубий усміх... Ще за п’ять 
секунд поволі гасне світло аж до ціл
ковитої темряви. Падає завіса.

І те, що трапилося з Слухачем, про 
що йому настирно нагадують, було ціл
ком звичайним і реальним. Глуха міс
цевість, старі руїни, де кохалися колись 
двоє молодят...

Беккет старанно й цілком свідомо до
бивається ефекту ймовірності за допо
могою точного врахування вагомості мо
ви, гідної віршованого твору гри ритмів, 
математичного розрахунку шкали жестів, 
виділення «ключових слів»: «порох,
скрізь порох...» «Хто?.. Що?.. Б о н  а!»— 
Колишній засновник «антитеатру» дав
но зрікся нігілістичної «мовної рево
люції» і тепер цілком переконаний у 
впливовій, «повчальній» ролі слова. Сти
лістична техніка його драматичної про
зи дозволяє твердити, що автор малень
ких монодрам 1973—1975 рр. дотриму
ється найновіших засобів «мовної ма
гії», «знакової системи» лінгвістичної 
семіотики.
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Та чи послужила нова поетика Бекке
та, його незаперечне вміння одухотво- 
рювати словесний малюнок зміцненню 
«гуманістичних» зачатків деяких ран
ніх творів письменника? Чи набагато 
змінилася, як висловлюються французи, 
його «моральна геометрія» й емоційна 
логіка? В творах першої половини 
70-х рр. помітно зменшилися риси «те
атру жорстокості», що переважали в 
«Кінцівці». Остання репліка Уст: 
«... квітневий ранок... обличчя у траві... 
жайворонки...» В «Кроках» і «Тоді» 
панує настрій суму, але не озлоблення.

Цей настрій не покидає Беккета й да
лі.

17 квітня 1977 р. телерадіокорпорація 
Бі-Бі-Сі-2 показала прем’єру двох 
спеціально написаних для британського 
телебачення етюдів Беккета: «Примар
не тріо» («The Ghost Тгіо») та «Лише 
хмари» («But the Clouds»). Автор був 
присутній на постановці п’єс, але, як 
завжди, відмовився коментувати їхній 
зміст. На думку критиків («Тайме», 
18.IV.1977 і «Гардіан», 19.IV.1977), 
обидві вистави мають щось спільне з 
показаним двадцять чотири роки тому 
первістком Беккета «Чекаючи на Годо». 
Та, гадаємо, ці твори ближчі до «Остан
ньої стрічки Креппа», до триптиха по
чатку 70-х, бо замість «соціальної» дра
ми злиденних клошарів, жертв визиску 
й безпритульності тут знову перед нами 
інтимна драма одинака.

Дія «Примарного тріо» відбувається 
в якомусь занедбаному приміщенні, вік
на й двері якого виходять на пустельну, 
похмуру, мов кладовище, місцевість.

Чоловік у чорному схилився над 
транзистором, слухаючи фортепіанне 
Тріо JSIb 5 Бетховена. Увага глядача зо
середжується на скромних (Беккет уни
кає яскравих фарб, складної сценогра
фії, аксесуарів) елементах декорації: 
двері, вікно, дзеркало, ліжко. Жіночий 
голос коментує вчинки чоловіка. Він на 
когось чекає, відчиняє вікно. Пустка. 
Відчиняє ще раз. Падає густий дощ. 
Відмикає двері. Нікого. Знову відчиняє

— бачить мокрого від дощу хлопчика, 
який посміхається до нього й зразу ж 
віддаляється... Музика наростає, чоло
вік задоволено всміхається. Оце і все.

«Схоже на те, що тут літня людина 
шукає ключа до сенсу свого існування»,
— писала англійська преса.

Другий твір «Лише хмари» був так 
само аскетичний за формою, «позача
совий і бентежний». Герой у чорному 
плащі й капелюсі входить у смугу яск
равого світла й виходить звідти в білот 
му вбранні. Це повторюється кілька ра
зів. На тлі темряви, що огортає сцену, 
з ’являється жіноче обличчя. Це та, яку 
колись палко кохав герой, образ, вик
ликаний силою його уяви. Уста примари 
злегка ворушаться, повторюючи ледь 
чутно: «...лише хмари...»

Ще одна версія трьох попередніх те
атральних монодрам. «Телевізійне ма
лярство» без кольору: чорне, сіре, тро
хи білого. Той самий розрахунок на ві
зуальні ефекти й музичні ритми. Скупа 
мова. Відсутність внутрішньої динаміки. 
Театр тіней.

Позачасовий і бентежний — такий 
Беккет у своїх нових п’єсах. Знову, як 
колись, бачимо тут «боязку», «прихова
ну» усмішку «доброго Беккета» .

Художній метод Беккета й далі лиша
ється нерозривно пов’язаним з бергсо- 
нівським інтуїтивізмом. Проте в 70-х 
роках у творчості драматурга відбулися 
деякі зрушення, він став уникати есха
тологічних тем, посіяного колись «аб
сурдистами» мотиву всевладного страху 
перед смертю; в окремих його текстах 
забриніли ноти кволої соціальної крити
ки. Та в досить монотонному п’ятичлен
ному циклі останніх років уже немає 
вибухової пристрасті, яка дивувала, 
збуджувала й жахала в «Годо». Навіть 
роздуми Володимира й Естрагона зачі
пали проблеми людського існування, до
лі бідняка в суспільстві визиску. В піз
ніх же п’єсах перед нами — лише сце
ни «авторефлексії», конфронтації лю
дини з власним минулим.
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ПОЛУМ'ЯНИЙ СПІВЕЦЬ РЕВОЛЮЦІЇ

Він не прожив і повних двадцяти п’я
ти років. Тяжка недуга — туберкульоз, 
це жахливе лихо пролетаріату, описане 
ним з великою силою в одному з вір
шів, скосила поета, його життя обірва
лося за кілька місяців до героїчного ан
тифашистського повстання болгарських 
робітників і селян 1923 р. Він мріяв ста
ти борцем армії революції, але його 
мрії не судилося здійснитися. Однак те, 
що він устиг зробити за своє коротке 
життя, увічнило його ім’я в болгарській 
літературі.

Христо Смирненський народився 29 
вересня 1898 року в місті Ну куші, в 
сім’ї дрібного кондитера Димитра Ізмір- 
лієва. Влітку 1913 р., коли грецькі вій
ська спалили й зруйнували місто, його 
родина переїхала до Софії. Тут, у най- 
бідиішому пролетарському районі сто
лиці Ючбунарі, пройшла в злиднях і по
невіряннях юність майбутнього поета. 
Заробляючи на шматок хліба, він прода
вав газети на софійських вулицях, пра
цював на тартаку, репортером у газеті 
«Заря», навіть пробував створити ко
оператив по виробництву цегли.

В Ючбунарі Смирненський зустрічав
ся з болгарськими революціонерами, 
жив і творив у кварталі, де жив і Ге
оргій Димитров, де точилися найзапек- 
ліші класові битви, де народжувалися і 
гартувалися майбутні діячі комуністич
ної партії.

У травні 1915 р. під псевдонімом 
Ведбал в газеті «Кво да е» друкується 
перша гумореска Смирненськбго. За рік 
він стає постійним автором солідніших 
гумористичних видань «Българан», «Ба
рабан», «Смях і сълзи», де вміщує свої 
твори під іншими псевдонімами.

В травні 1917 р. за примусом бать
ків він вступає до військового училища, 
але в 1918 р. скидає ненависну юнкер
ську уніформу. Своє ставлення до ім
періалістичної війни він висловив у ім
пресії «Очі». «Прокляття війні,— пише 
він,— цьому чорному породженню смер
ті!.. Прокляття тому демонові, що на
вчив людину вбивати братів, прокляття 
тій хвилині, коли людська рука викува
ла страшний меч, замість трудящого 
плуга!..»

Велика Жовтнева соціалістична рево
люція викликала революційне піднесен
ня народних мас у Болгарії. Владайське 
повстання болгарських солдатів стало 
поворотним пунктом в історії країни — 
почався період революційного руху 
1918—1923-х рр.

У першому революційному вірші 
Смирненського «Первомай», надрукова
ному в тижневику Болгарської комуні
стичної партії «Нервен смях» 1 травня 
1920 р., оспівано віру робітничого кла
су в близьку перемогу:

на попелищі, між вогнів 
ми побудуєм неповторне —  
під гімн, що славить Первомай, 
•земний, наш довгожданий рай...

(Переклад М. Упеника).

Дружба з письменниками-комуніста- 
ми Христо Ясеновим і Крумом Кюляв- 
ковим, їхня спільна праця в тижневику 
«Червен смях» допомогли молодому 
Смирненському в його творчому й ідей
но-політичному гартуванні.

1920 року * Смирненський вступає до 
комсомолу, а 1921 р. — до лав Комуні
стичної партії. З великою любов’ю поет 
ставився до керівників Болгарської ко
муністичної партії Димитра Благоєва,
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Георгія Димитрова, Басила Коларова. 
Зустрічі з ними позитивно позначилися 
на його подальшій творчості. Він з че
стю виконує доручення партійної орга
нізації, бере участь у публічних зборах, 
у демонстраціях протесту.

Захоплено зустрівши Жовтневу ре
волюцію, Смирненський перший у бол
гарській літературі прославив її героїку, 
в сяйві Жовтня побачив щасливе прий
дешнє людства. На революційні події в 
Росії він відгукувався поезіями «Пів
нічне сяйво», «Три роки», «Голод», 
«Північний Спартак», «Російський Про
метей», «Москва», «Червоні ескадро
ни».

Ідеї Болгарської комуністичної пар
тії, ідеї Великого Жовтня визначили за
гальний характер його творчості, сфор
мували його естетичні погляди. Георгій 
Димитров писав 1948 р.: «Можна сміли
во сказати, що за своїм талантом і за 
характером своєї бойової літературної 
творчості Смирненський — наш болгар
ський Маяковський».

Вірші «Червоні ескадрони» й «Моск
ва» є вершиною творчості поета. Кож 
на строфа в?рша «Москва» — це велич
ний образ.

Москва. Москва!
Ти знов палахкотиш, ги знов кипиш!
Бо ти ж огненний серця стук 
Ти сяєш усміхом своїх узвиш 
при потиску братерських рук 
Твоїх високих зір сяйлива гра 
добра прискорює прихід, 
а ти сама — захоплена сестра, 
котра єднає цілий світ, 
де суму й радості буремний шквал. 
Москва, Москва! —  
сердець розжарений метал!

(Переклад Д . Білоуса)

Вірш «Червоні ескадрони» оспівує 
Червону Армію. Політ ескадронів пе 
ретворився на символ революції, що
крокує по землі:

Гей, леті ге, молодечі, в грізних сполохах
картечі

ви, незборені предтечі нових сонячних віків! 
Блискавицею і громом всім палацам

і хоромам
ви пробудження віщуйте всіх пригноблених

рабів

І коли останній камінь мозолястими руками 
геть відкинемо з дороги, розітерши в порох-

прах,
зможем коней розсідлати —  зустрічай нас,

земле-мати! —
ствердим правду в цілім світі, мир і щастя

у серцях!
(Переклад Б. Чалого).

Всією своєю творчістю Смирненський 
належить революції. У віршах «Гавро- 
шеві брати», «Повія», «Квіткарка», 
«Жовта гостя», в циклі віршів «Зимові 
вечори» показано трагедію бідноти око
лиць болгарської столиці, поет оспівує 
трудовий народ, героїчні сини якого по
кладуть край експлуатації й насильст
ву. Зі словами Горьківського Буревісни
ка «Буря! Скоро грянет буря...» перегу
кується «Хай буде день!» Смирненсько- 
го. В цьому програмному вірші оспі
вується впевнена хода соціалістичної ре
волюції:

Благає сяєва людина, 
повітря людям не стає 
Єдина мрія, мисль єдина 
в серцях палає й розтає.

Крізь гніт кривавий, сльози й ніч. 
крізь морок вслухайся лишень, —  
скрізь чути бунтівничий клич:
«Хай буде день! Хай буде день!»

(Переклад М. Бажана).
Особливе місце в усій ліриці зрілого 

ідейно-творчого періоду Смирненського 
належить віршу «Вуглекоп», в якому 
поет вислорив партійне гасло «До мас!» 
і показав силу комуністичної агітації та 
пропаганди, здатної піднести робітничі 
маси до революційного героїзму:

Під землю, під землю, в глибини!
В холодні безодні спустись, 
де скорчені голії спини, 
де стіни так близько зійшлись; 
де м’язи людей, мов залізні, 
де в стіни удар кожну мить, 
немовби протести там грізні, 
що тут не спочить і хвилини, —  
лиш вугіль та чорная слизь.
Під землю, під землю, в глибини, 
в безодні спустись!

(Переклад П. Тичини)

Боротьбу робітничого класу Болгарії 
поет-інтернаціоналіст розглядає як ча
стину боротьби міжнародного пролета
ріату. Цій темі присвячені твори «Карл 
Лібкнехт», «Роза Люксембург», «Бунт 
Везувія», «Смерть Делеклюза».
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Найкращі його поезії ввійшли до збір
ки «Хай буде день!», яка побачила світ 
на початку 1922 р. Вона принесла пое
тові заслужену славу.

Христо Смирненський — насамперед 
поет. Та його проза, публіцистика, фей
летони за своїм впливом на читача, за 
художньою майстерністю не поступа
ються ліриці.

В прозі Смирненського переважають 
фейлетони. Він таврував гострим сло
вом зрадників болгарського народу, про
дажну жовту пресу, світову реакцію, по
літичних спекулянтів, буржуазних дип
ломатів. Варто прочитати бодай такі са
тиричні твори, як «Вашінгтонська кон
ференція», «Карнавальна казка», «По
літична зима», «Хліба й видовищ», 
«Епідемія конференцій», щоб побачити.

наскільки злободенні його памфлети, як 
перегукуються вони з сучасністю.

Значення творчості Смирненського в 
болгарській літературі величезне. В но
вих умовах він підхопив і підніс прапор 
революційної поезії Ботева, започатку
вавши у болгарській літературі метод 
соціалістичного реалізму.

На похороні Смирненського, що пере
творився на грандіозну маніфестацію 
шани й любові до поета, видатний бол
гарський критик і наставник Смирнен
ського Георгій Бакалов сказав: «Поки 
болгарський пролетаріат дихає, страж
дає й бореться, поезія Смирненського 
надихатиме його на подвиг і перемо
гу».

Олександр КЕТКОВ

«ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА»-
за двадцять років

«Иностранная литература». 1955—1974. Указа
тель содержания журнала. Составители И. Л. Ку
рант и Б. М. Парчевская. М., Изд-во «Известия»,
1977. 367 с.

Нині багато говориться й пишеться 
про «інформаційний вибух», про дедалі 
більшу потребу в засобах прискореного 
пошуку й вибору необхідної інформації 
в усіх галузях знань. Цим пояснюється 
поява численних реферативних та ін
формаційних журналів і бюлетенів, різ
ного роду експрес-інформаційних ви
дань, розширення кола ретроспективних 
та поетичних бібліографічних посібни
ків. Перед у цій справі веде науко
во-технічна інформація; що ж до на
уково-гуманістичного профілю, то в ньо
му інформаційна служба розвива
ється повільніше і залишається недо
статньо диференційованою. Особливо 
дається взнаки відставання у галузі біб
ліографічних покажчиків до літератур
но-мистецької періодики. Так, жоден з

нинішніх «товстих» журналів у нашій 
республіці не має зведеного покажчика 
за кількадесятирічний період свого існу
вання,, хоч такі «путівники», унаочнюю
чи цілу епоху в розвитку літератури, в 
суспільно-культурному житті народу, ста
ли б у великій пригоді науковцям і сту
дентам, письменникам і журналістам, та 
й взагалі широкому колу читачів.

В інших республіках зведені покаж
чики до художніх журналів теж з’яв
ляються дуже рідко. Очевидно, саме з 
цією обставиною пов’язана і теоретична 
нерозробленість питань структури по
кажчиків літературної періодики, вибо
ру оптимального варіанту опису, систе
ми допоміжних відсилань тощо. Кожен 
з нечисленних наявних бібліографічних 
покажчиків змісту журналів будується,
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як правило, за своєю власною системою, 
часом не досить обгрунтованою. Очевид
но, назріла необхідність узагальнити 
нагромаджений досвід у цій галузі й 
опрацювати методику побудови кількох 
типів зведених бібліографічних покажчи
ків (відповідно до характеру журналу 
й адресованості покажчика). Чимало в 
цьому відношенні може підказати, зок
рема, досвід укладачів нещодавно опуб
лікованого покажчика змісту журналу 
«Иностранная литература» за 20 років 
(точніше, за 19 з половиною років — з 
липня 1955 р. по грудень 1974) — пер
шого у Радянському Союзі путівника по 
періодичному виданню, присвяченому пе
рекладній літературі.

За два десятиріччя свого існування 
«Иностранная литература» вмістила кі
лька тисяч художніх творів (багато з 
яких тепер уже становлять класичну 
скарбницю світового письменства), а та
кож літературно-критичних, мистецьких 
та суспільствознавчих публікацій, і до 
всіх цих — без перебільшення великих! 
— художньо-ідейних та пізнавальних 
багатств читач через вимушену свою не
поінформованість звертався з кожним 
роком усе рідше й рідше. Тут ідеться 
не про об'єктивний і природний процес 
поступового переходу в «запасник» ча
стини давніших публікацій, а про той 
«пасивний фонд», який штучно виникає 
внаслідок відсутності інформації. Отож 
потреба в цьому бібліографічному покаж
чикові давно вже назріла, і вихід його 
можна тільки вітати.

Побудовано покажчик за систематич
ним принципом, матеріали (в основному 
безвідносно до журнальних рубрик) 
розміщено в шести розділах: «Худож
ні твори», «Щоденники. Листи. Публі
кації», «Критика. Літературознавство», 
«Публіцистика», «Мистецтво», «Матері
али про Радянський Союз». У додаток 
винесені список зарубіжних авторів, що 
друкувалися в журналі (по країнах), та 
іменний покажчик (авторів і перекла
дачів).

На першому розділі покажчика ми зу
пинимось трохи далі, а зараз коротко 
схарактеризуємо решту розділів.

Другий розділ охоплює уривки з що

денників, листи, спогади, промови й ви
ступи, нотатки — на літературно-мис
тецькі та інші теми — зарубіжних пи
сьменників, переважно тих, що вже 
стали класиками літератури XX ст. 
(Б. Брехт, Т. і Г. Манни, ПІ. О'Кейсі 
та ін.). Матеріали цього розділу, як і 
більшості інших розділів та рубрик, по
дано в загальному алфавітному ряді.

Розділ «Критика. Літературознавство» 
складається з двох підрозділів — «За
гальні матеріали» (де ряд тем, у тому 
числі й статті з питань перекладу, ви
ділено в окремі рубрики) і «Літерату
ра окремих країн». В цьому підрозділі 
матеріали розміщено по країнах, а в 
межах країн за рубриками: «Загальні 
статті», «Статті про окремих письмен
ників» (в одному алфавітному ряді) \ 
«Рецензії».

Розділ «Публіцистика» охоплює різ
номанітні публікації з актуальних пи
тань міжнародного громадсько-політич
ного і культурного життя, згруповані в 
підрозділах: «Документи» (листи, вис
тупи громадських та державних діячів), 
«Добірки та анкети» (висловлювання пи
сьменників, митців, діячів культури, а 
також деякі інші матеріали), «Нариси, 
репортажі, статті» (головним чином до
кументального та публіцистичного харак
теру), «Рецензії» і «Огляд зарубіжної 
преси» (до якого укладачі включили всю 
журнальну рубрику «Культура і сучас
ність»).

Публікації з мистецтвознавства розпо
ділено по галузях: 1) образотворче мис
тецтво; 2) театр і музика; 3) кіно і теле
бачення. В окремі рубрики виділено 
репродукції на обкладинках журналу, 
на вклейках і фотодокументи.

Розділ «Матеріали про Радянський 
Союз» містить три підрозділи: «Діячі 
культури й мистецтва про В. І. Леніна», 
«Зарубіжні діячі культури про СРСР», 
«Про російську й радянську літературу» 
(в цьому підрозділі фіксуються й листи 
до «Иностранной литературы», читаць
кі відгуки про журнал, некрологи).

Розподіл матеріалів у цих п’яти роз
ділах відповідає здебільшого тому прин
ципові, з якого виходили укладачі 
покажчика. Щоправда, характер деяких
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публікацій дозволяє з однаковими під
ставами включати їх до різних рубрик, 
отже, не завжди можна було знайти єди
но прийнятний варіант. Проте в окремих 
випадках журнальні публікації в покаж
чику згруповано явно всупереч змістові» 
через що вони можуть і не дійти до сво
го адресата. У першу чергу це стосуєть
ся матеріалів підрозділу «Огляд зару
біжної преси», включеного в публіцисти
ку: адже понад сто вміщених тут публі
кацій має суто літературно-критичний 
або мистецтвознавчий характер (наприк
лад, огляди: «Судьбы современного ро
мана»; «Дискуссия о рассказе в Ин
дии»; Г. Брейтбурд, «Куда идет италь
янское кино?» і т. д. На нашу думку, 
правильнішим рішенням було б вузько- 
галузеві статті віднести до відповідних 
літератур чи галузей мистецтва, а стат
ті з загальних питань культури виділи
ти в окрему рубрику (якої покажчикові 
якраз і не вистачає).

Трапляються непослідовності і в роз
міщенні деяких інших, матеріалів. При
міром, одна добірка статей і виступів 
Лу Сіня на літературні теми (1961 р.. 
N° 10) включена в розділ «Щоденники. 
Листи. Публікації», а друга такого само
го змісту (1966 р., № 10) вміщена ра
зом з кількома його поезіями в одній 
з рубрик розділу «Художні твори»; ре
цензії на публіцистичні книжки знахо
димо не тільки у спеціальній рубриці 
публіцистичного розділу, а й у рубриці 
«Добірки та анкети» і так далі.

Не завжди заголовки рубрик чи під
розділів з достатньою точністю відобра
жають характер включених у них мате
ріалів. Так, у підрозділі «О русской и 
советской литературе» містяться серед 
іншого \ добірки листів до російських 
(та радянських) композиторів, кіно- і те
атральних режисерів (Чайковський, Ста- 
ніславський, Бйзенштейн).

Укладачі зовсім не використовують 
такого ефективного засобу збільшення 
інформаційної місткості покажчика, як 
додаткові відсилання (що надто важли
во для багатоаспектних матеріалів), хоч 
зробити це було б не так і важко, ос
кільки всі позиції в покажчику нуме
ровані.

Найважливіше місце в рецензованій 
книзі посідає, природно, розділ «Худож
ні твори», яким відкривається покажчик. 
Переклади тут розміщуються за жанро
вою ознакою: спершу романи й повісті, 
потім оповідання (до яких зараховано й 
афоризми), далі п’єси й кіносценарії, 
вірші й поеми і нарешті фольклор. Під
розділи оповідань і поезії містять, крім 
даних про окремі твори, також перелік 
тематичних добірок.

Якщо розподіл матеріалів у більшості 
інших розділів принципових заперечень 
не викликає, то з розміщенням худож
ніх творів тільки за жанрами важко 
погодитись. І не стільки тому, що один 
і той же автор опиняється часом аж у 
трьох рубриках (як це сталося, наприк
лад, з Я. Івашкевичем або В. Фолкне
ром); головне, що при такій рубрикації 
не дається повного враження про кож
ну національну літературу, представле
ну в журналі. До речі, покажчик не по
дає інформації про те, які саме літе
ратури охопив журнал за 20 років: вмі
щений у додатку список зарубіжних 
авторів, по-перше, включає не лише 
письменників, а й критиків, публіцис
тів тощо; по-друге, авторів цих подано, 
як уже зазначалося, по країнах, а це 
далеко не завжди те саме, що й по літе
ратурах. За допомогою цього покажчика 
важко з’ясувати, чи друкувалися в «Ино
странной литературе», скажімо, перек
лади з кельтських літератур, чи хоч 
раз за двадцять років були вміщені тво
ри курдських, каталанських або тібетсь
ких письменників.

Далі, спостерігається розбіжність в 
аналітичному розписі жанрових добірок. 
Твори, вміщені в них, розписуються то 
в загальному алфавітному ряді відповіде 
ної рубрики (що цілком слушно); то під 
назвами добірок (напр., «Поэзия сред
невековой Кореи», 1957 р., N° 2); а то й 
зовсім виявляються нерозписаними по 
авторах і творах («Корейские стихи», 
1955 р., N° 2). Не називаються іноді і 
твори конкретних авторів (напр., роз
пис однієї добірки К. Сендберга — 
1967 р., N° 10 — закінчується словами: 
«и другие стихи»).

Інший недолік покажчика — що сто
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сується всіх його розділів — відсут
ність даних про сторінки публікацій, 
що значно зменшує ефективність видан
ня. Приміром, вас зацікавила поетична 
добірка «ЗО стихотворений о любви». 
Оскільки роз’яснювальних даних при 
назві добірки укладачі не вмістили, чи
тач, можливо, й сам розшукав би авто
рів цієї добірки в алфавітному ряді 
підрозділу «Вірші. Поеми», знаючи сто
рінки публікації. Оскільки ж сторінок 
не вказано, доводиться, відклавши вбік 
покажчик, звертатись до першоджерела 
— № 12 журналу за 1965 рік.

Не позбавлений покажчик і інших 
недоробок. Зокрема, слід зауважити, 
що укладачі неохоче дають роз’яснення 
в квадратних дужках до тих публікацій, 
назви яких не розкривають змісту. Це 
можна сказати і про деякі колективні 
добірки художніх творів, і про огляди 
преси, і про авторські статті («Наш 
звездный век» — 1962 р. № 9; «Ам
нистии не подлежит» — 1965 р., № 5; 
«Наша жизнь в зеркале» — 1971 р., 
№ 5 та ін.).

Ще одне зауваження — вже на адре
су видавництва: випускаючи покажчик 
тиражем майже у сто разів меншим від 
тиражу самого журналу, видавці, оче
видно, свідомо запрограмували його як 
бібліографічний раритет.

Але найголовніше все-таки те, що цей 
покажчик, підготовлений до 20-річчя іс
нування інтернаціонального флагмана 
радянської літературно-художньої періо
дики, дає путівку на повернення в чи
тацький актив понад двомстам томів 
«Иностранной литературы» минулих ро
ків. Покажчик наочно засвідчує, яку ве
личезну роль відіграв журнал «Иност
ранная литература» в ознайомленні ра
дянських читачів з сучасним світовим 
літературним процесом, у збагаченні ра
дянської літератури найкращими здо
бутками видатних письменників Заходу 
і Сходу. Широчінь найрозмаїтіших твор
чих стилів і манер, представлених в 
«Иностранной литературе», переконливо 
показує, яким багатющим і плідним за
лишається реалізм у XX ст., як він 
невпинно розвивається далі, поповнює 
свої образотворчі потенції і не втрачає

при цьому основної своєї домінанти — 
зацікавленості соціальним буттям лю
дини, гуманістичної спрямованості.

Приділяючи належне місце демокра
тичним письменникам капіталістичних 
країн, твори яких збагачують нас піз
навально, несуть нові думки й духовні 
цінності (Фолкнер і Кобо Абе, Базен 
і Дюрренматт, Гарсіа Маркес і Фуен- 
тес — важко з безлічі імені зупини
тись на кількох найпоказовіших), не 
сторонячись явищ та імен складних і 
неоднозначних (як-от Кафка, Камю чи 
Бютор), редакція журналу завжди особ
ливу увагу звертає на твори, що репре
зентують дійову силу прогресивної те
чії в цих літературах (Ж. Амаду, Дж. 
Олдрідж, П. Куртад, М. Отеро Сільва 
і т. д.). З бігом років дедалі помітнішу 
роль на сторінках журналу стали ві
дігравати твори країн, які скидали з 
себе ярмо імперіалізму і колоніалізму 
й ставали на шлях самостійного існу
вання (Нарайан, Воле Шоїнка, Чінуа 
Ачебе і т. д.). У різні роки редакція 
організувала кілька окремих номерів, 
повністю присвячених літературам Азії, 
Африки, Латинської Америки.

