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З НАГОДИ 20-РІЧЧЯ РОБОТИ ЖУРНАЛУ «ВСЕ- 
СВІТ» У ПОВОЄННІ РОКИ (1958— 1978) ТА ВИХО
ДУ В СВІТ 600-ГО НОМЕРА РЕДАКЦІЯ ОДЕРЖАЛА 
РЯД ПРИВІТАНЬ ВІД ЗАРУБІЖНИХ ПИСЬМЕННИКІВ 
ТА РЕДАКЦІЙ ЛІТЕРАТУРНИХ ВИДАНЬ. НИЖЧЕ 
ДРУКУЄМО ДЕЯКІ З НИХ.

ВІТАННЯ «ВСЕСВІТУ»!

В Києві, де людина має щастя жити серед прекрасної природи, а Києві —  
центрі стародавньої слов'янської культури та глибоких традицій —  вже кілька 
десятиріч існує журнал, який знайомить українського читача з найкращими 
зразками світової літератури. Чудова назва цього журналу —  «Всесвіт» одразу 
дає уявлення про зміст видання, про його благородну мету —  відбити на 
своїх сторінках чуття й думки народів сучасного світу.

Така благородна місія журналу обумовила його велику популярність, викли
кала захоплення, вдячність і симпатію письменників багатьох країн.

Сам факт існування на Україні такого журналу свідчить про високий рівень 
української радянської культури; співробітники журналу —  письменники, пере
кладачі та публіцисти —  заслуговують на глибоку пошану.

Ми, письменники Латинської Америки, з особливим почуттям вдячності ві
таємо 600-й номер «Всесвіту» —  журналу, що відкрив свої сторінки для най- 
еидатніших творів латиноамериканської літератури, яка за останні десятиліття 
досягла нечуваних досі вершин. Кубинська революція мала великий вплив на 
все життя і, зокрема, на літературу латиноамериканського континенту, і нам 
особливо приємно, що твори письменників Куби гідно репрезентовані на сто
рінках «Всесвіту»; для нас це —  велика честь ї великий стимул у справі зміц
нення інтернаціональних зв'язків між нашими літературами, нашими країнами, 
які будують соціалістичне і комуністичне суспільство. Від імені кубинських пись
менників .дозвольте привітати журнал «Всесвіт» з нагоди ювілею і побажати 
йому великих успіхів та процвітання на неосяжній ниві літературної творчості.

Велике спасибі Вам, товариші І

АНХЄЛЬ АУХ ЄР,
поет, критик, віце-презипент Спілки письменників та митців

Куби.
Київ, вересень, 1978 р.

ДОРОГІ ТОВАРИШІІ

Вважаю для себе за велику честь привітати редакцію журналу «Всесвіт» а 
такою визначною подією, як вихід у світ 600-го номера.

Ви робите прекрасну справу, і хто, як не ми, Ваші колеги зі «Саєто
вої літератури», можемо це краще оцінити І Ми стежимо за кожним номером 
«Всесвіту», і високий рівень Вашого видання нас щиро тішить. Від імені оедак-



ці? «Свєтової літератури» бажаю Вам ще багато сотень нових номерів журналу, 
дальших великих успіхів у публікації творів прогресивної літератури світу. Спо
діваюсь, що Ваші вдячні читачі матимуть і надалі журнал такого ж виключного 
рівня, як і досі.

З сердечним привітом

Прага, вересень 1978 р

головний редактор «Светової літератури» 
ЗД Е Н Є К  ВОЛЬНИЙ

ДОРОГІ ДРУЗІ!

Вітаємо Вас, редакторів і читачів братнього нам журналу, з нагоди подвійно
го ювілею. Вже самі цифри 20, 600 і 66 000 —  говорять про значення Вашого 
видання і про велику роботу, здійснену Вами. Ми високо цінуємо роль «Все
світу» в справі популяризації шедеврів світової класики і творів сучасних пись
менників, у тому числі творів угорської літератури —  починаючи від віршів 
Аттіли Йожефа, Міклоша Радисті, Дюли Ійеша і до недавньої великої добірки 
прекрасних перекладів поезій провісника угорської лірики двадцятого сторіччя 
Ендре Аді. Ваші публікації можуть бути взірцем близької і зрозумілої нам 
ре дакційио’-перекледоць кої д  і я ль ності.

Редакції наших журналів єднають узи братерства і співробітництва; ці зв'язки 
ще молоді й свіжі, але ми переконані, що вони стануть доброю традицією. Ви 
надаєте нам неоціненну допомогу і в спразі ознайомлення угорських читачів 
з творами української літератури. Ми вважаємо символічним той факт, що 
вже в першому номері нашого журналу —  понад двадцять років тому —  був 
вміщений великий матеріал про Івана Франка, а в цьогорічному листопадовому 
номері «Надьвілагу» будуть опубліковані твори трьох українських радянських 
прозаїків. Ці віхи нашого шляху зобов'язують нас і на майбутнє. Ми вважаємо 
символічним і те, ще на сторінках Вашого журналу був надрукований вірш 
одного з кращих представників сучасної угорської літератури Шандора Вереша 
про великого класика української літератури Шевченка.

Бажаємо Вам на всі наступні десятиліття сили, здоров'я, бажаємо багато успі
хів у підготовці нових сотень номерів «Всесвіту».

Будапешт, вересень 1978 р.

Головний редактор журналу «Надьвілаг»
К ЕРІ ЛАСЛО

Дізнавшись про ювілей Вашого журналу і цінуючи видатну роль «Всесвіту» 
у популяризації українською мовою творів письменників усього світу, я від щи
рого серця поздоровляю Вас з цієї нагоди.

Як американському письменникові мені насамперед хотілося б висловити 
глибоку подяку за те, що Ваш журнал протягом багатьох років знайомить чи
тачів Вашої країни з художньою літературою СШ А, сприяючи поглибленню 
взаєморозуміння між двома великими народами: радянським та американським, 
а взаєморозуміння між народами і є запорукою миру в усьому світі.

Нью-Йорк, серпень 1978 р.

А Л ЬБЕ РТ  КАН, 
письменник і публіцист



ЛУЇ
АРАГОН

Луї Арагон (нар. 1697 р.) — видатний французький поет, про
заїк. громадський діяч, активний учасник руху Опору, лауре
ат Міжнародної Ленінської премії «3^ зміцнення миру між на
родами» (1957). Автор поетичних книжок «Ура, Урал!» (1934), 
«Ніж у серці» (1941), «Очі Ь.іьзи» (1942), «Паноптикум» (1943), 
«Французька зоря» (1945). «Знову ніж у серці» (1948), «Мої 
каравани» (1954), «Незакінчений роман» (1956), «Ельза» (1959), 
«Поети* (1960) та ін.

РАДІО МОСКВА

Французи слухають. З серпневих нив столезий 
Спів серпня вашого на наш лунає лад,
І та ж любов у нім, і той же в ньому склад. 

Французи слухають, вся Франція підряд,
І чують в ньому те, що й в нашій Марсельєзі.

В далекій музиці тон той же забринів,
Світань біліюча нам стиха нагадала 
Ті руки, що в журбі Роланда обнімали,
Як маврів скакуни безладно утікали.
Славетний витязь, як він нищив ворогів!

Ця дальня музика — яка близька й жадана!
Це луни давніх гроз в новітніх голосах,
Це Жанна д’Арк тремтить, згадавши давній жах, 
І бачиш нині ти у стрічного в очах 
Ксентроя, що лице вмива біля фонтана.

Які п’янкі слова! В цій метушливій спеці 
Не пнетесь ви, як та шкільна латинь пуста,
В литаври ви б’єте з аркольського моста,
Ви як Бара й Клебер, і з серця вироста 
Священний клич оцей — Вітчизна в небезпеці!
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Французи слухають. І самоти немає,
1 небо не хмурне, і смуток не тяжить,
І серце трепетне, як селянин, мовчить,
Мовчить, як партизан, що у тривожну мить 
Надію у стіжку під стеблами ховає.

І знову повстає день сонячний Вальмі —
Ми й корабля свого аварію забули,
И як по-французьки звуть набуток серця чулий. 
Та мужності взірець у друзях ми відчули — 
Мечами гострими дзвеніти цій зимі.
1941.

ПАРИЖ

Де в серці грози — погідно і тихо?
Де в серці ночі зник морок густий,
1 повітря п’янке б’є відвагою лихо,
У вікнах розбитих — проблиск надій. 
Між нещасть і руїн — спів гомінкий.

Пломінь Вітчизни яскраво палає 
Понад громаддям величних будов,
Стін Пер-Лашез високих сягає —
В серпні троянди розквітнули знов.
О всесвіту люди, Парижа то кров.

З чим повсталий Париж порівняти, 
що сяє від слави його яскравіш? *
Ніщо, навіть блискавки й грози завзяті. 
Ніщо не сягне над могутній Париж, 
Ніхто не змагався від нього палкіш.

Ніщо мого серця так в злую негоду 
Не поривало на радісний сміх,
Як переможного гомін народу, 
що саван з грудей зриває своїх!
Повстав мій Париж, Париж переміг!
1944.

ПОЕТ ДО СВОЄЇ ПАРТІЇ
1 пам’ять партія дала мені, і очі.

Знав досі у житті не більш дитини я,
Знав — серцем я француз, червона — кров моя, 
Й не прийме погляд мій лиш темряво! ночі.
І пам'ять партія дала мені, і очі.

в ЛУГ АРАГОН. Поезії



Лиш партія мені вдихнула в серце пломінь.
Я бачу Жанну д’Арк, Роландів чую спів, 
Збагнув до подвигів веркорівський порив,
В простих словах відчув дзвінкої зброї гомін. : 
Лиш партія мені вдихнула в серце пломінь.

Лиш партія мені цвіт Франції відкрила.
Спасибі, партіє, спасибі за урок.
З тих пір піснями я злітаю до зірок,—
Гнів, радість в них, любов, страждання й

втіхи крила.
Лиш партія, мені цвіт Франції відкрила.
1945.

КАРАВАНИ МИРУ
Всіма у Франції шляхами 
Гурти людей в Париж пливуть, 
Тисячоусто прапорами 
їм миру клич квітчає путь.
Та інші натовпи я знаю —
Як серця кров, пливли вони 
Всіма шляхами свого краю,
Візками горя і війни.
0  незліченні каравани!
Неначе при відкритих кранах, 
Позаливала все вода.
1 гнала скрізь людей біда.
Та інші вже часи настали,
І смерть танок забула свій —
Весни гармоніки заграли,
Азартно віє вітровій.
Безкраї сміху кілометри,
В долини сходить юнь з плато.
Мчать співи крізь найдальші нетрі — 
Сигнальте, голубі авто.
Он дітлахи дзвінкоголосі — 
їх на шляху не зачепіть!
Рвуть жовтеці вони на фосі,
Зелене листя з довгих віт.
Смішні ці люди — небо чисте,
Вони ж летять, мов гонить грім, 
Промчали велосипедисти 
Один пліч-о-пліч із другим.
Жахи недавні як згадаю,
В очах і. досі мерехтить —
Як літаків ворожих зграї 
Вбивали цвяхи у блакить.

ЛУЇ АРАГОН. Поезії 7



А нині — важко і повірить —
Скрізь перед нами в вишині 
Великі світлі птиці миру 
Біліють з кожної стіни.
1954.

ЛЕНІНСЬКІ книги
(з «Незакінченого роману»)

Уздовж і впоперек по всій Європі 
У багажі своїм возив 
Я кілька книг у вогняній оправі 
Друкованих в Кей де Жеммап 
Як свідчать написи
Про край в них мовиться півроку встелений снігами 

де продуває наскрізь вітровій убогі 
хатки й палаців пишних колонади 

Мов сірі зуби паркани новобудов 
В лахмітті весь народ держави, що не знає сну 

й на двох цигарку ділить і гвинтівка 
В руках у кожного й по стінах скрізь 

газет полотна й все дзвенить 
Розрухою й піснями
Книжки ті пахли забороною іх мова 
Була сувора і п’янка

мов самозабуття поета 
Словник абстрактний досвідів незнаних 
Я їх читав та мало розумів
Солдати так стоять перед Люксорським обеліском 

і знаки людські розглядають 
Ще не прочитаних ідеограм 
Що мовлять мабуть щось просте й не чують 
Що йде левадами весна й не бачать 
Міст мітингуючих наповнених по вінця 

кипінням пристрасним 
Розрухою й піснями
Виймаю Леніна з валізки в Ла-Сйота 
І в Устаріці і в Сен-П’єр-де-Корі 
Мені у ньому неясного ще багато 
Хоч кожному та мова зрозуміла 
Чи й найпростіших слів я значення забув 
Звичайними словами тої книги 
Я неуцтво вимірюю своє 
Тож я повинен
За все повинен взятися з початку.

1956.
З  французької переклав 

Борис ТЕН
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ЯРОСЛАВ
ИВАШКЕВИЧ

Ярослав Івашкевич (нар. 1894 р.) — видатний польський пи
сьменник, багаторічний голова Спілки письменників Народно? 
Польщі, головний редактор журналу «Твурчосць». Лауреат 
Державної премії (1952, 1954). Автор книжок поезій «Восьмивір* 
ші» (1919), «Діонісії» (1922), «Повернення до Європи» (І93і), 
«Літо 1932» (1933), «Вірші різних років» (1952), «Олімпійські 
одн» (1948), «Сувій осені» (1954), «ТемНІ стежки» (1957), «Взав
тра жнива» (1953) та ін. Найновіша поетична книжка Я. Іваш- 
кевича — «Карта погоди» (1977).

ПРИГОРЩ ВЕРБОВОГО ЛИСТЯ 
з книги «Карта погоди»

0  willow, willow, w illow ..
Shakespeare К

1
О сосно ти гарна у місячнім сяйв)
О сосно ти гарна прибравшись ув і ней
О вербо по-людськи ти хилишся в смутку
снігом засипана
обдерта розтріпана
вовчими зубами
О яка ж бо ти людська
плакуча
вербо
вкрита снігом

< О верба, верба, верба...
Шекспір.
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II
Під отими пнями е мої могили 
.Там мені вологі сни мої замріли 
Місяць кидав скиби на оте каміння 
Тут росою плаче моя правда й нині 
Листячком слівцями застелю я ложе 
Під отим корінням буду спати гоже 
Тут в твоїх ведмежих занебудусь лапах 
Тут втягну у ніздрі верб вільготний запах

I I I
На горах Гарцу ялицевий ліс 
на горах Одина каштановий ліс 
на світлих піщугах смерековий ліс 
понад водою калиновий ліс 
на долах сосна і ялина крислата 
бодають кущі молоді оленята 
у місячній плахті засніжений ліс 
згорблено звівся вербовий ліс

IV
Який може бути ліс 
верб?
Верби завше самотньо 
шерегом ідуть 
наче в почті 
чи в кортежі 
Тінь вербового лісу 
мутніє сіро 
і пні поодинці 
ідуть чорним 
кортежем

V
Птиці скупчились у вербах 
росяний стрясають лист 
сіли рядом полохливим 
сойка і зозуля й дрізд 
Під вербою струмінь пахне 
трухне листя цвіт гниє 
та лежать мені нестрашно 
бо я листю братом є 
бо птахам я також братик 
вербам син рокитам сват 
на гілках сидять рядочком 
ненька бабка сестри брат
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V I

В гаю згасають 
у серці болі 
самітня вербо 
в зеленім полі 
Навколо дятли 
кружляють чорні 
вербова гілка 
чоло огорне 
та вітер зірве 
листки схололі 
така стоїш ти 
А в серці болі

VII
З голих верб злетіло листя 
між гілок лиш вітер лине 
Страшно тим які не вірять 
у ласкавий дух вербини 
бо живе і в голих вітах 
дух вербини дух сопілки 
і чекає що до нього 
прийде Мільда чи Людмилка 
Вітер зразу вгомониться 
тиша верби заколише 
Навіть той який страшиться 
звіриться вербовій тиші 
Голі руки голі губи 
притулить до віття схоче 
голий бог і голе древо 
тіло голих верб дівоче

VIII
Верби
мов клавіатури
мов клавіші листочки
лопочуть
вільготно
про себе
вербо у Ставиську 1 
вербо Дездемони 
ти схилила руки 
до води 
Як я

'  Місцевість близько від Варшави, де живе ооет.
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IX

(Джеймс Джойс)'

Струни на землі 
і в повітрі 
солодко бринять

Струни над рікою 
в лісі верб

грають 
над водою

бо снить любов 
любов снить у квітках

у зблідлому й густому 
листі

Так солодко ця гра бринить 
аж клониться чоло несамохіть

у сні вербовім

І рука бреде по струнах 
гітари

X

Вербовим лісочком три баби-селянки 
Кудись шкандибали осіннього ранку

Сірі хустини в них устонька сірі 
Наче заклеєні листям вербовим

Одна йде по другій стукочуть ціпками 
Квіти зривають попід деревами

Зривають шавлію 
Траву звіробою

Спинися налий їм міцного напою

Обклей скляночки їх листочком вербовим 
Влий шуму зеленого сивоголовим

Подальші дороги верстати їм трудно
Хай ляжуть під вербами й сплять непробудно
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XI
З китайської

Наче та вербиця 
що зросла на околиці міста

кожен хто відходив 
ламав гіллячку 
на пам’ять

Не повернулися друзі 
не відросли гіллячки 
як мало лишилось 
людей навколо 
і гілок на вербиці

яку безжалісний вітер 
так смиче

1977

З  польської переклав 
Микола БАЖАН

МИКОЛА ГЛУЩЕНКО П ейзаж  Ф ранція. Кінець 20-х — початок 30.-х рр.
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НІЛ
ФІЛІПСОН

Ніл ФІліпсон — сучасний австралійський пись
менник. Багато років заробляв на життя фізичною 
працею. Був гуртівником, шахтарем, робітником на 
залізниці. Потім став журналістом, працював на 
телебаченні. сЯк усі люди» — перша його книж
ка. Вона вийшла 1974 р

РОМАН

І ------- --------------- ------------------------------------
Долі прослалося плато, погорблене рядами 

гострозубих скель. То були рештки вивітрерадх упродовж тисячоліть, 
а колись, певне, гарних гір. Крізь ясне й сухе повітря земля здавалася 
набагато ближчою, ніж була насправді.