З перших номерів «Иностранной ли
тературы» постійними її гістьми стали 
письменники соціалістичних країн (Зе
герс і Івашкевич, Крлежа і Козак, Джа- 
гаров і Карпентьєр і безліч інших) — 
ціла повоєнна епоха в житті цих брат
ніх народів, епоха будівництва соціаліз
му, знайшла відображення на сторінках 
журналу.

На численних високих зразках різ
ностильових і різнотематичних творів 
великих і малих літератур «Иностран 
ная литература» демонструє, що соціа
лістичний реалізм нині — провідна 
тенденція літературної творчості у сві
товому масштабі. Ця література впевне
но протистоїть морально-розкладницько
му духові реакційного буржуазного 
мистецтва, яке обстоює насильство і 
секс, натуралізм і расизм, проповідує 
взаємовідчуженість людини, розпад ко 
мунікабельності і розпад, зрештою, са 
мого слова.

Мабуть, жодне по-справжньому сус 
пільно вагоме й помітне явище в розвит
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му літератур світу останніх десятиріч 
(молоді сердиті в Англії, робітничий ро
ман у ФРН, південна школа у літера
турі США, розквіт романістики в Ла
тинській Америці тощо) не пройшло 
повз увагу журналу. За 20 років «Ино
странная литература» опублікувала тво
ри понад ста літератур! Сказане, звичай
но, не означає, що не траплялося в 
журналі випадкових публікацій або що 
всі літератури представлені тут в ідеа
льній пропорції. (Покажчик засвідчує, 
наприклад, відсутність в «Иностранной 
литературе» новозеландської літерату
ри; багата на цікаві оригінальні здобутки 
в усіх жанрах новітня література Ірлан
дії , відображена лише добіркою віршів 
О. Кларка та кількома баладами.) Отож 
і в цьому відношенні бібліографічний 
покажчик стає в пригоді журналові, під
казуючи, що й де треба посилити в ре
дакційному господарстві. А саме таке 
дійове «вторгнення в життя» і стано
вить мету й сутність практичної бібліо
графії.

Постійне рівноправне місце у журналі 
посідає бойова, наступальна публіцисти
ка. Питання розвитку літератури, мис
тецтва й культури завжди розглядають
ся на його сторінках у контексті нев
пинної всесвітньої боротьби ідей, боро
тьби проти імперіалізму й війни, проти 
духу людиноненависництва — за взає- 
мопізнання і взаємозбагачення народів 
і культур в ім’я миру, демократії і со
ціального прогресу.

«Иностранная литература» за два де
сятиріччя виховала цілу плеяду блис

кучих майстрів міжнародно визнаної ра
дянської школи реалістичного перекла
ду, стала трибуною численного активу 
вітчизняних і зарубіжних літературо
знавців та критиків, мистецтвознавців і 
публіцистів. У жодній капіталістичній 
країні немає такого масштабного і ма
сового видання, присвяченого світовій 
літературі та мистецтву, як радянська 
«Иностранная литература». Цей жур
нал є найпереконливішою ілюстрацією 
того, що означає на практиці «дух 
Хельсінкі», дух реального, не на сло
вах, а на ділі, обміну літературною ін
формацією та ідеями.

Про все це нам ще раз нагадує зна
йомство зі зведеним покажчиком до 
журналу. Крім того, факт появи цього 
покажчика, маємо надію, стимулювати
ме зусилля бібліографів та добру волю 
видавців на підготовку аналогічних по
кажчиків і до інших найосновніших лі
тературних журналів. Прийнята у трав
ні 1974 р. Постанова ЦК КПРС «Про 
підвищення ролі бібліотек у комуністич
ному вихованні трудящих і науково- 
технічному прогресі» спеціально під
креслює потребу рішуче посилити ін
формаційно-бібліографічну роботу з ме
тою якомога повнішого використання чи
тачами багатющих різногалузевих книж
кових і журнальних фондів радянських 
бібліотек. Видання бібліографічних по
кажчиків до літературних журналів — 
одна з вагомих ланок у цій роботі.

Ростислав ДОЦБНКО
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МАРІЯ СКРИПНИК—  
ЛАУРЕАТ ПРЕМІЇ 
СП СРСР 
ІМЕНІ ГОРЬКОГО

У грудні 1976 року в Москві відбула
ся IV Міжнародна зустріч перекладачів 
радянської літератури, в якій взяли 
участь представники тридцяти п’яти кра
їн. На урочистому заключному засідан
ні жюрі під головуванням Миколи Ба
жана оголосило лауреатів премії Спіл
ки письменників СРСР ім. Максима 
Горького за переклади та популяриза
цію радянської літератури — Міле Кло- 
пчича (Югославія), Ігора Сикирицького 
(Польща), Маріон Мортон (США), Він- 
сента Імберта (Іспанія), Чойжилина Чи- 
мида (Монголія), Марію Скрипник (Ка
нада).

Кожній премії передували пошуки, 
роздуми, перекреслені варіанти, вагання, 
суперечки; кожна премія — це наслідок 
копіткої самовідданої праці на найви
щому творчому регістрі; за кожною пре
мією — своя життєва історія.

Історія премії Марії Теодорівни 
Скрипник, яка була єдиним представни
ком Канади на цьому високому форумі, 
сягає корінням ще того погідного ранку 
7 вересня 1891 року, коли до Монреаля 
прибув з Гамбурга корабель «Орегон», 
і з нього, серед інших пасажирів, зій
шло двоє українських селян: Іван Пили
пів та Василь Єленяк, вихідці з карпат
ського села Небилів. Звідти вони пода
лися на Захід Канади і, побачивши ма
сиви цілинних земель, вирішили зали
шитися там назавжди, започаткувавши, 
таким чином українську трудову емігра
цію, що тривала до 1939 р.

Двісті п’ятдесят тисяч українських 
селян з Галичини, Буковини, Закарпат
тя, гнаних голодом, нуждою, безробіт
тям, опинилися далеко від рідної зем
лі. Вони привезли з собою, крім малень
ких вузликів з грудками чорної землі

вітчизни, свою мову, свій побут, пісні, 
звичаї, обряди. Привезли з собою і 
дух непокори, ненависть до експлуата
торів. Поступово українські емігранти 
втяглися у боротьбу, невпинно зростала 
їх класова свідомість. За океаном ство
рюється українська преса, прогресивні 
організації. У 1907 р. в Канаді виник 
організований український соціалістич
ний рух. 15 листопада 1907 року дату
ється перший номер газети з промови
стою назвою «Червоний прапор», що ви
ходила під гаслом «Робітники усіх кра
їн, єднайтесь!». Мету газети сама ре
дакція визначила так: «роз’яснення та
оборона інтересів робітничого класу й 
ідейне керівництво». Це була перша ук
раїнська соціалістична газета на всьому 
американському континенті. 1 березня 
1918 року в Вінніпезі виникло перше 
відділення «Стоваришення Український 
робітничий дім», що переросло згодом 
у Товариство об’єднаних українських ка
надців (ТОУК) — масову прогресивну 
організацію трудящих.

Серед тих, хто прибув у Канаду, ко
ли там тільки зароджувався прогресив
ний рух, був Теодор Скрипник з буко-
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винського села Киселів. Сімнадцятиріч
ний Теодор Скрипник у 1907 р. почав 
працювати шахтарем поблизу містечка 
Тиммінс на сході провінції Онтаріо. 
Там він одружився згодом з Оленою 
Савдан, яка приїхала в 1911 р. із села 
Гніздичів на Львівщині. їх найстарша 
донька Марія народилася 11 грудня 
1915 року. З роками сім’я зростала. 
Батьки Марії були високосвідомими ро
бітниками, активістами Українського ро
бітничого дому, учасниками драматично
го гуртка.

Зовсім маленькою Марія з родиною 
виїхала з Тиммінса: батькові загрожува
ла професійна хвороба шахтарів — си
лікоз. Сім’я поселилася на фермі на Ні- 
аіарському півострові, між містечками 
Торолд і Велланд у Південному Онта
ріо. Теодор Скрипник брав участь в ор
ганізації місцевого відділу Робітничого 
допомогового товариства. Батьки робили 
все, щоб не позбавити дітей культурно
го життя: діти відвідували громадську 
школу за півтори милі від дому, вчили
ся в українській приватній школі. Бать
ки часто возили їх на українські кон
церти в Торолд і Велланд. А в довгі 
зимові вечори, при світлі гасника, бать
ко читав дітям твори Т. Шевченка, 
І. Франка, Лесі Українки, Панаса Мир
ного, п’єси М. Старицького, М. Кропив- 
ницького, М. Ірчана та ін. Мабуть, 
тоді в дитячому серці Марії і зародила
ся та глибока любов до літератури 
України, яку вона взяла з батьківської 
хати в далеку життєву мандрівку:

Життя було важке й складне. В 
1928 р. померла мати Марії, проживши 
неповні 33 роки. Для дванадцятирічної 
дівчинки скінчилася шкільна наука — 
здома потрібна була господиня. Все ін
ше було здобуте самотужки, самоосві
тою.

В 1929 р. почалася економічна криза. 
З п’ятнадцяти літ Марія стала робітни
цею. Протягом восьми років вона пра
цювала на тютюновій фабриці в Гаміл- 
тоні. Але зростали не лише труднощі — 
зростало й завзяття в боротьбі з ними. 
В тринадцять років Марія вступила до 
лав Ліги комуністичної молоді, в сім

надцять — стала членом Комуністичної 
партії Канади.

У 1938 р. М. Скрипник поступила на 
Вищі освітні курси у Вінніпезі, після 
закінчення яких працювала вчителькою 
в українській школі на околиці Вінні
пегу. В цей час відбулося її  зближення 
з керівниками Товариства «Український 
робітничо-фермерський дім». Марія Тео- 
дорівна активно допомагала в роботі 
Юнацької секції ТУРФДім, працювала 
над підручниками для дитячої самоді
яльності.

На початку другої світової війни ка
надські власті заборонили діяльність 
ТУРФДім, і Марія Скрипник повернула
ся працювати на тютюнову фабрику, 
звідки її незабаром звільнили за участь 
у прогресивному русі. Марії Теодорівні 
поталанило влаштуватись на роботу на 
заводі у Отіс-Фенсон. Водночас вона пи
сала статті для газети прогресивних ка
надців українського походження «Укра
їнське життя». Восени 1943 р. М. Скри
пник запропонували посаду лінотипі
ста в друкарні газети «Українське жит
тя», і вона, прийнявши цю пропозицію, 
переїхала до Торонто, де працювала в 
апараті Крайового виконавчого комітету 
ТОУК, відповідала за дитячий сектор.

1 вересня 1947 року почала виходити 
англомовна газета «The Ukrainian Canadi
an» («UC»), лінотипістом її була Марія 
Скрипник. Водночас вона регулярно писа
ла статті до цієї газети, яка з часом пе
ретворилася на журнал. З 1950 року 
Марія Скрипник — один з редакторів 
видання. Цю посаду вона займає й сьо
годні.

Вся історія «UC» тісно пов’язана з ді
яльністю Марії Скрипник. Спершу «UC» 
була двотижневою восьмисторінковою 
малоформатною газетою з ілюстраціями; 
з 1951 р. газета мала вже дванадцять 
сторінок, а з 1954 р. — шістнадцять 
сторінок. З листопада 1968 р. вона по
чала виходити один раз на місяць як 
журнал на сорока восьми сторінках. 
Ювілейні номери, як правило, виходили 
значно більшим обсягом. Так, журнал, 
присвячений сторіччю від дня народжен
ня Василя Стефаника, вийшов на 106 
сторінках (1971, № 5), до сторіччя
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Вінніпегу — на 116 сторінках (1974, 
№ 5) тощо.

Оскільки в Канаді, згідно з останніми 
статистичними даними, проживає 650 
тисяч українців (із них 83% народжені 
в Канаді), роль англомовного канадсько
го видання такого типу дуже важлива. 
На сторінках «UC» друкуються мате
ріали на найрізноманітніші теми. Голов
не завдання журналу — боротьба за 
мир, дружбу, співіснування з усіма краї
нами, в першу чергу з Радянським Сою
зом. Публікації «УС» часто розвінчують 
політику імперіалізму, виступають на 
захист експлуатованих, викривають 
українських буржуазних націоналістів.

Багаго статей цього журналу присвя
чено історії робітничого руху Канади, 
зокрема української еміграції. «UC» 
вміщує також численні матеріали про 
розквіт економіки та культури Радянсь
кої України. Майже в кожному номері 
«UC» — широка інформація Марії 
Скрипник про мистецьке життя Канади. 
«UC» — це також своєрідна англомовна 
антологія української літератури, кла
сичної та сучасної.

Багато читала і чула Марія Теодорів- 
на про край своїх батьків. Але ніщо не 
замінить особистих зустрічей — вона 
мріяла побувати на Україні. 12 вересня 
1951 р. М. Скрипник уперше завітала 
до Києва як гість Республіканської кон
ференції захисників миру. З цього часу 
як журналіст і член правління ТОУК 
вона часто буває в нашій республіці. У 
1954—1956 рр. вона вчилася у Києві, 
поглиблювала свої знання української 
мови й літератури, історії України.

М. Скрипник брала участь у Шевчен- 
кових ювілейних святах та у відзначенні 
100-річчя від дня народження Лесі Ук
раїнки. Радянська дійсність надихала 
Марію Скрипник, будила в неї гаряче 
прагнення розповісти своїм землякам у 
Канаді про край їхніх батьків, дідів та 
прадідів. Після відвідин села Шевченко- 
ве вона пише захоплену статтю «Село 
співця змінилося», яку закінчує такими 
рядками: «Село Шевченкове — наочний 
приклад величезних змін, що відбулися 
на Україні після революції, змін, які ви
мріяв Т. Шевченко в своїх творах»

Цікавою для М. Скрипник була поїзд
ка з ансамблем ТОУК ім. Т. Г. Шевчен
ка по Україні в 1970 р. Саме тоді вона 
побувала в рідному селі свого батька — 
в Киселеві. До речі, Теодор Скрипник 
їздив з дочкою, і це стало визначною 
подією в його житті.

В 1951 р. М. Скрипник представляла 
ТОУК на Всесвітньому фестивалі моло
ді в Берліні. Пізніше вона брала участь 
у Всеамериканському жіночому конгре
сі, що відбувся на Кубі, у Міжнародно
му конгресі миру в Берліні.

В своїй автобіографії Марія Скрип
ник відзначає: «Найбільше задоволення 
у моєму нинішньому житті я дістаю від 
перекладання творів українських пись
менників на англійську мову; я сподіва
юсь, що мій скромний доробок у цій ді
лянці прислужиться справі ознайомлен
ня канадських українців з багатством 
літературної спадщини, а також предста
вить українських авторів англомовному 
читачеві».

Перекладацька діяльність Марії 
Скрипник має дуже широкий діапазон. 
На сторінках «UC» друкувалися її пе
реклади творів 68 майстрів українсько
го красного письменства, з них 20 
класиків та 48 радянських авторів. Про
тягом довгого часу англомовні читачі не 
мали широкого доступу до творів укра
їнських письменників, і не дивно, що в 
них могло скластися уявлення про бід
ність української літератури. Завдяки 
праці М. Скрипник широкі кола канад
ських читачів мають змогу прочитати не 
лише твори Т. Шевченка, І. Франка, 
П. Грабовського, У. Кравченко, В. Са- 
мійленка, М. Старицького та ін. Марія 
Скрипник переклала твори Марка 
Вовчка, Дніпрової Чайки, Г. Квітки-Ос- 
нов’яненка, О. Кобилянської, М. Коцю
бинського, Панаса Мирного, В. Стефани- 
ка, Ю. Федьковича, М. Черемшини, 
Є. Ярошинської, а також низку народ
них казок

Багато уваги М. Скрипник приділяє 
перекладу творів для дітей — оповідань 
І Багмута, О. Іваненко, В. Кави, 
Д Красицького, М. Пригари, віршів 
П. Тичини, Н. Забіли, Д. Павличка,
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I. Жиленко, Л. Клименко, В. Мельника 
та ін.

Радянська поезія представлена в її 
перекладах; віршами М. Рильського,
A. Малишка, С. Олійника. Серед пере
кладів — мала проза I. Кулика, М. 1р- 
чана, Є. Гуцала, сатира О. Вишні. Пере
клади одинадцяти оповідань українських 
радянських прозаїків на історичну те
матику («Северин Наливайко» Івана Ле, 
«Максим Кривоніс» П. Панча, «Іван Сір
ко» А. Шияна, «Олекса Довбуш»
B. Гжицького та ін.) вийшли окремою 
збіркою під назвою «Народні герої Ук
раїни» у видавництві «The Ukrainian 
Canadian» (Торонто, 1966 р.) на честь 
75-річчя української еміграції в Канаді.

В перекладацькому доробкові 
М. Скрипник — літературознавчі студії 
О. Дейча, К. Стефаника, М. Зозулі, 
праці відомого канадського дослідника 
української літератури та історії 
П. Кравчука: «Василь Стефаник і укра
їнська спадщина в Канаді», «Люїс Рі
єль в українській літературі», «Українці 
в історії Вінніпега», «Шевченко в Кана
ді», «Українські жінки в ранній історії» 
та ін. На особливу увагу заслуговує пе
реклад монографії Є. Шабліовського 
«Гуманізм Шевченка і наша сучасність», 
зроблений М. Скрипник у співавторстві 
з П. Кравчуком. Англомовний читач ді
став змогу ознайомитись з однією з най
кращих праць радянського шевченко
знавства.

Внесок М. Скрипник в англомовну 
шевченкіану, поетичну та прозову, — 
чималий. Вона переклала повністю пое
му «Катерина» (Торонто, 1960), вірші 
«Сон» («На панщині пшеницю жала»), 
«І небо невмите, і заспані хвилі», «Ой 
умер старий батько», «Чого мені тяжко, 
чого мені нудно». У доробку М. Скрип
ник — короткі фрагменти з 82 творів 
Т. Шевченка, поетичних і прозових. Без
перечно, уривки ще не дають повного 
уявлення про твори, але М. Скрипник 
перекладала в основному найпоширені
ші шевченківські вирази, що стали кри
латими (наприклад, «Бодай кати їх по
стинали, Отих царів, катів людських»). 
Вперше в історії англомовної шевченкі
ани М. Скрипник переклала уривки по

ем «Тризна»,, «Слепая», повістей «Кня
гиня», «Прогулка с удовольствием и не 
без морали», «Варнак», драми «Никита 
Гайдай», поетового щоденника. Всього 
— 1650 шевченкових рядків. Вона була 
однією з чотирьох канадців, котрих Шев
ченківський ювілейний комітет Україн
ської РСР нагородив у 1961 р. медаля
ми за популяризацію творчості Великого 
Кобзаря. Крім неї, такі медалі вручили 
Г. Польовій, П. Кравчукові, Дж. Віру.

Вагомий внесок Марії Скрипник і в 
англомовну франкіану. Повністю пере
клала вона восьмий розділ повісті «За
хар Беркут» та казку «Заєць і їжак», 
а також уривки з чотирнадцяти Франко
вих поезій. М. Скрипник інтерпретувала 
також вірші Лесі Українки «Надія», 
«Вечірня година», «Contra spem spero!», 
оповідання «Біда навчить», вірші дитячо
го циклу. Крім того, вона переклала 
фрагменти з цілої низки найцікавіших 
поезій Лесі Українки, зокрема циклу 
«Невільничі пісні».

Марія Теодорівна перекладає не ли
ше українських письменників, але й ро
сійських (зокрема твори А. Гайдара) та 
білоруських (Я. Купали).

Специфіка перекладацької праці зму
шує М. Скрипник бути глибоко обізна
ною з літературним процесом і на Укра
їні, і в Канаді, бути літературознавцем 
у повному розумінні цього слова. По- 
перше, їй самій доводиться вирішувати, 
які саме автори найкраще апелюють до 
розуму й серця англомовного читача, які 
твори вибрати для перекладу, щоб вони 
гідно репрезентували кращу частину 
творчого доробку того чи того письмен
ника. По-друге, дуже часто, подаючи пе
реклад українського твору, М. Скрип
ник супроводжує його статтею про авто
ра та його творчість. Так, в «UC» дру
кувалися її статті про Ю. Федьковича, 
Панаса Мирного, І. Франка, У. Крав
ченко, О. Кобилянську, Марка Черемши
ну, М. Ірчана. Ці статті стисло характе
ризують творчість українських письмен
ників із врахуванням особливостей 
сприймання англомовного читача. Марія 
Скрипник — автор цікавих студій: 
«Кобзар англійською мовою», «Шевчен
ко про жіночу долю», «Фольклор —

190 Р. ЗОРІВЧАК. Марія Скрипник — лауреат премії СП СРСР імені Горького



скарб народу», «Літературний епос ста
ровинної Київської Русі» та ін. Заслуго
вує уваги праця М. Скрипник «Леся Ук
раїнка. Спадщина на сьогодні та на май
буття». В ній подано стислий огляд Ле- 
синої творчості, звернено увагу на опти
мізм поетеси, її зв’язок з діячами рево
люційного руху, наводяться висловлю
вання І. Франка про Лесю Українку, 
цитати з її листів. У цій статті 
М. Скрипник подає історію англомовних 
інтерпретацій творів Лесі Українки, а 
також характеризує діяльність поетеси 
як перекладача творів англійського 
красного письменства

Перечитуючи переклади М. Скрип
ник творів української літератури, з 
яких можна було б скласти прекрасну 
антологію, відчуваємо, що перекладачка 
домоглась основного: вона відтворила 
дух творів, їхню ідею і зміст, індивіду
альний авторський стиль. Вона не забу
ває і про читача, якому переклади ад
ресовані: її інтерпретації відзначаються 
доброю англійською мовою, в них немає 
зайвих українізмів, порушень норм ан
глійської просодії та синтаксису, наду
життя символікою. Характерна риса 
М. Скрипник-перекладачки — повага до 
оригіналу; у кожному випадку — це пе
реклад, а не переспів чи вільна інтер
претація, що часто межують з псевдо- 
точністю. У її перекладах відчувається 
намагання якнайобережніше і якнайтон- 
ше перенести всі вартості й особливості 
оригіналу. Переклади засвідчують, що 
Марія Теодорівна прекрасно володіє ба
гатим арсеналом засобів художнього 
письма і робить це на дуже високому 
рівні. Приємно відзначити, що в пере
кладах майже абсолютно витримано єди
но вірний фонетичний принцип передачі 
англійською мовою звучання українсь
ких імен, прізвищ, географічних назв.

Відчувається (і це найголовніше!), що 
переклади М. Скрипник можуть справ
ляти на свого англомовного читача емо
ційне враження, аналогічне впливові 
оригіналу на українського читача, а 
експресивна адекватність і є найважли
вішим чинником.

Коли читаємо переклад Стефаникової 
новели «Камінний хрест», нас не може

не охоплювати почуття болю. В. Стефа- 
ник твердив: «І все, що я ііисав, мене 
боліло». Болем письменниковоЬ) серця 
вщерть сповнена новела «Камінний 
хрест» про знедоленого селянина, який 
покидає рідне село.

Переклад «Камінного хреста», як і 
інших Стефаникових творів, ускладню
ється тим, що в індивідуальному мов
ленні своїх героїв новеліст повністю 
зберігав особливості покутської говірки. 
Перекладачка не могла відтворити ан
глійською мовою особливості покутської 
говірки (перекладу без жертв не буває), 
але художній такт і глибоке відчуття 
оригіналу, вміння використовувати ши
рокі пласти англійської лексики сприя
ли тому, що в перекладі також відчува
ється певний контраст між авторською 
мовою і мовою героїв, при відтворенні 
якої перекладачка використовує перифе
рійні слова англійського словникового 
запасу, багатющі шари англійського 
просторіччя. При перекладі цієї новели, 
як і інших творів українських письмен
ників, М. Скрипник виявляє глибоке 
розуміння реалій, надзвичайно уважно 
відтворює їх семантику. Реалії бувають 
двох видів. Є такі (типу «кептар», «по
лонина» та ін.), що при одному звучанні 
їх очевидно: семантику цих слів матері
алом іншої мови можна передати лише 
описово. Але є й інші реалії, так би мо
вити, таємні, замасковані. їх, як і між
мовні омоніми, можна назвати «фаль
шивими друзями перекладача». Слово, 
що позначає певне поняття, має відпо
відники в інших мовах, але саме це по
няття має особливості, властиві лише 
носіям вихідної мови. Саме до таких 
«таємних реалій» дуже сторожко ста
виться М. Скрипник. Так, на перший по
гляд, може здатися, що лексема «піч» 
аж ніяк не означає реалію, і її дуже 
легко замінити англійською лексемою 
«а slove». Але що таке піч в українсь
кому селі? В печі не тільки варили, але 
на ній і спали—така піч в англійському 
світі зовсім невідома. Це добре відчула 
Марія Скрипник. Якщо при перекладі 
уривка шевченкового вірша «Не спало
ся — а ніч, як море»: «От вертаюсь В 
село до дівчини вночі, — Аж тільки
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мати на печі, Та й та, сердешна, 
умирає...» вона взагалі випустила цю 
реалію українського селянського побуту 
(«So I returned, То шу beloved in the 
night, — But found only her mother there 
Alone and ill, near death she lay»), то при 
перекладі новели Стефаника, виконано
му пізніше, перекладачка знайшла вда
лу описову інтерпретацію для відтворен
ня семантики цієї реалії. Слова героя 
про свою дружину «Лиш шкіра та ко
сті. Куда цему, газди, йти з печі» зву
чать по-англійському: «Just skin and bones 
And where, my friends, could this go from 
the oven bed?» з підрядковим комента
рем «Oven Bed — clay oven with a flat 
bed on top, used sleeping for on» («глиня
на піч з плоским ліжком наверху, що ви
користовується для спання»).

Інколи в переклад украплені украї
нізми, але зроблено це з великим худож
нім тактом, глибинним відчуттям мови. 
Так, у творах Стефаника, як і в народ
ному мовленні, часто вживаються лексе
ми «газда», «газдиня» із конотаціями 
«почуття людської гідності», «повага», 
«шана». При інтерпретації, якщо вони 
зустрічаються у мові автора, перекладач
ка намагається віднайти для них ан
глійські відповідники типу «villagers 
and their wives». Якщо ж ці сло
ва вживаються у мові героїв з особли
во сильним емоційно-стилістичним зву
чанням, перекладачка транскрибує їх. 
роз’яснюючи їх семантику у зносці.

До кращих перекладів М. Скрипник 
належить вірш Лесі Українки «Надія», 
написаний у формі дворядкової строфи. 
Антонімічним перекладом М. Скрипник 
точно передає початок твору: «Ні долі, 
ні волі у мене нема» — «III fortune and 
bondage are all that I own» («недоля та 
неволя є все, що я маю». Рядок «По
глянуть іще раз на синій Дніпро» 
звучить: «То see once again the blue
Dnieper and shore» («побачити ще 
раз синій Дніпро та берег»)-. Мо
же здаватися, що слова «and shore» («і 
берег») зайві, але в дійсності вони дореч
ні, якщо врахувати, що існує понад два
дцять англомовних перекладів «Запові
ту», і знамениті Шевченкові «І Дніпро, 
і кручі» («Dnieper’s plunging shore» —

Дж. -Вір; «Dnieper side» — Е.-Л. Войнич 
та ін.) ввійшли в свідомість англомовно
го читача не просто як назва місцевості, 
а як своєрідне втілення, поетичне уосо
блення України, йдучи за змістом, а не 
за буквою, М. Скрипник правильно зро
била, віддавши семантику Лесиного сло
ва «могилки» висловом «funeral mo
unds».

Адекватно відтворила перекладачка 
уривок з повісті О. Кобилянської «У не
ділю рано зілля копала». Як і в оригіна
лі, цікаво звучить англійською мовою 
діалог при першій зустрічі між Грицем 
і Туркенею, з якого читач відчуває, що 
в серцях дівчини та юнака зароджується 
велике кохання.

Талановито перекладено оповідання 
(основна частина) І. Кулика «Чотирнад 
цята люлька». Автор зворушливо і тон
ко змалював трагічну долю вождя інді
анського племені Круків — Імасіза, хоча 
ведучим героєм його твору є ватажок 
повсталих Люїс Рієль. М. Скрипник чу
дово передає це в своєму перекладі.

Вдалих знахідок у перекладах 
М. Скрипник чимало. З одного боку, во 
ни цікаві як потенціальні ресурси для 
збагачення через переклад словникового 
складу англійської мови, з іншого боку, 
завдяки таким висловам переклади 
М. Скрипник можуть служити навчаль
ним посібником для перекладачів, мате
ріалом при створенні українсько-англій
ських словників, матеріалом при розроб
ці зіставно-порівняльної стилістики то
що. Ось ще деякі зразки вдалих пере
кладацьких знахідок: «світ зав’язати» — 
«to bring smb nothing but grief»; «у ди
тини заболить пучка, а в матері сер
це» — «а child need only hurt ist finger 
tip for a mother’s heart to ache». Добре 
відтворена семантика та стилістично- 
функціональне звучання лексеми «ши
байголова» при перекладі оповідання 
М. Пригари «Козак Голота» висловом 
«this reckless one». Цікаво відтворено 
при перекладі цього ж оповідання зміст 
та образність приказки «козак не в ті
м’я битий: щось придумає» — «after all 
a Cossak always had his wits about him!». 
Дуже доречний у даному перекладі не-
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означений артикль, який надає вислову 
узагальнюючого характеру.

Для Марії Скрипник як перекладачки 
характерний постійний творчий пошук, 
удосконалення прийомів перекладу, не
задоволення зробленим. Ось як, наприк 
лад, звучать два її переклади (1960 і 
1971 років) рядків з Шевченкової «Ка
терини» «Бодай же вас, чорні брови, Ні
кому не мати, Коли за вас таке лихо 
Треба одбувати» —

Better that these brows so dark,
Should be owned by none,
When because of them such sorrow,
Such grief must be borne!

(I960)

Better that such dark-browed beauty.
Should be owned by none,
If because of it such sorrow,
Such grief must be bornel

(1971)

Якщо перший переклад хибує на буква
лізм, то пізніша інтерпретація адекват
но відтворює оригінал. Перекладачка, 
очевидно, усвідомила, що не можна пе
рекласти ці Шевченкові рядки слово за 
словом, бо метонімізм «чорні брови» як 
символ краси — надбання саме україн
ської символіки.

Як і в кожного навіть наймайстерні- 
шого перекладача, у М. Скрипник мож 
на знайти окремі кострубатості, буква- 
лізми, неточності. Однак їх дуже і дуже 
мало.

Марія Скрипник тепер у розквіті 
творчих сил. Подякуймо ж їй за все 
зроблене і побажаємо нових творчих ус
піхів.

Роксоляна ЗОРІВЧАК
Львів.

ФАКТИ —  ПОДІЇ — ЯВИЩА

Друге видання книжки Михайла Стельма
ха «Гуси-лебеді летять» в перекладі серб
ською мовою Іни Самоквич-Крстанович 
вийшло в популярній бібліотеці «Ластів 
ка» Сараєвського видавництва «Веселии 
Маслеша».

Першу премію IX Міжнародного конкур* 
су молодих артистів балету, який прохо
див цього літа у Варні, завоювала РаТса 
Хилько, балерина Київського академічного 
театру опери і балету імені Т. Г. Шевчен
ка. Нагорода київській актрисі була при
суджена за найкраще виконання партії 
Жізелі з однойменного балету А. Адана.

В польському журналі «Пшиязнь» (№ 28, 
1978 р.) вміщено інтерв'ю з Марією При- 
гарою, вшанованою званням «Заслужений

діяч польської культури» за багаторічну 
і плідну діяльність в галузі перекладу тво
рів польських письменників українською 
мовою. В перекладі Марії Пригари укра
їнський читач познайомився з творами 
Л. Ожешко, М. Конопніцької, Б. Пруса, 
Ю. Тувіма, В. Василевської.

У наступному номері «Пшиязні» надру
ковано добірку віршів Ліни Костенко в пе
рекладі Барбари Дохналік.

Цього року видавництво «Європа» (Буда
пешт, УНР) і видавництво «Карпати» (Уж
город, УРСР) здійснили видання роману 
Василя Земляка «Полковник Шиманський» 
в перекладі угорською мовою. Видання 
підготували: перекладачка Юдіт Шандор, 
редактор і автор післямови Пал Мішлеї, 
відповідальний редактор Шара Каріг.
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7 с е р п н я  1978  р . в  літ ній р е з и д е н ц ії  р и м с ь к и х  п ап  
К а с т е л ь -Г а н д о л ь ф о  н а  81  р о ц і п о м е р  г л а в а  кат о
л и ц ь к о ї  ц е р к в и  п а п а  П а в л о  V I, я к и й  п о с ід а в  п р о 
т ягом  гіят надц ят и  р о к ів  «а п о ст о л ьськ и й  прест ол». 
Д ж о в а н н і Баттіста М онт ін і —  так з в а в с я  в  м и р у  
н еб іж ч и к  —  р о з п о ч а в  с в о ю  ц е р к о в н у  к а р ’є р у  ват і
к а н с ь к и м  ди п л о м а т о м  і т ри вали й  ч ас  б у в  о д н и м  з  
п р о в ід н и х  к е р ів н и к ів  ст ат с-секрет аріат у (м ін іст ер
ства ін о зе м н и х  с п р а в  В а т ік а н у ).

У  в н ут р іш н іх  с п р а в а х  ц е р к в и  П а в л о  VI дот ри
м у в а в с я  ц ен т рист ського , так з в а н о г о  о б н о в л е н 
с ь к о го , к у р с у ,  з а  щ о з а з н а в а в  р із к и х  н а п а д о к  з  
б о к у  у л ь т р а к о н сер ва т и в н и х  елем ен т ів. Н е з в а ж а ю 
чи н а  п р и х и льн іст ь  д о  т р а д и ц ій н о ї а н т и р ево л ю ц ій -  
н о ї  докт ри н и  В а т ік а н у , в  с ф е р і м іж н а р о д н ій  в ін  
н е о д н о р а з о в о  в и с л о в л ю в а в с я  н а корист ь м и р у ,  
р о з з б р о є н н я ,  п оліт ики  с п ів іс н у в а н н я , з а  д іа л о г  з  
м аркси ст ам и , к о м ун іст а м и , атеїстами. Н е м а л о  з р о 
б и в  П а в л о  V I і д л я  н а л а го д ж е н н я  в ід н о с и н  з с о 
ц іал іст ич н им и  к р а їн а м и . Д е л е г а ц ія  В ат ік ан у б р а л а  
участ ь у  Н а р а д і  з  пит ань б е з п е к и  і сп івроб іт н и ц т ва  
в  Х е л ь с ін к і  і п ід п и с а л а  З а к л ю ч н и й  акт.

У  статті п р о ф е с о р а  Й о с и п а  Г р и г у л е в и ч а  д а н о  
корот ки й  н а р и с  д ія л ьн о ст і п а п и  П а в л а  V I в  с к л а д 
н и х  у м о в а х  к р и зи  к а т о л и ц ь к о ї ц е р к в и , щ о о с о б л и 
в о  п о с и л и л а с ь  в  ост анні р о к и .

Павло VI був обраний папою 21 червня 
1963 року, а 29 вересня вже повинна була роз
почати роботу друга сесія Другого Ватіканського 
Вселенського собору, скликаного ще за життя : 
за ініціативою папи Іоанна XXIII. Природно, що 
головною турботою новообраного папи була са
ме ця сесія. Адже від того, куди піде собор, 
якими будуть його рішення, залежало майбутнє 
католицької церкви, майбутнє папського пре
столу.

Доки знавці ватіканських справ міркували, 
як поведеться новий папа —  ще донедавна мон
сеньйор Монтіні архієпископ Міланський —  від

носно собору, у Ватікані за лаштунками йшла жорстока боротьба між двома ворогую
чими таборами —  обновленцями й інтегристами у соборних комісіях, де готува
лися основні документи («схеми»), в конгрегаціях, у кардинальській колегії та інших 
установах курії1 2 і ті й інші плели витончені інтриги, поширювали всілякі чутки та 
вигадували найрізноманітніші заяви й декларації з метою підірвати позиції против
ника. Інтегристи все ще утримували чимало ключових позицій, становлячи грізну силу 
як у курії, так і серед італійського єпископату, більшість якого будь-який відхід від 
традиційних догматичних позицій вважали поступкою комуністам.

Не таким було становище в церковних колах інших країн. Ніби прокинувшись від ба
гатовікової сплячки, чимало прелатів ФРН, Франції, Голландії, Бельгії й навіть Іспанії 
привселюдно заявляли, що церква —  її літургія, догматика й орієнтація потребують 
реформ, що вся церковна організація, особливо курія, вимагають перебудови й 
демократизації. Дехто відверто висловлювався за скасування догми непогрішності 
пали; за участь у конклаві, крім кардиналів, керівників національних єпископатів і 
католиків-мирян, вимагали ліквідації одіозної конгрегації таємної канцелярії (інкві
зиції) і не менш одіозного Індексу заборонених книг, уперше запровадженого 
1559 року папою Павлом IV.

Йосип ГРИГУЛЕВИЧ

ЙМПЛІЩЙ

КОМВЙНЬ

ватіканського
МЙЯТНИКЙ

1 Обновленці — прихильники нового курсу, проголошеного Ватіканом і скерованого 
на здійснення змін у структурі, політиці і доктринах католицької церкви з метою онов
лення і пристосування до сучасних умов. Інтегристи — прихильники тіснішого об’єд
нання національних католицьких організацій в країнах Європи з метою ще більшого під
порядкування їх владі Ватікану.

2 Курія — сукупність центральних установ для управління католицькою церквою.
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Ще сміливіше й рішучіше висловилися в цьому плані соборні отці країн «тре
тього світу». Вони докоряли церкві за тег що вона не є універсальною —  вселен
ською, а тільки західноєвропейсько-північноамериканською. Вони вимагали пропор- 
ціонального представництва в органах курії, засудження колоніалізму й расової дис
кримінації, реорганізації застарілої місіонерської служби.

Особливо були щедрі на радикальні висловлювання після першої сесії собору 
церковні ієрархи Латинської Америки, де з перемогою кубинської революції 
1959 року швидко розвивався революційний процес, який охопив ї широкі кола ві
руючих, чимало церковних діячів стали виступати з вимогами здійснення корінних 
соціальних перетворень як єдиного засобу, здатного припинити неминуче в про
тилежному випадку зростання комуністичного впливу.

Отже, з одного боку, церковники закликали до здійснення революційних пере
творень, з другого —  протиставляли їх соціальній революції, комунізму. В дійсності 
ж, у суперрадикальних міркуваннях церковних ієрархів усе було логічно. Справа 
полягала в тому, що під революційними перетвореннями вони розуміли досить 
обмежені реформи буржуазного характеру, які не виходили б за межі «Союзу ради 
прогресу», заснованого СШ А для «протидії кубинській революції». Куцість, обме
женість цих реформ була продемонстрована на прикладі горезвісної «революції в 
умовах свободи» демохристиянського уряду президента Фрея у Чілі (1964— 1970).

Природно, що обновленці країн Західної Європи і СШ А зовсім не виявляли 
«революційного» завзяття, подібно до їхніх латиноамериканських побратимів. У них 
були свої турботи. Вони вимагали скасування дріб'язкової куріалістської опіки, біль
шої свободи дій і автономії для національних єпископатів, сподіваючись таким чи
ном зміцнити свої зв'язки з правлячими колами своїх країн. Вони прагнули зблизи
тися із консервативними діячами інших культів на антикомуністичному грунті. В 
політиці вони посідали такі ж реакційні позиції, як й інтегристи, і зовсім не були 
зацікавлені в радикалізації церковних соціально-суспільних доктрин, подібно до їхніх 
побратимів з країн «третього світу».

Короткозорі ж інтегристи не зуміли використати ці суперечності в таборі об
новление для консолідації своїх позицій. Вони все ще сподівалися, що ключові 
позиції, які вони посідають у курії, дозволять їм спрямувати собор праворуч. Для 
їхніх поглядів був досить показовим виступ наприкінці серпня 1963 року в місті Ас- 
сізі (Італія) заступника кардинала Оттавіані на посту голови конгрегації таємної 
канцелярії монсеньйора П’єтро Паренті, який заявив: «Перша сесія собору розвору
шила осине гніздо всередині церкви і за її межами... Чимало зухвалих виступів зроб
лено в останній час проти римської курії і її догматизму, її жорстокості і, звичайно, 
найбільших нападок зазнала конгрегація священної канцелярії —  головний орган 
церкви. Ця зухвалість не турбує нас, але дає привід нагадати санкюлотам теології 
(прихильникам оновлення. —  Я. А), що їхнє нахабство —  дочка ілюзій. Вселенський 
собор не змінить лиця католицької, апостольської* римської церкви».

Переконаність інтегристів у тому, що собор усе залишить без змін, свідчила 
про те, наскільки вони відстали від життя. Павло VI —  політик, що звик мати справу 
і рахуватися з існуючими реальностями,—  міркував інакше. Звісно, він не хотів 
розвалу церкви, більше того, він прагнув усіляко уникнути його, але не шляхом 
обстоювання дособорних позицій, а шляхом розумних реформ. Одночасно він не 
збирався одразу поривати з впливовим інтегристським крилом. Більше того, він, 
втім, як і Іоанн XXIII, змушений був часом іти йому на поступки і навіть спиратися 
на нього в тих випадках, коли обновленці заходили, на його думку, надто вліво 
або забігали набагато вперед.

Такою була позиція Павла VI відносно внутріцерковних справ. Що ж стосуєть
ся зовнішньополітичних питань, то Павло VI досить послідовно висловлювався за 
політику миру і міжнародної розрядки. У цих питаннях він пішов ще далі, ніж 
Іоанн XXIII. Павло VI не лише вітав підписання Договору про заборону ядерних 
випробувань, до числа сигнаторіїв якого згодом приєднався й Ватікан, але й напра
вив головам «атомних» держав поздоровні телеграми. В телеграмі від 5 серпня 
1963 року на ім’я голови Ради Міністрів СРСР Павло VI писав так: «Підписання 
Договору про заборону ядерних випробувань глибоко схвилювало нас, оскільки 
ми вбачаємо в ньому доказ доброї волі, запоруку згоди і обіцянку більш безхмар
ного майбутнього, і це вітає наша душа, яка завжди прагне до добробуту людини. 
Разом із задоволенням, яке ми відчуваємо в зв'язку із здійсненням надії, що постає 
в усіх частинах світу, ми шлемо наші поздоровлення з приводу укладення договору, 
який приносить таке велике полегшення і є таким значним».

Слід підкреслити, що це було перше за 56 років існування Радянської влади 
дружнє послання римського понтифіка керівникові СРСР. Цей крок Павла Vl~ був
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схвально зустрінутий світовою громадською думкою, що виступає за остаточне по
долання згубних наслідків періоду «холодної війни».

Друга сесія собору відкрилася 29 вересня 1963 року. В своєму виступі на від
критті цієї сесії Павло VI поставив перед собором такі чотири завдання: він пови
нен глибоко вивчити стан церковних справ в усьому їхньому різноманітті; рефор
мувати і внутрішньо обновити церкву; сприяти єднанню християн і розпочати діалог 
із навколишнім світом.

Всі ці чотири завдання були співзвучні з програмою обновленців. Але в про
мові траплялися й пасажі, що нагадували часи Пія XII. Так, папа сказав про пере
слідування релігій в деяких частинах світу, що було сприйнято як поступка прибіч
никам «холодної війни». В той же час папа з’явився на собор не в тіарі, а в митрі, 
що нібито зрівнювало його з усіма соборними отцями і було жестом у бік об
новленців.

На другій сесії скасували присягу про нерозголошення соборних дебатів. Адже 
однаково зберігати таємницю про засідання, в яких брало участь 2500 соборних 
отців і сотні ватіканських чиновників, було фактично неможливо. Сесії належало 
обговорити п’ять різних «схем». Проекти «схем» викликали бурхливі суперечки між 
обновленцями й інтегристами. Останні безуспішно намагалися нав'язати собору осуд
ження комунізму. В середині жовтня конференція італійських єпископів, очолювана 
ультраправим кардиналом Сірі, прийняла документ, у якому повстала проти кому
ністів і комунізму. Цей документ був приурочений до чергових виборів у Італії. 
Сірі і його прибічники намагалися утворити в Італії правий блок —  від демохристи- 
ян до неофашистів, обновленці ж виступали за так званий центролівий блок, що 
включав би демохристиян, республіканців, правих і лівих соціалістів. Інтегристи 
прагнули заручитися підтримкою собору. Однак Павло VI і більшість соборних 
отців перешкодили їхнім маневрам. Вони розуміли, що прийняття антикомуністич
ної декларації змусило б залишити собор не тільки представників Руської право
славної церкви, що брали в ньому участь як спостерігачі, та отців із країн соціаліс
тичної співдружності, але й багатьох інших обновленців з інших регіонів світу.

Зазнали поразки інтегристи і в питанні про так звану «відповідальність євреїв за 
розп'яття Христа». Прихильники екуменізму1 виступали за зближення з усіма релі
гіями світу, включаючи іудейську, наполягали на вилученні з усіх церковних текстів 
звинувачувальних тирад на адресу євреїв.

Незважаючи на опозицію інтегристів, переважна більшість соборних отців висло
вилась за визнання безпідставності згаданих обвинувачень.

При обговоренні «схеми» «Про церкву» обновленці теж отримали переконливу 
перемогу. їхня пропозиція про поновлення інституту дияконату й зрівняння дияко
нів, яким дозволялося одружуватися і мати дітей, у правах із священиками, дістало 
підтримку 1588 соборних отців проти 325.

Більшістю голосів собор підтримав тезу обновленців про те, що верховною 
владою церкви є колегія єпископів разом з папою. Інтегристи ж твердили, що ця 
теза лімітує права папи як непогрішимого самодержця. За тезу обновленців про
голосувало 1808, проти —  336. В цілому ж, у порівнянні з першою сесією, де за 
обновленців голосувало 55 процентів учасників собору, цього разу за них голосу
вало 75 процентів і більше.

Палкі суперечки викликало положення про свободу совісті, що означало ви
знання права сповідувати будь-яку релігію або ж дотримуватися атеїстичних погля
дів. Хоча формально свобода совісті існує в усіх католицьких країнах, офіційно 
церква до собору вважала, що держава може дозволити сповідання лише «істинної» 
релігії —  католицької, решта ж культів, а тим більше атеїзм, проголошувалися по
милковими, шкідливими, караними. Однак, прагнучи налагодити взаємини з іншими 
культами й встановити діалог з невіруючими, церква не могла вже навіть теоретично 
засуджувати свободу совісті. І все ж інтегристи й далі настійно захищали виняткове 
право католицизму на існування. В цьому питанні вони зазнали рішучої поразки.

З точки ж зору результативності, однак, друга сесія собору виявилася такою ж 
малоефективною, як і перша. Хоча в перерві між ними керівництву вдалося звести 
70 основних «схем» до 17, на другій сесії, як і на першій, встигли апробувати тільки 
одну «схему» —- літургічну конституцію.

Що ж являла собою схема літургічної конституції після внесення до неї чис
ленних поправок! Головна новація полягала в праві здійснювати богослужіння не 
латиною, а місцевими мовами, на чому наполягали обновленці. Було також спро
щено процедуру богослужіння, скорочено число колінопреклонінь. Ці та інші зміни 
скоротили час богослужіння наполовину. Було змінено назву таїнства передсмерт

1 Екуменізм — рух за об'єднання християнських церков.
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ного відпущення гріхів, що відстрашувало багатьох віруючих, на таїнство відпущення 
гріхів хворим. Собор, крім того, рекомендував надалі будувати католицькі храми 
у «функціональному стилі» без надмірної розкоші й прикрашення, що викликало 
осуд у віруючих.

Павло VI не брав безпосередньої участі в другій сесії собору, він керував 
нею із-за лаштунків. І хоча відкрито не засуджував інтегристів, все свідчило про те, 
що його симпатії на боці обновленської більшості. Йдучи їм назустріч, він пообіцяв 
реформувати курію, зробити її більш космополітичною, вселенською (бо доти пе
реважна більшість кардиналів і службовців Ватіканської курії були італійці, наді
лити більшими правами місцеві єпископати. В той же час на відміну від дій папи 
Іоанна XXIII кардинал Міланський Мбнтіні був прихильником не різких або ради
кальних змін, а поміркованих і поступових. Павло VI хотів іти в ногу з часом, але 
не пришвидшуючи крок, не випереджаючи події, не вириваючись уперед. Його 
симпатії були на боці поміркованих обновленців, переважно представників церков
ної ієрархії розвинутих капіталістичних країн, що були і лишаються тією «скелею» 
св. Петра, на якій все ще тримається католицизм, незважаючи на свій вселенський 
характер.

Між другою і третьою сесіями собору, яка мала розпочати свою роботу у ве
ресні 1964 року, привернули увагу громадськості дві події: поїздки Павла VI в 
Єрусалим і енцикліка «Ecdesiam suam» («Своїй церкві») —  перший програмний 
документ його понтифікату.

Монтіні на відміну від свого попередника, до вступу на папський престол 
порівняно мало їздив по білому світу. Він побував у США, Бразілії й Малі. Проте 
вже як Павло VI він не тільки стане першим сучасним папою, що виїхав за межі 
Італії, але й відвідає чимало країн і майже всі континенти. За 15 років свого понти
фікату Павло VI подолав у літаку шлях понад 133 тисячі кілометрів. Він відвідав, 
крім Єрусалима, Бомбей, Нью-Йорк, де 1965 року виступив з промовою на Асамб
леї ООН і зустрівся з президентом Джонсоном. Побував у Португалії, в Туреччині 
й Колумбії. У 1969 році папа відвідав Женеву і зробив візити Міжнародній органі
зації праці й Всесвітній раді церков, наступного року —  Гонконг, Джакарту і Манілу. 
В столиці Філіппін на нього здійснив замах хворий болівійський художник на пріз
вище Мендоса. Мабуть, остання обставина і літній вік стали причиною того, що 
більше Павло VI не виїздив за межі Італії.

Про свій намір відвідати Єрусалим папа повідомив, виступаючи на закритті 
другої сесії собору. Тоді одна частина Єрусалима перебувала під контролем Ізраї
лю, друга належала Йорданії.

Яку мету переслідував Павло VI цим візитом! Судячи з коментарів преси, 
вирушаючи в «святі місця», де до нього не побував жоден папа, Монтіні, з одного 
бокуг прагнув налагодити прямі зв'язки з арабами, а с другого —  з євреями: він
збирався завірити в симпатіях церкви арабів, серед яких «реабілітація» євреїв собо
ром викликала суперечливі почуття, а також запевнити в дружніх почуттях євреїв, що 
ревниво ставилися до флірту католицької церкви з арабами.

Крім того, Павло VI сподівався, що ця поїздка дозволить йому зустрітися з 
православним патріархом Константинопольським і переконати його, якщо не приєд
натися до католицької церкви, то в усякому разі встановити з нею тісніші відноси
ни. Хоча Константинопольський патріарх уже давно не мав свого попереднього впли
ву,— тепер навіть грецька православна церква лише формально підпорядкована 
йому, —  Павло VI сподівався, що тісний контакт з таким діячем надасть відповідної 
ваги екуменістичним прагненням католицизму.

Однак цим честолюбним надіям Павла VI не судилося справдитися. Його по
їздка в святі місця, крім короткочасної сенсації, не принесла якихось відчутніших 
результатів.

Що ж стосується енцикліки «Ecdesiam suam», то вона привернула загальну 
увагу, бо, являючись першим програмним документом нового понтифікату, 
до певної міри визначала не тільки подальший хід собору, але й ту політику, яку 
мав намір здійснювати в найближчому майбутньому Павло VI.

Енцикліка була опублікована 10 серпня 1964 року, тобто за місяць до відкрит
тя третьої сесії Другого Вселенського собору. її головна тема —  діалог католицької 
церкви із зовнішнім світом, форми й межі цього діалогу, зокрема по відношенню 
до атеїстів, термін, що в подібних документах означає комуністів.

Павло VI категорично заявляв у енцикліці, що «церкві необхідно вступати в 
діалог із світом, в якому вона живе». Мета діалогу —  не досягнення компромісу 
або взаємноприйнятої програми дій в інтересах, наприклад, забезпечення загаль
ного миру або соціальних змін на користь широких мас трудящих, як трактують 
діалог комуністи, а пропаганда католицького світогляду, католицьких «істин» у колах,
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яким такі істини чужі або неприйнятні. Діалог, згідно з енциклікою,—  це шлях до 
навернення в католицтво некатолицького світу.

Запровадивши цей принцип, Павло VI далі пояснює, що для досягнення цієї 
мети «необхідно підійти до нього (некатолицького світу) і вступити з ним у бесіду», 
але без анафем і осудів, як це намагалася робити церква протягом майже всієї 
своєї багатовікової історії. «Подібна форма взаємин,—  сказано в енцикліці,—  свід
чить про намір того, хто збуджує діалог, дотримуватися поштивості, дружності й 
доброзичливості; ця форма виключає упередженість, осуд, зневажливість оберненої 
в упередженість полеміки, відкидає марні повчання. Якщо подібний діалог і не 
розрахований на негайне навернення співбесідника, він шукає, однак, лише блага 
для співбесідника і прагне схилити його самого і його почуття та переконання до 
повнішого спілкування». В іншому місці енцикліки сказано, що «дружності належить 
бути кліматом діалогу».

Однак енцикліка попереджає віруючих, що поворот церкви до політики діа
логу, а отже,—  до контактів з інакомислячими, криє в собі різні небезпеки. Діалог 
може привести католиків до поступок у питаннях віри, до неприпустимого відходу 
від католицьких принципів, більш того —  до переходу на точку зору, що суперечить 
істині, як її розуміють послідовники католицизму. А це вже неприпустимо, зазна
чає папа і пояснює: «Діалог наш не може призвести до послаблення по відношенню 
до зобов’язань, які накладає наша віра».

Отже, діалог —  так, але ніяких відхилень від традиційних позицій церкви, 
ніяких поступок віруючим інших культів. Але чи не перетвориться такий діалог, якщо 
кожна сторона буде непохитно дотримуватися свого кредо, на розмову глухих! 
Розуміючи, що це буде саме так, Павло VI висловив надію, що собор більш де
тально розгляне це питання, а церковні власті вдаватимуться в майбутньому «час 
від часу до розумних заходів, щоб відзначати певні межі, вказувати напрями і 
пропонувати різні форми діалогу, живого і благодійного з метою постійного його 
пожвавлення».

За словами Павла VI, у «неозорій окружності, в центрі якої стоїть церква,—  
перебуває багато, на жаль, людей, що не сповідують ніякої релігії і навіть, як ві
домо нам, чимало з них у різних іпостасях проголошують себе атеїстами. Знаємо 
ми ще й те, що деякі люди відкрито сповідують безбожність і стають у цій галузі 
діячами якоїсь програми виховання людської і політичної поведінки в наївному, але 
згубному переконанні, ніби звільняють людину від хибних і застарілих уявлень про 
життя і світ, заміняючи їх, за їхніми словами, науковим світоглядом, згідним з ви
могами сучасного прогресу».

«Це —  найсерйозніше явище нашої епохи», —  визнає Павло VI. Але слідом за 
цим і всупереч логіці папа римський твердить, що «гіпотеза діалогу» з атеїстами 
«стає важкоздійсненною, щоб не сказати неможливою». Не тому, що церква проти 
такого діалогу, а тому, що атеїсти через свій атеїзм «відмовляються» начебто від 
діалогу з церквою.

Але ж комуністи завжди виступали за діалог з віруючими, з церкою, вважали 
і вважають, що, незалежно від філософських відмінностей, віруючі й невіруючі 
можуть не тільки разом боротися проти загрози війни, імперіалізму, капіталістичної 
експлуатації, але й будувати нове, безкласове, соціалістичне суспільство. В енцикліці 
ця позиція комуністів ігнорується повністю. Виявляється, атеїсти, заперечуючи бога, 
тим самим роблять неможливим діалог з віруючими, «відмовляються» від нього.