Стюарт Келлі замислився. «Найдревніший континент*. Так казала 
міс Непі на уроках географії: V

«Австралія — найдревніший з континентів землі. Він лежить між 
такою й такою південною широтою; його предковічні тварини є живими 
викопними реліквіями». Якщо ті іиіяті древності зараз не щезнуть, то 
всі ми також обернемося на викорні решткц... І він уявив собі, як міс 
Непі каже шестикласникам: «Ви пам’ятаєте Стюарта Келлі? Так от: 
він поповнив реєстр живих закам’янілостей на цьому найдревнішому 
з континентів».

До біса міс НешІ
«Зараз у нас буде урок географії. Стюарте, може, ти підеш полити 

Роман друкується із скороченнями.
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сад?» Сама тепер поливай свій проклятущий сад! А я вирушаю в най- 
древніший куточок найдревншюго з континентів, фо я вже мужчина. 
Отак, міс Непі! Життя дається для того, щоб жити, і віднині я прохо
дитиму курс наук у копальнях.

Літак бовтало, хитало, шпурляло, наче приголомшеного боксера об 
канати рингу. Печія підступала до горла й вогнем заливала рот. Стю
арт намагався стримати нудоту. Позаду вп’яте блював якийсь югослав. 
У кріслі через прохід ридма схлипувало дівчисько.

Відчинилися низенькі, вузькі, мов кишка, двері пілотської кабіни, 
і з них вийшла маленька рудокоса стюардеса. її біла блузка потемніла 
під пахвами від поту, пудра обсипалася з носа. Рано-вранці, коли 
Стюарт, пройшовши бетонною доріжкою, піднявся по трьох приступках 
до літака — допотопної споруди з ланжеронів, фібри та дроту,— вона 
стояла вся свіженька і біла, аж хрумка, усміхнено вітаючись:

— Ласкаво просимо на борт, містере Келлі! Ваше місце друге 
ліворуч. Щасливого вам польоту.

Оте «містере Келлі» трохи йому полестило. Воно вперше виклика
ло в ньому відчуття дорослості. Сказати правду, він не пам’ятав, щоб 
хтось так уже звертався до нього: «Містере Келлі». А стюардеса звер
нулася. Не зверхньо, не поблажливо, а як до рівні. Він чував, що 
стюардеси — доступні штучки. Джонні Бішоп, наприклад, хвастав, як 
на канікулах у Сіднеї він звабив «одну стюардесочку». Йому, власне, 
ніхто не йняв віри, але Джонні був спритний вигадник і вмів прикра
сити розповідь такими подробицями, що в слухачів аж слинка текла 
від заздрощів.

Стюардеса підійшла до сусіднього через прохід місця. Стюарт 
крадькома стежив за нею. Вона заспокоювала дівчинку: «Ну годі, кри
хітко, годі, через кілька хвилин ми будемо сідати. Треба застебнути 
ремінь». Відколи вони вилетіли з Перта, ця сцена була незмінною пре
людією до кожної посадки. Дівчинка щоразу заходилася плачем і за
бивалася в куток, а стюардеса умовляла її й задобрювала льодяника
ми, доки зрештою вдавалося застебнути запобіжний ремінь.

Досі стюардеса виявляла неабияку витримку, але тепер було по
мітно, що вона роздратована і ладна застосувати силу. Коли вона 
нахилилася, спідниця задерлась і відкрила білі напівпрозорі трусики. 
Збентежений Стюарт одвернувся, йому знову згадалася міс Неш.

За кілька місяців до Того, як він кинув школу, міс Неш повністю 
заволоділа уявою хлопця, його бентежило в ній усе: светр, який щіль
но облягав груди, короткі спіднички, п’янкий запах кіс і глибокий 
хрипкуватий голос... У темряві ночі, в теплій постелі міс Неш обертала 
його юнацьку незайманість на абстракцію. Молода учителька так за
полонила його єство, що наслідок видавався майже неминучим. Так 
воно й сталося одного дня при кінці великої перерви.

— Що ви читаєте, Стюарте? — вона зайшла раніше ніж треба. 
У класі нікого не було.

— «Утилітаризм» Джона Мілля, міс Неш.
— Мілля? Не може бути.
Стюарт мимоволі подався вперед, щоб указати абзац, де саме 

. він читає. Вона стояла так близько, що йому лишалося тільки покласти 
руку на її стан. Усе сталося раніше, ніж обоє збагнули, що відбуває
ться. Рух був чисто рефлекторний, а водночас природний і безсором
ний, бо він майже пригорнув учительку, перше ніж вона схаменулася 
і випручалася.
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~  Стюарте, що це?! Не смійте!
І по всьому. Ні слова більше. Жодних доповідних чи звинувачень, 

жодних нагадувань про інцидент. Просто відтоді у стосунках між ними 
запанувала ніяковість. Часом Стюарт відчував, ніби волосся йому на 
потилиці стає сторч, і здогадувався, що це міс Неш дивиться на нього. 
Іншим разом вона ловила його погляд і одверталася, зашарівшись. 
Джонні Бішоп помітив це.

— Що це між тобою і Прю Неш?
— Нічого.
— Не мороч мені голови, хлопче. Між вами щось відбувається.
— Нічого, кажу тобі.
— Мели, мели, спритнику. Я ж бачу, як ви позираєте одне на 

одного.
— Ти помиляєшся.
Але Джонні не повірив.
Збентежений своїми почуттями, що не мали ніяких перспектив, 

він надумав кинути школу.
— До біса міс Неш! — цього разу він вимовив це вголос.
Відчувши чиюсь руку на плечі, він повернувся до дійсності —

до гуркоту двигуна, незручного крісла, поштовхів і провалів літака, 
сіро-оливкового ландшафту внизу і стюардеси, яка саме зверталася 
до нього:

— Містере Келлі, за п’ять хвилин приземляємось у Манджон- 
Каньйоні. Застебніть, будь ласка, запобіжний ремінь.

Стюардеса спотикаючись пішла до пілотської кабіни і зникла за 
її дверима. Цікаво, що вона там робить? Чи не доводиться їй випускати 
шасі?.. В пам’яті зринули напівзабуті рядки жартівливої пісеньки:

Одна модняча мем 
Л етіла з штату Мен,
Надувши надто пояс 
Свій надувний.
Тоді ї ї  припнули,
Щоб вгору не спурхнула,
Д о крісла пристебнули 
За  пояс надувний.

Літак прчав розворот, і Стюарт виглянув в ілюмінатор. Крило 
вібрувало під тиском повітря — на нього діяли висхідні атмосферні 
потоки.

Стрімкість розвороту наростала, і очі й шлунок Стюарта зреагува
ли на неприродність і небезпечність положення. Його охопив страх: 
невже цей негідник-пілот заповзявся пустити свою тарадайку в штопорі

Літак трохи вирівнявся, і Стюарт відчув себе краще. Але за мить 
усе повторилося, бо пілот знову скерував машину до кам’янистого дна 
улоговини. Потім літак перейшов у горизонтальний політ, але й цього 
разу тільки на мить. І ще, і ще, з інтервалом у три-чотири секунди 
він провалювався в повітряні ями. Стюарт притисся обличчям до ілюмі
натора, але побачив лише обпалені сонцем пагорби, що підносились 
обабіч і навіть вище літака. їхній літак нагадував Стюартові бджолу, 
яку він колись посадив у пляшку.

Було йому тоді років чотири-п’ять, але випадок добре зберігся 
в пам’яті. Мати прала білизну й розвішувала її на осонні. Сліпуча бі
лість і вогкий запах контрастували із зеленим газоном, жовтими
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настурціями і гострим смородом, що йшов од купи гною. Стюарт любив, 
коли мати прала. Він тоді міг уволю побігати подвір’ям.

«Мамо, я спіймав бджілку!»
Мати нахилилася, роздивляючись його жертву.
«Ти ба, справді, спіймав!»
«Якщо я ТІ годуватиму, вона дасть нам трохи меду. Правда? Якраз 

мені на сніданок».
На цьому місці спогад щезав, як і багато інших спогадів його ди

тинства. Може, те, що сталося потім, було несуттєве, а може, навпаки, 
таке значне, що затаїлося в підсвідомості і перейшло в саме його єство...

Цікаво, що сказала б мати, побачивши його тут? Чи зважився б 
він на цей учинок, якби вона була жива?

Мати давно померла. Стюарт часто думав про неї і тепер питався 
подумки, чи схвалила б вона цей його крок. Мати завжди була для 
нього моральним суддею. Тому й батько щоразу звертався до її пам’я
ті, коли Стюарт викидав якогось коника.

«Стюарте, а що сказала б твоя люба матуся, якби побачила тебе 
зараз?» Або: «Стюарте, не забувай, що твоя мати дивиться на тебе з 
неба!»

На що він звичайно відказував: «Мама усе б зрозуміла, тому що 
вона мене любила».

З часом материне обличчя стерлося з пам’яті, і він створив собі 
власний — хоч і невиразний — її образ, добрий та поблажливий, що 
став відтак арбітром його моральних принципів, тобто, по суті, своє
рідним проявом його власного «я».

Літак завернув на посадку, і Стюарт уперше засумнівався в пра
вильності свого рішення. У нього було чимало приятелів, але у свій 
план він втаємничив тільки одного — Джонні Бішопа. Той негайно роз
дзвонив по всій школі. Більшість хлопців поставилися до цього байду
же. «Стю Келлі кидає школу? То й що? Хіба мало хто кидає навчання? 
Нічого особливого». «Егей, Стю! Як це тобі батько дозволив кинути 
школу? Мій старий і чути про таке не хоче».

А він просто не говорив про це з батьком. Принаймні протягом тих 
тижнів, коли, покинувши школу, перебував у своєрідному емоційному 
вакуумі. Спершу він відчував радісне піднесення, але воно тривало 
лише доти, поки новизна життя без звичного розпорядку притупилася. 
Потім його не стало. Прийшло щось інше. Нудьга? Почуття провини? 
Самотність? Либонь, і те, і друге, і третє водночас.

Спершу він розкошував самотністю і марнував дні, всотуючи 
сонячне проміння на пляжі побіля дому, але згодом почуття свободи 
витіснила гнітюча тривога. Вона була така всеосяжна, що загрожувала 
поглинути його цілком. А джерелом тої тривоги — це він підсвідомо 
відчував — була Прю Неш.

Через три тижні потреба бачити її стала нездоланною. Відтак він 
намагався повертатися з пляжу саме тоді, коли закінчувалися уроки 
в школі. Сяк-так сховавшись за дубом по той бік вулиці, він прикипав 
поглядом до шкільних дверей, нетерпляче очікуючи, коли вона пересту
пить поріг. Іноді він цим і задовольнявся, стежачи зі схованки, як вона 
зникає за рогом. Іншим разом він швендяв за нею до самого центру 
міста. Міс Неш, очевидно, відчувала його невидиму присутність, бо 
стало помітно, що й вона шукає його поглядом, виходячи з воріт шко
ли. Щоразу то була якась летюча, майже невловна пауза, швидкий 
позирк, після чого вона квапилася далі.
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Нарешті,— це було просто неминуче — вони зустрілися віч-на-віч. 
Він завернув за ріг, певний, що міс Неш відійшла вже далеченько, 
а вона чекала на нього за тим самим рогом. Від несподіванки язик' 
йому прилип до піднебіння.

«Ну, то що скажеш, Стюарте?»
Чи то йому тільки уявилося від збентеження, чи так воно й справ

ді було, але в її голосі хлопець устежив нотку жалості — і це зачепило 
його за живе, хоч він зовсім не мав на думці повестися агресивно:

«Скажу?! З якого лиха я маю щось казати?»
«Тоді навіщо ти мене переслідуєш майже щодня оце вже шостий 

чи сьомий тиждень?»
Навіть зараз, дивлячись на своє невиразне відображення в малень

кому квадратному ілюмінаторі, Стюарт міг побачити, як він шаріється 
на саму згадку про ту зустріч. Не знати чого, але ще прикріше йому 
було від того, що Прю Неш начебто зовсім не роздратувалась і не 
обурилась. Аби то він спромігся тоді придумати щось розумніше, аніж 
стовбичити перед нею з жалюгідним, розгубленим, набурмосеним вира
зом обличчя. І тоді в неї вирвалося зауваження, якого він не міг їй 
пробачити:

«Чи не здається тобі, що ти ще замалий для таких пригод?»
Він повернувся й подався геть, намагаючись не чути, як вона 

його гукала притишеним і стурбованим голосом. Він мужньо подолав 
спокусу зупинитися й. підбігши до неї, ткнутися головою в її плече.

Другого дня він завербувався на рудник. Батько начебто анітрохи 
не здивувався, почувши цю звістку.

«То куди ти їдеш?»
«На північ. У Манджон-Каньйон. Працюватиму на руднику».
Більше вони про це не говорили.
У вівторок увечері Стюарт спакував валізу і прибрав свою кімна

ту. Пакування забрало небагато часу — збирати не було чого. Всі речі, 
пов'язані зі школою, висіли в туалеті, а те, що лишилося, разом з дво
ма ковдрами і двома рушниками вмістилось у валізі. Особисті речі — 
фотографії, пришпилені до стіни, книги, приз за участь у фіналі з фут
болу, дві стрічки за перемоги у шкільних змаганнях з атлетики і деся
ток дрібничок, назбираних за свої вісімнадцять років, — все це він ли
шав удома, щоправда, з почуттям деякого смутку: адже воно станови
ло для нього підсумок дотеперішнього існування. Але Стюарт інстинк
тивно усвідомлював, що вступає до іншого життя, де сентиментальнос
тям не буде місця.

Потім він зняв з гардероба скарбничку і ретельно полічив зібрані 
в ній гроші. Лічив двічі: за першим разом визначив загальну суму, за 
другим — склав монети за вартістю. Майже сімдесят доларів. Він 
подався в крамничку за рогом і поміняв їх на папірці.

Повернувшись, Стюарт застав у своїй кімнаті батька, що сидів 
на ліжку, втупившись очима у вицвілу синову грамоту за плавання, 
пришпилену до стіни.

«Я пам’ятаю день, коли ти її одержав, Стюарте. Скільки тобі було 
тоді — десять, одинадцять?»

«Десять».
«Подумати тільки! Аж не віриться. Ти так пишався нею! Показу

вав мені і хвалився: «Це тільки початок, тату. Я хочу тренуватися 
по-справжньому, стати олімпійцем і представляти Австралію». То була 
гарна честолюбна мета, хіба не так?»

18 НІЛ Ф1ЛІПСОИ. Як y d  люди.



«Дитячі вигадки!» — Стюарт почув себе ніяково.
«Можливо, сину, можливо. Але мрія була чудова.— Батько за

мовк — непоказний чоловічок у непоказному одязі. За хвилину^другу 
він попрощався: — Сподіваюся, світ буде добрий до тебе, Стюарте. Хай 
здійсняться твої плани. Ти — хороший хлопець. Щасти тобі».

Тепер, за кілька хвилин до посадки, Стюарта раптом пройняв 
нервовий дрож, який завжди трусив його перед лицем невідомої чи 
незвичної ситуації. Минулого вже не повернути. Це минуле, дарма що 
вчора воно ще було його часткою, сьогодні стало далеким і непотріб
ним, ніби рука чи нога, ампутована хірургом. Попереду — нове середо
вище, знайомство з невідомими людьми... Вирішивши стати незалеж
ним, він не замислювався над наслідками. Навіщо? Однаково нікуди 
від них він не дінеться.

Останнє раптове падіння висоти, дві-три повітряні ями — літак 
торкнувся землі й зупинився за кілька сот метрів од маленької хала
буди з оцинкованої бляхи. Назустріч йому вирушила вантажна машина, 
торуючи собі шлях крізь куряву і спечне марево.

Стюарт Келлі прибув у Манджон-Каньйон.

2
Джої Пеллачі минуло шістнадцять, але він 

носив короткі штани; цей факт хлопець демонстративно ігнорував, хоча 
в душі прикро переживав його. Зажура зумовлювалася не стільки 
хронологічною невідповідністю віку і вбрання, скільки мотивами пре
стижу. Низенький на зріст, він не підріс і на міліметр, відколи його 
родина перебралася в Каньйон. А що вони були бідні, то годі було й 
думати про те, щоб змінити короткі штани на довгі.

Скільки Джої себе пам'ятав, їхня родина завжди жила на межі 
злиднів. Тепер, принаймні зовні, вони справляли враження заможних 
людей. Мали новий будинок з окремими кімнатами для Джої та Лючії, 
меблі, холодильник. Хіба можна це порівняти з двокімнатною халуп
чиною на калабрійських скелястих схилах, де вони тулилися колись?

Від будинку Пеллачі до контори рудника — менше кілометра. На
віть беручи до уваги люту спеку й погану дорогу, всіяну скалками 
подробленого кварцу, цю відстань можна подолати за п’ятнадцять 
хвилин. Джої подужав тільки половину дистанції, хоч минула майже 
година, відколи мати з криком випровадила його на палюче опівденне 
сонце. Він дійшов до єдиного тінистого дерева при дорозі і сів, приту
лившись спиною до стовбура та випроставши ноги. Звідси було добре 
видно потворну будівлю з гофрованої бляхи — контору адміністрації 
Південної гірничо-азбестової компанії. Проти неї підносилася не менш 
потворна споруда — їдальня для самотніх чоловіків, за якою купчилися 
довгі будиночки барачного типу, що правили за притулок для одинаків. 
Далі стояло ще три будівлі: одноповерховий готель із бетону, велика 
кам’яниця, в якій містилася крамниця Компанії, і обличкований бляхою 
хол. Цей невеличкий комплекс був соціальним і торговим центром 
Манджон-Каньйону. За спиною Джої ламаною лінією тяглося десь із 
вісімдесят будиночків, що здавалися внайми. Вони тулилися до підніж
жя гори, верхівка якої підносилася над суцільним кряжем, що оточував 
усе селище; гірники прозвали ту гору «Череватою дівкою».
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Краєвид був безводний, тоскний і майже безлюдний: коли-не-коли 
якась самотня постать прямувала від чоловічого притулку до готелю.

Поки Джої роздивлявся, з їдальні вийшов чоловік у білому костю
мі і закалатав металевим клепалом по обрізку шпурової труби, під
вішеної за жмут мотуззя. До Джої долинув слабкий звук, і він маши
нально потягся до пакунка, що лежав поряд з ним. Вийнявши чищену 
цибулину і три скибки чорного домашнього хліба, заходився їсти. 
Спершу відкусив самої цибулі, наче то було яблуко, далі набив рота 
хлібом і став жувати. В роті запекло. Джої скривився. А що він уже 
почув себе нещасним, то й удався до бога; як правдивий італієць, він 
передовсім звернувся до трійці, потім до святої діви. «Матір божа,— 
подумки молився він, — визволи нас із цього пекла! Забери нас назад 
до погідних днів і прохолодних ночей Калабрії, де віє бриз із Мессін- 
ської протоки, де сонце лагідне і хати з глини, і де майже всі люди 
працюють у полі! Врятуй мене, пресвята Маріє, від мук у руднику, що 
скалічив мого батька і прирік нас на злидні, жахливіші за все, чого 
будь-коли зазнавали ми на нашій любій рідній стороні!»