Павло VI заявляв про свою рішучу незгоду з атеїзмом. І в цьому нема нічого 
дивного, більш того —  було б дивно, якби папа римський схвалив атеїстичний світо
гляд. На таких позиціях стояли і попередні понтифіки і, цілком очевидно, стояти
муть і надалі. Дійсно, релігія і атеїзм —  два полюси, що взаємно виключають один 
одного, але з цього зовсім не витікає, що віруючі й атеїсти розділені непрохідним 
ровом або барикадою. Водорозділ у суспільстві робиться не за релігійним принци
пом, як у середні віки, а за класовим. Серед трудящих, а їх абсолютна більшість 
у суспільстві, є віруючі й атеїсти, але їхні класові цілі єдині, і ті й ті в однаковій 
мірі зацікавлені в соціальній справедливості, в мирі, в матеріальному і духовному, 
культурному і науковому прогресі людства. В той же час і серед капіталістів є вірую
чі і невіруючі, хоча серед останніх навряд чи знайдуться послідовники «атеїстичного 
комунізму». Навряд чи були віруючими Муссоліні, Гітлер, Гіммлер, Розенберг та 
інші ідеологи фашизму і нацизму, однак, з подібними сказати б «атеїстами» чимало 
церковних ієрархів не тільки співробітничали, але й схилялися перед ними. Можна 
було б навести чимало прикладів тісного співробітництва церковників з буржуазни
ми діячами, що не відзначаються релігійним благочестям. Отже, не просто про 
атеїзм, мабуть, ідеться, коли вживають цей термін у церковних документах, а про 
комунізм і комуністів.
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І все-таки папський документ закінчується нагадуванням про незмінність док
трин і мінливість рухів, що наслідують їх, —  положенням, висунутим Іоанном XXIII в 
енцикліці «Мир на землі». Виходячи з нього, Павло VI висловлював надію, що заз
начені рухи «коли-небудь нав'яжуть з церквою позитивний діалог».

Дійсно, мине лише кілька місяців після публікації енцикліки, як той-таки Пав
ло VI створить у системі римської курії спеціальний секретаріат (міністерство) у спра
вах невіруючих, доручивши йому фактично здійснювати контакти (діалог) з атеїстами в 
інтересах загального миру.

Забігаючи наперед, скажемо, що на перших порах секретаріат розвинув над
звичайно активну діяльність. У 1971 році в ньому вже нараховувалося 18 націо
нальних секретаріатів —  сім в Європі, один в Африці, три в Азії, один в Океанії, 
сім в Америці. Крім того, в 20 інших країнах були представники секретаріату. На 
практиці діяльність цієї установи виявилася більше в прагненні підкорити контролю 
діалог католиків з невіруючими, ніж сприяти його максимальному розвиткові. І все- 
таки створення секретаріату в справах невіруючих відіграло певну позитивну роль 
у подоланні традиційних для церкви забобонів по відношенню до невіруючих.

Четверта і остання сесія собору засідала з 14 вересня до 7 грудня 1965 року. 
Хоча собор уже давно перестав бути сенсацією для буржуазної преси, його остання 
сесія все ж привернула до себе велику увагу: адже на ній вирішувалися всі спірні 
питання, що поділяли собор на два ворогуючі табори. Як і слід було чекати, ця 
сесія завершилася перемогою обновленців, хоча вони і змушені були зробити чи
мало поступок консервативній меншості.

Четверта сесія схвалила декларацію «Про релігійну свободу», яка фактично є 
визнанням церквою принципу свободи совісті, а точніше —  права кожної людини 
дотримуватися будь-яких релігійних переконань або ніяких, тобто атеїстичних 
поглядів.

Найбільше суперечок і розбіжностей викликала пастирська конституція «Про 
церкву в сучасному світі», або так звана «13-а схема». Вона обговорювалася на 
попередніх сесіях, неодноразово допрацьовувалася в комісіях, узгоджувалася Пав
лом VI. Цей документ є нібито програмою церкви, в ньому викладено точку зору 
церкви на найгостріші проблеми сучасності. Прийнятий собором текст в основному 
відбиває позиції Іоанна XXIII. Але є й деякі нові елементи. Так, у розділах цього 
документа, присвячених аналізові атеїзму, говориться, що його поширенню, яке 
досі приписувалося лише підступам диявола, «можуть сприяти і самі віруючі че
рез те, що вони занедбали поглиблення власної віри або через те, що вони дали 
неправильне уявлення про віровчення або ж у наслідок прогріхів у своєму власному 
релігійному, моральному та громадському житті». Головне ж у цьому документі 
полягає в тому, що церква вперше визнала не лише необхідність діалогу між ві
руючими та невіруючими, але й співробітництво між ними в досягненні більш 
справедливих умов життя людини, співробітництво, якого завжди домагалися кому
ністи як у країнах перемігшого соціалізму, так і в капіталістичних країнах. У зазна
ченому документі ця думка сформульована таким чином: «Рішуче відкидаючи ате
їзм, церква, однак, щиро визнає, що всі люди —  віруючі і невіруючі —  повинні 
сприяти правильному будівництву цього світу, в якому вони всі разом живуть, а це, 
звичайно, неможливо без широкого і розважливого діалогу». Ця формула була 
кроком уперед у порівнянні з тактикою діалогу, викладеною в енцикліці «Своїй 
церкві».

В документі зафіксовано певний відступ від традиційної точки зору на при
ватну власність як на священний інститут. Конституція вперше визнає законність не 
тільки приватної власності, але і державної та громадської, припускаючи передачу 
приватної власності в руки держави за «справедливу компенсацію». Враховуючи, що 
сьогодні цей принцип визнають навіть буржуазні держави, його апробація собором 
не викликає подиву. У відношенні ж трактування соціальних питань конституція не 
виходить за рамки буржуазного реформізму, хоча підкреслюється, що церква не 
вважає себе зв’язаною з будь-якою політичною, економічною або соціальною 
системою, читай —  з капіталізмом.

У схвленій собором «13-й схемі» засуджується війна, гонка озброєнь, засто
сування атомної зброї і висувається як одне з найголовніших завдань людства —  
забезпечення миру на землі. В такому ж дусі виступив Павло VI на сесії ООН  
у Нью-Йорку.

Одним із найзначніших актів, що витікали з результатів Другого Вселенсько
го собору, була реорганізація найбільш одіозної ватіканської установи, бастіону ін- 
тегристів —  конгрегації священної таємної канцелярії (інквізиції. —  Р е д .\ , очолюваної 
кардиналом Оттавіамі, головним опонентом обновленців на соборі. Ще 18 листо
пада в своєму виступі на четвертій сесії Павло VI обіцяв реорганізувати курію. «І
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щоб наші слова не звучали бездоказово,—  заявив папа,—  ми можемо повідомити, 
що найближчим часом буде опублікований статут святого трибуналу». Дійсно, в день 
закриття собору, 7 грудня 1965 року, було опубліковано папський декрет «Integral 
servandae», що змінив назву св. трибуналу на священну конгрегацію з питань віро
вчення, причому вона позбавлялася титулу «верховної». 14 червня 1966 року було 
скасовано Індекс заборонених книг/ чим фактично скасовувалася церковна цензу
ра 8 січня 1968 року Оттавіані був змушений, нарешті, подати у відставку, на 
його місце призначений югославський кардинал Франсіск Сепер з титулом префекта, 
яким раніше був сам папа. Оттавіані ж вважався його заступником. У 1975 році, 
згідно з новим положенням про кардинальську колегію, що позбавляло кардиналів, 
які досягли 80-річного віку, права голосу в кардинальській колегії, Оттавіані був 
виключений з цього вищого органу католицької церкви. За рік він помер. Так, по
збавлений всіх посад і звань, закінчив свою церковну кар’єру головний ідеолог ін- 
гегристів на соборі, що сам себе іменував «першим жандармом» католицької 
церкви.

Із завершенням Другого Ватіканського собору боротьба між обновленцями І 
інтегристами перемістилася з Рима в національні єпископати. Прихильники реформ, 
спираючись на соборні рішення, прагнули витіснити зі своїх посад інтегристів, які 
в свою чергу не шкодували чорної фарби, щоб заплямувати обновленців, звинува
чуючи їх у сповзанні до всіляких єресей та передрікаючи загибель католицизму, 
якщо рішення собору здійсняться.

Особливо гострі конфлікти серед церковників відбувалися в країнах Латин
ської Америки, де слідом за перемогою кубинської революції в 1959 році все 
ширші маси трудящих, студентства, середніх верств вливалися в антиімперіалістичний 
і антиолігархічний рух. Повсюди дебатувалися плани революційних перетворень, 
структурних реформ, виникали радикальні рухи і партизанські загони.

Політична атмосфера була насичена революційними вибухами. Отож чи слід 
дивуватися, що ідеї національно-визвольної боротьби знайшли відгук і серед духо
венства, в якого під впливом собору пробудився активний інтерес до соціальних 
перетворень.

Чимало католицьких діячів поспішали приєднатися до радикалів, побоюючись 
у протилежному випадку «не встигнути на автобус», залишитися за бортом подій, 
позбутися впливу на паству. Бразільський архієпископ Елдер Камара, послідовник 
Павла VI, писав незабаром після собору: «Настане день, коли маси Латинської 
Америки з нами чи без нас або проти нас —  прозріють. І коли настане цей день, 
горе спіткає християнство, якщо в масах складеться враження, що їхнє важке стано
вище є наслідком того, що християнство було заодно з багатими й імущими».

В церковних колах заговорили про «теологію революції», про «теологію виз
волення» і навіть про «теологію партизанської боротьби». В країнах Латинської 
Америки стали з'являтися революційні священики, що закликали боротися з реак
цією й імперіалізмом не тільки листівками, але й зброєю. У лютому 1966 року вони 
отримали свого першого мученика: в Колумбії в збройній сутичці з військами заги
нув відомий колумбійський священик-революціонер, що перейшов у партизани, 
Каміло Торрес.

Навіть праві клерикали, на зразок лідера чілійських християнських демократів 
Едуардо Фрея, обіцяли здійснити революцію, правда в «умовах свободи», в інтересах 
капіталістів, але все-таки революцію. Саме під таким гаслом у 1964 році в Чілі 
вперше в Латинській Америці отримала перемогу демохристиянська партія, і її лідер 
Фрей став президентом.

Хоча Фрей протиставляв себе, свою «революцію в умовах свободи» Фіделеві 
Кастро, кубинській революції, —  Павло VI, наслідуючи приклад свого попередника 
Іоанна XXIII, продовжував зміцнювати відносини з революційною Кубою. Його пред
ставник у Гавані, монсеньйор Чезаре Дзаккі, публічно підкреслював, що «відносини 
між кубинським урядом і церквою дуже дружні», що «церква визнала зміни на 
Кубі і повинна до них пристосуватися», що «католик може бути революціонером». 
Досить симптоматично, що Павло VI звів його в єпископське звання і призначив 
нунцієм на Кубі.

За розвитком подій у Латинській Америці пильно слідкувала курія, адже в 
цьому регіоні живе майже половина католиків світу. Саме під впливом цих подій 
було написано енцикліку «Populorum progression —  «Розвиток народів», опубліковану 
23 березня 1967 року.

Незважаючи на те, що енцикліка «Розвиток народів», згідно з традиціями, по
силалася на попередні соціальні документи папства, повторюючи їх основні поло- 1

1 В 1975 році цензуру було поновлено для писань служителів церкви.
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ження, вона, однак, висувала і цілий ряд нових формулювань, що відрізнялися від 
попередніх реакційних настанов церкви.

Енцикліка починається з констатації того факту, що нині «соціальне питання 
набуло світових розмірів». У ній сказано: «Живе занепокоєння, яке оволоділо бідни
ми класами в країнах, що розвиваються, тепер охоплює вже бідноту країн, народне 
господарство яких грунтується майже виключно на аграрній базі, селяни-землероби 
приходять до усвідомлення своєї незаслуженої нужденності. В той час, як у деяких 
країнах привілейовані олігархії втішаються плодами витонченої цивілізації, решта на
селення —  в бідності й розрізненості —  позбавлена майже всілякої можливості осо
бистої ініціативи й доступу до відповідальної роботи і нидіє в умовах життя і праці, 
негідних людської особистості».

Церква, сказано в енцикліці, вважає таке становище надзвичайно небезпечним, 
бо воно може призвести до перемоги «тоталітарних ідеологій»,— очевидний натяк на 
комунізм, Енцикліка попереджає: «Серед такого розбрату стає все сильнішою спо
куса, яка може завести в бік багатообіцяючих ідеологій, що викликають фатальні 
ілюзії. Хто не бачить небезпеки, яка випливає з цього стану речей: реакції у вигляді 
народних заворушень, уособиці, заколоти, повстання і постійне сповзання вниз до 
тоталітарних ідеологій!»

Де ж вихід! Вихід у розвиткові «бідних» країн, які енцикліка протиставляє 
«багатим» країнам. «Розвиток —  це нове ім'я миру», —  проголошує Павло VI.

Як же забезпечити розвиток у відсталих, колишніх колоніальних або залежних 
країнах! Енцикліка визнає, що цього можна домогтися тільки шляхом здійснення 
корінних перетворень, у тому числі аграрною реформою. Але оскільки аграрна ре
форма передбачає націоналізацію або конфіскацію земельної власності чи приму
совий її перерозподіл, то енцикліка змушена більш рішуче, ніж це було в тексті 
конституції «Церква в сучасному світі», прийнятій собором, відійти від принципу 
святості інституту приватної власності. Вона проголошує, що «приватна власність 
зовсім ні для кого не є безумовним і абсолютним правом. Ніхто не має ніяких під
став присвоювати у своє виключне користування те, що перевищує його потреби, 
в той час, як інші відчувають нестачу вже в найнеобхіднішому...»

Засуджуючи «революційне повстання» під приводом, що воно нібито породжує 
нові «несправедливості», Павло VI робить істотне застереження. Він припускає за
конність революційного повстання «проти явної і тривалої тиранії, що грубо зазіхає 
на основні права людської особистості і значною мірою завдає шкоди загальному 
благу країни». Застереження це мало важливе принципове значення, бо вперше 
голова католицької церкви говорив про законність революційного скинення тира
нічних режимів. Це положення мало пряме відношення до Латинської Америки 
де подібні режими, підтримувані правлячими колами США, перебували при влад1 
в багатьох країнах.

Енцикліка засуджувала «інтернаціональний імперіалізм грошей», націоналізм 
расизм, закликала католиків співробітничати з усіма людьми доброї волі без будь 
яких винятків. Разом з тим, вона знову піддавала анафемі «матеріалістичну й ате 
їстичну філософії».

«Нехай нас зрозуміють правильно, —  підсумовував Павло VI, —  теперішня ситуа 
ція повинна розглядатися зі сміливою рішучістю. З пов’язаною з нею несправедли
вістю слід боротися і перемагати її. Розвиток вимагає сміливих, глибоко оновлюю 
чих старий устрій життя перетворень. Спішні реформи необхідно розпочати, не 
відкладаючи».

Адресатів енцикліки легко було розпізнати: це були правлячі класи Латинсько 
Америки, а точніше латиноамериканська олігархія, яку Павло VI закликав «випусти
ти пару з котла», якщо вона хоче врятувати себе від революції. Багато в чому ен
цикліка «Розвиток народів» нагадувала програму «Союзу ради прогресу», висунуту 
правлячими колами США на противагу кубинській революції, а також виборчу плат
форму чілійської демохристиянської партії, що обіцяла здійснити «революцію в 
умовах свободи».

І все-таки, враховуючи, що під енциклікою стояв підпис папи Павла VI, в като
лицьких колах вона справила враження вибуху. Реакціонери зустріли її в штики. 
Обновленці ж не приховували свого захвату. Ще більший ентузіазм вона викликала 
серед лівонастроєних католиків. Із розумінням поставилися до енцикліки комуніс
тичні партії католицьких країн Західної Європи і Латинської Америки.

Політбюро ЦК Французької комуністичної партії прийняло спеціальну поста
нову з приводу енцикліки «Розвиток народів», відзначивши, зокрема, що вона від
криває нові «можливості діалогу між комуністами і християнами, діалогу, до якого 
Французька комуністична партія невтомно закликає вже протягом ЗО років». Пози
тивні сторони енцикліки були відзначені і в журналі «Проблемы мира и социализ-
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ма». Повний її текст було опубліковано в пресі революційної Куби і багатьох інших 
країн.

У країнах Латинської Америки, де швидко зростав «Рух ім. Каміло Торреса» —  
послідовників колумбійського священика-партизана, —  революційно настроєні слу
жителі церкви взяли на озброєння енцикліку «Розвиток народів» у своїй боротьбі 
з реакційною частиною духовенства.

Один з них —  панамський священик Карлос Перес Еррера організував у Панамі 
рух «Популорум прогресіо». В декларації цього руху викривалася підступна діяль
ність імперіалізму США в країнах Латинської Америки і проголошувалось, «що 
реакційне насильство можна подолати лише революційним насильством». Деклара
ція закликала католиків до співробітництва із усіма антиімперіалістичними народними 
рухами. «Це співробітництво, —  підкреслювалося в декларації, —  повинно здійснюва
тися в дусі великодушності, довіри, лояльності і надії. Таким повинен бути справж
ній зміст діалогу між християнами і марксистами, віруючими і невіруючими, офі
ційно розпочатого католицькою церквою, починаючи з Другого Ватіканського 
собору».

У січні 1968 року в місті Панама відбулася національна зустріч учасників руху 
«Популором прогресіо». 56 делегатів прийняли звернення до «братів панамців» із 
закликом боротися —  кожен тими засобами, які йому підказує совість, —  за інтереси 
народу.

В інших країнах Латинської Америки теж з’явилися радикально настроєні свя
щеники, діяльність яких викликала чимале занепокоєння як в урядових сферах кра
їн, так і в пов’язаних з ними імперіалістичних колах. Саме в цих колах усе частіше 
повторювалося питання: чи не випустив, бува, Павло VI, затвердивши рішення Дру
гого Ватіканського собору і видавши енцикліку «Популорум прогресіо», —  револю
ційного джина з пляшки, який замість того, щоб відсунути, наблизить тріумф ко
мунізму!

У серпні 1968 року в столиці Колумбії Боготі мав відбутися черговий міжна
родний євхаристичний1 конгрес, а в Медельїні, також колумбійському місті, друга 
конференція Латиноамериканської єпископальної ради (СЕЛАМ), що об'єднала на
ціональні єпископальні конференції континенту. Передбачалося також, що конферен
ція застосує рішення собору до країн Латинської Америки. Створений ще за ініціа
тивою Пія XII в 1956 році СЕЛАМ початково повинен був координувати діяльність 
латиноамериканських церковників і католиків у боротьбі проти чотирьох «лих»: 
комунізму, протестантизму, секуляризму і спіритизму2. Однак керівники Ради, се
ред них бразільський архієпископ Елдер Камара, виявилися на соборі в числі най- 
радикальніших обновленців. У пресі широко дебатувалися проекти документів, під
готованих для конференції в Медельїні: їхній зміст був спрямований не стільки 
проти згаданих вище чотирьох «лих», скільки проти олігархії й імперіалізму.

На початку травня 1968 року Павло VI оголосив, що має намір відвідати 
Колумбію в дні, коли там засідатиме євхаристичний конгрес і конференція СЕЛАМ. 
Звістка про наступний візит голови католицької церкви в Латинську Америку ще 
більше сколихнула і без того бурхливі церковні води цього континенту.

20 червня 1968 року було опубліковано лист латиноамериканських священи
ків, звернений до учасників Меделянської конференції. Його підписали 920 свя
щеників. Автори листа засуджували насильство експлуататорівя і виправдовували 
насильство експлуатованих. Вони вказували на грабіжницьку по відношенню до 
народів Латинської Америки політику імперіалізму, як на один з проявів реакцій
ного насильства. Нині чимало людей, в тому числі й християнські діячі, писали 
священики, вважають, що визволитися від пануючої системи гніту й насильства 
можна, лише застосувавши революційне насильство. Але якщо церква засудить таке 
насильство, вона ще раз покаже себе «опіумом для народу» і служницею тих, хто 
протягом століть застосовував насильство, експлуатацію і гноблення, породжуючи 
голод, неосвіченість і злидні.

Служителі церкви вимагали, щоб наступна конференція єпископів у Медельїні 
проголосила право народів на законний захист і визнала насильство пригноблених, 
які змушені вдаватися до нього в інтересах свого визволення, —  справедливим, а 
насильство гнобителів —  несправедливим.

Ще рішучішим за своїм змістом був «Відкритий лист латиноамериканських 
трудящих Павлу VI», підписаний членами бюро Латиноамериканської конференції

1 Євхаристія — причащання, при відправленні якого віруючі, згідно з християн
ським вченням, прилучаються до Христа й тим самим звільняються від гріхів.

2 Секуляризм — перетворення церковної влади на світську. Спіритизм — вид на
родного католицизму з домішками елементів африканських культів, дістав поширення в 
Бразілії після другої світової війни.
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християнських профспілок (КЛАСК) і членами бюро Латиноамериканської селянської 
федерації (ФКА), що також близько стоїть до католицького профспілкового руху.

«Ми знаємо, —  писали автори «Відкритого листа», —  в чому полягають глибокі 
причини, що примушують Тебе 1 відвідати наш континент. Але будь напоготові, брате 
Павло! Релігія й церква постійно використовувалися в Латинській Америці для по
силення і виправдання несправедливості, гноблення, репресій, експлуатації, переслі
дувань, убивств неімущих».

Закінчуючи свій лист, католицькі синдикалісти зазначали, що власть імущі, екс
плуататори, поміщики, капіталісти добровільно не віддадуть трудящим свої позиції. 
Більш того, минуле Латинської Америки свідчить про те, що ці реакційні сили теро
ром, насильством завжди намагалися запобігти будь-яким змінам на користь народу.

З відкритим листом до папи звернувся Колумбійський прелат Герман Гусман 
Кампос, що тісно співробітничав з Каміло Торресом. Такий же лист до голови ка
толицької церкви опублікувала мати Каміло Торреса. Як же реагував римський пон- 
тифік на ці та подібні звернення та послання, що передували його візиту! Він 
мовчав. Усім було ясно, що відповість він у Колумбії. Але якою буде ця відповідь, 
ніхто з точністю не міг передбачити. Ліві католики, «бунтівні» церковники сподіва
лися, що Павло VI підтримає їхню точку зору, засудить насильство експлуататорів. 
Реакціонери, консерватори розраховували, що папа накладе анафему на бунтівни
ків у рясах, стане на бік «добропорядних» католиків.

Колумбійські власті старанно підготувалися, щоб гідним чином зустріти не
звичайного гостя. У столиці пофарбували фасади будинків, спорудили урочисті арки, 
полагодили бруківку. Все це коштувало платникам податків 10 мільйонів доларів. 
Із столиці були вивезені жінки легкої поведінки та тисячі безпритульних дітей і 
жебраків. Ці знедолені не повинні ображати своїм непристойним виглядом очі свя
того отця. Газети писали, що Павло VI виявився «кращим мером» Боготи.

Крім того, до столиці було стягнуто* з усієї країни поліцейські сили і військо 
загальною кількістю 35 тисяч чоловік. Найбойовіший генерал колумбійської армії, 
Хаїме Фахардо Піноон, був призначений губернатором євхаристичної території, яка 
стала подібна, за свідченням зарубіжних кореспондентів, на обложений противни
ком військовий табір.

22 серпня 1968 року білий літак папи Павла VI приземлився на столичному 
аеродромі «Ельдорадо». Папу зустріли президент, міністри, церковні ієрархи і, 
звісно, натовпи людей. Папа вийшов з літака, впав ниць, поцілував землю, підвівся 
і сказав у мікрофон: «Провидіння виявило нам честь бути першим понтифіком, що 
прибув на цю благородну землю, на цей християнський континент, де було спо
руджено хрест на андських висотах2 і на перехрестях старих доріг чібча і майя, 
ацтеків і гуарані».

Далі все пішло за заздалегідь розробленим сценарієм. Газети повідомляли, 
що папа обмінявся рукостисканням з популярним тореодором Маноло Мартінесом, 
потім відвідав дім одного бідняка, в якого випив чашку кави, та інші подібні «сен
сації», за допомогою яких високий гість намагався здобути собі популярність.

23 серпня Павло VI зустрівся з селянами поблизу Боготи, на полі, названому 
ім’ям св. Йосипа —  церковного патрона робітників. Там він мав виголосити промо
ву. На полі зібралося кілька десятків тисяч колумбійських селян. Були присутні та
кож селянські делегації з інших латиноамериканських республік. Поле прикрашало 
гігантських розмірів полотнище з гаслом: «Земля повинна належати тим, хто її 
обробляє».

А що ж сказав Павло VI селянам та й не тільки їм, а й усім народам Латин
ської Америки, що слухали його слова!

В промові, виголошеній іспанською мовою, Павло VI визнав, що селяни живуть 
у злиднях, що вони свідомі своїх нужд і своїх страждань і, як багато інших у цьому 
світі, відмовляються вічно терпіти такі умови життя і шукають засобів змінити їх. 
Церква ладна захистити їхні права. Але...

«Дозвольте мені, улюблені брати, повідати, що вам притаманне блаженство 
євангельської бідності. Прагнучи всіма засобами забезпечити вам більш щедрий і 
легкий хліб, ми одночасно нагадуємо, що людина живе не хлібом єдиним. Ми всі 
потребуємо іншого виду хліба —  хліба духовного, це означає —  релігії, віри, божест
венного милосердя.

І скажемо більше: те, що ви живете в умовах нужди, допоможе вам легше 
досягти царства небесного, тобто вищих і вічних благ, якщо ви ці умови зноситимете 
з терпінням і вірою в Христа».

1 Згідно з традицією євангельських послань, лист адресовано «брату Павлу», авто
ри звертаються до нього на «ти».

2 йдеться про статую Христа в Бразілії.
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Французький журналіст Ален Гербран, що слухав папу, писав у своєму комен
тарі на його виступ: «З вуст свого верховного пастиря стадо овечок дізналося, що 
їхні злидні —■ це багатство, їхня агонія —  блаженство, їхнє обурення — ■ гріховне і не 
повинно перетворитися на насильство і що іншого насильства (якому вони піддаються 
з боку експлуататорів) ніколи не існувало, бо про нього не було нічого сказано.

І народ аплодував, і його аплодисменти перетворювалися на удари бича по влас
ному тілу.

Амінь! —  сказав папа. І президент, архієпископи, міністри і генерали аплодува
ли. Адже людина живе не тільки хлібом єдиним, але й жертвами і годується своєю 
спрагою і голодом своїм.

І чібчі і кечуа, ацтеки і гуарані розійдуться і підуть своїми давніми шляхами, 
заставленими хрестами, щоб забрати додому, подалі від очей свого Отця, їхню 
останню дитину, ім’я якої Надія».

Вкотре католицька церква намагалася вбити цю Надію в зародкові. Кажуть, 
звичка —  друга натура. Від цієї багатовікової «звички» її не вилікував навіть Другий 
Ватіканський собор. Павло VI виявився вірним їй так само, як і його попередники.

Виступаючи того ж дня перед студентами, службовцями, робітниками, папа 
римський знову показав, що він приїхав до Латинської Америки не «роздмухувати 
пожежу» соціальної боротьби, а гасити її традиційними засобами.

«Чимало людей, особливо серед молоді,—  сказав Павло VI,—  наполягають на 
необхідності негайно змінити соціальні структури, які, за їхніми твердженнями, за
важають встановленню справжньої справедливості для окремих осіб і угруповань. 
Деякі з них доходять висновку, що головна проблема Латинської Америки не може 
бути розв’язана без застосування насильства».

Верховний голова католицької церкви думає з цього приводу так: «З тією 
самою лояльністю, з якою ми визнаємо, що ці теорії й форми дії часто знаходять 
свою останню мотивацію в благородних почуттях справедливості й солідарності, 
ми повинні вам сказати і підтвердити, що насильство не є євангелічним, воно не 
є християнським. Різкі або насильницькі зміни структур не відповідатимуть гідності 
народу, яка вимагає, щоб необхідні перетворення відбувалися спочатку всередині 
людини, тобто шляхом правильного настроювання свідомості, з відповідною підго
товкою і з дійсною участю всіх, кому темрява і умови життя, часто нелюдяні, пере
шкоджають у цьому». І лише тоді, коли експлуататори внутрішнє зміняться на краще, 
можна буде здійснити «поступові і прийнятні для всіх реформи». Причому, як 
пояснив далі Павло VI, «ідеально було б, щоб ці реформи здійснювалися зверху —  
нинішніми правлячими класами». Папа римський попереджав їх: «Не забувайте, 
що деякі великі історичні кризи могли б мати іншу орієнтацію, якби вчасно були б 
здійснені (правлячими класами. —  Я. Г.) в дусі мужньої самопожертви необхідні 
реформи, здатні перешкодити виникненню нерозсудливих заколотів».

Поки папа виголошував промову, поліція енергійно розправлялася з католиць
кими профспілковими діячами, що поширювали серед учасників зборів лист 
КЛАСК «братові Павлу».

24 серпня Павло VI виголосив свою останню публічну промову в Колумбії 
перед учасниками єпископальної конференції, яка мала відкритися в Медельїні. 
Цього разу папа римський накинувся з критикою на церковних «бунтівників», що 
кидали виклик церковному керівництву і нехтували основне положення католицької 
«вічної філософії». Він засудив прихильників «модних філософських течій», на його 
думку поверхових і обмежених, з обуренням говорив папа і про тих, хто «вносить 
у сферу віри дух підривної критики і хибних переконань».

«Брат Павло» відкинув як помилкові і шкідливі вимоги опозиційних теологів 
дозволити в церкві свободу думок, секуляризувати церкву. «Вони хочуть,—  обурю
вався Павло VI,—  звільнити саме християнство від «цієї форми неврозу, якою є 
релігія» (Гарвей Кокс. —  Я. А), заборонити займатися теологією». Перепало від папи 
і тим церковникам, які відкидають інституційну ієрархічну церкву, організовану 
й дисципліновану, і віддають перевагу церкві харизматичній, спонтанній і духовній, 
нібито більш здатній інтерпретувати християнську доктрину сучасній людині і реа
гувати на гострі й невідкладні проблеми нашого часу.

Але найвищого драматизму виступ Павла VI досяг у тому місці, де він знову 
засудив тих, хто намагається поєднати католицьку віру з революцією. Папа сказав: 
«Ми повинні підтримувати будь-яке чесне зусилля, що сприяє оновленню і піднесен
ню бідних і всіх тих, хто живе в негідних людських і соціальних умовах. Ми не може
мо солідаризуватися з системами і структурами, що покривають і потурають негід
ній і гнітючій нерівності між класами і громадянами однієї й тієї ж країни і не вжи
вають ефективних заходів для поліпшення нестерпних умов, від яких часто страж
дає найменш забезпечена частина населення. Однак ми знову повторюємо —  силу
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нашого милосердя становлять но ненависть і не насильство. Серед різних шляхів, 
що ведуть до справедливого соціального відродження, ми не можемо обрати ані 
атеїстичний марксизм, ані систематичний бунт, ні тим більше —  шлях крові або 
анархії. Нам слід відмежуватися від тих, хто робить з насильства благородний ідеал, 
славний героїзм... Щоб виправити помилки минулого і вилікувати сучасні недуги, 
не будемо робити нових помилок, вони суперечитимуть Євангелію, духу церкви, 
власним інтересам народу, щасливому знаменню цього часу, часу справедливості, 
що веде до братерства і миру, справжнього миру, який народжується у віруючих 
і братерських серцях, миру між соціальними класами в дусі справедливості і спів
робітництва, миру міжнародному в дусі гуманізму, освяченого Євангелієм, миру 
Латинської Америки, вашому миру. Амінь!»

Всі ці твердження Павла VI відповідали традиційній церковній антиреволюцій- 
ній доктрині, невтомним провісником якої був Пій XII.

Виступ Павла VI в Колумбії викликав глибоке задоволення в правлячих колах 
не тільки Латинської Америки, але і всього капіталістичного світу, який відчував 
деяку розгубленість від наслідків собору і надто «сміливих» розділів енцикліки 
«Популорум прогресіо». Що ж стосується обновленців і «бунтівних» священиків, то 
консервативні проповіді папи в Колумбії справили на них, як і на весь демократичний 
табір, гнітюче враженгія. Відбиваючи ці настрої, бразільська газета «Коррейон да 
Манья» писала, що «Павло VI не збагнув у своїх 19 великих і малих виступах суті 
латиноамериканської трагедії. Він залишився осторонь неї і вимагає від єпископів 
і клиру дотримуватися такої самої позиції». Та ж газета, дещо пізніше нагадавши 
папі, що в енцикліці «Розвиток народів» він визнав право народу на насильницьке 
повалення тиранічних режимів, відзначала: «Таким чином усі чекали, що Павло VI 
буде послідовним хоча б сам із собою. Замість цього він вдався до мови періоду 
«холодної війни», заговоривши про «атеїстичний марксизм» і по-батьківському на
гадавши селянам, що не хлібом єдиним живе людина. У нього не знайшлося жод
ного слова осуду на адресу тих, хто забирає хліб у селян».

У свою чергу італійська газета «Джорно» відзначала, що кожен з 19 виступів 
Павла VI в Боготі «викликав полегшені віддихи в 50 олігархічних родин Колумбії, 
які зосереджують у своїх руках економічну могутність і виявляють вплив на уряд 
цієї країни».

Проте реакційна преса не шкодувала компліментів на адресу «брата Павла». 
Орган колумбійських консерваторів —  газета «Тьємпо» захоплено вихваляла Павла VI 
за те, що він відмежувався від «кастризму в рясі» і засудив «бунтівний католицизм», 
з яким фліртує церковна ієрархія.

Непослідовна, суперечлива політика, яку провадив Ватікан після собору по 
відношенню до найгостріших соціальних проблем сучасності, призвела до серйозних 
ускладнень всередині католицької церкви, загострила суперечності між різними 
церковними течіями і угрупованнями.

Обновленський курс Павла VI мав безсумнівно позитивні сторони. Як уже 
відзначалося, папа неодноразово висловлювався на користь зміцнення загального 
миру, розрядки, роззброєння. Ватікан був сигнаторієм Хельсінкських угод. Чимало 
зроблено Павлом VI і для нормалізації відносин з соціалістичними країнами. Свого 
часу Павло VI неодноразово висловлювався за припинення злочинної агресії аме
риканського імперіалізму проти В'єтнаму, висловлював симпатії на адресу народів 
португальських колоній, що боролися за незалежність, висловлювався за припи
нення політичних репресій у франкістській Іспанії.

Прогресивна громадськість світу, демократичні течії всередині католицизму і 
церкви із схваленням зустрічали ці і подібні дії Павла VI.

Що ж стосується так званих «внутрішніх» аспектів післясоборної діяльності 
Ватікану, то тут картина дещо інакша. Надії обновленців на демократизацію церков
ного життя не справдилися. Створений Павлом VI синод періодично збирається, 
але, являючись чисто дорадчим органом, особливого впливу на орієнтацію Ватікану 
не виявляє. Розширено кардинальську колегію за рахунок збільшення представ
ництв з країн «третього світу»; позбавлені права голосу 80-річні кардинали; цер
ковні ієрархи, що досягли 75  років, тепер автоматично відправляються на пенсію; 
скасовано цілування папського персня; пала розпустив свою дворянську гвардію; 
змінив порядок призначення єпископів, кандидатури яких тепер висуваються націо
нальними конференціями єпископату і тільки потім затверджуються папою. Серед 
чиновників курії сьогодні значно більше неіталійців, ніж будь-коли в минулому, 
церква припинила свою політику осуду і відлучення, реформувала святці, викрес
ливши з них близько 200 міфічних святих, у тому числі навіть 23 пап. Проте, щоб
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перетворити церкву з авторитарної, обтяженої забобонами установи, на поміркований 
сучасний орган віруючих, всього цього, звичайно, не досить.

Церква все ще рішуче засуджує розлучення, обмеження народжуваності, захи
щає безшлюбність священиків, накладає санкції на служителів культу, що відстоюють 
неортодоксальні думки або виступають із надто лівих, на її думку, позицій.

Не принесла поки істотних наслідків і екуменістична політика Павла VI. 
Ватікану вдалося налагодити дружні контакти з «братами, що відділилися», але до 
об'єднання з ними або навіть просто до якогось організаційного зближення сьогодні 
так само далеко, як було до собору. Створений ще Іоанном XXIII в 1960 році сек
ретаріат з об’єднання християн значно розширив свою діяльність після собору, число 
його службовців збільшилося втричі. Здавалося, недалекий той час, коли римсько- 
католицька церква вступить до Всесвітньої ради церков у Женеві, що об’єднує 
267 церков протестантського і православного напряму.

Павло VI ще на соборі сам підтримував такі надії, відкрито просячи в про
тестантів прощення, «якщо ми винні в цьому розколі». Павло VI заявив навіть, 
що готовий переселитися з Ватікану в Латеран (старий палац римських єпископів 
і папи), «якщо цей палац (ватіканський) служить дійсною перепоною».

Однак те, що понтифік думав насправді, він висловив пізніше. Перед Всесвіт
ньою радою церков, яка чекала від нього заяви про вступ католицької церкви, він 
став під час свого візиту до Женеви в 1969 році зі словами: «Ім'я моє —  Петро» 
(тобто «камінь», «твердий».—  Р е д .)  Про заяву відносно вступу —  в очах папи це не
припустиме визнання інших церков —  не було й мови.

Павло VI дав зрозуміти, що екуменістичний рух для нього, як і раніше, озна
чає повернення «всіх братів-християн» до «отчого дому», «під єдиний і всеохоплюю- 
чий захист Христа», а саме під патронат папи. Справжню єдність, на його думку, 
може запропонувати християнам «лише католицька церква».

Відносно ж діалогу з комуністами (невіруючими, атеїстами), про який так 
багато говорили під час собору, то тут воліли б перетворити його на монолог 
Ватікану. Секретаріат у справах невіруючих мав на меті не стільки створити умови 
для спільної боротьби віруючих і невіруючих в ім’я конкретної програми в інтере
сах трудящих, скільки повернути діалог у річище теологічно-філософських дискусій 
на предмет «перетягування» комуністів у стан віруючих або їхньої відмови від 
основних принципів «матеріалістичного світогляду», що, звичайно, не могло за
довольнити ні комуністів, ні тих віруючих, що виступили за спільні дії з комуністами 
в боротьбі за більш справедливий соціальний порядок.

Ватікан, перебуваючи в Італії під сильним впливом і тиском правого крила 
демохристиянської партії, донедавна відкрито втручався в політичне життя країни, 
прагнучи перешкодити зростанню впливу компартії. В 1975 році, під час плебісциту 
з приводу розлучення, Ватікан і італійська церковна ієрархія рішуче виступили на 
боці демохристиян і правих сил проти розлучення. Наслідок: 60 процентів виборців 
наслідували заклик лівих партій і проголосували за розлучення. На парламентських 
виборах 1976 року Павло VI, італійський єпископат відкрито і рішуче закликали 
виборців не голосувати за комуністів. Церква засудила священиків і католиць
ких діячів, що підтримують комуністів. Однак і цього разу значна частина вірую
чих не дослухалася до поради церкви і віддала свої голоси лівим силам. Комуністи 
дістали рекордну кількість голосів, за них проголосувало майже 34 проценти ви
борців. Особливо знаменною була перемога комуністів у Римі, де муніципальна 
влада вперше перейшла до лівих сил, чому протягом багатьох років усіма силами 
опирався Ватікан. Мером Рима став професор Арган, незалежний лівий, обраний 
за списком комуністичної партії. Щоправда, після виборів ватіканський маятник 
хитнувся ліворуч: Павло VI прийняв мера Аргана, з яким обговорював участь Ва
тікану в розв’язанні невідкладних проблем, пов’язаних з життям римлян,—  таких 
як безробіття, житлова криза тощо.

Оцінюючи політику Павла VI по відношенню до комуністів, західнонімецький 
журнал «Шпігель» писав: «У тактиці папи помітний певний метод: там, де Ватікан 
виявляє дружнє ставлення до комуністів, він, однак, не залишає сумнівів у прин
циповій протидії атеїзму комуністичних партнерів; а там, де він виступає з ворожих 
позицій, постійно підтримується гасло про те, що взаєморозуміння необхідне для 
прогресу в галузі політики».

Отже, чи слід дивуватися, що ця суперечлива лінія Павла VI, яку часто нази
вають центристською, викликала широке незадоволення багатьох церковників і вірую
чих. Післясоборне становище в церкві характеризується появою численних центрів і 
угруповань, незгідних з політикою «маятника», яку провадив Павло VI і його най
ближче оточення. Ці незадоволені, так звані «контестатори», в ідеологічному і полі
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тичному плані зовсім неоднорідні —  серед них с прихильники єдності дій з кому
ністами, прихильники соціалізму, лівацькі і навіть анархістські елементи. Вони ма
ють свої друковані органи, випускають багато книг, у яких піддають гострій кри
тиці різноманітні аспекти діяльності Ватікану і церковної ієрархії.

Не влаштовував половинчастий курс Павла VI й інтегристів, які внаслідок рішень 
собору вважають себе потерпілою стороною. Лідер інтегристів —  архієпископ Лілля 
Марсель Лефевр, колишній оасівець, тісно зв’язаний з неофашистськими угрупован
нями в Італії, Франції й ФРН, щедро фінансованими ЦРУ та великими західнонімець
кими монополіями, відкрито звинуватив Павла VI в єретичних ухилах і мало не в 
змові з комуністами. За словами Лефевра, католицька післясоборна церква пере
творилася на «жінку-перелюбницю, що плодить виродків». Лефевр відкрив свою 
власну семінарію у монастирі в Екопі (Швейцарія), він не визнає літургічних змін, 
схвалених собором, демонстративно веде богослужіння за старим, дособорним 
зразком і відкрито загрожує Ватікану розколом.

Хоча діяльність Лефевра була спрямована на підрив авторитету Павла VI, остан
ній виявляв до лілльського архієпископа і його прихильників значно більше терпимості, 
ніж до «контестаторів» зліва.

Деякі церковні діячі твердять, що криза, якої зазнає нині церква, є наслідком 
собору і його рішень, зміни «твердого» курсу «династії» Піїв політикою «оновлення» 
Іоанна XXIII та Павла VI. Відповідаючи на це, орган Ватікану, єзуїтський журнал 
«Чівільта каттоліка» писав: «З усією відвертістю ми повинні сказати, що таке по
яснення хибне. Зрозуміло, собор сприяв створенню в церкві клімату більшої сво
боди і більшої відповідальності за долі всіх віруючих, викликав нові проблеми і 
надихнув тіло церкви новим духом... Таким чином, справедливо відзначити, що де
які мотиви «контестаторів» сягають своїм корінням у собор. Але підкреслюємо, 
тільки деякі, а не найголовніші. Коли дехто з нинішніх «контестаторів» піддає 
сумніву найосновніші істини віри, коли вони заперечують необхідність і саму цін
ність християнських інститутів і структур, коли вони зводять завдання церкви до 
соціальної боротьби на користь бідних і пригноблених, вони не лише ставлять себе 
поза собором, але навіть протиставляють себе його букві і духу. Це до такої міри 
вірно, що деякі контестатори, вважаючи, що Другий Вселенський собор уже за
старів, вимагають скликання Третього... Нинішня контестаторська хвиля народжена 
загальним суспільним кліматом, у якому сучасна людина повинна жити».

Але якщо говорити не езопівською мовою авторів єзуїтського журналу, то не
задоволення в церковних лавах спричиняється не зовнішніми причинами, а політи
кою церковних верхів, які виявилися неспроможними знайти прийнятне для вірую
чих рішення основного питання —  відносини церкви з комуністами.

Комуністи ж з цього приводу мають ясну і чітку позицію. Так, італійські ко
муністи вважають, що в країні утворилися три політичні угруповання —  демохристи- 
яни, соціалісти і комуністи. Вихід один: цим трьом угрупованням слід домогтися
такого співробітництва, яке б врахувало законні інтереси кожного, включаючи інте
реси церкви, що також є сталим фактором суспільного життя. Це співробітництво має 
на увазі домовленість про програму-мінімум соціальних перетворень і основних 
принципів мирної зовнішньої політики. Воно дозволило б вивести Італію з нинішньо
го політичного глухого кута, створило б можливості розв’язання найгостріших со
ціально-економічних проблем в інтересах трудящих мас.

Неодноразово заявляла про своє бажання тісно співробітничати з католиками 
в боротьбі за мир і соціальний прогрес Французька комуністична партія.

Позиції діалогу по відношенню до демохристиян і церкви підтримують ком
партії Аргентіни, Венесуели та інших латиноамериканських країн. Ця ж позиція 
знайшла своє відбиття в програмних документах, схвалених на міжнародних кон
ференціях і зустрічах представників комуністичних і робітничих партій. Комуністи і 
католики можуть разом боротися за кращий світ, не намагаючись змінити філософ
ські та етичні погляди, притаманні кожній із сторін.

Мудрість політичного керівника вимірюється його здатністю діяти з врахуван
ням існуючих реальностей. Це стосується і «намісника бога на землі» —  папи рим
ського, оскільки він має справу не лише з трансцендентними цінностями, але і з со
ціальними і політичними реальностями. Папа римський не тільки релігійний керів
ник, але і політичний діяч, бо всі його дії так чи інакше відбиваються в політиці. 
Якою буде політика новообраного папи Іоанна Павла І, покаже час; поки можна 
сказати, що прибране ним ім'я свідчить про бажання продовжувати лінію, розпо
чату його попередниками Іоанном XXIII і Павлом VI.

М о с к в а .
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Мілослав СТІНГЛ

НЕЗНАНА

МІКРОНЕЗІЯ

Я —  в О кеан ії. Вже учетверте. М ета  моє? мандрівки —  люди, прадавні меш канці 

тих островів, що, наче вінки у великодню  ніч, пливуть по найвеличніш ому океану нашої 

планети. Лю ди, їхній світ маю ть на незліченних островах південних м орів тро їсте  

обличчя —  м еланезійське, полінезійське і м ікронезійське. Ц ього  разу 9 їду д о  М ік 

р он ез ії —  одн іє ї з найменш досл ідж ених і найнеприступніших частин зем но ї кулі.

П ростір , позначений як «Підопічні те р и то р ії Тихоокеанських островів» (Trust 
Territory of the Pacific Islands), або просто  «Мікронезія», займає на карті О кеан ії

У р и в к и  з  к н и г и  в і д о м о г о  ч е с ь к о г о  в ч е н о г о ,  п и с ь м е н н и к а  і м а н д р і в н и к а  М і л о с л а в а  С т і н г л а  «Пе 
н е з н а н і й  М і к р о н е з і ї »  ( M i l o s l a y  S t i n g l .  N e z n a n o u  M i k r o n e s i i .  « S v o b o d a » ,  P r a h a ,  1S76) .
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площ у більшу, ніж Сполучені Ш тати, котр і зд ійсню ю ть цю  оп іку за м андатом  

О О Н . У той же час сама територ ія  М ік р о н е з ії, щ о складається з 2141 острова, мас 

лише 1713 квадратних к ілом етри . Тобто на кожний острів припадає в сер е д ньо м у  

м енш е од н ого  кілом етра площі, хоч, правда, с е р е д  них є і велетні типу Бабелтуапа, 

щ о його я відвідав у П алауському архіпелазі.

Здається, цей світ живе далеко за м еж ам и наш ого часу. На перш ий погляд, живе  

сам  для себе  і сам  по собі. Не запрош ую чи д о  себе  гостей, не шукаючи спілкування;

П роте  я етнограф  і м р ію  пізнати всі обличчя Зем лі лю дей, всі обличчя О кеан ії, 

якою м андрую  стільки років. Том у вчетверте прощ аю сь із сол одкою  П олінезією  

і шукаю дверей, якими м іг би вступити д о  забуто ї дом івки цього забутого  народу;
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ДОРОГА ДО П'ЯТИ КОРОЛІВСТВ

З М арш аллових островів, від атолів з д о б р е  в ідом им и назвами —  такими, як Бі

кіні чи Еніветок —  або нев ідом им и —  такими, як М а д ж у р о  або сусідн ій  А р н о — я виру

шив на захід, на Каролінський архіпелаг. Знайом ство з довж елезною  низкою  Каролін- 

ських островів  почалося для м ене  з по їздки в другий район цієї п ідоп ічної терито

р і ї —  П онапе (острови Сенявіна). На Понапе —  головном у острові територ ії, площа 

якого більш а за всі М арш аллові острови р азом  узяті, ж иве переваж на частина насе

лення цього  сх іднокарол інського  району. Тут розташ овані п ’ять ф орм ально незалеж 

них м ікронезійських королівств.

П ер ш е з понапських королівств, яке я відвідав, зветься Нетт. Д р у ге  —  дуж е ко

ротко  У. Третє —  Кіті (значення цього  слова понапською  м ово ю  —  «пес»), Наступне —  

С окгес  і нареш ті п ’яте й останнє, за традиц ією  —  найважливіше з усіх, —  південне  

королівство М атол ен ім . Й о го  королі, або  як їх тут називають н а н м а р к і ,  посідали  

раніш е чільне м ісц е  се р е д  усіх понапських правителів.

У  М атол ен ім і розташ овано також  кайдивовиж ніш е і найзагадковіш е м ісц е  в усій  

М ік р о н е з ії —  Нан М ад ол , колиш ня р е зиденц ія  володаря Понапе, а нині м ертве  м істо, 

t В той час, як по всій зем лі лю ди од н іє ї мови поступово о б ’єднувалися в спільні 

національні держ ави, на цьо м у  м ікр он ез ій ськ ом у  острові відбувався зовс ім  протилеж 

ний процес. Загинула не тільки спільна столиця Нан М ад ол , але й втратив м огутність  

єдиний вол одар  Понапе, владу якого успадкували п ’ять королів. За кож ним  королем  

іде  чимала низка інших благородних j, високопоставлених чоловіків і ж інок: н а н і к е- 

н і в, щ о їх я прирівняв би д о  прем 'єр-м ін істр ів  і верховних судд ів  понапських д е р 

жав, т с о п е т і  л а п л а п  —  «високих начальників», нижчих начальників, старійшин, 

релігійних це р е м о н ій м е й стр ів  та багатьох інших.

У  М атол ен ім і таких «шляхетських титулів» чотирнадцять для чоловіків і стільки ж 

для ж інок, у Нетті —  тринадцять, у С окгес і —  дванадцять, в інших королівствах —  тіль

ки десять. Н о с ії цих титулів утворю ю ть панівний клас, щ о  володарю є на острові. 

Іншу групу понапанців складаю ть прості хл ібороби  і рибалки. Багато з них щ е в 

м инулом у стор ічч і перебували на становищ і невільників.

Таким чи ном  і в «останньому раю» наш ої планети вступ д о  соц іального раю  

відкритий лиш е небагатьом .

Д е хто  на Понапе від  народж ення належить д о  об р ано го  кола. В кож ному к оро

лівстві ж иве по декілька таких знатних род ів . На М атол ен ім і це, наприклад, роди  

Tin єн  пан і Tin єн най. Інші прагнуть перейти на вищий щ абель суспільної ієрархії, 

дію чи в інтересах свого  короля і свого  королівства.

П р о те  кож ен титул у королівстві м ож е  належати тільки одній лю дині. Якщ о м  

привілейована особа, щ о  носить почесне звання, але не має права передати його  

в спадщ ину, вмирає, її  р ід  або й сам  король виріш ую ть, ком у цей титул буде  пере

даний. Вш анований таким  чином  понапанець посідає своє нове м ісц е  в суспільстві на 

ур очи стом у  святі, яке він має влаштувати, звісно, на власні кошти. Як і в інших м іс- 

д я х  О к е а н ії (я знаю  цей звичай в ід  папуасів Н о во ї Гвінеї), обранець повинен забити  

чималу кількість свиней, а також  піднести королю  й інш им  високопоставленим  особам  

сто, а інколи й тисячу плодів я м с у .

Ямс, щ о  становить на П онапе основу харчування, має тут особливе значення: 

адж е ця бульбова рослина м ож е  перетворити  на «короля» лю дину зовсім  простого  

походж ення.
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У кож ному понапському селищ і раз на рік відбувається (або щ е недавно в ідбу

валося) змагання «краси ямсу». Той, хто на своєм у полі вирощ ував найкрасивіш і й 

найдовші бульби ямсу і п ідносив їх своєм у нанмаркі, цілий рік вважався «королем»  

села. Через це понапанці задля д о б р о го  ямсу ладні на все на світі. Я чув, щ о дехто  

ще недавно вирушав у далекі й небезпечні м орськ і м андрівки, аби тільки розш укати  

на інших п івденном орських островах нові, цінніш і сорти  ямсу, які на один рік  

відкрили б йому шлях у «вищий світ». (Д о речі, завдяки захопленню  городниц твом  

на острові вирощ ую ть із сотню  видів цієї культури).

Інша тихоокеанська рослина т а р о  є і завж ди була на Понапе королівським  сим 

волом. Тільки король і високі начальники сміли носити вінець, сплетений з листя 

таро. Коли нанмаркі бажає особливо відзначити когось, він знімає свою  зелену к ор о

ну і одягає її на голову вш анованому. І тільки король та високі начальники мали npaso  

на довге  волосся і на особливий «скіпетр» —  сокиру з муш лі, яку за старих часі® 

понапанці в разі см ер ті короля ховали р азом  із ним у могилу.

Королі вмирали. П р о те  п ’ять м ікронезійських королівств на цьом у каролінськом у  

острові живуть і нині так само, як сто років тому. За конституцією , щ о  її прогс*- 

лосив 14 квітня 1952 року тодіш ній  верховний ком ісар  П ідо п ічн о ї те р и то р ії Тихоокеан- 

ських островів Ельберт Д . Томас, на Понапе передбачений двопалатний п а рл ам е н т  

«Верхню палату» острова <—  не бою сь провести паралель з британською  «Палаток* 

лордів» —  мали складати п ’ять представників від кож ного королівства. Всі депутата  

повинні бути високого походж ення.

Чотирьох із цих п ’яти представників конституція навіть називала персонально. 

П ерш им  був. зрозум іл о , нанмаркі (король), другим , теж  зро зум іл о ,—  нанікен («пре

м'єр-міністр»), тр е тім  —  в а с а ї і четвертим  н а л а ї м  («вельможі» окрем их к о р о 

лівств). І тільки п ’яте м ісце  лишалося вакантним і залеж ало від волі виборців. А л е  

й цей останній представник «Палати лордів» мав бути носієм  одн ого  з найвищих 

титулів у своєм у королівстві.

«Нижню палату» тутеш нього  парламенту складаю ть делегати від «нижчого дво

рянства» і представники народу. Кож ен меш канець острова, з яким я розмовляв, 

точно знав свою  «державну приналежність». Й ого  батьк івщ и на— не тільки вся М ік 

ронезія  чи Понапе. Він має також  свою  «малу батьківщину», з якою тісно пов ’язує 

себе  і свою  долю . О с тр о в ’яни точно знають кордони своїх королівств, своє ї «малої 

батьківщини». Ці невидимі меж ові лінії проходять, як правило, по високих, густо  

порослих лісами гірських хребтах, щ о перетинаю ть зі сходу на захід увесь острів. 

М іж  окрем им и королівствам и поділені і маленькі острови, щ о, наче намисто, оточу

ють Понапе. О дин  із них —  С ок ге с  —  заселений лю дьм и, щ о полись приплили з Гіл- 

бертових островів; з го д о м  вони утворили на цьом у острові своє, незалеж не від ін

ших королівство.

П е р е д  остр івцями леж ить іщ е кораловий риф. На щ астя, він має чи не два десят

ки пробоїн, які відкриваю ть м ор якам  д ор о гу  д о  шести природних понапських гаваней! 

З них мені найбільше полю билася М атол ен ім , щ о її ім ’я прийняло все те південно- 

понапське королівство.

Столиця острова була заснована ще за колоніальних часів при інш ій природній  

гавані, на півночі Понапе. З м аленького рибальського селищ а М асен іенг, щ о лежить  

на мисі такої ж назви (буквально «Проти східного вітру»), утворився адм іністративний  

центр «Колонія». Така назва столиці колоніального Понапе збереглася й досі. Тут «ко

ролює» районний ком ісар  острова.