Джої відсунувся від сонячного променя, що, пробившись крізь 
листя, припікав йому плече, відмахнувся від зграї мух, які гули над 
головою, і в ту ж мить почув позад себе шурхіт кроків.

Лючія Пеллачі була на рік і місяць старша за брата. Висока і 
струнка, вона мала рівні смагляві ноги і стегна, що добре гармонува
ли з тугими горбиками грудей. На відміну від більшості жінок з півд
ня Італії, волосся в неї було мідяного кольору, очі темно-карі, обличчя 
овальне, шкіра гладенька. Джої звів на сестру очі, прояснів на виду 
й усміхнувся, а потім поплескав рукою по землі, показуючи місце 
поруч з собою.

— Посидь зі мною, Лючіє, поки я підобідаю.
Дівчина постояла, потім нахилилася і, взявши з колін Джої газету, 

постелила її на голому грунті. Старанно підібгавши спідницю, сіла 
поруч з братом. Він запропонував їй скибку хліба, але вона зморщила 
носа.

— Я їла.
Джої засміявся.
— Раз на день з’їси скибку чорного хліба з цибулею — і сита? — 

Він повів рукою в бік чоловіків, що брели до їдальні.— Може, ви 
бажаєте розділити зі мною розкішну трапезу в найкращому ресторані 
цього величного міста? Що накажете подати? Креветки, а потім 
страчателлу *? А ще що, моя люба сестричко? Котлети? Чи краще за
мовимо качку в кисло-солодкому соусі? І нарешті, що на десерт? Са
байон 1 2. Ні, мабуть, ваше улюблене полуничне морозиво?

Лючія не підтримала жартівливого тону Джої. Бо в ньому брині
ла гіркота. Дівчина знала, як кепсько він себе почуває, але не могла 
не визнати й материної правоти.

— Іншим разом, Джої. Знаєш, мене послала мати пересвідчитись, 
що ти...

Спохмурнівши, він урвав Лючію:
— Знаю, знаю. Я затримався тільки, щоб підобідати. Я піду до 

контори.

1 С трачателла— суп на м’ясному бульйоні зі збитими яйцями і пармезаном (сорт 
сиру).

2 Сабайон — соус із збитих з цукром жовтків, вина та прянощів.
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— Обіцяєш?
— Обіцяю.— Голос Джої звучав не надто впевнено.
— Це єдина рада, Джої. Єдиний спосіб, у який ми зможемо вирва* 

тися звідси. Ми всі покладаємось на тебе.
Джої обернувся й підозріливо глянув їй у вічі.
— Скажи по правді, ти віриш, що вони дозволять нам коли-небудь 

вирватися звідси? У них один намір: спершу обплутати боргами бать
ків, а потім добратися до дітей. Ми змушені йти слідом за батьками 
на їхній смердючий рудник. Це пастка І На все життя!

Лючія випростала ноги й притулилася спиною до стовбура. Вона 
дуже любила брата і спочатку, коли питання про працю на руднику 
тільки постало, була цілком на його боці. Але це було кілька місяців 
тому, Джої тоді ще не скінчив школи, майбутнє здавалося далеким і 
туманним, а заперечення Джої — переконливими. Та кінець кінцем ті 
заперечення набридли — Джої надто часто їх повторював. До того ж 
татові погіршало, і необхідність діяти стала очевидною.

Лючія хвилинку помовчала, креслячи пальцем на землі симетрич
ні кружальця-візерунки. Відвівши погляд убік, вона нарешті прока
зала:

— Джої, що ти робитимеш, коли не підеш на рудник?
Раніше про це в них не було мови. Джої, звичайно, замислювався 

і над цим питанням, але не міг знайти пристойної відповіді навіть для 
самого себе. Він почувався скривдженим і безпорадним. Знав, що від 
праці на руднику нікуди не дінеться; знав також, що працювати в тих 
жахливих умовах під землею йому не до снаги. Одначе іншої ради не 
було, хіба що тільки виїхати з Манджон-Каньйона, але виїхати — 
значить, кинути батьків і сестру, що призвело б до остаточного розпа
ду родини. Вихований на італійських традиціях синівської відданості, 
Джої не міг цього припуститися. Це був той психологічний бар’єр, що 
вкидав його у розпуку щоразу, коли він намагався сягнути думкою далі 
нинішньої ситуації. У відповідь на питання Лючії він тільки стенув 
плечима.

Лючія стежила за братом краєчком ока. Вона здогадувалася, про 
що думає Джої, і відчувала, шо саме зараз вона має розповісти про 
свій намір.

— Здається, я придумала, що треба зробити.
Джої з цікавістю глянув на неї.
— Що ти маєш на увазі?
Лючія усміхнулася: стільки надії було в його збентеженому погля

ді. Вона опустила очі й, машинально креслячи на землі кружальця, 
пояснила:

— Тато не годен до важкої роботи, а ти не хочеш працювати, 
оскільки ж нам потрібні гроші, щоб сплатити борги, то лишається 
єдиний практичний вихід: я піду до контори по найму й попрошуся 
на стрічковий конвейєр.

Джої відібрало мову. Він витріщився на сестру. Потім, збагнувши, 
шо вона сказала, розпачливо захитав головою, вигукуючи:

— Ні. Лючіє, ні, ні! Тільки не це!
— Чому ні? — Вона підсунулась ближче і присіла навпочіпки біля 

брата.— Інші жінки працюють. І живі.
Здавалося, Джої ось-ось розплачеться. Він бачив, як працюють 

на стрічковому конвейєрі. Невдовзі після приїзду в Манджон-Каньйон,
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вони з батьком пішли на гірничі виробки. День був спекотний; Джої 
геть змокрів і захекався.

Гірничий комплекс розміщався на трьох терасах. На нижній біля 
підніжжя стрімкої скелі стояв завод для переробки руди, механічні й 
ремонтні майстерні та електростанція. На другій, трохи вищій, купчи
лися пошарпані сараї без стін, з іржавими бляшаними дахами; власне, 
іржу насилу можна було розгледіти під шаром дрібнесенького пилу, 
що вкривав усе довкола. Тут містилися стрічкові конвейєри, сполучені 
вертикальними жолобами, з величезним дерев'яним бункером для руди 
на верхній терасі.

Джої з батьком вибралися вузьким проходом на другу терасу. Там 
вони зупинилися передихнути, і Джої задивився на жінок, що працю
вали на конвейєрі. Вони вибирали й відкидали шматки гірської породи 
без ознак азбесту. Схиляючись над важкою гумовою стрічкою конвей
єра, вони уважно оглядали кожен уламок штибу, що пропливав повз 
них. Окремі уламки були завбільшки з людську голову і важили 
десять-п’ятнадцять кілограмів. Шматки породи без азбесту перекидали 
на другу стрічку, що рухалася в протилежному напрямку. Це була 
каторжна праця. Та ще спека, та ще задушлива пилюка, що висіла 
в повітрі! Жінки обливалися потом; пилюка в’їдалася в кожну пору 
тіла. Вони запиналися хустками, одягали марлеві маски, проте все 
було намарне. Під кінець робочого дня, що тривав вісім годин, волос
ся у всіх було брудне, ніздрі забиті пилюкою, долоні й пальці в крива
вих пухирях.

Джої знову похитав головою.
— Іди собі додому, Лючіе. Я зроблю, як ви бажаєте. Піду до кон

тори й скажу: прийміть ще одного божевільного, що прагне залізти 
в ваше пекло.

Він скочив на ноги й подав сестрі руку. Та простягла йому свою і, 
підвівшись, поривчасто обняла брата.

— Все буде гаразд, мій маленький братику. Ось побачиш.— Вона 
підвела очі на літак, що пролітав у них над головами, мало не черкнув
ши вершечок нагір'я, і щез праворуч.— Незабаром ми сядемо в того 
птаха й назавжди полетимо звідси.

Джої відвів її руки.
— Невже ти віриш у це. Лючіе?
— Вірю. Я покладаюся на свого брата.
Вік одвернувся в бік злітної смуги, яку затуляли від них скелясті 

виступи оголеної породи. Тоненька спіраль червонястої куряви ліниво 
здіймалася вгору, позначаючи місце, де щойно приземлився літак... 
Селище потроху ожило. Кілька чоловіків вийшли з готелю на бетонова
ну веранду і, приставивши до очей долоні, дивилися на літак. Ще двоє 
чоловіків у білому вийшли з контори рудника і сіли в пікап, що стояв 
біля входу. Машина рушила в напрямку аеродрома. З-за крамниці 
вигулькнув ще один пікап, потім іще. Лишаючи за собою хвіст куряви, 
вони помчали тією ж дорогою.

— Одне тільки бентежить мене,— тихо мовив Джої, проводжаючи 
очима автомобілі.— Чому за весь час, що ми тут живемо, ніхто звідси 
не виїхав? Усім ненависне це місце. Але тричі на тиждень сюди при
літає літак і залишає тут людей. Тільки залишає, не забираючи звідси 
нікого...

Не чекаючи відповіді, Джої подався до контори.
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Стюарт Келлі вийшов з літака перший і, 
спустившись по трапу, розгублено спинився, не знаючи, що робити далі. 
Де він? Невже це і є Манджон-Каньйон? Навколо — жодної будівлі, 
крім пофарбованого креозотом сарая. Вантажна машина, яку він помі
тив при посадці, наближалася заднім ходом до літака, і поки Стюарт 
роздивлявся, дрібненький сухий чоловічок виліз у кузов і заходився 
заправляти баки літака пальним з циліндричних каністр. Стюарт стояв 
ні в сих ні в тих. Хотів був підійти до заправника, але передумав. 
Проте, побачивши, що пасажири дивляться на нього, змінив свій намір 
і таки попрямував до машини.

— Пробачте.
Чоловічок на мить покинув роботу, зиркнув на Стюарта, сплюнув 

і знову взявся за каністру. Стюарт збентежився, побачивши, що дехто 
з пасажирів посміхається. Краплі поту, лоскочучи, збігали по носу, і 
він утерся тильною стороною долоні.

«Зачеплю-но ще раз того нікчему! Щоб не подумали»...— вирішив 
хлопець.

— Скажіть, будь ласка, як дістатися до міста?
Чоловік працював, ігноруючи Стюарта.
— Ви глухий, чи що?
Бензозаправник знов нічого не відповів.
Роздратований, Стюарт одвернувся й рушив до краю злітного 

Поля. Сухий і рипучий голос зупинив його:
— Ти приїхав на рудник?
Стюарт озирнувся.
— Так, приїхав працювати на руднику.
— Ну, то візьми! — Чоловічок шпурнув йому до ніг важкий мета

левий ключ з квадратним торцем.— Допомагай!
Стюарт машинально нахилився й підняв ключ. Здивовано обдивив

ся його й перевів погляд .на чоловічка. Той заклопотано переставляв 
шланг з порожньої каністри в повну.

— Що мені з цим робити?
Помпа голосно засичала, і Стюарт, гадаючи, що чоловічок нічого 

■не чує, повторив запитання.
Заправникові, мабуть, урвався терпеиь, і він знехотя кинув:
— Це ключ до багажного відсіку.
— Ну, то й що?
— Коли хочеш виграти час і не стовбичити на спеці, починай роз 

■вантажувати багаж.
Стюарт стояв, мов прибитий. Хотів був заперечити, але заправник 

знов показав йому спину. Тоді він повернувся і, недоладно вимахуючи 
.ключем, попрямував до пасажирів, що стояли біля трапу.

— Цим відмикають багажний відсік,— мовив він.— Знає хто з вас, 
де він є, той багажний відсік?

Люди мовчали; дехто знизав плечима. Стюарт подався до хвосто- 
лої частини літака, де стюардеса й пілот перевіряли якісь документи. 
Зазираючи в папірці, пілот водночас погладжував стюардесу по плечу. 
Стюарт відчув себе самотнім і неповноцінним. Таке з ним бу
вало й раніше, коли доводилося звертатись до вчителів, захоплених

■НІЛ ФІЛІПСОН. Як усі люди 38



розмовою. Він стояв, копирсаючи носаком черевика пилюку, аж поки 
пілот помітив його й запитально звів брови. Стюарт показав ключа.

— Де у вас багажний відсік?
Пілот усміхнувся, побачивши, що хлопець не зводить очей з його 

руки, яка опинилася на грудях стюардеси, бо вона теж повернулася 
в його бік.

— Он там. Під крилом.
Стюарт поліз під крило, знайшов дверцята і відімкнув їх. 

Вуха в нього палали. Позаду сміялася стюардёса. Він незграбно вов
тузився з речами, що захрясли в тісному закапелку відсіка, і пошепки 
лаявся. Величезна фіброва валіза здавалася головною перешкодою, 
і він щосили смикав її за ручку, поки сталося неминуче: ручка відірва
лася, а він гепнувся на землю.

— Ну й телепень!
Стюарт лежав горілиць, стискаючи в правій руці металеву ручку. 

Боліла забита спина, саднило лікті, обдерті об гостре каміння.
Заправник скочив з кузова і приступив до Стюарта. Стегна його 

сухих ніг, встромлених в старі армійські черевики, зникали в широ
кому огуззі бруднющих шортів кольору хакі. «Жаб’ячі лапки,— поду
мав Стюарт.— Висушені жаб'ячі лапки. Жабоніг...»

Перевалившись на живіт, Стюарт виповз з-під літака і зіп’явся 
на ноги, наміряючись гідно відповісти нахабі. Так, мабуть, він і зро
бив би, але в цю мить до літака підкотили три пікапи. Стюарт згадав, 
шо й досі тримає у жмені ручку від валізи. Він тицьнув її Жабоногові:

— На,— мовив.— Це може тобі згодитися.
З пікапів вискочили п’ятеро чоловіків. Четверо були вдягнені одна

ково: білі шорти, білі сорочки, довгі білі гольфи й брунатні черевики. 
П’ятий був у джинсах і картатій сорочці. На голові в нього була шах
тарська каска. Цей тридцятирічний, якщо не старший, чоловік не був 
високий на зріст, але таких кремезних плечей і м’язистих рук Стюарт 
ще зроду не бачив. Тримаючи в руці аркуш паперу, він мовчки вивчав 
поглядом гурт людей.

— Ти, як тебе звати? — звернувся він до Стюарта. Хлопець завва
жив, що чоловік ніби зизоокий.

— Стюарт Келл і.
— Сідай під кабіну.— Він указав відставленим великим пальцем 

назад на пікап і зробив позначку на папері. Стюарт переліз через 
задній борт, з полегшенням сприймаючи конкретну вказівку, що на
чебто свідчила про якусь подобу організації. Цікаво, хто він за націо
нальністю, цей чоловік? Якийсь невловний акцент у нього, дуже 
близький до американського, а проте відмінний.

Жак Гофр пишався своїм умінням з першого погляду складати 
ціну людині. Він не був, звісно, проникливим психологом, і стосунки 
між людьми, коли на те пішло, мало його обходили. Критерій у нього 
був один: можна чи не можна підкорити людину своїй волі силою або 
загрозою сили. З його погляду, люди ділилися тільки на ці дві кате
горії. Він довгенько працював на шахтах і в лісорубських таборах 
Канади і, спостерігаючи за людьми, дійшов висновку: перша катего
рія — дуже численна. Людей другої категорії він по змозі уникав або, 
якщо обставини сприяли, ламав. Жінки для нього теж ділилися на дві
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категорії: на тих, яких можна скорити залякуванням чи силою, і тих, 
яких можна купити. Платити гроші за щось таке природне й загаль
нодоступне, як секс, йому здавалося безглуздям, проте ніякого вдо
волення він не мав і тоді, коли якась сумирна душа сама стелилася 
перед ним.

Він оцінюючим поглядом обмацав стюардесу, що, відступивши від 
пілота, зайнятого розмовою з членами екіпажу, прихилилася до трапу 
і стала поправляти зачіску над чолом. Відчувши на собі Гофрів липкий 
погляд, вона правильно його розтлумачила і зневажливо відвернулася 
від нахаби.

Жак усміхнувся. «Клята рудявочка! Бундючне сученя. На тебе 
мені б вистачило десяти хвилин. Еге ж, твої зграбненькі ніжки розсу
нулися б ширше за цей паскудний каньйон». Він знуджено перевів по
гляд на папірець. «Як того хлопчиська звати? Келлі. З ним не буде кло
поту. Щеня. Два-три ляпаси — і знатиме своє місце. Хто ж далі?» Жак 
Гофр повів пальцем по списку. «В-і-н-ц-е-к-о-в-и-ч». Невпевнений у пра
вильності, він ще раз перечитав у думці чудне прізвище по літерах. 
У гурті пасажирів лишилося четверо. Навіть п’ятеро, якщо рахувати 
дитину. Жінка його не цікавила, так само, як і чоловік, що крутився 
біля неї. Мабуть, із службовців, можливо, новий геолог, якого чека
ють. Отже, лишаються двоє. Гофр приступив до них і зупинився перед 
молодшим.

— Прізвище?
— Вінцекович.
— Професія?
— Зварник.
Краєчком ока Гофр помітив, що стюардеса назирає за ним. Ніздрі 

в нього роздулися, м’язи на спині напружилися.
— Ти хотів сказати... що ти гірник, еге ж?
Югослав спантеличено закліпав очима й покрутив головою:
— Ні, не гірник. Зварник.
— От і я кажу те саме — гірник.
Гофр відвернувся до другого чоловіка. Збентежений югослав вче

пився йому в рукав.
— Я не гірник! Я зварник!
Канадець рвучко повернувся і схопив югослава за барки.
— Ти, сучий сину! В нас немає роботи для зварників. Я беру тебе 

гірником, і ти ним станеш. Сідай у пікап.
Вінцекович, здавалося, не міг збагнути, що відбувається. Тим ча

сом Гофр повернувся до нього спиною і завмер, напружено очікуючи, 
коли югослав ще раз займе його. Вінцекович шарпнувся до Гофра. 
Реакція канадця була блискавична: він нахилився і, випростовуючись, 
переніс у розвороті всю вагу тіла на ліву руку. Лівий кулак влучив 
югославові в щелепу, правий з хряскотом ударив по носі. Вінцекович 
упав горілиць до ніг стюардеси. Гофр вищирив зуби в посмішці.