Правителі традиційних понапських королівств меш каю ть в інших м ісцях. їхні сели- 

щ а-резиденції, м ож е, м енш е «цивілізовані», зате красивіш і. Том у чим більш е мені 

д о  душ і прекрасний Понапе, тим  м енш е подобається його адм іністративний центр. 

Віссю цього населеного пункту є досить довгий, мабуть, з п івкілометра «проспект», 

обабіч якого туляться бараки з гоф рованого  заліза, д е р е в ’яні халупи, кілька крам 

ниць, два кінотеатри і не менш  як п ’ятнадцять винниць, щ о їх тут називають барами.
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Ця вулиця дуж е нагадала мені деяк і дож иваю чі м істечка Д ал еко го  Заходу в С Ш А ,  

які м ені довелося  бачити в А р ізо н і чи Неваді.

Ця сумна понапська Б овер і-стр іт веде д о  пристані, де  приводню ю ться гідропла

н и —  єдиний засіб  сполучення м іж  П онапе і Кусаї та інш ими східнокаролінськими  

островам и. Це останні роки адм ін істрац ія  п ідоп ічної те р и то р ії спорудила тут невеликий  

сухий док; тут також  стоять на якорях човни понапанців, котрі припливають водами  

лагуни з усіх королівств у головне м істо  району. Кілька сп р об  оперезати  острів  

окруж ним  ш осе зазнавали невдачі. Бурхлива тропічна рослинність, живлена безпе

рервним и дощ ам и, щ оразу  буквально з ’їдала шосе.

Квартал Колонії, щ о прилягає д о  сам о ї пристані, трохи красивіший за «голов

ний проспект», в кінці якого, на сам ом у  кінчику півострова М асен іенг, виник тради

ційний центр колоніальної адм ін істрац ії. П ерш і завойовники Каролін —  іспанці почали 

«цивілізацію» острова з будівництва в ійськового укріплення —  ф ортец і «Альфонс Три

надцятий». За її м ур ам и  і бастіонами заховалися будови «цивільної адміністрації», 

в то м у  числі й невеликої, але м іц н о ї в’язниці.

С а м о ї ф ортец і в К олон ії я вже не знайш ов. Частково її  зруйнували наступники 

іспанських завойовників —  німецькі колон ізатори, реш ту знищив тайфун 1905 року. 

Я зм іг лише зійти на руїни ф ортечних м урів, щ о  нагадали м ені численні, схожі м іж  

соб ою  «фуертес» і «моррос» на Антільських островах та в Латинській А м ер и ц і.

П о р я д  із св ітською  ф ор те ц ею  виросла і ф ортеця  віри —  католицький храм. На 

відм іну од  військових укріплень, він перестояв усі зм іни й потрясіння, щ о спіткали 

Понапе в м инулом у сторіччі, і служ ить в ірую чим  і нині. Х р ам  на м асен іенгськом у  

мисі був перш ою  буд івлею  К олонії, яку я* побачив з літака. П о п ід  м урам и  каф ед

ральної церкви та в передпілл і ф ор тец і А льф онса Тринадцятого  лежать солдати, 

м ісіо нер и  та інші нечисленні європейці, які загинули далеко від батьківщ ини на цьому  

казковом у м ікр он ез ійськом у  острові. В б ік  м ор я  вишикувалися й інші церковні спо

руди. Тут-таки побудовано держ авний гуртож иток, нині —  готель «Каселегліа», поряд  

з н и м — прості, але зручні будиночки ниніш ньої адм ін істрац ії Понапе.

С ю д и  я часто заходив за інф о р м ац ією  і п орадою  —  куди, якою  д о р о го ю  пливти 

далі по  сх іднокарол інськом у остр івном у  світі. І сам е тут я записав від тубільних пред

ставників ад м ін істр ац ії перш і перекази  про  дивовиж ні загадки цього  острова і всього  

архіпелагу.

ТАЄМНИЦЯ НАН МАДОЛУ

Нан М ад ол ! Воістину найзагадковіш е м ісц е  в М ік р о н е з ії. Найдивовиж ніш е архео

логічне явищ е М ік р о н е з ії. Хоча наука знає про Нан М ад о л  досить давно, вже понад  

£то років, проте кількість лю дей, які намагалися на проф есійн ом у  рівні розкрити  цю  

археологічну таємницю , нейм ов ірно мала. Після кількох перш их гостей острова сю ди  

приїхав і описав Нан М ад ол  вчений, якому судилося заново відкривати М ікр о н е зію ,—  

польський досл ідник  Ян Станіслав Кубарий (1846— 1896). Правда, Кубарий був етно

граф ом , а не археол огом  і то м у  цікавився б ільш е сучасною  культурою  понапанців, 

аніж дивовиж ною  сп о ру д ою  їх предків.
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Карта-схема штучного архі
пелагу Нан Мадол.

Вдруге, у 1896 роц і, спробував ретельно досл ідити  будови ш тучного архіпелагу  

Нан М ад ол у  англієць Ф . В. Крістіан. А л е  він не зм іг  попрацю вати в Нан М ад ол і так, 

як йому хотілось. Тодіш ній нанмаркі М атол ен ім у, якому набридли візити англійських 

та американських м ісіонер ів  у його королівство, наперед  ухвалив скарати на см ерть  

сам отнього  англійця, тільки-но він посм іє ступити на свящ енну зем лю  Нан М адолу. 

Незваж аю чи на це, Крістіан кілька разів таєм но відвідав Нан М ад ол , д е  вже тоді 

ніхто не жив. Він зробив також  детальний, хоч і не дуж е точний план архіпелагу, по

значивши ш істдесят із д е в ’яноста двох острівців Нан М ад ол у . О днак  подальш им  

археологічним  досл ідж енн ям  Крістіану переш кодило  перш е велике антиколоніальне  

повстання понапанців. Англійський м андрівник змуш ений був якнайш видш е залишити  

Понапе.

Нову експедиц ію  на штучні острови Нан М ад ол у  зробив через  одинадцять років 

губернатор  Берг —  тод іш ній  правитель Понапе, щ о  на той час уж е належало Н імеччи

ні. Понапанці застерегли і його —  щ об  не накликав лиха, ступивши в свящ енне місто. 

Та хіба мож на було щ ось заборонити  вельм ож ном у губернаторові, особи стом у пр е д 

ставникові його величності кайзера? Берг вирішив розпочати  сво ї ам аторські д осл і
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дж ення з кайзаповітніш ого м ісця —  острова Пеінкітеля, д е  поховані будівники і воло

дарі Нан М ад о л у  —  представники династії Сауделер ів . Т ієї миті, коли Ьерг проник у 

сам у крипту і торкнувся кісток давніх понапських королів, з «великої землі» пролу- 

нало м огутнє ревіння муш лів. Понапанці сурм или в муш лі цілу ніч, і цей звук жахав 

губернатора. А  вранці наступного дня Берг помер. Без будь-яко ї зовн іш ньої причи

ни. Не від інф аркту чи крововиливу в м озок, а від н е в ід о м о ї хвороби, якої не зм іг  

визначити навіть німецький лікар, щ о служив на п ідпорядкованом у Бергу острові.

Після Крістіана, якому загрож ували см ер тю , і Берга, який пом ер, перш им  справж 

нім  ф ахівцем, щ о  ступив на руїни м ікр он ез ійськ о ї Венеції, був німецький дослідник  

д о к то р  Пауль Гамбрух. На жаль, він зм іг  попрацю вати тут лише дванадцять днів.

Гамбрух перш им  наніс на карту всі д е в ’яносто два острівці Нан М адолу. Після  

його коротких відвідин фахове вивчення ш тучного архіпелагу припинилося на ціле  

півстоліття. Японці, під чиєю владою  Понапе був д о  1945 року, не провели тут ж од

ного значного досл ідж ення, хоч і винесли з королівських гробниць —  цього  разу б ез

к а р н о —  кістки С ауделер ів . Кістки свідчили, щ о  володар і Понапе були значно вищ ого  

зросту, ніж звичайні меш канці М ікронезій ських  островів. Ц е  дало нові підстави для  

припущ ень про нем ікронезійське  походж ення творців ц іє ї загадкової тихоокеанської 

культури. Після японців на Понапе утвердились ам ериканці. О днак  і ці нові багаті 

господар і поки щ о спорядили лиш е одну- експедиц ію  археологів  у Нан М адол . Група  

дослідників, щ о працю вала на ш тучном у архіпелазі в 1963 роц і, була набагато  

м енш а кількісно і пробула в Нан М ад о л і набагато коротш ий час, аніж потребувало  

вивчення цієї споруди . Таким чином  Нан М ад о л  все щ е чекає свого справж нього  

наукового досл ідж ення. Чом у так сталося? М ен і здається, щ о  одна з причин полягає 

в дос і не з ’ясованих правах власності на Нан М адол . *

М ікронезій ський  звичай віддає право власності на Нан М ад ол  нанмаркі королів

ства М атол ен ім . А  оскільки на Понапе немає б ільш ої сили за силу традиції, штучний 

архіпелаг і справді лишається «приватною власністю» м атол ен ім ського  короля, і тіль

ки від нього залежить, чи дасть він дозвіл  «псувати» її археологічними досл ідж ення

ми. Навіть встановлення ц іл ком  з р о зу м іл о ї і п р и р од н о ї гр ом ад сько ї охорони цієї 

величної пам ’ятки культури було б поруш енням  права власності м атол ен ім ського  ко

роля. О т  і виходить зреш тою , щ о на сторож і Нан М ад о л у  стоять не тільки мовчання  

віків, не тільки його неприступність, але й приватна власність...

С ам у назву «Нан М адол»  мож на перекласти як «Місце, заповнене багатьма б уд о 

вами, м іж  якими лишається тільки малий простір». Назви окрем их островів  Нан М а 

долу записую ть і перекладаю ть багатьма способам и, часто зовс ім  не зрозум ілим и  

лю дині, яка не знайома із особливостям и мислення і м овою  понапанців.

Том у  під кінець перебування на Понапе, підбиваю чи підсум ки своїх досл ідж ень  

Нан М адолу, я спробував знову атрибувати ці острови, назвати їх, принаймні для  

себе, за тими ознаками, про  які розповіли  м ій  понапський човняр та інші понапанці, 

про які свідчать багаті й своєр ідн і м ікронезійськ і легенди.

Ці перекази супроводж ували м ен е  в Нан М ад ол і на кож ному кроці з тіє ї миті, 

коли я зійш ов з човна на перш ий із 92 островів  м ікр он ез ійсько ї Венеції. Човняр, щ о  

був м о їм  пров ідником  під час перш ого  візиту на цей спорудж ений лю дським и руками  

архіпелаг, привіз м ен е  сперш у на остр івець Нан М уолусей . В своєм у подорож ньом у  

щ оденнику я позначив його  як перш ий нанмадольський острів, або О стр ів  Акул. М и  

піднялися на п івденнозахідний р іг м огутньо го  валу, і з його найвищ ого м ісця м ій гід  

ш виргонув у води лагуни великий камінь. Я запитав, навіщ о він це зробив. Ю нак  від

повів, щ о це старий звичай, якого ніхто, хто хоче ж ивим і зд о р о в и м  повернутися з 

Нан М ад ол у , не см іє  знехтувати.

П ізн іш е човняр розтлумачив, чом у понапанці зберегли  цей звичай. В тутеш ніх  

водах у часи слави Нан М а д о л у  жили дві страш ні акули О ун  М уол усей  та його д р у 

жина Л іеоун М уол усей . Вельмож ні понапанці то д і володіли особливим и чарами: дони  

нібито вміли «оживляти» каміння. П р о те  це, повторю ю , вміли тільки найшляхетніші. І

__________________________________________________ У ’«Г т ff '. ‘і і. '**1 Ч-
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Деталь базальтових стін на Острові Воїнів.

лише вони були гідні того, щ об  їх приймав С ауд е л е р  у своем/ пиш ному м істі. Щ о б  

дістати дозвіл  ступити у Нан М адол , понапські принци повинні були довести , щ о  в 

їхніх жилах справді тече «блакитна кров», щ о вони наділені здатностями, які непри

ступні простим  понапанцям. О д н ією  з таких здатностей  і вважалася «розмова з каме

нем», «оживлення» каменя. О стр ів  Акул був тим  передпокоєм  Нан М адолу, де  пре

тенденти складали іспит «на шляхетність». Гість сходив на високу стіну на південно- 

західному розі острова, брав камінь, промовляв д о  нього —  «надихав його ж ит

тям» —  і кидав у лагуну. Акули, які жили в навколишніх водах, кидались на камені, 

гадаючи, щ о їм  дісталася пожива. В цей час мали стрибати в воду пом іж  акул 

і самі відвідувачі Нан М адолу. П одруж ж я хижаків не чинило їм  зла, полю ю чи в цей  

час на каміння. П ерш  ніж м орські страховиська встигали зрозум іти , щ о їх одурено, 

сміливець повертався на острів живий і здоровий. Тепер він м іг уж е з п іднесеним  

чолом  стати перед  володарем . І щ е дов го  після того, як по м ер  останній Сауделер, 

стрибали понапанці в води, щ о  омиваю ть нанмадольський О стр ів  Акул. Лишився цей  

звичай і нині.
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ОСТРІВ ВОЇНІВ
Нині його понапська назва звучить як Нан Д овас. Тут я почав докладніш е знайо

митися з характером  архітектури цього  м іста на воді. Нан Довас, один з найвизнач

ніших і найбільших островів  рукотворного  нанм адольського архіпелагу, розташ ований  

при сам ом у  вході д о  стародавнього  м іста. Нан Д овас та його споруди, точніш е кажу

ч и —  та головна споруда, щ о займає майж е весь штучний острів, є чудовим  прикла

д о м  того , як і з якого м атер іалу було зведен о  це фантастичне м істо. Як не дивно, 

оглядаю чи перш ий о б ’єкт Нан М ад ол у , я був захоплений не стільки всією  спорудою , 

скільки тими будівельними елем ентам и, які довелося  побачити. А д ж е  весь Нан М а-  

дол, чи не всі без винятку його будівлі, складені із схож их на д е р е в ’яні колоди ба

зальтових блоків, приставлених у Нан М ад ол  з кількох віддалених каменолом ень.

К ам енолом ні, д е  витесували ці переваж но ш естигранні камінні колоди, містилися  

далеко звідси —  на те р и то р ії королівств У  і С окгес . Звідти базальтові брили тягнули  

на плотах (мабуть, п ід водою ) навколо всього острова, а далі —  найочевидніш е, похи

лими рам пам и —  висаджували на потр ібне  м ісц е  будівлі. Ц і камінні колоди дуж е  

важкі. На О стр ов і Воїнів м ій провідник показав колоду, яка важить понад п ’ять тонн. 

А  таких колод тут десятки  тисяч! Воістину величезне, незм ірних масш табів творіння  

рук лю дських!

Стіни  нанмадольських будівель, викладені з камінних блоків, маю ть три м етри  

завш ирш ки, у висоту сягаю ть одинадцяти м етрів . Ц е м ож е свідчити про значну м іць  

споруд. Та, щ о займала майж е весь О стр ів  Воїнів, служила головною  ф ор тец ею  всьо

го Нан М адолу. Тут, як у вежах середньовічних європейських замків, шукав приста

новищ а сам  С ауд е л е р  та члени його родини під час війни. У  такий час сам е на Нач 

Д овасі відбувалися всі богослуж іння, і знатних небіж чиків ховали сам е тут, а не на 

О стровах М ертвих , як звичайно. Таким чином, О стр ів  Воїнів за війни був справж нім  

се р ц е м  Нан М адол у . Тоді ж, коли Понапе не ж ило під знаком  бога М арса, О стр ів  

Воїнів належав тільки проф есійним  солдатам ,—  гарнізонові Нан М адолу, яким коман

дував начальник зам ково ї сторож і —  марш ал С ауделерових військ. Він єдиний мав 

право п ідн іматися на стіни подвійних укріплень острова.

К р ім  самих укріплень, я побачив на О стр ов і Воїнів і декілька інших цікавих м ісць. 

П ройш овш и бр ам о ю  у внутріш ній двір , мож на було знайти л о л у н —  гробницю  

с ім  м етр ів  завдовжки, в якій були поховані Сауделери , пом ерлі під час воєн. У гли

бині ш тучного острова я зійш ов, в ірн іш е —  зіскочив у вузьку п ідзем ну камеру, щ о  

служ ила в ’язницею  для найтяжчих ворогів  нанм адольської держ ави. Тут був ув ’язне

ний і нанмадольський будівничий К ідем еньєн , котрий перш ий почав здійсню вати  

ідею  братів Сауделер ів , спорудж ую чи для них р азом  з інш ими м айстрам и це диво

вижне м істо . К ідем еньєну вдалося, однак, зникнути з О стр ов а  Воїнів. Він втік д о  Кіті 

і навіть спробував там  побудувати малу копію  нанмадольських споруд.

П о  сусідству з О с тр о в о м  Воїнів я побачив щ е два острівці-супутники Д овас Пау 

і Д овас  Па, д е  також  меш кали наймані воїни С ауд е л е р а  —  «королівська гвардія», що  

забезпечували спокій Нан М адол у . Назва головно ї квартири найманців, м огутньо ї ф о р 

теці «Нан Довас» —  означає в перекладі «Високі укріплення на каналі». С а м  канал 

понапською  м овою  зветься «Канал погребіння», оскільки його водами д о  гробниць  

О стр ов а  Воїнів перевозили на човнах для останнього спочинку вельмож них нанма- 

дольців.

Великий канал, в який зазираю ть кам'яними обличчями головні острови Нан М а д о 

лу, зветься по-понапськи Каналом  крокодила. М іф ічна  самка крокодила, від якої 

дістала назву ця водна дорога , припливла в Нан М ад ол  з острова Сокгес. Ц ей канал
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Юнак з острова Трук із різьбленими «любовними паличками», за допомогою яких 
молодь на деяких островах Мікронезії і нині освідчується в коханні.

послужив у Нан М ад ол і й мені. С ьогод н і він —  найзручніш а судохідна магістраль  

м ер твого  м іста. Правда, судох ідн ою  вона є лиш е під час припливу; під час відливу я 

мусив ходити вулицями м ікр он ез ійсько ї Венеції вбрід . П о  цьом у каналу я доплив і 

до  центру м іста —  третього  в низці штучних островів, які я відвідав і якому дав 

назву О стр ів  Крокодила. Панапською  м ово ю  його називають Пан Кадіра.
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НА ОСТРОВІ КРОКОДИЛА

За легендою , велетенська і дуж е стара крокодилиха на ймення Нан Кіеіл M ay  

прибула д о  кам інного м іста не випадково Колись вона віддала за короля Сауделера  

свою  єдину доньку, а тепер  хотіла побачити, як ведеться їй у величному м істі.

С ауд е л е р  прийняв свою  тещ у-крокодилиху дуж е гостинно і навіть звелів поста

вити їй в Кан М адол і великий гарний д ім . Правда, в обличчя своєї дивної родички  

він поглянути не насмілювався. Тільки під вечір того  дня, коли всі інші члени к оро

лівської родини залишили Пан Кадіру, С ауд е л е р  зазирнув у тещ ин д ім . І жахнувся. 

Ніколи в житті не бачив він н ічого потворн іш ого від обличчя тещ і-крокодилихи. Ко

роль підпалив будинок і заж иво спалив у ньому м атір  своєї друж ини.

О днак  королева ш видко дізналася про пож еж у і те р м ін ово  повернулась на Пан 

Кадіру. Побачивш и, щ о  мати конає, вона також  кинулася в огонь. Коли • король дов і

дався про все, ві’н наклав на себе  руки.

П р о  цю трагед ію , ніби вихоплену із грецьких м іф ів, нагадує на Пан Кадір і три- 

східчаста платф орма, на якій збереглися  руїни святилищ а на честь дивовиж ної тещі 

Сауделера . М ій  човняр назвав реш тки цієї святині Д о м о м  Крокодила.

П р о те  найваж ливішою сп о ру д ою  гол о вн о го  острова Сауделер ів  є аж ніяк не Д ім  

Крокодила, а будинок сам ого  короля. П о р я д  з пр о стор им  ж итлом нанмадогґьського  

володаря на О стр ов і К рокодила збереглися і реш тки «палацу» головного управителя  

С ауд ел ера  та якогось « прем ’єр-міністра».

На О стр ів  К рокодила я ступив чер ез  його головну браму. П е р е д  нею лежить 

великий плискатий камінь, на який відвідувачі о стр о ва-р езид ечц ії клали свої списи. 

Брам ою  см іли заходити лиш е чоловіки; ж інкам, за винятком  кількох найзнатніших, 

вступ на острів С ауд ел ера  був суво ро  заборонений. К р ім  брами, на підходах д о  Пан 

Кадіри  м ене  зацікавили значно пош кодж ені наріж ні частини цього чотирикутного ост

рова, щ о їх м ій  човняр назвав ім енами чотирьох панапських держ ав: «Сокгеським», 

«Неттським», «Кіттійським» і «М атоленімським». П ереповідаю ть, щ о камінні наріжні 

частини О стр ов а  К рокодила будували власноручно великі чарівники цих держ ав. Кути 

ш тучного острова мають,' мовляв, особливу п ророчу  здатність: каміння обвалиться, 

якщ о краю, чиє ім ’я вони носять, загрож уватиме лихо.

П о  сусідству з «сокгеським рогом» я знайш ов королівський басейн. Сауделер. 

купався, звісно, не в солоній воді своєї Венеції, а у прісній, яку привозили з сам ого  

Понапе. Д еяк і володарі Нан М ад ол у  були, однак, щ е вигадливіш і й купалися тільки у 

раніш ній росі, щ о її  збирало для них все населення Понапе з ш ирокого  листя таро. 

На острові К рокодила я знаходив й інші згадки про химерну тиранію  Сауделерів. 

О сь  м ісце, д е  колись р осл о  м ангове дерево , д о  якого Сауделери  —  великі любителі 

попоїсти —  прив’язували принесених у ж ертву понапанців, котрих потім  в ід год о

вували, аж поки ті не ставали гладкими настільки, щ об  гідно вступити д о  перебірли

вого шлунку короля. Нещ асних вартували тут, як розповідаю ть, два спеціально при

вчені папуги. Н едалеко від сум но  в ід о м о го  дерева для товстунів очікували свого  

кінця вороги саудел ерово ї держ ави. їх прив'язували д о  плоского каменя і залишали під  

безж алісним  вогнем  м ікрон ез ійського  сонця без  води і їжі. С м е р ть  приходила дуж е  

ш видко. С аудел еру  не треба  було навіть витрачатися на утримання фахівця-ката. Бу

вало, щ о д е ко го  в Нан М ад ол і засуджували й д о  см ер ті через  заколювання. Вирок  

виконували солдати королівської гвардії спеціальними списами на острові-еш аф оті 

Ьасао.
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ОСТРОВИ ЧЕРЕПАХИ, ВУГРА І МУШЛІ

На відстані якихось десяти м етр ів  від  О стр ов а  К рокодила розташ ований четвер

тий острів Нан М адолу, в м оїх  записках —  О стр ів  Черепахи (Пейкап). Увесь острів  

опер ізує найбільша за р о зм ір а м и  споруда архіпелагу —  грубі стіни, викладені з ба

зальтових блоків неправильної ф орм и. П івденна сторона цього  не зовс ім  чіткого квад

рата 111, північна —  105, західна —  113 і східна — 116 метрів .

На нанм адольськом у О стр ов і Черепахи, як і на сус ід ньом у  О стр ов і Крокодила, 

д о  сьогодн іш нього  дня збереглося  кілька басейнів для води, про які човняр розповів  

мені дивовиж ні речі. Так, малий басейн, щ о зветься П ейрот, м іг, наче скляна куля 

середньовічних магів, відбивати на своїй гладіні образ б удь-якого  м ісця  в світі. Най* 

більший і найважливіший, як мен і здається, резер вуар  для води на О стр ов і Черепахи  

зветься Нан Веяс. С а м е  в ньому тримали м орських черепах, щ о відігравали велику 

роль в рел ігійном у житті ц іє ї тісно  зв ’язаної з  м о р е м  держ ави. П е р е д  п івденно-схід

ною стіною  острова збереглася  дивна скеля, яка своєю  ф о р м о ю  дуж е скидається  

на черепаху. Черепахи, яких трим али тут, мандрували потім  у кошиках понапанців у 

свій останній шлях —  на сусідн ій  О стр ів  Вугря (понапською  м овою  —  Ідед).

Якщ о О стр ів  Крокодила, без  сумніву, був се р ц е м  архіпелагу, його адм ін істратив

ним центром , а О стр ів  Воїнів —  ц е н тр ом  військовим, то  О стр ів  Вугра, теж  безсум н ів

но, являв соб ою  головний о се р е д о к  культу Нан М адолу. Найважливіш і обряди  в ідбу

валися у внутріш ньому святилищ і р о з м ір о м  двадцять п ’ять на двадцять м етрів , де  

жив у спеціальном у п ід зе м н ом у  басейні, з ’єднаном у з поверхнею  лиш е вузьким отво

ром, великий м орський вугор. О бож ню вання цієї тварини становило, очевидно, сут

ність рел ігії тіє ї давньої і загадкової культури. У  внутріш ній частині святилищ а м о р 

ський вугор поглинав черепаш аче м 'ясо, щ о його ж ерці готували в спеціальних печах 

у західній частині Ідеду. Ці печі, несхож і на звичайні, щ о їх обладную ть у зем лі ни

нішні понапанці, збереглися на О стр ов і Вугра і досі. Д ля досл ідників-археологів  вони 

є скарбницею  важ ливої інф орм ац ії. С а м е  з цих побудованих у вигляді баш т печей  

для приготування черепаш ачого м ’яса п ’ятнадцять років то м у  експедиц ія  С м ітсон іан -  

ського інституту із С Ш А  видобула перш у дату нанм адольської істор ії. Д осл ідж ений  

на радіоактивний вуглець зразок  переконливо посвідчив, щ о печі використовувалися  

вже у 1285 роц і (плюс, м інус 50 років).

А л е  повернім ося  д о  істор ії з вугрем . Коли м 'ясо  було д о б р е  зварено, ж ерц і Ідеду  

несли свящ енній рибі належні їй частини черепаш ачого тіла. Прийнявш и м ’ясо, вугор  

неначе давав Нан М ад ол у  відпущ ення за «гріхи», вчинені з часу останнього обряду  

годування. Ж ерц і благали вугря відпустити гріхи їм  самим, потім  —  С ауд е л е ро в і і, 

нарешті, народу. Коли ж вугор в ідмовлявся від м ’яса, Нан М ад ол  поринав у жаль 

і відчай.

Ідедському вугрю  належала головна роль у нанмадольській рел ігії і тод і, коли 

династія С ауделер ів  зникла із своєї столиці та з іс тор ії Понапе. С ам е  в цій внут

рішній святині Ідеду вугор охороняв списи і 333 чарівні камені п а є, щ о з ними  

вступили у Нан М ад ол  перем ож ці Саудел ер ів  —  воїни короля Ізокалакала з м ік р о 

незійського острова Кусаі.
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Таким чином, на Ідеді обож ню вали вугря, в Пан Кадір і —  крокодила, на Нан 

М о ул усе ї —  акулу, на Пейкапі —  черепаху. Наступний, шостий острів Нан М адолу, де  

я побував, також  пов ’язаний для м ен е  з м ор ською  твариною . В своєм у подорож ньо

му щ оденнику я назвав його О стр о в о м  М уш лі. П о се р е д  квадрату могутніх стін р оз

м ір о м  приблизно сто  на сто  м етрів  я побачив справж нє озеро, щ о звалося понап- 

ською  м овою  Ленкаі. В часи С ауд ел ер ів  довгий тунель вів з нього аж за меж і кора

лового рифу. Тією « підземною  річкою» м орські мушлі потрапляли в дивовиж не  

о зе р о  на острові, де  нанмадольські ж ерці відправляли спеціальний обряд . За Тх зна

ком, рибалки закидали в о зе р о  сітки, сплетені з кокосових волокон. Після довгих 

церем он ій  перш і виловлені молю ски з ’їдалися. Ритуальне закидання сіток в озері 

Ленкаі за Сауделер ів  відкривало, мабуть, головний сезон вилову океанських м о

люсків.