— Як вам це подобається? Мерзотник напав на мене.
Дівчина відвернулася, затуливши обличчя руками, і, спотикаючись, 

полізла в літак.
Югослав застогнав. Кров цебеніла в нього з розтрощеного носа, 

з  щелепа стирчала під неприродним кутом. Гофр носком черевика 
копнув тіло, перевернув його, легко закинув на плече, одніс до пікапа 
і звалив у кузов до Стюартових ніг.
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■— На, малюче,— сказав він.— Доглянь це Соколине Око.
Кілька років тому Стюарт спостерігав на вулиці бійку двох ху

ліганських ватаг. То був перший і по сьогодні єдиний вияв нелюд* 
ської жорстокості, свідком якого він був особисто. Одного з учасників 
бійки вдарили в обличчя кілком з огорожі, і спільники покинули його 
напризволяще, коли на місце події приїхала поліція. Обличчя в потер
пілого було таке, як оце зараз у Вінцековича. Стюарт напружив па
м’ять, пригадуючи, яких термінових заходів ужив тоді лікар, намагаю
чись угамувати кровотечу, полегшити біль і не дати потерпілому за
хлинутися кров’ю. Але що робити, коли людину так ударили в обличчя 
кулаком, аж вона впала непритомна? Чому його ніхто не навчив цього? 
Міс Непі? Де ти тепер, міс Неш? Мені потрібна наочйа демонстрація... 
Боже, я, здається, починаю панікувати!

Стюарт перевернув Вінцековича на спину і спробував пальцями 
розтулити тому рота. Намарне. Обличчя югослава почало синіти. Чуд
ний звук — чи то булькотіння, чи глибоке горлове хрипіння — виходив 
звідкись із шиї.

— Ти помираєш? Боже, він помирає!
Стюарт схопився і загамселив кулаком по кабіні.
— Допоможіть! Людина помирає!..
Жак Гофр на своєму віку безліч разів бачив, як помирали люди 

насильницькою смертю. Ще хлопцем у Монтані під час великого ро
бітничого страйку він ходив з батьком дивитися на понівечені тіла, 
що звисали з копра; то були страйколоми, над якими вчинено само
суд. Полюючи на Маккензі-Рівер, він якось натрапив на труп полі
цейського, задушеного портупеєю від його власної шаблі. Він бачив 
людей, розірваних на шматки підземними вибухами; випадало йому 
бути її свідком загибелі людей у п'яній різанині після гри в карти або, 
через п’ятидоларову шльондру. А цей ось помирав з власної примхи. 
Таке Гофр бачив уперше, і це його трохи заінтригувало.

Крик Стюарта не справив ніякого враження на людей. Хлопець 
сподівався, що всі збіжаться, обступлять їх, гуртом даватимуть по
ради.; Аж ні — всі були байдужі, майже апатичні. Новий геолог чи ме
талург, чи хто там він був, пригорнув до себе дружину й дочку і за
дивився в інший бік. Двоє службовців, пілот і третій пасажир, що 
також був у Гофровому списку, неквапом походжали по аеродрому. 
Жабоніг теж мовби не помічав того, що сталося. Він зневажливо глип
нув на Стюарта і знай шпурляв каністри в кузов машини.

Гофр перехилився через борт і замислено оглянув Вінцековича.
— Отакої! — засміявся він.— Чоловікові далебі негаразд.
Стюарт із жахом учепився в канадця.

• — Ви що, збожеволіли? — Він знову глянув на Вінцековича.—
Якщо ви за кілька хвилин не допровадите його до. лікарні, він помре.

Гофр перескочив через борт пікапа.
— Не патякай, щеня, а то ляжеш рядочком з ним...
Він став на одне коліно і схилився над югославом.

.— Мабуть, він подавився власним язиком,— мовив присмирнілий 
Стюарт.

Гофр узяв Вінцековича за плечі й перевалив на живіт. Присівши 
ндвпочіпки між його ногами, він заходився ритмічно натискати на 
спину непритомного трохи нижче лопаток.

— Цій гниді набралося в бронхи трохи крові— тільки й того...
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З рота Вінцековича текла цівка крові та слини, змішуючись із 
кров’ю, яка цебеніла з носа.

За якусь хвилину булькання припинилося й синява на обличчі 
зблякла.

Трохи заспокоївшись, Стюарт замахав руками, відганяючи мух, що 
роїлися над Вінцековичем. У ньому наростало почуття відчуженості 
й загрозливої небезпеки. Він пильніше подивився на людей, які ото
чували його. Вінцекович. Побитий і скривавлений... Коли стало оче
видно, що смерть йому вже не загрожує, Стюарт відчув: йому майже 
не жаль югослава. Можливо, тому, що той посміявся з нього. Так, Він
цекович перший засміявся, побачивши, як збиткується із Стюарта Жа- 
боніг. А тепер Жабоніг усміхався до Гофра й пілотів догідливою усміш
кою. Він уже впорався із заправкою, встиг навести лад у багажному 
відсіку, вивантажити мішки з поштою і навіть підписати накладну в пі
лота. До цієї брудної, бридкої, антисоціальної істоти Стюарт відчував 
майже ненависть.

Жак Гофр, побачивши, що югославові покращало, звівся на ноги. 
Цей франко-канадець — небезпечна людина. Людина, яка не знає, що 
таке почуття жалю, й ніколи не карається докорами сумління. Він і 
кров із легенів своєї жертви відкачав аж ніяк не з гуманних мотивів. 
Зневажливий погляд, яким Гофр дивився на Вінцековича, укріпив 
Стюарта в цій думці. Більше того, він, мабуть, навмисне спровокував 
інцидент, щоб похизуватися своєю силою і всемогутністю. А втім, він, 
певно, мав на це підстави, інакше б чому службовці — чоловіки в бі
лому— не втрутилися? Стюарт побажав собі якомога рідше зустріча
тися з Гофром тут, у Манджон-Каньйоні. До того ж у нього майнула 
думка про чимскоріше повернення в Перт. За два тижні різдво. В ки
шені лежать сімдесят доларів, та й тут він щось заробить за цей час. 
Вистачить, щоб виїхати. Минуло хіба що півгодини відтоді, як при
землився літак, але Стюарт був уже ситий цо саму зав’язку Манджон- 
Каньйоном.

4
В конторі Південно! гірничо-азбестової ком

панії, дарма що вона була споруджена з гофрованих бляшаних кон
струкцій, було навдивовижу прохолодно. Сприятливий для людей мі
кроклімат забезпечувався чотирма кондиціонерами, розміщеними в 
стінах.

Контору ділив надвоє широкий бар’єр-стойка, проти якого стоялй 
стільці з твердими сидіннями і кілька письмових столів та шаф для 
документів. В кутку стояли кульмани і шафа для креслень. За бар’єром 
сидів бухгалтер-касир.

В конторі працювало сім чи вісім чоловіків та середнього віку 
друкарка, що приходила на годину-другу розібрати кореспонденцію.

Джої добре знав контору. Кожного другого четверга він прихо
див сюди з татом по маленький коричневий конверт з двотижневою 
платнею. Так було, доки тата покалічило. А потім родина стала вима
гати, щоб Джої став на роботу, його допікала не стільки сама вимога, 
скільки те, що мати кожного разу відводила його вбік і казала:
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— Джої, коли поїдеш сьогодні з татом у контору, неодмінно за
реєструйся на роботу. Неодмінно, чуєш?

— Мамо, я ще надто малий, щоб працювати в рудникуі
— Ти вже майже мужчина і повинен нам допомагати.
— Так, мамо.
— То ти зареєструєшся?
— Ні!
Джої не міг бачити виразу татового обличчя, коли той забирав 

свій конверт. До нещасного випадку татові платили за контрактом — 
залежно від кількості кубічних ярдів видобутої ним руди. Розцінки 
були мінімальні, але тато, хоч і не дуже міцний з вигляду, був справ
ний робітник і, траплялося, заробляв до тридцяти доларів. Частіше 
десять або дванадцять, але щось однаково лишалося. Після каліцтва 
все обернулося на гірше. Тато вже не міг працювати під землею і пе
рейшов на роботу в погріб для вибухівки. Його обов’язком було роз
різати запальниковий шнур на певну довжину і кріпити його до дето
наторів. Робота легка, але й низько оплачувана. Тепер тато рідко коли 
приносив додому більше двох-трьох доларів за два тижні. А іноді — 
й зовсім нічого, це коли мама купувала трохи більше продуктів. Тоді 
татові присилали записку з проханням навідатись до бухгалтерії.

Якось Джої пішов з татом на таку очну ставку. Навіть зараз, зга
дуючи про це, він відчував, як йому зсудомлює горло.

— О, містере Пеллачі? Поглянемо. Здається, ви знову перевитра
тилися.— Бухгалтер теж був італієць, проте не калабрієць, як більшість 
гірників, а півничанин. Він навіть не намагався приховати своєї зне
ваги до тата Джої.— Що ви скажете на це, містере Пеллачі?

— Пробачте, містере, цього тижня моя дружина мусила купити 
доньці нові черевики. Ми...

Бухгалтер не дав татові договорити.
— Містере Пеллачі, ви заборгували Компанії три тисячі сімдесят 

чотири долари за проїзд з Італії та за меблі для дому. Еге ж. Ви за
робляєте шістдесят чотири долари — без податків. Виплата за меблі — 
шістнадцять доларів, за проїзд — двадцять доларів, за електрику — 
три. Це складає тридцять дев’ять доларів. Квартплатня — чотири до
лари п’ятдесят центів, отже, лишається двадцять доларів з полови
ною. За цей час ви витратили в крамниці шістдесят доларів і сорок 
дев’ять центів, звідси випливає, що до наступної платні ви повинні 
обмежити свої витрати до... до двадцяти доларів, себто до десяти до
ларів на тиждень.

— Ми спробуємо, містере. Я скажу дружині, щоб вона була ощад
ливіша, хоча нелегко утримувати чотирьох...

Бухгалтер знову урвав тата:
— Так, містере Пеллачі, скажіть дружині. Скажіть їй також, що 

коли вона й далі витрачатиме зайве, ми .будемо змушені закрити вам 
кредит. Ви повинні пам’ятати: якщо всі витрачатимуть більше, ніж 
зароблятимуть, то Компанія збанкрутує. Я певен — ви зумієте обме
жити себе, якщо докладете зусиль. Зрештою, ви ж калабрієць.

Джої поклявся подумки, що довіку не забуде прихованої в тих 
словах образи, і тепер, заходячи в контору, мимоволі пошукав очима 
людину, яка завдала її татові.

Бухгалтер сидів у кутку і зосереджено жував. Перед ним, на за
сланому двома аркушами паперу столі лежали грубі скибки салямі.
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Він сидів спиною до Джої, і хлопець, певний, що бухгалтер його не 
бачить, показав йому кулак з відставленими вказівним і мізинним 
пальцями — злостивішого жесту він придумати не міг. Побажавши бух
галтерові в такий спосіб стати рогоносцем, Джої підійшов до чоловіка 
середнього віку, що сидів за бар’єром і розтасовував по п’яти стосиках 
подвійні аркуши паперу. Коли той підвів голову, хлопець здригнувся: 
чоловік плакав.

Артур Генлі почував себе препаскудно: страшенно боліла голова, 
а з рота смерділо, як з вольєри лондонського зоопарку. Гайнути б оце 
до готелю та перехилити три-чотири чарки бренді, щоб прийти до тями 
та збадьоритися!.. Та, як на лихо, в кишені не було ні шеляга. Він 
глянув на бухгалтера. Спробувати? Ні, краще не ризикувати. Ніколи 
не вгадаєш, в якому настрої цей негідник. До того ж йому й досі не 
забули, як він, видуривши в аванс трохи більше грошей, зник аж на два 
дні з Манджон-Каньйона. Генлі схилився над паперами, втомлено по
тираючи лоба. Ця ніч скінчилася для нього катастрофою. З іронії долі 
він ускочив у халепу саме через те, що вперше за довгі місяці йому 
пощастило звести свій бюджет. До зарплати було ще три дні, а в ки
шені у нього лишалося понад десять доларів. Після закінчення ро
бочого дня він подався до готелю, випити чотири чарки бренді й узяти 
пляшку додому, щоб провести спокійну ніч. Почитати. Шекспіра або 
Гете? Шекспіра. Щось відповідне до настрою. Скажімо, «Гамлета»: 
«В чім більше гідності: терпіти мовчки тяжкі удари навісної долі...» 
Добрячий трунок — бренді! Невже він уже видудлив чотири чарки?! 
Дарма, можна вихилити ще одну — за те, що він таки справді мо
лодець.

Артур Генлі потер лоба. Котра? Котра чарка позначила межу, що 
від неї не було повороту? Шоста? Сьома? Винен той молодий хлопець... 
Де він його здибав? Ага, пригадав: їх було троє. По той бік бару. Один 
із них був дуже гарний із себе. Усміхався. До нього усміхався. Обе
режніше, Артуре, ти вже уплутувався в халепу. «Даруйте, чи не хочете 
випити зі мною?» Артур підморгнув своїм новим приятелям. До дідька 
обережність! «Ви п’єте пиво? Немає грошей, щоб відчастувати? Бай
дуже. Знаєте, що я вам скажу? А чому б нам не взяти пляшку і не 
піти до мене в кімнату?» Що було потім? Артур Генлі помацав голе 
місце на лівому зап’ястку, де звичайно носив годинника. Знайдеться. 
Завжди знаходився. На п’ятидоларову винагороду, запропоновану через, 
дошку оголршень у готелі, завжди хтось відгукувався. Так і тепер той 
самий молодик підійде до нього в барі й усміхнеться. «Здається, ви 
загубили годинника?» Як вони могли це вчинити? Пити його бренді, а 
потім пограбувати? Добре, хоч — не били. А передостаннім разом 
одлупцювали так, що сам себе не міг упізнати. Ті самі прийшли до 
нього в кімнату, ніби вгадали його бажання... Прийшли доброхіть і 
були раді з його гостинності. А опісля звинуватили його. Обізвали ста
рим бридким віслюком, пограбували, вдалися до насильства.

Артур Генлі підвів голову й побачив перед собою відвідувача. Вод
ночас відчув, що по обличчю в нього котяться сльози. Він поквапна 
витер їх тильною стороною долоні.

— Чого тобі? — спитав, з полегшенням відзначивши, що перед 
ним — хлопчина. Років тринадцяти-чотирнадцяти, не більше.
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— Хочу на роботу,— нерішуче мовив ДжоТ.— На підземну ро
боту.

Артур легенько похитав головою. Щотижня принаймні один хлоп
чисько питає роботи. Якийсь час Компанія була в захваті. Наймайте! 
Ставте до роботи! Байдуже, що вони малі... Тепер політика змінилася. 
Причиною був трагічний випадок, що стався кілька місяців тому. Ва
гонетка з рудою зійшла з рейок і роздушила хлопця. Виявилося, що 
йому було дванадцять років. З казна-чого роздули справжню сенса
цію; скандал вдалося погасити: Компанія дала згоду скасувати борги 
батькові бідолашного хлопця і тайкома відпровадити родину додому, 
до Італії. Але ті голодранці однаково посилають своїх дітей у контору. 
Артур знав: декому вдавалося обдурити і його самого. Вони брешуть, 
додають собі віку, показують свідоцтва про народження чи хрещення 
своїх старших братів. Але цьому не вдасться. Боже, та він у коротких 
штанях!..

— Шкода синку. До вісімнадцяти років ти не матимеш у нас ро
боти.

Джої знав це правило. Кожна сім'я в Манджон-Каньйоні знала. 
Проте він знав також, що є способи обійти це правило. Повинні бути. 
Дехто з його шкільних товаришів працював уже по півроку.

Будьте ласкаві, містере! Мені є вісімнадцять. Слово честі.
Артур Генлі сперся ліктями на бар’єр і обхопив руками обличчя. 

У скроні гупала кров. Тільки цього мені бракувало. Сперечатися із 
шмаркачем— гидким італійським виплодком. Хоч би краплю бренді...

— Тобі немає вісімнадцяти, і тебе не можна брати на роботу,— 
промовив Генлі, не віднімаючи рук від обличчя.

Джої змінив тактику.
— Містере, якщо я не стану до роботи, мати відшмагає мене ре

менем. І тато поб’є. Будьте ласкаві, містере!
Руки в Артура трусилися. Випити! Випити! За чотири долари мож

на купити пляшку бренді. Але де взяти ті чотири долари? Хоч би цей 
хлопчисько пішов к лихій годині!.. А втім...

— Чекай! Як твоє прізвище?
— Пеллачі.
— Пеллачі. Ти знаєш, що тобі немає вісімнадцяти. І я це знаю. 

Можеш ти довести, що тобі вісімнадцять? Чи не можеш?
— Не можу.— Джої занепав духом.
«Чортівня та й годі! Яке це має значення? Розважмо логічно. Хло

пець хоче на роботу, його батьки хочуть. Чому я повинен ставати їм 
на заваді, якщо вони заповзялися вирядити його на роботу?»

Генлі знову сперся на бар’єр.
— Послухай. Я скажу тобі, що ми зробимо.
Джо засяяв.
— Я матиму роботу?
Артур притьмом озирнувся. Ніхто не звертав на них уваги.
— Можливо, мені вдасться владнати цю справу, але тобі дове

деться...
Він промовисто потер великий палець об вказівний і середній, скла

дені разом.
Настрій у Джої упав.
— Скільки?
Артур знов похапцем озирнув кімнату.
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— Не багато.
Він підніс обидві руки з виставленими пальцями.
— Десять доларів? — Джоі опустив очі на носки черевиків і сяг

нув до кишені. Десяти доларів у нього не було. Було п’ять. Збирав іх 
цілий рік: п’ять центів тут, десять — там. Робив дрібні послуги сусідам. 
Через тиждень день народження Лючії; він хотів подарувати їй ма
ленький срібний медальйон на ланцюжку з образочком мадонни. Ме
дальйон коштував п’ять доларів шістдесят центів. Але якщо він пра
цюватиме в руднику, то матиме кредит. Проте містер править десять 
доларів...

— Шкода. У мене всього п’ять доларів.— У голосі Джо! чулося 
розчарування.

Артур Генлі закусив губу. На мить він навіть змінив рішення, та 
біль у голові прогнав рештки сумління. Він вийняв реєстраційний бланк 
по найму.

— Я не повинен цього робити,— сказав, заповнюючи бланк.— Але 
якщо ти пообіцяєш віддати борг із першої платні... Як тебе звати?

— Джузеппе.
— Якщо ти пообіцяєш віддати борг із першої платні, я зроблю’ 

для тебе виняток.— Він мовчки заповнив бланк, крім останніх двох 
рядків, де треба було зазначити фах та ім’я майстра-інструктора. По’ 
тому Генлі зробив паузу й запитально глянув на Джої.— На яку робо
ту хочеш стати?

Джоі знизав плечима.
— На таку, де краще платять. На ту, що раніше виконував мій 

батько: гірником за контрактом.
Артур Генлі не став суперечити і написав у відповідному місці:- 

«Бурильник-стажист». На останньому рядку, перевіривши список, при
шпилений над бар’єром, дописав: «Жак Гофр». Потім узяв із стосикаї 
маленьку блакитну картку, написав на ній прізвище Джоі. і підштовх
нув до хлопця.

— Це твоя кредитна картка. Принось II в дні зарплатні і бери 
з собою в крамницю, коли хочеш узяти щось на виплат.

Розпромінившись в усмішці, Джоі закивав головою і намірився 
бігти з контори, та Артур зупинив його.

— Джузеппе!
Джоі обернувся.
— Ти щось забув.
Джоі зашарівся, побачивши наставлену руку. Він попорпався в ки

шені й витяг зім’яту п’ятидоларову банкноту.
— І ще...
Артур занепокоївся. Він почув шум пікапів, що поверталися з аеро

дрому.
— Пішов би ти зараз у крамницю і купив би собі довгі штани.
Джоі сунув дорогоцінну картку в кишеню сорочки і майже бігом

подався до крамниці: Так, він купить собі довгі штани і пару черевиків, 
і медальйон для Лючіі. Він геть забув про свої вагання й гіркі роз
думи. Усе заступила маленька блакитна картка. Тепер він — робітник, 
дорослий, член суспільства, йдучи під гарячим сонцем по курному май
данчику, він не помітив, як до дверей контори під’їхав пікап. Не помі
тив, як двоє чоловіків витягли з кузова нерухоме тіло третього. Не 
бачив Джої також службовця по найму Артура Генлі, який, затиснув-
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ши в руці зібгану п’ятидоларову банкноту, квапився до готелю «Ман- 
лжом-Каньйон».

5------------------------------------- -------------------------------

Жак Гофр поглянув на годинник. Мотор пі
капа працював рівно, приблизно на чверть потужності. Поставивши пе
редачу на першу швидкість, Гофр вимкнув зчеплення, а коли секунд
на стрілка добігла дванадцяти, увімкнув і щосили натйс на акселера
тор. Вдоволена усмішка викривила його вуста, коли він почув, як у ку
зові підкинуло пасажирів. Вправно перемикаючи передачу, він розігнав 
пікап до найбільшої швидкості уже через кілька метрів після єдиного 
повороту дороги між краєм злітної смуги та конторою Компанії. Метою 
Гофра було — подолати ці три кілометри, — стартуючи з місця, — 
менше ніж за дві хвилини. Досі його рекорд був — дві хвилини і чоти
ри секунди.

Коли пікап порівнявся з готелем, він мчав на максимальній швид
кості. Гофр знав: усі випиваки-завсідники зараз повибігають на веран
ду, щоб подивитися, як його пікап мчатиме по грунтовій дорозі. І він 
здогадувався: більшість із них чекають проколу шини, раптової від
мови рульового управління, заїдання гальм, несподіваного заносу, одне 
слово, сподіваються, що пікап перекинеться і за одну-єдину мить обер
неться на купу залізного брухту, а він, Гофр — на скривавлений, зніве
чений труп... Якби таке сталося, усі гуртом ринули б полупати очима, 
а тоді посунули б у пивницю, сміючись, жартуючи та згадуючи, який 
негідник був той клятий Гофр... Проте Жак Гофр був певен, що нічого 
такого не станеться. Він вірив, що залишиться живий у будь-якій ка
тастрофі. Безліч разів попадав він у аварії, про це свідчили численні 
шрами на його тілі. Але він завжди виживав і одужував. І був переко
наний — так буде завжди.

Контора виднілася за кілька сот метрів попереду. В останній мо
мент Гофр вправно перемкнув передачу, почекав секунду-другу, щоб 
уповільнити інерцію, а потім сильно натис на гальма, повернувши 
кермо так, що задок пікапа занесло. Пікап зупинився перед самісінь
кими дверима радіатором у протилежний бік. Гофр глянув на годин
ника. Дві хвилини і одна секунда. Поки що це найкращий час. Він ви
ліз із кабіни, підійшов до кузова й опустив задній борт.

— Ану вилазьте, волоцюги!
Стюарт виборсався з хаотичної купи валіз і підвівся на ноги. На

півпритомний Вінцекович лежав долі, притиснутий запасним колесом. 
Третій пасажир сидів біля кабіни, підтягнувши коліна до підборіддя 
і вчепившись у борт.

— А що з ним робити? — спитав Стюарт Гофра, вказавши на Він- 
цековича. Зараз, коли вони зупинилися, мухи знову злетілися побен
кетувати кров’ю, що запеклася на обличчі югослава.

— Він уже очуняв?
— Майже.
— Ну, то допоможіть йому зійти.
Гофр повернувся і зник за дверима контори.
Стюарт підійшов до третього пасажира й торкнув його за плече.
— Зробимо, як сказано?
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Він глянув на Чоловіка і здивувався, побачивши, що того й досі 
трусить. Досі Стюарт майже не звертав на нього уваги, а тепер по
бачив, що чоловік старіший, ніж здавалося спершу — років, мабуть, 
сорока п’яти. Був він середній на зріст, темночубий, з пасмами брудної 
сивини, в поношених жовто-брунатних штанях, підперезаних на кіст
лявих крижах обтріпаною і вицвілою краваткою, його сорочка, колись 
салатного кольору, тепер була брудно-біла, полатана, витерта на ман
жетах і комірці. Кругловиде обличчя нагадувало монголоїдний тип, 
аби не ніс, великий та широкий... Звали чоловіка, як він сам сказав 
Стюартові, Хеппі1 (кажи просто «Хеп»!) Гофман.

Знявши Вінцековича з кузова, вони занесли його в контору і поса
довили на стілець. Важко було визначити, при тямі той чи ні, бо очі 
бідолахи ховалися за розпухлими повіками. Стюарт подумав, що юго
слав притомний — адже сидить сам, ніхто його не підтримує.

— Чи ти баї Кого я бачуі — вигукнув бухгалтер, втупившись у 
Хеппі Гофмана.— Знайшлося заблукале ягняі — Він обернувся до Ж а
ка Гофра. — Дивна річ, Жаку, — щось їх таки тягне сюди. Поникають, 
поникають десь трохи — і знов з’являються власною персоною, удвічі 
потворнішою.

— Цей чоловік працював тут раніше? — спитав Гофр.— Я такого 
не пригадую.

Бухгалтер підійшов до невеличкої шафи з документами і висунув 
шухляду з написом: «Неплатники».

— Він працював до вашого приїзду сюди. До того ж недовго. 
Скільки днів ти тоді затримався в нас, Хеппі? Три? Чотири?

Хеппі пошкріб неголене підборіддя і замислено заплющив одне
око.

— Здається, три.
Бухгалтер підморгнув Гофру.
— Не дуже чемно з твого боку. Навіть не повідомив нас. Ми ж 

бо турбувалися. А як це тобі вдалося виїхати звідси, Хеппі?
— Не виїхати, а вилетіти.
— Вилетіти? — Бухгалтер був спантеличений.— Без квитка? Адже 

ми його тобі не виписували.
— А до чого тут квиток? Я ввіткнув у зад пір'їну і прикинувся 

папугою. Летів до самісінького Порт-Гедленда.
— До дідька твої дурні жарти! Гляди, не запізнися завтра на 

роботу, — озвався Гофр.
Він повернувся до Стюарта і з притиском додав:
— Тебе це теж стосується.
Вони взяли свої блакитні картки та смужки паперу з номерами 

бараку та кімнати і рушили до дверей. Бухгалтер гукнув їм услід:
— Хеппі, не сподівайся багато одержати в цю зарплату! Ти винен 

нам двісті доларів!
Знов опинившись під біло-сліпучим сонцем, Стюарт пошукав у ку

зові пікапа свою валізу. До нього підійшов Хеппі.
— Харчі тут погані, але це відчуєш десь через тиждень.
Багаж Хеппі складався із старої картонної коробки з-під пива, пе

рев’язаної грубим конопляним шпагатом. Стюарт усміхнувся, дивля
чись на брудну коробку з яскравою наклейкою авіалінії:

— Це правда, що ви бували тут раніше?
'Х е п п і — щасливий (англ ')
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Попри грубу, навіть підозрілу зовнішність, у цьому чоловікові було 
щось таке, що викликало симпатію. Руки в нього були міцні, м’язи — 
дужі. У рухах відчувалася зграбність, та й тримався він з гідністю.

— Тричі, відколи Компанія почала тут розробку. Власне, навіть 
ще й до того, бодай йому всячина! Я облазив тут кожен квадратний 
дюйм...

Вони разом пішли до їдальні. Хеппі штовхнув забрані дротяною 
сіткою двері. В залі стояло із десять довгих столів на непорушних 
опорах. Відвідувачів не було, тільки юна темношкіра дівчина ходила 
від столу до столу, насипаючи цукор у цукорниці.

— Гей, Сабріно, що маєш на сніданок?
Дівчина поставила бляшанку з цукром і сором’язливо усміхнула

ся до Хеппі.
— Я не Сабріна. Я — Заза...
— А де Сабріна?
Не чекаючи відповіді, Хеппі мовив до Стюарта:
— Ти не повіриш. Тутешній кухар — старий Майк — нажив з чор

нопикою тубілкою чотирьох дочок і всіх їх поназивав іменами кі
нозірок.

— Сабріна місяць тому втекла з одним хлопцем.— Заза всміхну
лася і грайливо зиркнула на Стюарта. їй було років тринадцять-чо- 
тирнадцять. Вона була гарненька, тендітна і зграбна, тільки ноги мала 
затонкі.— Можливо, і я втечу, якщо познайомлюся з гарним хлопцем.

— Ти їй сподобався,— підморгнув Хеппі до Стюарта.— Але будь 
обережний, не попадися батькові.

— На чому не попадися? — пролунав за спиною погрозливий 
голос.

Стюарт обернувся і побачив навдивовижу гладкого чоловіка. Та
ких він досі бачив тільки в цирку.

— Що ці двоє тут роблять? Сніданок закінчився півгодини тому.— 
Черевань придивився до Хеппі, і зненацька його обличчя осяяла усміш
ка.— Ти ба! Та це ж Хеппі Гофман! — Він незграбно посунув уперед, 
простягаючи дебеленну руку: — Звідкіля, стонадцять чортів, ти взяв
ся? Сідай-бо! Зазо! — заревів він.— Принеси щось попоїсти цим двом!

Експансивність Майнової гостинності трохи потішила Стюарта, йо
го силою всадовили на лаву без спинки навпроти Хеппі. Вибачившись, 
кухар подався до кухні, на ходу витягаючи з кишені брудних білих 
штанів в’язку ключів.

— Ви начебто добрі друзі.
Хеппі широко усміхнувся.
— Ми з Майком приятелюємо років двадцять. Я був його ме

неджером.
— Менеджером?
— Атож. Коли глянеш на Майка, важко повірити, що він був ко

лись одним із кращих професіоналів-бігунів у країні. Ти не знайдеш 
його прізвища в жодному реєстраційному журналі, проте він бігав 
і вигравав перегони майже в кожному містечку Австралії. Три чи чо
тири роки все йшло у нас гаразд. Я влаштовував змагання з місце
вими простачками, Майк вигравав їх. А потім він почав гладшати...— 
Хеппі журливо похитав головою.

Повернувся Майк з трьома великими бляшанками пива. За ним 
слідом з’явилася його дочка, балансуючи трьома тарілками: на двох
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була печеня, на третій — хліб. Стюарт згадав, що з учорашнього дня 
у нього в роті ріски не було, і жадібно допався до їжі.

Майк з Хеппі завели жваву розмову.
— Що ти робив цей рік? — спитав Майк, пробиваючи бляшанки.
— Нічим особливо хвалитися.— Хеппі сьорбнув пива, тицьнув ви

делкою в печеню.— Виїхавши звідси, я трохи затримався в Мікатарі, 
а потім перебрався в Перт. Спробував щастя на конях, прогорів. Сидів 
по буцегарнях за бродяжництво. Минулого тижня звільнився й подав
ся знов до Компанії.

Майк присунув пиво до Стюарта.
— Випий. Як тебе звати? Як звати твого напарника, Хеппі?
Стюарт назвав себе і знов наліг на печеню.
— Дай боже, щоб ти не пожалів, ХеппіІ
Майків голос не віщував нічого доброго.
— Чого б це? Адже я знаю, що й до чого. Не вперше тут...
— Так-то воно так, але обставини змінилися. Тепер тут набагато 

сутужніше.
Хеппі поклав виделку й відсунув тарілку.
— Сутужніше? — Він потер правий бік носа. До цього жесту Хеп

пі удавався, коли висловлював до чогось скептичне ставлення.— Хіба 
тут може бути сутужніше? Відколи я пам’ятаю, це завжди була го
лодна нора. Я на власній шкурі зазнав усіх її принад.

— І все-таки ситуація змінилася на гірше. Тепер тут не втрима
лося б і півдесятка колишніх загартованих гірників. Щиро кажучи, 
я здивований, що вони тебе взяли.

— Я їм винен гроші. До того ж я бурильник високого класу.
Хеппі сказав це рішуче, без будь-якого відтінку самовдоволення

чи пихи.
— Ти так і не змінився! — На підтвердження своїх слів Майк грюк

нув по столу величезним кулаком, роздратований, що Хеппі пускає 
його слова повз вуха.

Майнові завжди бракувало слів, щоб висловити свої думки. Тож 
і тепер сопів, добираючи слів, які б могли переконати Хеппі, підготу
вати до того, що на нього чекає. Адже ситуація — потенційно вибухо
ва... Але перш ніж він устиг розтулити рота, Хеппі сказав:

— Не верзи дурниць. Кваліфікованих бурильників тут поменшало 
тільки тому, що більшість із них перебралися у великі міста.

— Ходи сюди.— Майк устав з-за столу і підійшов до одного з не- 
засклених, але затягнених дротяною сіткою отворів, що правили за 
вікна.

Хеппі з бляшанкою пива в руках знехотя пішов слідом за ним.
Майк показав на розкидані біля підніжжя гори занехаяні короб- 

чаті будиночки.
— Стояли вони там, коли ти виїхав звідси рік тому?
— Ні. А що з того?
— У них напхом напхано італійців. Десь із двісті вісімдесят душ. 

Отак! Майже дев’яносто відсотків робітників на цьому руднику — єв
ропейські заброди.

— Ти упереджений до європейців!
— Аніскільки. Просто ти повинен розуміти, що теперішній Май* 

джон-Каньйон дуже відрізняється від колишнього. Ти і я вже їх не 
влаштовуємо. їм потрібні іноземці.
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Хеппі нахильці допив пиво і тільки тоді сказав:
— Послухай, Майку, що я думаю. По-моєму, сонце випряжило 

з тебе всю чоловічу силу. Нехай Манджон-Каньйон кишітиме навіть 
червонозадими бабуїнами— мені начхати. Коли Компанія не годна за
вербувати на роботу нікого, крім смердючих італійців — хай їй ща
стить!

— Знайти можна кого завгодно! Але річ у тім, що вона хоче 
тільки італійців. Ти сказав, що оце вийшов із тюрми. То повір мені: 
ти вискочив з вогню, а вскочив у полум’я. Ті бідолахи,— він кивнув 
на будиночки,— відбувають тут довічне ув’язнення. Жоден з них не 
може звідси виїхати. Так само, до речі, як і всі ми. Ти, я, він...— Майк 
показав рукою на Стюарта.— Навіть самі тюремники...

— Тюремники? Кого ти маєш на увазі? — Хеппі був певен, що 
Майк перебільшує, та приятелів тон все-таки його насторожив.

— Канадці. Інструктори. Ми всі тут в одному коші.
— Інструктори? Розкажи про них.
Майк присів на ріжок поближнього столу, задоволений, що на

решті збудив у Хеппі цікавість.
— їх шестеро. Старшого звати Гофр...
— Цього я вже бачив. Меткий до кулаків.
— І до кулаків, і до пляшки, і до ножа... Меткий, це точно. Хочеш 

послухати моєї ради? Обминай десятою, дорогою містера Гофра.
— Це буде нелегко. Здається, ми потрапили в його бригаду.
Майк якусь мить мовчав.
— Шкода. Всі вони мерзотники, але Гофр!.. Воронь боже йому не 

догодити...
— Не догодити?! — обурено вигукнув Хеппі.— Я не смердючий ма- 

каронник-козопас, щоб комусь там догоджати. Я з шістнадцяти років 
маю справу із залізом, і жоден заброда, жоден запроданець із Канади 
не годен мені вказувати, як бурити шпури!

— Ну, годі вже, годі. Не кричи на мене. Не я запроваджував пра
вила. Я хочу тільки застерегти, щоб ти знав, що на тебе чекає. Тут усі 
змушені працювати згідно з правилами. А правила написані ними. 
Певно, це єдиний рудник у країні, де завёдено заводську систему управ
ління. Ти кажеш, що тут завжди була голодна нора. Щодо цього си
туація змінилася. Тепер тут ніхто не голодує. Але ніхто й не заробляє 
стільки, щоб виплутатися з боргів. Особливо відтоді, як відкрили пив
ницю. До речі, це єдиний заклад у селищі, де нічого не дають на ви
плат. Чесно кажу тобі, Хеппі, якщо хочеш моєї поради, вчини те саме, 
що й раніше. Тікай звідси, перш ніж тебе засмокче, як усіх нас.

Хеппі замислився. Майк говорив щиро — сумнівів не могло бути. 
Коли становище справді таке вже кепське, як він каже, то чи не краще 
завчасу накивати звідси п’ятами? Але як це зробити без копійки в ки
шені? Коли він приїхав сюди минулого разу, то мав кілька доларів, 
їх вистачило для того, щоб розпочати гру і зробити першу ставку. По
тім гроші попливли йому до рук. Але така удача буває раз у житті; 
сподіватися на неї вдруге — безглуздо. Він це добре знав.