Після О стр ов а  М уш лі я відвідав й інші нанмадольські острови. І, нарешті, —  

К ондерек, щ о  лежить поряд  із О с тр о в о м  Воїнів. К ондерек  був останньою  зупинкою  

на цьом у світі кож ного, хто жив у Нан М адол і, оскільки в цьом у дивовиж ном у місті 

помирали не тільки крокодили, черепахи або муш лі, але й люди. П о м е р л о го  загор

тали в м айстерно  сплетені циновки, бальзамували спеціальною  сум іш ш ю  з кокосового  

молока, кокосово ї олії, квітів та р и б ’ячих кісток і урочисто  переносили з одного  

острова на інший, аж поки небіж чик закінчував свій останній шлях зупинкою  на дев'я

носто д р у го м у  острові, О стр ов і М ертвих —  К ондерек. У складеном у з камінних брил  

ж алобному прим іщ енні над його тілом  танцювали останні погребні танки, в його  

пам'ять випивалася чимала кількість с а к а у, після чого тіло опускали у склеп на 

сусідньом у О стр ов і Воїнів або на Пеінкітелі (де спочиваю ть також завойовник Нан 

М ад ол у  Ізокалакал з острова Кусаі та б ільш ість Сауделерів).

Збудований в традиційному стилі новий 
б а і — будинок нарад — на острові Корорі.

Гордий власник велетенської камінної 
монети ф е і та його син з острова Яп
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Ш МІ ми ш и  i i w  таї іТТТР м ш

ПЛАТИНОВІ САРКОФАГИ ПІД ВОДОЮ !

Після відвідання Нан М ад ол у  я повернувся —  як би точніш е висловити це почут

тя —  приголом ш еним . Ні, це не те слово. С ко р іш е , переповнений дум кам и. Я на

магаю сь бути тверези м , зберігати науковий підхід, але в м о зо к  б 'ю ть десятки  фан

тастичних припущ ень, десятки запитань. Щ о  ж це таке —  Нан М адол?!.. І який він —  

Нан М адол? Він не прекрасний. А л е  він захоплює. Ц е  справж ній м ікронезійський  

О стр ів  Пасхи... і якщ о вже порівню вати з пол інезійським  О с тр о в о м  Пасхи, я повинен  

додати, щ о славнозвісний Рапа Нуї вразив м ене, в основном у, окр ем и м и  велетен

ськими статуями. Тут же я побачив дивовиж не м істо . Д есятки , сотні споруд , д ев 'я 

носто два побудованих лю дським и руками острови!

А р хеол ог, як правило, веде пошуки в зем лі. Щ о  ж стосується Нан М адол у , то  він 

був спорудж ений на пр и бер еж н ом у риф і, в м ілких водах понапської лагуни. Повну  

відповідь на м оза їку  нанмадольських загадок тр еба  буде, очевидно, шукати не тільки  

на тверд ій  зем лі і в п ідм урках м ертвого  м іста, але й під гладінню  вод. С а м  я без  

водолазного  обладнання не м іг, звісно, зазирнути в глибину. Т ом у  я залишив Нан 

М адол  з тве р д и м  р іш енням : якщ о коли-небудь повернуся д о  М ік р о н е з ії, то  тільки  

сюди. Тут досл ідника чекаю ть воістину величезні відкриття...

Нан М а д о л  тим  часом  відвідало дуж е м ало лю дей. А  щ е м ен ш е —  фахівців, як 

я вже писав.

П р о  уявні п ідводні скарби м ер твого  м іста я дізнався з розпо в ід ей  про япон

ських водолазів, котрі, мовляв, піднімали із дна понапської лагуни велику кількість  

платини. Й деться  про платинові саркоф аги, щ о начебто леж ать біля берегів  Нан М а 

долу!

Понапські платинові труни згадує в своїй  книзі і н імецький м андрівник Герберт  

Ріттл інгер, котрий д о б р е  вивчив усю М ікр о н е з ію . В праці Р іттл інгера я прочитав, щ о  

під час японського владарювання експорт платини в сум а р н ом у  обчисленні переви

щував усі інші статті понапського експорту —  саго, ваніль, копру. і

П роте, як, власне, дісталися японці д о  платинових саркоф агів? Р езю м ую  давні 

понапські легенди за записами того  ж таки Ріттл інгера. Колись, багато тисяч років  

тому, М атол ен ім  (Нан М адол) був ц е н тр ом  м огутньо ї і дуж е багатої держ ави. Голов

ні споруди цієї загиблої ім пер ії поховані нині п ід  водами океану. С е р е д  них і «Дім  

мертвих», де  у платинових трунах спочиваю ть начебто тіла перш их володарів  досауде-  

лерівської держ ави.

Ц им  і обм еж ується коротка «інформація» про затонулу —  щ е стародавніш у і щ е  

загадковіш у —  частину Нан М адолу. Ч ерез неї ми й приходим о д о  отих платинових 

саркоф агів. Японські водолази, переповідаю ть, знайшли їх і почали безж алісно ламати  

прям о під водою . Платинові саркоф аги Нан М ад о л у  допом агали, таким  чином, п іднес

ти платіжний баланс японської ім пер ії. Розорення трун тривало н ібито аж д о  то го  

дня, коли двоє японських водолазів, хоч і оснащ ених найсучасніш ою  технікою , не по

вернулися з п ідводно ї експедиц ії по платину. Н е заба р ом  після таєм ничого зникнен

ня водолазів  вибухнула війна, М ікр о н е з ія  ш видко стала важливим м ісц е м  боїв, і про  

нанмадольську платину забули й думати.

Повні казкових пригод розповід і про затонуле м істо  я чув на Понапе кілька 

разів, але Нан М ад ол  бачив на власні очі. Правда, я знайш ов тут тільки базальтові 

блоки, отож  дозвольте  лишитися при м оїх  сумнівах щ о д о  дивовиж них саркоф агів.
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Р іттл інгер і сам припускав, щ о «повідомлення м ісцевих меш канців... скоріш  за все 

перебільш ені» . А л е  од р азу  ж . додавав: «Проте знахідки платини на острові, гори  

якогр не м істять у собі навіть сл іду  цього  металу, були і є найреальніш ою  д ійс

ністю»... •

Так хто ж, справді, будував Нан М адол? Н е  який король, але яка культура, який 

народ? Були ці лю ди м ікрон езійц ям и , пол інезійцям и або ж взагалі припливли зв ід 

кілясь інде? Тур Хейєрдал н ед ар ем н о  згадує про м ер тве  понапське м істо  у своїй  

книжці «Американські індіанці в Тихому океані». Нан М ад ол  д ійсно  нагадує трохи  

споруди  д о к о л ум б о в о ї А м ер и ки . А л е  тільки на перш ий погляд. Ті м ісця в М ексіц і, 

Болівії, П ер у  мені д о б р е  в ідом і, отож  м ож у впевнено сказати: ні, руки індіанців не 

зводили нанмадольських стін.

Ш укаю чи предків будівників Нан М ад ол у , я скор іш  кинув би погляд не на А м е 

рику, а на П ол інезію , звідки, очевидно, понапанці перейняли і вміння готувати хміль

ний напій сакау, або ж на інший б ер е г  океану —  на А з ію , точніш е кажучи —  П івденну  

А з ію . (П ригадую  приголом ш ливе враж ення, яке справили на м ене  руїни кампочій- 

ського  А н кхо р  Вату). Щ о  ж д о  спо со бу  обробки  буд івельного  м атеріалу, то  нанма- 

дольські базальтові блоки мен і д е щ о  нагадали м іста стародавнього  Цейлону.

П ригадую , скільки зацікавлення викликало відкриття угорським  досл ідником -ам а-  

то р о м  Гевеш і схож ості написання л ітер  на стінах давнього інд ійського м іста М охен-  

д ж о Д а р о  і писем ності О стр ов а  Пасхи. П р о  знаменитий О стр ів  Пасхи я часто думав, 

коли був у Нан М ад ол і; і пізніш е, коли на Понапе розм овляв зі сво їм и там теш німи  

др узям и  про походж ення будівників цього  незвично великого м іста і про справжнє 

його значення, О стр ів  Пасхи також  весь час зринав у м о їй  св ідом ості. На ж одном у  

інш ом у острові величезного  Тихого океану я не бачив нічого, щ о м огл о  хоча б част

ково зрівнятися з Нан М а д о л о м . Н ічого, кр ім  Рапа Н уї —  О стр о в а  Пасхи з його м ов

чазними статуями і руїнами храмів.

С а м е  тод і, готую чись д о  пер ш о ї подорож і в П ол інез ію  (і, зро зум іл о , на Рапа Нуї), 

в одній праці, присвяченій цьом у острову, я знайш ов «пояснення» особливостей  Нан 

М ад ол у , його  сутності. А в то р а  ц іє ї праці, в ід о м о го  етнограф а М акм ілана Брауна, ціка

вила не так уявна платина, як те каміння, яке він бачив у Нан М ад о л і на власні очі. Із 

цього  він робить певні висновки. В Тихому океані існував колись м атерик або, скоріш е, 

велика кількість архіпелагів, які м істилися один поблизу одного. Ця «Атлантида пів

денних морів» (багато хто називає її «Лемурією»), яка зникла в океані зовс ім  недав

но, мала, п р и р од но , свою  столицю , На д ум ку М акм ілана Брауна, нею і був Нан М адол .

Вчений підрахував, щ о в наш час у рад іусі 1500 миль від Нан М ад ол у  живе не 

б ільш е 50 000 лю дей, і доводить, щ о для спорудж ення Нан М ад о л у  робітників треба  

було принаймні вдвадцятеро більш е. О скільки ж на існую чих нині м ікронезійських  

островах стільки лю дей ніколи не жило, це є для Брауна б езперечним  підтвердж ен

ням то го  факту, щ о підлеглі Нан М а д о л у  архіпелаги зникли у хвилях Тихого Океан/  

раніш е, ніж М ік р о н е з ію  відвідав перш ий європеєць.

С а м  я в затонулу м ікронезійську  держ аву не вірю . Тим більш е, щ о геологи од

ностайно виклю чають мож ливість затоплення бодай од н ого  м ікр он ез ійського  архіпе

лагу, бодай  о д н ого  тихоокеанського острова в добу, коли О кеан ія  була вже заселена  

лю дьми...

222 МІЛОСЛАВ СТІНГЛ. Незнана Мікронезія



БУДИНКИ НАРАД НА ОСТРОВІ КОРОР

К орор , щ о займає лиш е с ім  квадратних миль, є сьогодн і, безум овно, головним  

остр о в о м  архіпелагу Палау. В істор ії архіпелагу він завж ди відігравав значну роль. 

П р о те  справж ньою  п івденном орською  м етро по л ією  його головний населений пункт, 

щ о має таку ж назву, став тільки після пер ш о ї св ітово ї війни, коли японці зробили  

К ор ор  адм ін істративним  центром  всієї М ік р о н е з ії.

Часи володарю вання японців принесли острову й селу карколом ний розвиток. 

С е л о  ш видко перетворилося  у м істо, перш е справж нє м істо  Наньйо-Чо, як називали 

тоді японці М ік р о н е з ію . На К ор ор  посунули б еззем ел ьн і селяни з Я пон ії та Окінави, 

сподіваю чись знайти тут деш еві ділянки. Прибували також  солдати, торговц і й, ціл

ком  зрозум іл о , чиновники адм ін істрац ії Наньйо-Чо. На початку д р у го ї св ітової війни 

в К ор ор і жило вже 42 тисячі чоловік. З них —  ш ість тисяч японських колоністів, вісім  

тисяч м оряків, тринадцять тисяч солдатів, в ісім  тисяч окінавських і три тисячі п'ятсдг 

корейських робітників  і, нареш ті, сотня китайців.

У  цьом у повністю  сх ідноазіатськом у м істі розм овляли  японською  м овою , і пала- 

уанці повинні були посилати д ітей д о  японських шкіл. У  колиш ньом у м ікр он ез ій 

ськом у селі спорудж ували сінто їстські бож ниці, буддистські м онастир і і вишукані 

будиночки гейш з японським  персоналом . Нова монархічна м р ія  —  пр о  верховну  

владу м ікадо  і Країни Сх ід но го  Сонця  над Палауськими островам и —  розвіялась у  

вибухах атомних б ом б. К о р о р  теж  був сер й озно  пош кодж ений від  бом бардувань  

авіації С Ш А . А л е  б о ї за остр ів  не велися. На в ідм іну в ід  інших південнопалауських  

островів  —  трагічного  Пелелїу, казково багатого на ф осф ати А нгаура —  американці 

обійш ли К ор ор , як обійш ли вони Трук чи Понапе.

Після програно ї війни всі японці —  вояки, служ бовці, веселі дівчата —  повинні 

були повернутися д о д о м у . К о р о р  збезлю днів . С п е р ш у  здавалося, щ о головне м іЬго  

японської М ік р о н е з ії спіткає доля покинутих арізонських м іст. ІДо і він перетво

риться на велике «місто духів».

О дначе  К о р о р  переж ив крах м онарх ічно ї м р ії. Й о го  покинуті напівзруйновані 

житла почали заселяти м ікрон ез ійц і з південних островів  архіпелагу, і К о р о р  знову  

став м ікронезійським . І все ж таки нагадувань про  японське панування тут більш е, 

ніж будь-де  в М ік р о н е з ії. П е р е д у с ім  —  залиш ки р е зи д е н ц ії ад м ін істр ац ії «Південних  

морів» (Наньо-Чо), с інто їстсько ї святині, японського пам'ятника, присвяченого ім пе

раторові, а також  отієї вулички, яку й д ос і називають « П роспектом  гейш».

І сам е на К о р о р і вперш е в усій М ік р о н е з ії я зустр івся з одн им  зовс ім  особли

вим спадком  японських часів, який палауанці називають м о д е к н г е і  («об'єднання» 

чи «єдність»). Ц ю  єдність палауанців проти чуж инців зродили  сам і японці. І хоч во

лодарю вання Країни С х ід н о го  С он ця  над цим архіпелагом  скінчилося кілька д е 

сятків років том у, влада м од екн ге і над душ ами багатьох палауанців жива й досі.

Розмовляю чи з м ісцевим и ж ителямй, я пересвідчився, щ о д о  м од е кн ге і при

хильний кожний третій  меш канець архіпелагу. М од е к н ге і є водночас і релігією . С воє

р ідною , новочасною  м ікр он ез ійською  релігією , біля колиски якої стояли, однак, не 

боги чи духи, а ксеноф обія  —  ненависть д о  інозем ців  і всього чуж ого. З такою  р ел і

гією  я кілька разів стикався в М ел а н е з ії —  на Нових Гебридах, М алаіті та Новій  

Гвінеї. В М ік р о н е з ії я зустр івся з нею  вперш е...
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* П р о гра м а  м одекнге і проголош увала: «Острови Палау завж ди повинні належати 

тільки палауанцям. Палауанці ніколи не повинні приймати спосіб  життя та релігію  

інозем ців. М и  тем нош кір і, і наш бог тем нош кірий. Чужинець світлош кірий, і бог 

його світлош кірий. Том у їхній бог і наш. вони і ми ніколи не повинні об'єднува

тися».

Т ем е д ад  —  засновник цієї своєр ідно ї м ікр он ез ійськ о ї р ел ігії —  давно помер, 

але л ідери  м одекн ге і і нині вою ю ть за його ідеали. О сно вне  гасло «Палау—  палауан

цям» сьогодн і виявляється, зокрем а, в прагненні засновувати власну торгівлю  і на

віть власні «модекнгейські» експортні й ім портн і компанії.

М од е к н ге і втручається і в політику. На О стровах Палау виникло кілька політич

них партій. З  великим подивом  я встановив, щ о боги м одекнге і обрали своїм  рупо

р о м  одну з них, а сам е Палауську л іберальну партію . О то ж  —  в К ор ор і боги в ідда

ють перевагу л ібералам!

Якщ о вже говорити про вибори, ком ітети, будинки нарад, м уш у відзначити, щ о  

. в К о р о р і я шукав сам е останні. Тобто  в ідом і палауські б а і. О соб л ив о  хотілось 

мені побачити знаменитий Н гар ім длбаі, в якому на К ор ор і меш кали і капітан Вілсон, 

м имовільний відкривач О стр ов ів  Палау; і М акклуер, самозваний палауський король, 

І польський досл ідник  Ян Станіслав Кубарий, і вчений з Росії М іклухо-М аклай.

П р о те  Н гар ім длбаі я вже не побачив. Він перестав існувати природним  шляхом. 

А м ер и кан ське  бом бардування вже не зм огло зруйнувати його. Н атом ість  дію ть два 

інші гром адськ і будинки нарад. О д ин  —  м одерний , де  сам е в той час зібралася  

перш а дем ократична асамблея представників усієї М ікр о н е зії, щ о дало м ен і підставу  

Позначити в своїх записках К о р о р  як «острів демократії» .

Будівництво сучасного всепалауського будинку нарад було закінчено якраз перед  

початком  засідань М ікр о не зій ськ ого  парламенту М од е р н у , я повинен повторити це 

слово, будівлю  оздоб л ю є по ф ронтону малю нок із зображ енням  древа життя, на- 

родж ення світу, лю дей, тварин, дерев рослин —  всього, щ о необхідно для життя 

в очах м ікронезійц ів .

В ідвідав я і традиційний баі, ячий прийш ов на зм іну  зітл ілом у Н гар ім длбаі. Тут 

на ф рон тон і (і на стовпах всередині будинку) будівники вирізьбили двадцять чотири  

е п ізо д и  з палауської істор ії. М е н е  особливо зацікавив один з них —  сьомий, щ о його  

старий р ізьбяр , який показував споруду, назвав «кекулау». В чотирьох сценах м іс 

цеві худож ники розповідаю ть, як жителі 

К орору  дістали від зм іїн ого  бога з Ангау- 

ру, щ о був д ж е р е л о м  усієї м удрості світу, 

оте «кекулау», буквально —  м удр ість, єди

не дж ерел о  сили і права. Заключна части

на картини зображ ує сучасних палауан- 

ців, які сідаю ть у сво ї човни, щ о б  д о б у 

тися д о  найвіддаленіш их островів  архіпе

лагу і скрізь сповістити про безцінний дар. 

Нова ера за їхніми уявленнями настала то

ді, коли м ісцеві начальники і старійш ини  

родів  почали втрачати свою  спадкову м о

гутність і створили на островах Палау пер

ший в істор ії парламент, щ о має таку не- 

парламентську назву «ВІК М УД РО СТІ» .

Колони з коралового вапняку — залишки 
стародавніх палаців (латте) — на Маріан- 
ських островах досягають 4,5 метра висоти.
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ЧАС МУДРОГО ЗМІЯ З АНГАУРУ

Час м уд р ості, час м у д р о го  ангаурського зм ія , про  який так пром овисто  р о зп о 

відає розмальований ф ронтон  к ор ор сько го  баі, почався на цьом у  м ікр он ез ійськом у  

архіпелазі 4 червня 1947 року. С а м е  тод і був заснований перш ий парламент О с тр о 

вів Палау —  О л б і і л  е р а  к е к у л а у

П р о те  на К о р о р  я приїхав не для того, щ об  взяти участь у роботі парламенту  

Палау, а щ об  відвідати засідання конгресу всієї М ікр о н е зії... Традиційну м удр ість , да

ровану їм  зм іїн им  б о го м  з Ангауру, представники М арш аллових, М аріанських, Каролін- 

ських і Палауських островів  мали перекласти нині на м ову сучасної політики.

П р о  те, щ о по д ії надається виклю чно важливе значення, я д ізнався вже на ае р о

д р ом і. В р озб и том у  японському бункері, який служить тут залом  чекання, походж а

ли вищі чиновники ад м ін істр ац ії п ідоп ічної тер ито р ії, в то м у  числі й верховний к ом і

сар М ікр о н е зії. Побачив я щ е двох американських конгресм ен ів  і японську телеві

зійну групу. А  по всьом у К о р о р у  м айоріли плакати, щ о палауською  і англійською  

мовами вітали учасників урочи стого  зібрання.

Нареш ті припливли і прилетіли депутати з найвіддаленіш их атолів. У рочисте  в ід

криття конгресу в ідбулося в «холі» нового к ор ор сько го  будинку нарад. Х то  знає, 

яким було попереднє призначення цього приміщ ення, схож ого на критий ринок або  

на гімнастичний зал, але того  дня тут з ібралося  чи не все населення К орору.

Учасників м ікр он ез ійського  конгресу привітав вож дь одн іє ї з двох конф едерац ій  

островів Палау, корорський «король» А іб е д у л  з р од у  Ібід. Ця конф едерац ія  об 'єднує  

гром адян п івденної половини архіпелагу, яку тут називають «Нижче д о  моря». Д р уга  

конф едерація  «Вище д о  моря» об'єднує населення північного Бабельтуапу. П о тім  па- 

лауські дівчата піднесли поваж ним гостям  традиційні гірлянди з квітів і численні пода

рунки, і на цьом у урочиста частина скінчилася. Наступного дня почалася дискусія. 

Депутати перейш ли працювати у побудований в традиц ійном у стилі новий баі, про  

який я вже згадував. С ам е  в цих, щ е вологих від  ф арб стінах, виріш увалось майбутнє  

М ікр о незії.

Н езабаром  я побачив, щ о м у д р о м у  зм ієві з А н гауру було набагато легше, ніж  

сучасним м ікронезійцям , які зібралися тут. О б го вор енн я  тривало довго. Депутати  

конгресу —  12 членів сенату, по два з кож ного району п ідоп ічної територ ії, та 

21 член палати представників —  розглядали три варіанти м айбутнього  політичного  

устрою  М ікр о н е з ії. О д н і стояли за «повну незалежність», д ругі наполягали на «при

єднанні». треті прагнули збереж ення «статус кво».

К онгрес доручив виробити остаточне ріш ення кільком делегатам  —  членам важ

ливого парламентського органу п ід  назвою  «Об'єднаний ком ітет м айбутнього статусу  

М ікронезії» . Цей «вужчий м ікронезійський конгрес», наділений найвищ ими повнова

женнями, пізніш е знову зібрався в К ор ор і р азом  із представниками Сполучених Ш та

тів, щ об повідом ити  їх про свої вимоги. П о-перш е, С Ш А , щ о зд ійсню ю ть м андат О О Н  

на опіку, мають визнати за м ікронезійц ям и  виклю чне право сам им  вирішувати своє  

майбутнє. П о-друге , С Ш А  маю ть визнати праве м ікронезійц ів  виробляти власні за

кони. сф орм улю вати і прийняти свою  —  м ікронезійську  —  конституцію . По-третє, 

С Ш А  мають визнати виключне право м ікронезійц ів  розпорядж атися  зем л ею  на своїх  

островах, як вони самі вважають за потрібне. (В М ік р о н е з ії, д е  зем лі дуж е мало, 

ця вимога має надзвичайно велике значення).
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За цих ум ов м ікр он ез ійц і давали зго д у  приєднати свою  майбутню  держ аву до  

Сполучених Ш татів. М ік р о н е з ія  прагнула повного суверен ітету у внутріш ніх справах, 

звіряю чись на С Ш А  лиш е у справі о б ор о ни  та м іж народно? політики.

« В іл ьна приєднана держ ава! Щ о  це т а к е — я вже знаю  зі своєї подорож і до  Пу

ерто-Р іко. П р о те  м ікр он ез ійц і хотіли інш ого приєднання, аніж те, щ о його дістали  

ж ителі кар ібського  острова. М ікр о н е з ій ц і р іш уче  наполягали на своєм у праві будь-  

коли розірвати  спілку із Сполученим и Ш татами, не питаючи згоди д р у го ї сторони.

З р еш тою  ам ериканці зм уш ен і були пристати на ці умови. Сп ільне  ком ю ніке  

у статті другій  недвозначно проголош ує: «Народ М ік р о н е з ії має нев ід 'єм не право  

приймати, зм іню вати й доповню вати власну м ікрон ез ійську  конституцію , і ця консти

туція не повинна приводитись у в ідповідн ість  д о  конституц ії Сполучених Ш татів А м е 

рики... Конституція буде  засновуватися на суверенних правах народу М ікронезії» . 

Д алі в ком ю ніке  говорилося, щ о  «конституція закладе основи для створення м ай

бутнього  ур яду  М ікронезії» .

Стаття  третя ствердж увала давню  вимогу остров'ян: «земля в М ік р о н е з ії буде  

під  виклю чним контр ол ем  народу М ік р о н е з ії та його уряду».

Сп ільне  кор ор ське  ком ю ніке, щ о випливало з цього  важ ливого засідання м ік р о 

незійського  конгресу, було прийнято 13 квітня 1972 року. Визнанням за м ікр он ез ій 

ською  д ерж авою  од н остор о н н ьо го  права зм інити в м айбутньом у статус приєднання  

і перетворити  його в іншу ф ор м у  держ авного влаштування на основі самовизначен

ня цей докум ен т залишав відчинені двер і для дальш ого політичного розвитку країни. 

П р о те  політична сучасність М ік р о н е з ії відбиває, власне, минулий день, вона є спад

ком  колоніальної ери в О кеан ії, пр о тяго м  якої в забутій М ік р о н е з ії за якихось сто  

років побувало ч е тв е р о , в о л о д а р ів — іспанці, німці, японці і, нареш ті, американці. 

Та й самий принцип «підопічної території»  застарів. М андатн і те р и то р ії одна за одною  

зникають з політичної карти світу.

МАРІАНСЬКІ ОСТРОВИ —  КАМІНЬ І ВОГОНЬ

П ід  час п одорож і по М ік р о н е з ії м ен е  хвилювало, як специф ічно поєдную ться  

і водночас протид ію ть тут дві р ізн і площини, щ о в них розвивається життя мікроне-* 

зійців двадцятого  сторіччя. О та  дивовиж на атомна доля остр івного  світу, м еш канці 

якого щ е в м инулом у сторіччі жили подекуди  на рівні кам 'яно ї доби.

Закінчую чи на острові Тініан свої м ікрон езійськ і блукання і резю м ую чи спосте* 

реж ення всієї м андрівки, я концентрую  весь цей світ у два основні символи —  кап 

мінь і вогонь.

Камінь на Тініані —  це руїни палацу короля Таги, його м огутнього  л а т т е .  А  во* 

гонь? Щ о б  побачити сліди цього вогню, я вируш аю  на к^айпівнічніший край острова. 

Ц ього  разу я йду сам. М ій  хам оррський студент-провідник  має інші справи, д о  то-
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го ж м ісця, куди я намірився, йому, видно, не дуж е д о  вподоби. Та провідника я 

власне, й не потребую : заблудитися тут немож ливо. Я піду головним  «проспек

том» острова, д о р о го ю , щ о її  тут називають Б р одвеєм .

С он ц е  пече, як у пеклі: зарості, щ о підступаю ть д о  сам ої дороги , подекуди ви

палені. В густих чагарях я пом ічаю  покинуту японську чи ам ериканську зброю . На

реш ті зарості розступаю ться, відкриваю чи найбільш е на острові ранчо, де  гуамський  

мільйонер  Кен Д ж он с і 34 його м ікрон езійськ і ковбої намагаю ться перетворити  ко

лишні плантації цукрово ї тростини, а п ізніш е —  танган-танганові хащі на пасовиська  

для худоби.

Тініанський Бродвей розгалуж ується на чотири велетенські злітні смуги. Я минаю  

давно м ертвий а е р о д р о м . Танган-тангановий буш підступає д о  сам ого  краю  б етоно

ваних дор іж ок. Тепер  м ене  ведуть ж овті стрілки, намальовані ким ось на поверхні 

злітних смуг.

Я йду за стр ілками, аж поки не виходж у на самий кінець цього довж елезного  

ае р од р ом у . Тут, обабіч  злітних смуг, знаходж у цементований брус. З  од н ого  боку  

його прикраш ає обсипане ж овто-білим и пахучими квітами д ер ево , з д р уго го  —  м о 

лода пальма, споконвічний символ м ир у  в м ікронезійц ів .