Можна б спробувати щастя й добратися пішки до Марбл-Бара. 
Але до нього — сто сорок кілометрів, а цього літа всі річки попереси
хали ще за два місяці до дощів. Навіть аборигени в цю пору року три
маються поблизу джерел води, а він, хоч і добре знає місцевість, усе*
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таки не тубілець. Є ще два варіанти. Перший — вилетіти літаком (Ком
панія має своє агентство). Але ж йому навіть з грішми не дадуть квит
ка через ті двісті доларів боргу. Другий — виїхати дорогою, якою кур
сують рудовози Компанії. Але водії знають, що за перевезення паса
жирів їх чекає кара. По цій дорозі нишпорили також дорожні патрулі 
із завданням затримувати кожного, хто зважиться на таку ризиковану 
подорож.

Майк мовби прочитав думки Хеппі.
— Пам’ятаєш мою Сабріну? Вона виїхала з одним метисом, копа

чем артезіанських колодязів. Він має невеличке підприємство. Власне, 
трохи причандалля та колимагу з мотором. Уряди-годи він навідується 
сюди. Я чекаю його десь на різдво. Чому б тобі не виїхати з ним? 
Я спробую його умовити.

«Дивина,— подумав Хеппі.— Майк було ціни не складе своїм дів
чатам. Останні три-чотири роки він тільки те й робив, що відганяв мо
лодих гірників на належну відстань. А тут і оком не змигнув, коли 
одна із них злигалася з якимсь чорношкірим дикуном...» А вголос 
сказав:

— Дякую, Майку, подаси мені звістку, коли він приїде.
Стюартові з його кутка погано було чути розмову, але дещо з неї

підтверджувало його перші враження про Манджон-Каньйон. Добре, 
що він познайомився з Хеппі. Якщо припече, можна буде виїхати ра
зом з ним. І він подумки став прикидати, які пригоди можуть чекати 
їх на цьому шляху.

Заглибившись у роздуми, Стюарт тільки тоді зауважив, що Май
кова дочка підсіла до нього, коли відчув, як її стегно притислося до 
його стегна. Сидячи спиною до столу, вона відхилилася назад, напів
обернулась і, поклавши лівий лікоть поряд з його рукою, проказала:

— Який ти красень!
Стюарта вразила сліпуча білість і рівність її зубів. Вона усміха

лася лагідно, сором’язливо, і він завважив, що губи в неї хоч і повні, 
але не товсті. І ніс не широкий і не плескатий, як у більшості тубілок, 
що їх він бачив. Шкіра її теж не мала синьо-чорного полиску, а була 
скоріше темно-бронзового кольору, як у полінезійців. Цяточки ласто
виння на носі та щоках робили її ще милішою.

— Дякую.— Стюарт відчув, що його слова прозвучали холодно 
та скуто, і поквапився змінити тон: — Як на мене, ти дуже гарненька 
дівчина.

його слова прозвучали ніби зверхньо. А насправді йому хотілося 
сказати, що вона для нього — такий знадливий, такий жіночний клу
бочок смаглявих чарів з гарнюсіньким личком і... Та Заза всміхнулася 
ще ширше, цілком задоволена його компліментом. Він повів очима по 
її шиї, опустив погляд нижче. На дівчині була тоненька кохтинка, ясно- 
блакитна, в білий дрібненький горошок, туго напнута на грудях. Вона 
без ліфчика... Стюарт побачив пуп’янки сосків. У відповідь на його 
погляд Заза піднесла руку до шиї, і Стюарт, неправильно зрозумівши 
цей жест, одвернувся. Він був збентежений суперечністю почуттів, що 
нараз пойняли його,— зворушенням від її скромності і водночас — не
здоланним бажанням оволодіти нею.

Заза подалася вперед і ніжно торкнулася Стюартової ноги, при
хиливши голову до його плеча. Від неї ледь пахло м’ятою і тальком. 
Це його здивувало: досі він думав, що для європейців запах кольоро
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вих неприємний. Іі ж запах видався йому гарним, навіть збудливим. 
Він повернувся до «неї обличчям, відчувши, як її пальці повільно ру
каються вгору по шву його джинсів. Вона розстебнула два верхні гудзи
ки на кохтинці. Вигулькнуло персо — тверде і кругле, із трохи задертим 
соском... Вона хрипкувато прошепотіла:

— Я чекатиму тебе о дев’ятій годині. На березі річки. За овалом...
Стюартові відібрало мову. Він спромігся тільки кивнути у від

повідь.
Заза прихилилася ближче.
— Мені так хочеться чоловіка...

7---------------------------------------------------------------------

Стюарт лежав на горбкуватому матраці з кін
ського волосу, втупивши очі в стелю. Угорі по павутинню снували па
вуки. Надворі починало сутеніти. Напечені сонцем за день оцинковані 
бляшані будівлі потріскували й порипували, охолоджуючись. На су
сідньому ліжку спав Хеппі. Стюарт звівся на лікоть і подивився на 
свого напарника. Той лежав голий до пояса; по його грудях стікали 
струмочки поту. Після обіду він пішов у крамницю Компанії й повер
нувся звідти невпізнанний — у новій сорочці, штанях і черевиках, ви- 
струнчений і впевнений у собі, так принаймні здалося Стюартові. Про
те Хеппі справді мав тепер куди респектабельніший вигляд.

Стюарт обережно, щоб не розбудити Хеппі, посунувся на край ліж
ка, став на ноги й потягнувся. Слабенький вітерець задував у вікно, 
остуджуючи мокру від поту спину. Босі ступні відчули сліди дрібного 
піску, що просіявся крізь чотири отвори, які правили за вікна й двері. 
Знадвору долинали голоси, і хоч слова були нерозбірливі, можна було 
здогадатися, що люди розмовляють не англійською мовою. З цікавості 
Стюарт вийшов на веранду, яка оперізувала весь барак. Неподалік від 
душової на зсунутих докупи ліжках зібрався чималий гурт чоловіків. 
Стюарт підступився ближче і побачив, що вони грають у карти. Помі
тивши Стюарта, один із гравців кивком запросив його до гурту. Він 
щось сказав,— мабуть, італійською мовою,— Стюарт усміхнувся й по
хитав головою.

— Пробачте, я розмовляю тільки по-англійському.
— Закурити є? — Голос був хрипкий, з важким придихом. Від 

чоловіка, дарма що Стюарт стояв за кілька метрів, гостро тхнуло час
ником.

— Ще раз пробачте, я не курю.
Швидко спадала темрява. Чоловік, який просив закурити, підвівся, 

зайшов у найближчу кімнату і ввімкнув світло. Інший посунувся і вка
зав на місце біля себе:

— Сідайте, містере. Вип’єте?
Він тицьнув Стюартові скляну банку з блідо-рожевою рідиною. 

Хлопець понюхав.
— Годиться! — кивнув головою інший чоловік.— Це граппа *. Ми 

її робимо самі. 1

1 Граппа — виноградна горілка (італ.).
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Стюарт завагався. Він не звик до спиртного, а цей напій, Якщо 
судити з запаху, досить міцний. Через півгодини його чекатиме Заза, 
а він ще хотів сполоснутися під душем, щоб освіжитися перед зустріч
чю. До того ж він не знав, що таке овал і де він є. Стюарт збирався 
спитати про це в Хеппі, але не хотілося нікому розповідати про Зазу, 
а питати ніби просто так, знічев’я, безглуздо. Ген удалині височіли 
евкаліпти, певно, там була річка. Але де овал?.. Може, ці люди ска
жуть...

Він сьорбнув із банки. Яка гидота! Італійці поклали карти й уп’яли 
в нього очі. Стюартові стало ніяково. Чого вони витріщилися? Один 
із гравців, той, що запрошував його до гри й почастував граппою, до
лив свою склянку і простяг руку, щоб почаркуватися зі Стюартом.

— Пий!— італієць воднодух перехилив склянку. Чоловіки, усмі
хаючись, дивилися на Стюарта.

«Боже! Вони сподіваються від мене того самого. Традиційна іта
лійська гостинність. Як на тих островах у Південних морях. Тубільці 
примушують пити щось таке,— здається, каву. Дівчата жують ту мер
зоту, а від тебе вимагають, щоб ти її пив. Якщо не п’єш — ти вже во
рог і зась тобі спати з дочкою вождя...»

Стюарт цокнувся з кожним по черзі.
Рот і горлянку обпекло вогнем. На очах виступили сльози. Стюарт 

обережно поставив банку на підлогу. Італійці заплескали в долоні, за
кричали: «Браво! Бравіссімо!»— і поставили на стіл повний глек грап- 
пи. Мов ті діти, промайнула думка. Знову сміх і поплескування по спи
ні. Вони покинули грати в карти. Йшлося до загальної пиятики.

Хтось помітив, що Стюарт не п’є.
— Гей, містере, де твоя склянка?
Галас ущух, і всі знов утупилися в нього. Стюарт помацав ногою 

по підлозі — хотів засунути банку далі під ліжко. Але копнув надто 
сильно. Банка покотилася по веранді і з брязкотом вдарилась об стіну. 
Стюарт розгубився. Треба мерщій прибрати скалки. Адже тут усі босі, 
як і він.

— Все о’кей, хлопче! Не турбуйся. — його штовхнули назад на 
ліжко. — Ось моя склянка.

Сказавши це, чоловік налив граппи в склянку. Стюарт встиг помі
тити, що з кутика його вуст на брудне підборіддя стікає смужка 
слини.

— Якщо не заперечуєте, я краще не питиму.— Стюарт відсунув 
склянку.

— Що таке? Тобі не подобається граппа?
— Навпаки,— збрехав Стюарт.
— Тоді пий.— Він тицьнув склянку мало не в обличчя Стюар

тові.
Від запаху граппи хлопця занудило, і він мимоволі одвернув го

лову. Треба вдатися до іншого способу...
— Не можу. Мені ніколи. За п’ятнадцять хвилин я маю декого зу

стріти. Добре, що згадав! Хтось із вас знає, де овал?
— П’ятнадцять хвилин? То в тебе ще є час!
От настира, щоб не сказати більше!
— Я хочу знати, хлопці, що таке овал?
Італієць відступив і обернувся до товаришів.
— Про що він питає? Який овал?
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Стюарт скористався паузою, щоб устати і бочком обійти ліжко.
— Це місце, де грають у футбола.
— Ти хочеш пограти у футбола?
— Ні, я хочу знати, де він е, той овал. Мені треба декого поба

чити. Та хай йомуі Спитаю у свого приятеля. Не турбуйтеся. Дякую 
за частування.

— Е ні, містере! Ми тепер друзі! Ще одненьку із Сальваторе на 
прощання.— Італієць ступав слідом, не відпускаючи Стюартової руки.

Стюартові обридло опиратися, і він покірно взяв склянку. Зата
мувавши подих, вихилив одним духом.

Коли повернувся в кімнату, Хеппі заворушився й сів на ліжку.
— Як справи, хлопче? — Він поцокав язиком і скривився.— Що там 

за шарварок у лихо!години?
Італійці завели якоїсь журливої пісні — не до ладу й не до складу. 

Над хором зненацька піднісся чийсь голос — тужливий, схожий на сто
гін. До нього прилучився ще один, потім другий, третій, четвертий... За 
якусь хвилину в бараці гуло, як у вулику.

— От розгулялися бісові італійці!
Обличчя в Стюарта пашіло, його поривало на сміх. Руки не слу

халися, він не міг розстебнути пряжку пояса. Ставши навкарачки, поліз 
під ліжко й заходився там нишпорити.

— Бачу, ти їм допомагав?
Стюарт забув, що шукає, виліз з-під ліжка і сів навпочіпки, при

хилившись до стіни.
— Мої друзі привітали мене в мальовничому Манджон-Каньйоні 

цілющим трунком, який вони називають...— Він перевів погляд на две
рі.— Гей. Сальваторе! Ходи сюди, познайомся з моїм приятелем.

Італієць зайшов з двома склянками і глеком.
— Хеппі, це Сал... Сальваторе Граппа.— Стюарт повів рукою.
— Що?
— Граппа. Так називається оцей трунок.— Він ледве повертав 

язиком.— Я пив граппу.
— Як ся маєш, приятелю?— Сальваторе сів поряд з Хеппі.— Хо

чеш випити?
Стюарт намагався згадати, що йому треба зробити. Підвівшись, 

посковзнувся, втратив рівновагу і впав, задерши ноги. Але що він пови
нен зробити? Щось важливе. Когось треба побачити. Ага! Зазу! Стона
дцять чортів!

— Котра година? Сал! Хеппі!
Він дивився на свій годинник, але майже нічого не бачив.
— За чверть одинадцята? Не може бути. — Він простяг руку до 

Хеппі.
— За п’ять дев’ята.
— Чудово! — Спершись на край ліжка, Стюарт звівся на ноги.— 

Треба йти.
— Куди йти? — Хеппі то нюхав напій у склянці, то пробував його 

на язик.
— Він хоче пограти в футбола.
«О, зараз я дізнаюся, де овал»,— вирішив подумки Стюарт, а вго

лос сказав:
— Не в футбола. Хочу побігати. Хочу побігати по овалу. Як ти на 

це, Хеппі? Ти ж усі місця тут знаєш. Де овал?
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— Ти оце пив? Та це ж метиловий спирті — раптом вигукнув Хеппі.
— Чхав я на нього! Де овал?
— Там.— Хеппі непевно махнув рукою кудись у кінець барака.
— Далеко?
— Клерет і метиловий спирт.— Хеппі . знову попробував і понюхав 

напій.— Скільки ти випив?
— Дві банки. Ну, то де цей знаменитий овал?
— Ти з глузду зсунувся!
— Щезни! — вигукнув Стюарт.
Він пішов до дверей, силкуючись триматися рівно.
— Не наступи на єхидну...
Стюарт просунув голову й плечі у кімнату. Похмуро подивився 

на Хеппі:
— Щезни, щезни, щезни!

8---------------------------------------------------------------------

У Манджон-Каньйоні було тільки два будин
ки, що на них не поширювався контроль Компанії. Перший належав 
Антоніо Таска — скупому і, як дехто казав, причинному дідугану-лю- 
диноненависнику, що приїхав сюди шість років тому. Хоч Компанія 
не раз замірялася вижити старого, він насадив добрячий город на 
березі Буджері-Рівер, поблизу невисихаючої ковбані. За два роки роз
ширив оброблювану площу і тепер мав майже півтора гектари городу. 
Його капуста — качанна та цвітна — здивувала б своїми розмірами 
найвимогливіших суддів Королівської виставки.

Неподалік від садиби Антоніо стояв будиночок з оцинкованої 
бляхи, що в ньому жила родина кухаря Майка Махоні.

Відколи Сабріна пішла з дому, Заза доглядала менших сестричок. 
Кілька годин на день вона також допомагала батькові в їдальні. Майк 
не дозволяв їй з’являтися в залі, коли сходилися на вечерю чоловіки, 
але сьогодні був особливий день. Приїзд Хеппі порушив пообідній роз~ 
порядок; поки Майк правив теревені з давнім другом, згадуючи най
кращі забіги, Заза поралась на кухні, готуючи .тридцять обідів. Згодом, 
коли Стюарт і Хеппі подалися до крамниці купувати одяг і гірничі че
ревики, Майк пішов передрімати, як робив щодня, оскільки вставав 
о пів на п’яту ранку, аби встигнути зготувати сніданок, і не лягав ра
ніш як опівночі — після пізньої вечері для робітників другої зміни. 
Коли він прокинувся, обід був готовий, і всі столи накрито.

Заза радо доглядала сестричок. Мерілін було дванадцять років, 
Ельке — чотири. Вона часто бачила в журналах фотографії їхніх сла
ветних тезок і пишалася тим, що батько назвав сестер такими гар
ними іменами. А коли вони якось поїхали навідати родичів з матери
ного племені, Зазд, чуючи зусебіч: «Рубі», «Менді», «Мейбл», «Мері», 
раділа, що її сестричок звуть не так.

Сьогодні ввечері вона нетерпеливилася. Заза була гарненька, зна
ла, що подобається чоловікам і звикла до цього. Але ніколи досі не 
відчувала бажання, щоб її кохали. їй було байдуже, що вона перша 
зачепила Стюарта. їй здавалося цілком природним прямо сказати про
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своє бажання, так, як це робили хлопці, що висловлювали їй відповідні 
пропозиції.

О восьмій годині вона повкладала сестер спати, підкупивши їх обі
цянкою повести наступного дня купатися до ставка, що його знали 
тільки аборигени. Потім, узявши гасовий ліхтар, пішла під душ. Стіни 
душової були з мішковини. Вона квапливо роздяглася й стала під бак 
з водою. її анітрохи не бентежило, що старий Антоніо, певно, стоїть 
під душовою, припавши оком до дірочки в мішковині. Вона не раз 
ловила його на цьому й відганяла старого камінням, але сьогодні їй 
було байдуже. Дивись, дідугане, дивися, скільки влізе. Те, що ти ба
чиш, незабаром належатиме моєму хлопцеві. Вона закрутила кран і, 
не втираючись, гола побігла в будинок.

Не поспішаючи, висушила коси, ретельно їх розчесала, спершу зза
ду наперед, а тоді спереду назад. Потім припудрила тіло тальком. Вре
шті підійшла до старезної шафи і вибрала одну з двох суконь, що висі
ли в ній, яскраво-червону, з гудзиками до самого низу і маленьким бан- 
тиком-метеликом під шиєю. її єдина сорочка була дешева й зношена, 
тож повагавшися хвильку, вона вирішила не вдягати її. Накинула сук
ню на голе тіло, на ноги озула гумоь. сандалі. Висунувшись у вікно, 
відламала квітку олеандра, що ріс під стіною, і заколола в коси. Дзер
кало було облуплене й потріскане, але вона вигиналася й викручува
лась, аж доки обдивилася всю себе. Стюарт сказав, що вона гарна. 
Заза усміхнулася, згадавши його слова. Вона й сама собі подобалася.

Місяця не було, але вона знала дорогу. Тільки раз зупинилася, 
щоб упевнитись, як далеко дротяна огорожа садиби Антоніо Таски. 
Незабаром грубе каміння лишилося позаду, і в неї під ногами заша
руділа суха трава. Стежка вела берегом попід деревами до пересох
лого річища.

Незабаром Заза сповільнила ходу й розглянулась довкола. Берег 
ставав чимдалі пологіший, річище ширшим; гладенька річкова рінь під 
ногами змінилася грубим піском. Добувшись до великого примарно- 
білого евкаліпта, вона зупинилась і прислухалася. Над головою вере
щали папуги — сперечалися за право на сідало. Нічну тишу порушу
вали також звуки якихось дрібних тварин. Здалеку долинав гуркіт 
машини, що подрібнювала на порох азбестовий камінь. Заза вбирала 
ці звуки, підсвідомо розпізнавала й розрізняла їх. Прислухалася, чи 
не почує ходи людини — незграбної ходи білої людини, що проби
рається в темряві навмання. Стюарт прийде. Вона не сумнівалася 
в цьому, але боялася, що він заблукає.

Хвилин десять дівчина стояла непорушно, дивлячись на вогні, що 
позначали ряди бараків, готель, крамницю й будиночки. Вона поба
чила Стюарта раніше, ніж почула його прокльон — він вилаявся, коли 
всоте забив ногу, його голова затулила спершу один вогонь, потім дру
гий. Він брався навскоси, і хода його свідчила про те, що він босий. 
Заза пішла навперейми.

Стюарт уже шкодував, що пішов на це побачення. Він геть позби
вав собі ноги об гостре каміння: палець лівої ноги кровоточив. У горлі 
пекло, голова боліла. Овалу ніде не було; навіть дерева, здавалось, 
не наближалися. Хеппі таки мав рацію. А він, Стюарт, справжній йо
лоп. Упертий йолоп. Навіть якщо Заза прийшла і чекає на нього, як 
він її знайде в цій усипаній камінням чорнильниці? Стюарт озирнувся
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через плече. Вогні бараків мерехтіли.далеко-далеко, і він вирішив; хоч 
би що трапилось, а він сьогодні туди не повернеться. Дошкутильгає 
до річки й переспить на піску. Він знову вилаявся, зашпортнувшись 
за камінь. Зачепився плечем об дерево — не об якусь там дрібну око
ренкувату мульгу, а об товстелезний евкаліпт. Ще кілька кроків — 
і землі не стало під ногами: Стюарт покотився з берега в річище.

Заза, усміхаючись, стежила за Стюартом. Вона була хіба що за 
метр від нього, але знала — хлопець ТІ не бачить. Він лежав там, куди 
скотився, потираючи зранені ноги, марно намагаючись повитягати з 
підошов колючки.

Заза підкралася ззаду й поклала руки йому на плечі.
— Стюарте? Я рада, що ти прийшов.
Грайливий дотик Зази призвів до прикрого наслідку; заскочений 

зненацька, Стюарт злякався, і його враз занудило, а шлунок різонув 
гострий біль. Він не міг стримати блювоти, після якої йому, щоправда, 
полегшало. Але він усе ще почував себе кволим і млявим.

— Тобі краще? — Рука Зази знов лягла йому на плече.
— Ніби краще. Ти тільки не подумай, що мене завжди нудить, 

коли я бачу гарненьку дівчину. Мабуть, щось із’їв. — Він випростався, 
втираючи сльози.

— Не вельми чемно з твого боку таке говорити.— Вона обома ру
ками обхопила Стюарта за стан і міцно притисла до себе.— Не забу
вай, що це я готувала обід, який ти з’їв.

— А чорт! Пробач! Мені й на думку не спало. Як по правді, мені 
підсунули випити чогось дуже міцного. Мене весь час нудило.

— І тому ти не взувся?
Крізь тканину він відчував тепло й ніжність її тіла. Попри кво

лість і кислий смак у роті, Стюарт радів, що виблював рештки алко
голю. В голові проясніло, ноги вже не тремтіли. Якби ще ковтнути хо
лодної води! І для того, щоб утамувати спрагу, і для того, щоб змити 
той кислий смак у роті...

— Ходімо трохи далі.— Стюарт одірвав од себе її руки, його 
пойняла хвиля збудження, а він не хотів, щоб Заза це помітила. Чомусь 
було соромно. — В який бік тобі додому?

— Сюдою,— відказала Заза ображено.— Ти хочеш, щоб я пішла 
додому?

— Ні, звичайно, ні! — Вони рушили, і він пригорнув її за стан.— 
Я хотів одійти від місця, де блював, — тільки й того.

— Я справді тобі подобаюся? — Заза закинула голову й задиви
лася на нього, намагаючись розгледіти вираз його обличчя.

— Авжеж, подобаєшся. Дуже.
Ці слова прозвучали нещиро, хоч він казав правду. Дівчина йому 

подобалась, але йому ще ніколи не доводилося зустрічатися з такою 
жагою, і це його неабияк бентежило, вибивало з колії.

Вона пригорнулася до нього щільніше. її стегно терлося об його 
стегно.

— То ти не проти?
— Проти чого?
— Проти того, що я чорна дівчина.
— Чого б це?
Вона повела його назад, на берег, до місця, над яким густо на

висли гілки. Там була невеличка заглибина, вимита водою, і пісок був
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Дрібніший. Стюарт з полегшенням ступив на нього, бо ноги в нього 
щеміли. Вони посідали.

— Бачиш, деякі хлопці дуже упереджені... Вони вважають, що ми, 
чорні дівчата, робимо те, що про нас розповідають.— Заза лягла.— 
Я рада, що ти не такий.

Стюартові стало не по собі. Хіба він не такий? Хіба не тому він 
прийшов на побачення, що розраховував на легку перемогу? Адже Заза 
сама покликала його, і в нього не було підстав сумніватися, задля чого 
вони мали зійтися. А тепер виходить, дівчина сподівається на щось 
більше, ніж задоволення жаги... Він видушив із свого пересохлого гор
ла смішок і, щоб приховати його фальш, поцілував II у вухо. Вона 
засміялася і міцно притиснула його обличчя до свого волосся.

— Ой, ти задушиш мене...
Вона обвила руками його шию, притягуючи до себе його голову.
— Ти не хочеш мене поцілувати?—спитала вона своїм характер

ним хрипкуватим шепотом, що виходив ніби з глибини її горла.
їхні вуста зустрілися, і вони поцілувалися, віддаючись невтрим

ному почуттю. Стюартові пальці пробігли її обличчям і шиєю, нама
завши там тріпотливу жилку, поповзли далі, зупиняючись лише для 
того, щоб розстебнути гудзики на її сукні й попестити ніжне тіло. На
решті розстебнуто останній гудзик...

— Ти чудесна. Чарівна. Немає слів, щоб передати, яка ти чарів
на,— промовив він згодом.

Вона пригорнулася міцніше й поцілувала його в чоло.
— Стюарте! Для тебе це сьогодні було вперше? Так?
Він кивнув головою і спитав:
— Я, мабуть, був дуже незграбний?
— Ні, ні. Знаєш, для мене це сьогодні також було вперше.— Зля

кавшись, що він не повірить, Заза поспішно додала:— Розумієш, ко
лись мене згвалтували троє чоловіків. Мені тоді було дванадцять років, 
Але ж то було проти моєї волі і тому не повинно братися до уваги. 
Правда ж бо, Стюарте?

— Правда.— Він проказав це якомога лагідніше.
— Я люблю тебе, Стюарте.— Заза погладила йому обличчя.— 

Я дуже щаслива.— Вона перекотилася на бік, переплітаючи свої ноги 
з його ногами.— Хіба не кумедно було б...— Заза погладила пальцями 
його ніс.— Хіба не кумедно було б, якби в нас знайшлася дитинка?—» 
Вона лепетала, не помічаючи Стюартової реакції.— Присягаюся, мій 
батько зсунувся б із глузду. А як би ми назвали нашу дитинку? Як 
буде хлопчик, то — Стюартом, на твою честь; мені подобається твоє 
ім’я. Звичайно, якщо нас викриють, нам доведеться одружитися. По- 
справжньому, не так, як Сабріна. Ти знаєш, вона просто втекла з тим 
Джорджем Баджідуллою, наче чистокровна чорношкіра. Без весілля .̂*

Він намагався приховати своє збентеження й розчарування.
— Вже пізно. Я проведу тебе додрму.
Замість підвестися, Заза знов пригорнулася до нього. Але він від

чув у душі якесь збайдужіння. Можливо, подіяло те, що вона сказала. 
Вона йому подобалася, він відчував до неї вдячність і навіть ніжність, 
але був певен, що це не кохання. Либонь, він не кращий за інших... 
Щоправда, його гризе сумління. Адже вона з такою радістю віддалася 
йому і так вірить у його кохання! *;:*і
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— Стюарте!— Заза накинула сукню і стаяла за два кроки від 
нього, невидима в пітьмі, але він знав— мініатюрна і юна. Голос її був 
невпевнений.— Ти не подумай... не подумай, ідо, крім тебе, буде ще 
хтось. Я ні з ким більше не знатимуся, тільки з тобою. Щовечора, коли 
ти захочеш.— Вона підійшла ближче і взяла його за руку.— Ти віриш 
мені, Стюарте?

її тужливість передалась йому, і він хотів знайти слова розради. 
«Далебі, славне дівча, якби тільки...»— Кажи, Стюарте, кажи.— «Якби 
тільки вона не була чорна, так?» — Він обернувся і обома руками при
горнув її.

— Звичайно, моя крихітко! Я зустрічатимуся з тобою щовечора. 
Але нам треба бути обережними. Я можу вскочити в халепу, коли хто- 
небудь дізнається, що... ми були... «Боже, яким нікчемним лицеміром 
я виглядаю! Адже мені не байдужа ця довірлива дитина, страх яка не 
байдужа! Вона хоче від мене тільки одного: аби я щовечора зустрі
чався з нею в цьому богом забутому пересохлому річищі і кохав її.
І ще хоче назвати дитину моїм іменем, якщо вона знайдеться...»

— Ти прийдеш завтра? — її настрій змінився. Вона знову стала 
маленькою кокеткою.— Чи я тебе геть змучила?

Він спробував підтримати її веселий тон, але почував себе пригні
чено.

— Завтра ввечері? Чудово! Але начувайся, бо я краще підгою 
гуюся!

— Як це?
— Ну, по-перше, взую черевики.— Дно річища тут було вже ка

м’янисте, і Стюарт ступав обережно.— По-друге, принесу чогось ви
пити.

— Бідний мій Стюарте! Візьми! — Вона скинула з ніг сандалі й 
подала йому.— Озуй, я звикла ходити боса.— Вони зупинилися, і він 
озувся.— Кавуна хочеш? — несподівано спитала Заза.

Сандалі були на нього затісні, він ледве насунув їх до половини 
ступні. Але йти було не так боляче.

— Де ти візьмеш кавуна так пізно? Не в себе ж удома...
Заза засміялася.
— Ні, не вдома. У Антоніо.
— В якого Антоніо? — Голос його прозвучав як надтріснутий.
Заза знов засміялася.
— Як ти кумедно питаєш? Ти, мабуть, ревнивець?
— Ні. Чого б це я ревнував?
Проте він таки ревнував, і. це його збентежило.
— А хто такий Антоніо? — Він хотів спитати недбало, але голос 

йому зрадив.— Ет, хай йому біс! Так, я ревнивий! Тож хто той Анто
ніо, який пригощає тебе кавунами в таку пізню пору?

— Антоніо— бридкий дідуган, який підглядає за мною, коли я 
купаюся під душем. У нього чудовий город. Але він нікого не приго
щає кавунами. Я краду їх у нього.

Стюарта раптом охопило бажання здушити її в обіймах. Та на- • 
томість він легенько ляснув її нижче поперека.

— Ну, тоді все гаразд. Але йому доведеться відмовитися від під
глядання, бо буде йому непереливки. Щоб якийсь дідуган та пас очі 
на моїй дівчині! Навіть якщо в нього є власний город...

Заза всміхнулася.
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— Наша душова зроблена з мішковини і вся в дірках. Та він 
надто старий, щоб... ТсссІ Ми біля його огорожі. Тепер треба дуже 
тихо...

Стюарт знизив голос до шепоту:
— Ти хочеш, щоб я переліз?
Він скорше відчув, аніж побачив, як вона покрутила головою. Не* 

чутно ступаючи, дівчина підвела його до огорожі й примусила торкну* 
тися рукою верхнього ряду колючого дроту.

— Ні. Почекай тут. Мене собаки знають.
— Вони кусаються?
— Мабуть, що ні.
— Тоді я піду.
Заза знов покрутила головою.
— Ні, тебе він може почути — ти надто незграбний. До того ж 

старий казав, що застрелить кожного, кого спіймає в себе на городі. 
А я не хочу, щоб тебе вбили... після того, як я знайшла тебе... Потри- 
май-но мою сукню.

Заза скинула сукню і пролізла під нижнім рядом дроту.
— Гляди, щоб він не спіймав тебе отакою! Бо правець ухопить 

старого!
Тим часом Заза звелася на ноги по той бік огорожі. Вона збре

хала, ніби вже крала в Антоніо кавуни. їй тільки кортіло це зробити, 
бо вона знала: є відчаюги, що роблять наскоки на його город. Старий 
нахвалявся, що стрілятиме в кожного, кого спіймає на грядках, він. мов
ляв, щоночі там чатує... Отже, ризик був аж надто великий. Але йшлося 
про коханого, про її чоловіка, і почуття взяло гору над страхом. Вона 
обережно ступала міжряддями, час від часу спиняючись і наслухаючи. 
Що далі забиралася в грядки, то сміливішала. Нарешті вона усвідо
мила, що стоїть на баштані. ТІ очі, звиклі до темряви, уже розрізняли 
обриси кавунів. Але вона не бачила дротини, простягненої понад са
мою землею. Вона відчула II ногою на мить раніше, ніж наставлена 
рушниця, до якої вела дротина, вистрілила їй в обличчя.

Стюарт побачив спалах і силует Зази, що падала. І учинив таке, 
про що згадував потім до кінця життя з пекучим соромом. Він заридав 
і помчав наосліп до річки, хляпаючи сандалями й притискаючи до гру
дей червону бавовняну сукенку.

9---------------------------------------------------------------------

Селищу Манджон-Каньйон дуже бракувало 
двох установ: лікарні й поліцейського відділка. Здавалося б, адмініст
рація рудника мала перш за все потурбуватися саме про ці заклади. 
Брак медичного обслуговування пояснювався суто фінансовими мірку
ваннями. Манджон-Каньйон не був населеним пунктом у законному розу
мінні, там не було органів місцевого самоврядування,із населення не 
стягували податків. Житлові будинки й споруди, дороги й стовпи елек
тромережі, водо- й енергопостачання, навіть аеродром — усе це місти
лося на орендованій Компанією території рудника, все належало їй 
і утримувалося нею. Коли постало питання про вербування робочої 
сили з числа одружених іммігрантів, службовці відділу кадрів заходи-
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лися вивчати питання і, виходячи з поставленої проблеми— обмежити 
до мінімуму капіталовкладення, а все обслуговування побудувати на 
принципі самооплатності—прийшли до висновку, що набагато дешевше 
користуватися авіамедичною службою і лікарнею в Порт-Гедленді або 
Мікатарі, ніж організовувати власну лікарню й утримувати персонал 
своїм коштом.

На випадок легких поранень біля воріт рудника відкрили кімнату 
першої допомоги. Завідував нею службовець з техніки безпеки, який 
виконував також обов’язки лікаря швидкої допомоги. Потерпілих з 
серйозними травмами перепроваджували до Етель Генвел, на прізвись
ко «Матрона», в медичний пункт, розташований у двох задніх кімнатах 
крамниці. «Матрона» орудувала в медпункті з тиранічною сваволею, 
підкріпляючись щодня літром бренді. Обладнання медпункту складали 
медичний довідник, радіоустановка, за допомогою якої здійснювався 
двобічний зв’язок з базою авіамедслужби, та інструкція Компанії, в 
якій перераховувалися захворювання й травми, що їх належало розгля
дати як законну підставу для госпіталізації. Цю інструкцію складено 
кілька місяців тому і введено в дію через те, що, на думку Компанії, 
Етель Генвел нерозважливо виряджала на узбережжя й пацієнтів з 
легкими захворюваннями. Дехто з них потім не завдавав собі клопоту 
повернутися назад і накивав п’ятами, заборгувавши Компанії гроші за 
переїзд і за покупки в крамниці.

Найближчий поліцейський відділок був також у Порт-Гедленді. 
Час від часу патрульний офіцер навідувався в Манджон-Каньйон; зрід
ка Компанія й сама зверталася до поліції по допомогу, щоб розсліду
вати якусь крадіжку. Але незначні випадки правопорушень ігнорували
ся, так само як і епізодичні дрібні крадіжки серед робітників. Скарги 
подавалися тільки тоді, коли виникала загроза майну Компанії чи її 
адміністрації, і то лише в тому разі, коли справа була надто серйозна, 
щоб не розібратися самим.

Етель Генвел була стурбована. Вона подивилася на чоловіка, що ле
жав під стіною, потім знову перевела очі на листок медичного обсте
ження. Це була низенька на зріст жінка років п’ятдесяти з гаком, си
ві розкуйовджені коси вибивалися з-під накрохмаленого чепця, водяві 
сіро-голубі очі за старомодними двофокусними окулярами без упину клі
пали. Косметики вона не вживала: гострі риси обличчя й тонкі губи ви
казували в ній жінку, що пройшла життям, не зустрівши людської іс
тоти, ладної дати їй бодай символічну подобу прихильності. Трималася 
вона доволі різко, непоступливо, і це давало чоловікам підстави дума
ти, ніби вона лесбіянка. Генвел знала про такі балачки і нехтувала ни
ми. Як по правді, їй були однаково байдужі і чоловіки, і жінки. Замо
лоду вона не була така холодна, але, не знайшовши чоловіка, що роз
дмухав би жарину в її душі, вона або пригасила її, або ж тримала під 
суворим контролем.

Глянувши на Марека Вінцековича, Етель Генвел спохмурніла. Його 
конче треба було покласти в лікарню. Вона вмила йому обличчя й на
клала на щелепу шину, але то був тимчасовий захід; щоб закріпити 
щелепу, потрібна була нескладна хірургічна операція; те саме стосу
валося й зубів. Етель підозрювала також, що в потерпілого пошкодже
но носові пазухи; треба було б зробити дренаж і закрити носову порож
нину. Потрібна була також косметична операція на носі й вилиці. Вона 
замислено дивилася на Вінцековича. Він був зовсім молоденький, років
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дев’ятнадцяти-двадцяти, і, як на неї, гарний собою, навіть дуже гар
ний. Та якщо йому не зробити цих операцій, він залишиться спотворе
ний на все життя.