Не б етонном у прям окутном у  блоці закріплено металеву дош ку з написом: «Тут 

містився перш ий склад атомних бом б, з якого на б о р т літака «Б-29» було перене

сено перш у використану в б ою  б ом бу, щ о 6 серпня 1945 року впала на Х ір о с ім у  

в Японії. Л ітак пілотував полковник Поль В. Т іббетс, оф іц ер  509-ї зм іш ано ї групи  

20-ї див ізії в ійськової авіації Сполучених Ш татів. Бомба була закладена д о  б ом б о во го  

відсіку пізно ввечері 4 серпня 1945 року; в 02 години 45 хвилин наступного ранку 

літак стартував, щ об  виконати завдання. П ристр ій  для скидання б о м б  обслуговував  

капітан Вільям С . Персоне».

За двісхі м етрів  далі знаходж у другий точно такий обеліск. Текст теж  подібний. 

Він повідомляє, щ о тут м істився склад атомних б ом б  №  2 і щ о звідси стартував літак, 

який скинув атомну б о м б у  на Нагасакі. П ід  кінець автор напису на м ем ор іал ьн ій  

дош ці додає щ е одне  коротке  речення: «10 серпня о 1-й годині ночі японський ім 

ператор  вирішив без по пе р ед н ьо ї згоди  ур яду  закінчити тихоокеанську війну».

Знову і знову перечитую  цей су

хий, по-в ійськовом у точний напис. Ж о д 

ного зайвого слова. Ні перемож них  

ф анфар, щ о прославляю ть фінал вели

кої війни, ані зайвого співчуття, «негід

ного воїнів».

Схвильовано дивлю ся на простий  

обеліск —  пам ’ятник вогню, який спа

лив населення Х ір ос ім и  й Нагасакі, атом 

ного вогню, який (про це м ало хто 

знає) палив і палить дос і м ік р о н е з ій 

ців —  населення Ронгелапу й Утір іку ,

Еніветоку й Бікіні. Вогню, щ о й дос і д у 

шить рибалок із «Щ асливого дракона»

(японського судна, екіпаж  якого по

страж дав під час од н ого  з випробувань  

американської водневої зб р о ї. —  Ред.).

Рештки японських і американських танків, 
літаків, гармат можна побачити на багатьох 

островах Мікронезії.
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У кронах обох ж алобних д е р ев  в ітер  співає сумні пісні загиблим  —  і японцям, 

і м ікр он ез ійц ям . Н авколо тиша. Я єдиний відвідувач цього воістину найтихіш ого м ісця  

на найтихіш ому острові М ік р о н е з ії. Здається, час зупинився тут. І все-таки саме  

з ц ієї тихої точки вихопився вогонь, спрямований на протилеж ний б ер ег океану —  

на Японію . Ядерний вогонь, щ о сво їм  отруйним  полум 'ям  зачепив і М ікр о н е з ію . Тут, 

на катапульті атом н ого  віку, зіткнулися обидві епохи М ік р о н е з ії: д оба  камінна і доба  

вогню.

Я залиш аю  Тініан, щ об  вируш ити тією  д о р о го ю , якою  близько тридцяти років  

тому летів ядерний вогонь. Л ітак несе м ен е  д о  Японії. В А гань ї я пересідаю  на літак 

м ікронезійських аеролін ій. Наш м ар ш р ут пролягає сперш у над Бонінськими остр о

вами, потім  ми пр изем лим ося  на О кінаві.

Окінава та її величезні військові бази теж  пов'язані з вогнем . П р о те  Окінава —  

це вже А з ія . Я ж  і тепер , у літаку, щ о несе м ен е  з М ік р о н е з ії, все щ е повертаю ся  

лодум ки д о  цих своєрідних, забутих, найзабутіш их у світі атолів та островів. І знову 

пригадується м ен і м ікр он ез ійське  каміння: м огутн і л а т т е  в палаці короля Таги 

та на інших М аріанських островах; незр озум іл і, нез'ясовні камінні стіни Нан М адолу  

та його штучні острови; нареш ті, ф е і —  камінні грош і з архіпелагу Яп. Згадую  я 

і дивовиж ні плетені карти м еш канців М арш аллових островів, лю бовні палички, вирізьб

лені м айстрам и на острові Трак, ж інок-чарівниць з архіпелагу Понапе.

Якою  своєр ідн істю  відзначається м ікронезійська  культура! З  яких глибоких, пра

давніх дж ерел  виступає вона на поверхню ... І яке м айбутнє чекає цей острівний світ? 

Я м іркував про це щ е п ід  час засідання м ікр он ез ійськ ого  конгресу. Тепер, у зруч

ном у кріслі пов ітряного  лайнера я знову повертаю сь д о  цього дум кам и, вже в ш ир

ш ом у контексті. П ід і м ною  зникають удалині останні М ікр о незій ськ і острови, останні 

конуси давно згаслих вулканів Північних М аріан , останні квадратні м етри  м ікр он ез ій 

ської зем лі, останні тисячі квадратних к ілом етрів  м ікр он ез ійськ ого  м оря . Так, М ік р о 

незія розкинулась п о сер е д  океану. С то  тисяч лю дей на трьох м ільйонах квадратних 

кілом етрів  води! Н айдорогоцінн іш их вод у найважливіших із стратегічного  погляду  

океанських просторах світу.

Я повторю ю : М ік р о н е з ія  розкинулась сам е в центрі, м ож ливо, найваж ливішого  

океану світу. На його берегах лежать наймогутніш і держ ави планети —  Радянський  

С о ю з  і Сполучені Ш тати, країна з найбільш им населенням  —  майж е м ільярдний  

Китай, економ ічний супергігант Японія, країна-континент Австрал ія, Канада з її без

меж ними просторам и. І сам е в Тихому океані маю ть сво ї колон ії —  останні в на

ш ом у декол он ізованом у  світі —  й дві інші великі держ ави —  Ф ран ц ія  та Велико

британія.

Всі вони дивляться сво їм и берегам и  в Тихий океан, по сер е д  якого на невеличких 

островах і м ікроскопічних атолах живуть, працю ю ть і замислю ю ться над сво їм  май

бутн ім  м ікрон ез ійц і. «Мікро» значить «малий»... А л е  чи є це показником  незначності, 

др ібності? Д л я  м ен е  —  ні в якому разі. Визначальних фактів, реальності м ікр он ез ій 

ської сучасності не  змінить, звичайно, і завтраш ній день: площ а островів  і атолів  

б уд е  завж ди незначною . А толи  ростуть з глибини океану тільки у височінь, не вшир. 

І завж ди м алою  б уд е  —  в порівнянні з народам и, які живуть на берегах Тихого  

океану —  й кількість м ікронезійц ів . На цій щ е підопічн ій  сьогодн і те р и то р ії тихооке

анських островів, за приблизним  підрахунком , живе сто тисяч лю дей, які тяжіють  

д о  свого сусіди  —  Японії. О днак  японців є і завж ди б уде  в тисячу разів більше. 

Гак сам о і з інш ими сусідами М ік р о н е з ії. Ц е  сп іввіднош ення ніколи докор ін но  не 

зм іниться на користь м ікронезійц ів .

Я м іг би тут переф разувати запитання, яке колись з інш ого приводу поставив наш 

великий поет Безруч: «Якщо сто тисяч тільки їх, чи є в них право на життя?» Вірю, щ о  

м ікронезійц і маю ть це право. М е н і б дуж е хотілося, щ об  останній м андат п ідопічної
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території, який ім ітує, власне, заходи довоєнно ї Ліги Націй, був скасований раніш е, 

ніж ця книжка вийде з друку, і м ікронезійц і, хай їх тільки сто тисяч, щ е вибудую ть  

своє майбутнє в рамках власного, більш чи менш  суверенного  або принаймні авто

ном ного об'єднання М ікр о н е зій ськ о ї держ ави. Н ародно ї держ ави м ікронезійц ів.

їм  буде нелегко. Ц і сто тисяч не становлять м онол ітного  народу. Навпаки. Ц е  

число виражає скор іш  механічну суму хам оррів з М аріан, марш альців, палауанців, 

панапанців. япанів, труканців. капінгамаранжів, улігнів —  загалом десяти чи одина-

Молода жінка з острова Яп
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дцяти груп, щ о говорять часто дуж е в ідм інним и м овами, і це теж  не зміниться. 

Хіба щ о м ікрон ез ійц і візьмуть для спілкування м іж  окрем им и архіпелагами якусь 

зовніш ню  мову, наприклад, англійську —  м ову ниніш ньої адм ін істр ац ії п ідоп ічної 

територ ії.

Незнана М ік р о н е з ія  під час війни перестала бути «незнаною» для генеральних  

штабів. П р о те  я вірю , щ о і Зем ля лю дей, і далека М ікр о незія , не завж ди будуть  

лиш е зем л ею  вогню, не завж ди скидатим уться на атомні полігони. А л е  щ о м ож е за

пропонувати М ікр о н е з ія  світові в д о б у  тривалого миру, котрий —  я в це теж  вірю  —  

настане вже завтра? Я впевнений, щ о М ікр о н е з ія  має щ о подарувати і м ир ном у  сві

тові. М ине небагато часу, і світ навчиться використовувати незліченні скарби світо

во го  океану. Д есь  я читав, щ о в м орськ ій  воді розчинено м ільйони тонн урану, зо 

лота й інших цінних металів. А  нафта, яка, мож ливо, лежить буд ь-д е  під найглибшим  

океанським  дном? З часом  лю дство добудеться  д о  скарбів м оря, і мала М ікр о н е зія  

зм о ж е  скористатися сво їм и багатствами. О тж е, якщ о давнє минуле М ік р о н е з ії пере-

Майстер-різьбяр в містечку Бабельтуап на острові Палау.
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бувало п ід знаком  каменю , а близьке -—  п ід  трагічним  знаком  вогню, то  її м ай

бутнє м ож е бути п ід знаком  інш ого елем енту  —  води...

Зем ля лю дей насправді не знає малих і великих країн, «маленьких» і «великих» 

націй. Є  тільки малі й великі думки, малі й великі ідеали, малі й великі цілі.

Я вірю , щ о час, який прийде для тутеш ніх атолів і островів  після часу каменю  й 

вогню, буде  д о б о ю  великих м ож ливостей  і великої д іяльності. Щ асливо ї дороги , М і

кронезіє! Щ асливо ї дороги , м ікрон езійц і!

З чеської переклав 
Олег М ИКИТЕНКО

Від редакції.

В останні місяці прогресивну сві
тову громадськість схвилювали пові
домлення про неправомірні дії США 
відносно підопічної території Тихо
океанських островів. У відповідності 
з Статутом ООН, угодою 1947 року 
про опіку між Радою Безпеки та 
США, а також Декларацією про на
дання незалежності колоніальним 
країнам і народам, США були зобо
в’язані сприяти політичному, соці
альному й економічному розвиткові 
Мікронезії, здійсненню її народом 
права на самовизначення й незалеж
ність.

Проте понад 30-річне опікунство 
Сполучених Штатів над Тихоокеан
ськими островами показало, що аме
риканська сторона, ігноруючи закон
ні права, інтереси й волю народу Мі
кронезії, провадила політику, спря
мовану на увічнення свого панування 
над цією територією і перетворення 
її на колоніальний додаток США. 
Економічне й соціальне становище 
населення Мікронезії не тільки не по
ліпшилось. але й, за свідченням са
мих мікронезійців, у багатьох відно
шеннях погіршилось. Протягом усьо
го цього часу Мікронезія фактично 
перебуває під п’ятою Пентагону.

Керуючись принципом «поділяй і 
володарюй», США грубо порушують

єдність і територіальну цілісність Мі
кронезії, незаконно нав’язують одним 
архіпелагам статус «політичного сою
зу», іншим — «вільної асоціації». 
Оскільки ж будь-яка зміна статусу 
підопічної стратегічної території мо
же провадитися лише за рішенням 
Ради Безпеки ООН, такі односторон
ні дії США в Мікронезії не є пра
вомірними.

Проводячи експансіоністський курс 
відносно Мікронезії, США прагнуть 
зберегти й закріпити свій контроль 
над величезними районами Тихого 
океану, посилити військово-стратегіч
ні позиції в цій частині земної кулі. 
Така політика США становить сер
йозну загрозу безпеці народів не 
тільки Мікронезії, але й країн Азії 
та Океанії, що прилягають до цього 
району, суперечить волі народів світу 
створити в Індійському й Тихому оке
анах зони миру.

Питання про долю Мікронезії — 
складова загальної проблеми деколо
нізації, забезпечення колоніальним 
країнам і народам права на самови
значення й незалежність. Народ цієї 
поки що підопічної території повинен 
безперешкодно здійснити своє закон
не право на справжню свободу і не
залежність
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АНГЛІЯ
Видавництво Оксфордського університе
ту «Оксфорд юніверсіті пресс» відзна
чило своє 500-річчя. Першу книжку — 
філософський трактат латинською мо
вою — було надруковано в Оксфорді

на друкарському верстаті Фредеріка 
Ріда, який прибув сюди з Кельна. Сьо
годні «Оксфорд юніверсіті пресс» — 
одне з найбільших видавництв у світі. 
Воно друкує енциклопедії, словники, а 
також художню літературу, книжки для 
дітей.

БОЛГАРІЯ
Проблемам моралі, проблемам форму 
вання нової соціалістичної свідомості 
присвячено новий фільм сценариста 
Кенчо Атанасова та режисера Івана 
Андронова «Покрівля». Критика нази 
ває цю стрічку своєрідним художнім ко
ментарем до сучасного етапу суспіль
но-політичного розвитку і відзначає, що 
в ньому поєдналися елементи кількох 
жанрів — комедії, ліричної сповіді, дра

Кадр з кінофільму «Покрівля».

ми і навіть трагедії. Головні ролі у 
фільмі виконують Петро Слабаков, 
Пепа Николова, Марія Статулова, Гри- 
гор Вачко.

ІСПАНІЯ
В інтерв’ю, даному мадрідському тиж
невику «Камбіо 16», кінорежисер Луїс 
Бунюель сказав зокрема: «Замолоду я 
читав російських письменників, бо Іспа
нія була колись європейською країною, 
в якій найвідомішою була російська лі
тература. То прекрасні письменники. 
Коли я приїхав до Парижа й почав зна
йомитися з європейськими інтелектуала
ми, а було це в 1923 році, то побачив, 
що їх дуже дивує те, що ми читаємо 
в Іспанії: вони не знали навіть полови
ни. А я до 1925 року весь час читав 
російську класику...»
За визнанням Бунюеля, його найулюб
леніші кіномитці — Фелліні й Вісконті.

* * *

1978 рік проголошено в Іспанії «Роком 
Гойї» в зв’язку з 150-річчям з дня 
смерті великого художника. У мадрід- 
ській Національній бібліотеці відкрито 
виставку гравюр Гойї. Серед експона
тів — сорок так званих «проб» або шкі
ців, майже невідомих широкій публіці. 
Мувей Прадо організував цикл лекцій 
визначних спеціалістів, присвячений 
творчості художника.
Вийшла з друку популярна біографія
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Гойї, а також фундаментальне дослід
ження його життя і творчості. Видає
ться каталог усіх творів Гойї, що збері
гаються в музеях, а також у п’ятдесяти 
приватних зібраннях у Мадріді, де за
галом налічується понад тисячу його 
творів. У країні демонструються при
свячені митцю художні й документаль
ні фільми.

ІТАЛІЯ
З нагоди 200-річного ювілею оперного 
театру «Ла Скала» у Палаццо Реале в 
Мілані відкрито виставку. її експонати 
розповідають про тих, хто уславив те
атр: композиторів, чиї опери виконува
лися на сцені «Ла Скала», видатних спі
ваків і співачок. На виставці представ
лені також макети декорацій, ескізи 
костюмів, афіші. Докладно висвітлено 
історію будівництва театру, фасад яко
го зберігся у первісному вигляді.

КУБА
1921 року мандрівна італійська трупа 
поставила в Гавані оперу «Рабиня», 
створену кубинцями Хосе Маурі (ком
позитор) і Томасом Хуліаном (лібрет- 
тист). Пізніше опера не виконувалася, 
але цього року знову побачила світло 
рампи в постановці колективу театру 
ім. Гарсіа Лорки.

ЛІВІЯ
Композитор Аль-Хаді аль-Шеріф ство
рив симфонію, що мовою музики від
творює історію лівійського народу. 
Критика характеризує його симфонію 
як початок нового етапу в розвитку лі
війського музичного мистецтва.

МОНГОЛІЯ
В Улан-Баторі відкрито персональну 
виставку народного художника МНР 
Ад’ягійна Сенгецохіо, якому нещодавно 
виповнилося 60 років. Полотна А. Сен
гецохіо широко відомі в Монголії. Най

кращі з них — «Зустріч з Леніним», 
«Поет Нацагдорж», «Орхонський водо
спад» — широко репродукуються. Вся 
творчість А. Сенгецохіо — безнастанні 
пошуки, намагання в старовинній тра
диційній манері «монгол зураг» знайти 
нові можливості для вираження думок 
і настроїв людини XX століття.
«Писати картини, як це робили старі 
майстри, я не міг,— розповідає худож
ник про свої творчі шукання.— Не міг 
тому, що це не моя тема... Моя тема — 
сучасне життя мого народу. Бо справж
ній лише той художник, хто в своїх 
працях відтворює думки й діла сучас
ників».

А. Сенгецохіо. «Чорний верблюд».

ндр
Документалісти кіностудії «ДЕФА» зня
ли фільм про Бертольта Брехта, Ре
жисер Курт Тетцлаф.
Фільм «Бертольт Брехт» розповідає про 
життєвий шлях митця від дитинства в 
Аусбургу до часу, коли Брехт почав 
ставити власні п’єси на берлінських 
сценах. Оскільки тогочасних кінокадрів, 
у яких фігурує Брехт, збереглося мало, 
фільм побудований переважно на фото
документах.

* * *

Громадськість республіки відзначила 
75-річчя кінорежисера Златана Дудова. 
В 1932 році разом Б. Брехтом та 
Г. Ейслером Златан Дудов створив
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Преторії, доки останні не відкриють 
двері для глядачів усіх кольорів шкіри.

ПОЛЬЩА
В інтерв’ю «Трибуні люду» письменник 
А. Куснєвич, зокрема, сказав: «Я пра
цюю над романом, в якому розглядаю 
проблему колабораціонізму у Франції, 
ставлення до неї французького інтелі
гента. Дія роману — я назвав його 
«Вітраж» — відбувається у 1936— 
1942 роках, від часів громадянської 
війни в Іспанії до періоду, коли у Фран
ції діяв режим Петена. Події цього 
часу я добре знаю за власним досві
дом».

Златан Дудов.

перший в Німеччині соціалістичний 
фільм «Куле Вампе».
Повернувшись на батьківщину з емігра
ції у 1946 році, Дудов віддав багато 
сил розвитку кіномистецтва НДР. Він 
поставив такі відомі фільми, як «Хліб 
наш насущний», «Сильніші від ночі», 
«Капітан з Кельна».

ПАР
Тут опубліковано список забороненої лі
тератури, музичних творів, образотвор
чої продукції, кінофільмів, в якому на
лічується 18 400 книжок, 370 брошур, 
305 календарних видань та альбомів, 
97 грамофонних пластинок, 407 пошто
вих карток, 595 кінострічок та ін. До 
«чорного списку» ввійшли, зокрема, 
твори Достоєвського, Апдайка, Відала, 
Сіменона. Засновано також «надзвичай
ні комітети», покликані «перешкоджати 
поширенню комуністичної літератури».

* * *

П’ять драматургів, що пишуть мовою 
африкаанс — М. В. де Клерк, А. Брінк. 
Ю. Кріге, П.-Д. Юйс і П. Фуріє — 
оголосили, що бойкотуватимуть театри

На студії телевізійних фільмів у Като
віце кінорежисер 3. Хмєлєвський зняв 
багатосерійну стрічку «Велика Гута». 
Як пише «Трибуна люду», фільм «від
творює етапи грандіозного будівни
цтва — події, сповнені драматичних зі
ткнень і конфліктів... Це фільм про мо
лодих людей — саме таких найчастіше 
зустрінеш на великій будові».
Картина складається з шести серій, у 
ній зайнято понад 250 акторів.

Кадр з телефільму «Велика Гута».

РУМУНІЯ
Видавництво «Емінеску» надрукувало 
новий роман Лауренціу Фулги «При
вабливість», який розповідає про геро-
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Лауренціу Фулга.

їчну боротьбу румунських комуністів 
за визволення своєї країни під час дру
гої світової війни.

СІРІЯ
Польські археологи, що провадять роз
копки в Пальмірі й Сірійській пустелі, 
реконструювали із знайдених ними 
уламків копію Афіни Парфенос — тво
ру геніального грецького скульптора 
Фідія. Як повідомляє «Польський 
огляд», скульптура являє собою зобра
ження величної жінки в довгому убран
ні, обладунку й шоломі. Історики за
рахували копію до пам’яток старовини 
найвищого класу. Досі загиблий шедевр 
Фідія був маловідомий. Збереглися 
тільки мініатюрні копії на золотих мо
нетах із символічним зображенням 
скульптури.
Афіна Парфенос стане окрасою Націо
нального музею в Пальмірі.

США
На екрани країни вийшов фільм «По
вернення додому» режисера Хела Ешбі 
з Джейн Фонда в головній ролі. 
Талановита артистка, очевидець і ак

тивний борець проти війни у В’єтнамі, 
Джейн Фонда створила яскравий образ 
благородної, самовідданої жінки, фрон
тової медсестри, що ненавидить війну. 
В розмові з кореспондентом журналу 
«Нью тайме» вона заявила: «Я вважаю 
фільм політичним, якщо він впливає 
на нашу свідомість, примушує глядачів 
замислитися про самих себе, про своє 
місце в суспільстві. Лише такий фільм 
може схвилювати». Джейн Фонда від
кидає припущення, що своїм успіхом 
«Повернення додому» завдячує цікавій 
любовній інтризі. «Я вважаю, — каже 
актриса,— що любовна історія так гли
боко хвилює глядача саме в контексті 
фільму. Не можна нехтувати фактом, 
що солдат скалічений у В’єтнамі, що 
медична сестра покинула заради нього 
чоловіка, який оскаженів після звірств 
у В’єтнамі. Вплив любовної інтриги та
кий сильний лише тому, що вона зв’я
зана із соціальним контекстом фільму». 
Партнерами Джейн Фонда у цьому фільмі 
є Джон Войт і Брюс Дерн.

Кадр‘ з фільму «Повернення додому».

УГОРЩИНА
Життю видатного поета Ендре Аді 
(1877 —1919) присвячено новий худож
ній фільм «Хто мене бачив». Режисер 
фільму Дьєрдь Ревеш, роль поета вико
нує Каролі Шафранек.

* * *

Літературною нагородою «Лайош Ко- 
шут» за 1978 рік відзначені белетристи 
Ержебет Галгоці, Іштван Гал, Магда 
Сабо та поет Ендре Весі.

© ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКА ХРОНІКА ©
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ФРАНЦІЯ
Музей Анрі Матісса в Ніцці збагатився 
новими експонатами. Після смерті сина 
художника в дар музею передано 45 
скульптур. Тепер тут зібрано найбіль
шу в світі колекцію скульптурних тво
рів митця.

* * *

Режисер Стеліо Лоренці зняв за сце 
нарієм Армана Лану чотирисерійний 
телефільм «Еміль Золя, або Людська 
совість». Фільм розповідає про останні 
роки життя великого письменника. 
Критика відзначає блискуче виконання 
головної ролі актором Жаном Топаром.

Жан Топар у ролі Еміля Золя.

ЧЕХОСЛОВАЧЧИНА
Письменник Ян Отченашек останнім 
часом багато пише для кіно. В інтерв’ю 
журналу «Квєти» він заявив: «Кіно за 
минулі тридцять років зробило великий 
стрибок. Воно навчилось «говорити» 
власною мовою. І коли ця мова вираз
на, то кіно може досягти глибини не 
меншої, ніж література, а часом навіть 
більшої. Чи здатне кіно впливати на 
прозу? Здатне і впливає, але може 
впливати і негативно і шкідливо, коли 
.автор не розуміє особливостей цих різ
них жанрів. Нічого не можна робити 
автоматично. Кажуть, у прозі якоюсь 
мірою утвердився метод кіномонтажу— 
прискорений темп, стрімкість розповіді. 
Можливо. Але слід пам’ятати, що 
проза — надто стара мистецька форма,

Ян Отченашек

з власними складними законами дії, Із  
нею не можна вільно поводитися. Тре
ба шанувати специфіку кіно іспецифі 
ку літератури. Себе я вважаю насам
перед прозаїком. 1 хоч я люблю кіно, 
а також телебачення — головною для 
мене є і завжди буде літературна твор
чість. Хоча б тому, що вона дає най
більші можливості для авторського са
мовираження. А також тому, що між 
письменником і читачем немає посеред
ника. Прозаїк завжди розмовляє сам 
на сам із своїм читачем. Під час читан
ня між ними виникає безпосередній 
зв’язок — двоє людей, які не знають 
один одного, стають близькими...»

ШВЕЙЦАРІЯ
До двохсотріччя з дня народження 
Жан-Жака Руссо режисер Клод Горета 
зняв трисерійну кінобіографію великого 
філософа. Критика відзначає, що цей 
історичний фільм порушує цілком су
часні проблеми — зокрема відчуженос
ті людини в буржуазному суспільстві, 
згубного впливу на емоційне життя 
споживацької психології та філософії 
успіху. Головну роль у фільмі виконує 
швейцарський актор Франсуа Сімон.
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ПУБЛІЙ ОВІДІЙ НАЗОН
(43 р. до н. е. —  17 р. н. е.)

А . Ф О Р Ш З М Ш
Не довіряйте звабливій красі.
Кажуть, що лук ламається, коли надто натягнутий, а душа  —  коли 

надто розслаблена.
Ми зважаємо тільки на результати, не завжди помічаючи причини 
Ніхто не заперечує, коли йому кажуть, що він розумний.
Себе я знаю краще, ніж будь-який лікар.
Краса і скромність —  одвічні суперники.
Очікування смерті страшніше за саму смерть.
Чотири речі вважаються найбільш бажаними: добрий сусіда; відкрита 

душа; гармонія між словом і думкою; дім на колесах.
Досвід  —  довгожданий подарунок, людина отримує його разом із си

виною у волоссі.
Очі можуть говорити, вони можуть також розуміти.
Часто поглядом можна сказати більше, аніж словами.
В кожній помилці криється нерозважливість.
В дружбі найбільше цінується рівність.
Слава і честь —  великі стимули, вони спонукають до благородства. 
Дорогою, встеленою квітами, до слави не дійдеш.
Мої надії не завжди справджувалися, але я не переставав сподіватися. 
Надія втримує людину від самогубства і не дає їй потонути в хвиля *  

життя.
У гарного полководця і військо непогане.
Мовчання набагато вигідніше, аніж словесний потік.
Терпіння —  найкращі ліки від будь-якого горя.
Язик часто підводить розум.
Важлива не присутність, а моральна підтримка.
Коли обіцяють золоті гори, треба розраховувати на випалені долини. 
Іноді сльози важать так само багато, як і слова.
Те, що своїм ефектом зобов'язане випадковості, не можна називати ми

стецтвом.
Надмірна вишуканість не личить мужчині.
Стадо оленів на чолі з левом набагато небезпечніше, ніж стадо левів 

на чолі з оленем.
Розваги приносять втіху тоді, коли повторюються не дуже часто. 
Визнання своїх помилок —  крок до благородства.

З лат ини переклав В о л о д и м и р  6ВТУХ
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«Лудаш Маті», Угорщина.

—  Кишеня тепер на незвичному місці, 
оздоблена паткою і гудзиком.

«Гало, собота», ЧССР.

«Гумор», Угорщина.

—  Зробіть ласку і заберіть ще й цей ка
пелюшок.

«Швайцер іллюстрірте», Швейцарія. «Стиршел», Болгарія.
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—  Якщо ти думаєш, що я через це бу
ду худнути, то помиляєшся!

«Ойленшпігель», НДР.

«Наша родина», Болгарія.

—  Іноді мене бере сумнів щодо лояль
ності Гендерсона.

«Панч», Англія. «Парі-матч», Франція.
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