Вона підвелася, підійшла до шафи з ліками, відімкнула її й добула 
звідти колбовидну пляшку бренді та мензурку. Ретельно відмірявши 
певну кількість рідини, поставила пляшку назад у шафу і знов сіла за 
стіл. Якщо робити що-небудь, треба вирішувати це негайно. Через п’ят
надцять хвилин літак авіамедичної служби злетить у повітря, і тоді від
повідальність лежатиме вже тільки на ній.

Вінцекович заворушився. Вона дала йому досить сильне снодійне. 
Але це було ще о другій пополудні; дія ліків уже послабилася. Етель 
випила бренді й, намагаючись саму себе ввести в оману та відтягти рі
шення. заходилася міряти температуру і лічити пульс. І те, і те було 
більш-менш у нормі. Записала все в картку. Потім утретє розгорнула 
брошуру в сірій палітурці з назвою; «Подання першої допомоги» і ста
ла читати розділ про травми голови. Госпіталізація була дозволена 
тільки в разі ушкодження лицьової, тім’яної та скроневої кісток. У ви
носці, проте, зазначалося, що рішення про госпіталізацію потерпілого з 
будь-яким пошкодженням голови, супроводжуваним тривалою втратою 
притомності, може також ухвалити той, хто здійснює перший огляд.

Етель ще раз налила собі бренді, цього разу забувши поставити пля
шку на місце. Злегенька похитуючись, підсунула стільця до ліжка й 
сіла. «Хто здійснює перший огляд». Чудова порада! Отже, вся відпо
відальність спихається на неї. Вінцекович перестав ворушитися і знов 
поринув у глибокий сон. Сон чи непритомність? Вона вихилила мензур
ку, налила ще одну. Сльози заслали їй очі й потекли по щоках. За ві
що така несправедливість? Що сталося з її юністю? Що перетворило 
працьовиту, енергійну медсестру, яка мала високі ідеали, в літню... ба 
ні, в с т а р у, очманілу від алкоголю бабу без майбутнього, з минулим, 
засміченим холодними байдужими листами від адміністрацій лікарень 
про закінчення строку найму. Вона ще раз налила собі бренді й утерла 
сльози тильною стороною долоні. Окуляри сповзли їй на кінчик носа; 
вона їх не поправляла.

Уже добре сп’янівши, Етель звернула погляд на забинтоване тіло 
Вінцековича. Гарне тіло молодого хлопця... Він лежав горілиць без со
рочки. Вона замилувалася широкими мускулястими грудьми, м’язистим 
животом, золотавою шкірою. «Костоправ Генвел». Так називають її по
за очі. А що вони знають? Вона така ж, як і кожна жінка. Хіба що 
трохи простіша... Вона поклала руку хлопцеві на груди, легенько по- 
масажувала їх. «Костоправ Генвел». Безстатева стара дівка з чемним 
титулом «Матрона». її рука ковзнула нижче...

— А кажуть, що жінка не може згвалтувати!
Як обпечена, вона відсмикнула руку. Кволість пойняла все її тіло, 

ноги стали як ватяні. Опустившись на ліжко в ногах у Вінцековича. во
на озирнулася на голос.

— Не зважайте на мене! Робіть своє діло. Розкошуйте! Розкошуй* 
те! — Артур • Генлі підморгнув і, похитуючись, підійшов до столу, на 
якому стояла пляшка бренді. — Сподіваюсь, ви не заперечуватимете?

Не чекаючи відповіді, він приклав пляшку до рота.
Етель Генвел утерла носа і звелася з ліжка. Вона добре знала Ген- 

лі. Бачила, що він п’яний як чіп. Треба його спровадити; може, вранці 
він нічого й не згадає. Вона була така розгублена, що навіть не помі
тила в нього синця під лівим оком.
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— Чому ви заходите не постукавши?
Генлі глянув ображено.
— Ви помиляєтесь. Я стукав.— Він показав на другу кімнату.— 

Звідтіля.— Він знову припав до пляшки; випив майже все, що в ній 
було, потім нахилився, вдивляючись у Вінцековича.— Старий Артур 
Генлі — нащадок шляхетного роду, вихований у традиціях Ітона, Окс
форда і таке інше, ніколи-ніколи-ніколи не заходить у кімнату леді не 
постукавши. Тим паче, — він по-блазенському посміхнувся, — коли 
леді заклопотана інтимною справою.

Етель поквапно схопила ковдру, що зсунулася Вінцековичеві в но
ги, і вкутала його. Тоді повернулася до Генлі.

— Геть звідси! Геть! Ви — дегенерат!
Він востаннє ковтнув із пляшки і озирнувся по кімнаті. Враз очі 

його заблищали — він побачив одчинену шафу для ліків.
— А мені щось підказує, ніби ми станемо добрими друзями,— 

мовив він, кивнувши головою в бік шафи. Потім обернувся до Етель.— 
Кумедія! Скільки буде балачок! А знаєте — я ніколи не думав, що ви 
— т а к а .  Тільки от — що скаже поліція, довідавшись, як ви розважа
єтеся з пацієнтами? Б’юсь об заклад, їй цікаво буде дізнатися про це!

Гнів, ба навіть ненависть і жалюгідна спроба зберегти гідність — 
усе це, разом узяте, було понад її сили. Етель Генвел обхопила голову 
руками і заголосила. Заплакала так, як не плакала сорок років — від
коли за її матір’ю, що ні разу не озирнулася, зачинилися куті залізні 
ворота притулку Армії Спасіння для дівчат. Плечі її здригалися, груди 
здіймалися, і з них вихоплювались хрипкі, розпачливі ридання. Етель 
Генвел оплакувала зараз усі свої сорок років невдач і розчарувань.

Нарешті вона виплакалась, але говорити ще не могла. Лице в неї 
набрякло, очі розпухли. «Таке вульгарне обличчя — і такий голос, такі 
ридання,— подумав Артур Генлі.— Хіба це не смішно?..»

— Я ніколи не робила цього раніше! Не знаю, що це на мене на
йшло! Ви нікому не розкажете, ні?

Генлі приступив до шафи з ліками і став нишпорити в ній. Нараху
вав шість, навіть сім неповних пляшок бренді і одну повну джину. То 
була справжня знахідка! Він узяв найближчу пляшку, мензурку й по
вернувся назад до ліжка. Налив бренді собі й Етель Генвел.

— Випийте. Гадаю, ми порозуміємося з вами.
— Що ви маєте на увазі?
Він сів на стілець.
— Нічого особливого. Ви не встояли проти спокуси. Хвилинна слаб

кість, та й годі. — Генлі показав на Вінцековича. — Цілком зрозуміло. 
Я й сам міг би таке зробити. Проте, мабуть, що ні. Розбите обличчя 
викликає в мене відразу. Як це він примудрився?

— Випав з кузова пікапа.
— Гофр?
Вона опустила очі й сьорбнула бренді.
— От я й кажу. Слабкість. Зробиш щось зопалу і каєшся. Зі мною 

завжди так. От хоч би сьогодні...— Він обмацав синець під оком.
— Я не така, як ви думаєте. — Вона хотіла сказати це з обурен

ням, але не змогла — мимоволі зітхнула. Простягла мензурку. — На
лийте, будь ласка.

Рука в неї тремтіла, і він мусив підтримати її своєю рукою, щоб не 
розлити бренді...

Вона знову заплакала. Цього разу тихо, без конвульсивних ридань.
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— Чому ви не йдете додому?
Генлі поважно глянув на неї. Друга пляшка спорожніла, і він обе

режно поставив її на підлогу.
— Я пішов би, якби знав, що дійду.
В цю мить Вінцекович заворушився.
— Дивіться, дивіться! Нашого полку побільшало!
Марек Вінцекович уперше по-справжньому прийшов до тями. Він 

підніс руку до обличчя і обережно його обмацав. Погладив перев’язку. 
Очі в нього геть запухли, і він бачив усе мовби крізь густу марлю. Як 
болить ніс! А щелепа! Дихати доводилося крізь трохи розтулені губи. 
На щастя, хоч вони не боліли. Вінцекович на превелику силу трохи під
вівся і спробував озирнутися довкола. Маленька біла кімната. Мабуть, 
палата в лікарні. А ці двоє — чоловік і жінка в білому халаті — певно, 
медичний персонал... У голові трохи проясніло, серце гупало не так 
гучно..

Етель Генвел, тримаючись за ліжко, щоб не впасти, схилилась над 
Вінцековичем. Як на неї, він був при повній свідомості; втім, хто може 
за це ручитися? В нього слов’янське прізвище. Якби ж він розуміві ан
глійську...

— Ви мене чуєте?
Вінцекович на мить забув про щелепу і хотів відповісти. Біль рі

зонув у шию, поза вухами, просвердлив мозок. Він застогнав і впав на 
подушку. Трохи згодом розплющив очі й глянув на Етель.

— Мовчіть! — Вона кліпнула очима. Де в біса ті окуляри? — Те
пер слухайте уважно. Вас вилікують, зрозуміло? — Вона не помітила 
його слабенького кивка, але зрозуміла, що він її чує.— 3 вами стався 
нещасний випадок. Ми вас доглянемо.— Вона говорила повільно, бо 
язик не дуже її слухався.— Розумієте? З вами стався нещасний випа
док, і ваша щелепа...

Етель Генвел, хоч яка була короткозора, помітила, що Вінцекович 
швидко ворушить пальцями.

— Ви хочете щось сказати?
Артур Генлі, який, обважнівши, сидів на стільці, глузливо посміх

нувся:
— Ваш приятель хоче, либонь, щось написати.
— Що? Ах, так.
Вона хитаючись пішла до столу й повернулася до ліжка з кулько

вою ручкою і блокнотом у руці. Вінцекович звівся на лікоть і вивів 
великими літерами: «Нещасного випадку не було. Викличте поліцію».

— Що він там нашкрябав?
Етель спробувала розібрати карлючки, але не вднтала. Простягла 

блокнот Артурові.
— Він хоче говорити з поліцією.
Сопучи й кліпаючи, вона підозріливо спитала:
— Навіщо йому поліція?
— Не турбуйся, моя люба. Тебе це не стосується. Гадаю, він має 

намір подати скаргу на особу, що скалічила його.
— Компанія цього не дозволить'.
Вінцекович знов заворушив пальцями. Артур Генлі віддав йому но- 

татника й сказав:
— Тут не дозволить, це правда. Але цього бідолаху треба відпра

вити до Порт-Гедленда. А там ніхто йому не заборонить звинуватити 
Гофра.
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Етель одвернулася, кусаючи губи. Генлі це помітив.
— Його відвезуть до лікарні, так?
Вона нічого не відповіла. Генлі взяв блокнот у Вінцековича.
— То він не потрапить у лікарню? їй-право, ви мені подобаєтесь!
Він гидливо відвернувся. Потім прочитав те, що написав Вінцеко-

вич, і покрутив головою.
— Що він хоче? — спитала Етель стиха.
— Він питає, чи я лікар.
Генлі рвучко обернувся:
— Чому ви не надінете як слід окулярів? Візьміть і читайте самі.
Етель слухняно пересунула окуляри на перенісся й відчула себе

впевненіше. До неї нарешті повернулося самовладання. Вона заме
тушилася біля ліжка, поправляючи ковдру й матрац.

— Ну, а тепер заспокойся і будь розумним хлопцем. За хвилину- 
другу я дам тобі снодійне, і ти знов заснеш, а вранці почуватимеш се
бе багато краще. Через два-три дні твоє обличчя загоїться. І все буде 
гаразд!

— Боже, це не жінка, а стерво!
Генлі підвівся зі стільця й захитався, спираючись руками на биль

це.
— Ні, мій друже. Я не лікар. Але я можу тебе запевнити: вранці 

тобі не покращає; якщо ця стара наволоч не відправить тебе якомога 
швидше до лікарні, то ти все життя будеш шмаркатим, а обличчя в 
тебе так#і лишиться знівеченим.

— Ви не маєте права так говорити! — Етель стала між Артуром 
і ліжком. — Ви нічого не тямите. В мене є інструкція; містер — як 
там його звати — не потребує стаціонарного лікування; він не є тяж
кохворий.

— Хто це сказав?
— Я кажу. Компанія. — Вона схопила брошурку. — Ось усе напи

сано.
— Ось вона, наша Етель, — мовив Артур до Вінцековича. — Наш 

самовідданий ангел-хранитель. Скажіть, Етель, Компанія інструктує 
вас, коли саме паскудити?

— Вам слід це самому знати, ви теж тут працюєте.
Гнів Артура Генлі згас так само раптово, як і спалахнув. Чи йому 

не однаково? Чи не однаково їй або ще комусь? Що важить іще одна 
скалічена душа або знівечене обличчя в цьому царстві спопелілих душ 
і спотворених особистостей? Він потер собі чоло, знеможений і п’яний, 
але збентежений ясністю власних думок. За якоюсь асоціацією він зга
дав про Джої Пеллачі. Він, Артур, звинувачує «Матрону» в тому, що 
вона позбавляє цього нещасливця людської зовнішності, а сам учинив 
набагато гірше — украв у дитини юність.

Генлі глянув на стінний годинник. Північ. Боже, як змарновано 
сьогоднішній день! Він знав — завтра в нього будуть страшенні при
крощі. Ет, хай їм біс! Після другого сніданку він не повернувся в кон
тору. Пив, аж поки пропив п’ять доларів Джої. Генлі неуважливо по
мацав пальцями синець під оком. Далебі, можна подякувати тому 
хлопчині — раз тільки й ударив. Даремно він причепився до нього в 
барі, вимагаючи повернути годинника. Здається, останнім часом він 
робить забагато дурниць. Чи не є це ознакою повної деградації?..
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Він глянув на Етель. Вдоволена, що останнє слово лишилось за 
нею, пона метушилася біля Вінцековича.

Генлі знічев’я спитав:
— Чим ви будете його годувати?
— Рідкою їжею. Бульйоном тощо. З ложки.
Він стежив за нею якусь хвилину і здивовано відзначив, що роз

глядає ТІ майже з прихильністю. Чи не чекає на нього після всіх цих 
невдалих років, після того, як навіть батько його зрікся, щаслива не
сподіванка? В її особі? Може, варто спробувати? Раз, один тільки раз. 
Може, нарешті, розв’яжуться водночас і його, і її проблеми?

Стук у надвірні двері здався їм несподіваним. Етель Генвел зак
лякла на місці з рушником у руці, потім обернулась. Хвилину панува
ла мертва тиша, а потім у двері знову застукали, точніше, загрюкали. 
Хтось гамселить ногами, подумав Генрі.

«Матрона» нарешті ожила.
— Сховайте речові докази, — сказала й пішла до чекальні.
Артур схопив порожні пляшки і озирнувся, шукаючи, куди б їх

сховати. Він одчинив шафку під мийницею з нержавіючої сталі й по
ставив пляшки туди. Ледве він устиг це зробити, повернулася «Матро
на». Вона стала в дверях і мовчки показала комусь на канапу. Облич
чя її було хворобливо-сіре.

— Боже праведний! — нестямно вигукнув Артур Генлі, коли в 
двері боком протиснувся Майк Махоні. На руках у нього лежало ті
ло юної дівчини. Прекрасне, бездоганне тіло. Але без голови. Розтро* 
щений череп і скальп з косами — оце й усе...

Майк обережно поклав тіло на канапу, відступив назад до дверей 
і зупинився.

— Кому треба було вчинити таке моїй дівчинці? — Очі його бу
ли сухі; він безтямно хитав головою. — Хтось підкинув її під мій по
ріг. Отак собі взяв і підкинув...

1 1

Сонячний промінь, впавши на обличчя Стю
арта Келл і, збудив хлопця. Та щойно він розплющив очі, біль і пеку
чий щем у ногах примусили його підхопитися. Він озирнувся. Сухе рі
чище. дерева, що нависли над ним... Хлопець роздивлявся довкола, 
не здаючи собі справи, де він є. Думки й почуття заполонила вчораш- 
ня жахлива подія — смерть Зази. Він досі не міг збагнути, що ста
лося. На якусь мить Стюартові здалося, ніби він — малий хлопець і 
бавиться в розбійників чи марсіан: убиває розбійників, бореться з мар
сіанами. Але то була гра. Вона кінчалася — і смертей мовби й не бу
вало...

«Вставай, Зазо, ходи-но сюди! Біжімо грати в крокет! Це так ці
каво!»

Стюарт потер очі, до болю натискаючи долонями на повіки. Якби 
можна було перевести годинник на добу назад, змістити час! Учора об 
цій порі він ще був у Перті, а Заза жила, дихала й не мала жодного 
уявлення про Стюарта Келлі. Він знову заплющив очі. Боже» зроби 
так, щоб повернулося це «вчора»! Не треба, щоб наставало «сьогодні»! 
Хай зміниться незмінне, хай заперечиться незаперечне, нехай попра-
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виться непоправне! Він благав відчайдушно і по-дитячому вірив, що 
так може статися...

Повернувшись до тями, він замислився над власним становищем. 
Вчора йому здалося, ніби він далеченько одбіг відти, де рушничний 
постріл розірвав ніч. Тепер, уранці, він побачив, що помилився. Пова
лене дерево лежало неподалік, і хоч учора був непроглядний морок, 
Стюарт упізнав місце. Місце їхнього кохання... Він побачив на піску 
сліди їхніх тіл, їхніх ніг. Нахилившись, підняв гумові сандалі й бавов
няну сукню, що всю ніч пролежала біля нього. Побачив, що на сукні 
бракує одного гудзика, й засмутився, йому було шкода гудзика. Потім 
схаменувся: хіба тепер не однаково?.. Повільно підійшов до поваленого 
дерева, опустився на коліна, викопав у піску ямку. Поклав туди санда
лі й сукню, засипав піском, а зверху встромив квітку олеандра, що її 
знайшов теж неподалік.

Вибравшись на берег, Стюарт озирнувся. От і все. Він повернеться 
до себе в кімнату, сподіваючися, що з часом трохи заспокоїться, що 
мине біль на згадку про дівчину, яка віддала йому всю себе. До смут
ку домішувався пекучий сором Адже він дременув, наче останній боя
гуз, коли гримнула та клята рушниця. Ану ж як Заза й досі лежить на 
баштані? Він глянув праворуч, у бік городу. Піти чи не піти? Може, 
вона жива? Ні! Він бачив спалах вогню — не далі, як за два метри від 
Зазиної голови. Хто б це лишився живий після такого пострілу? Стю
арт здригнувся. Той мерзенний дідуган, певно, не сповна розуму. Бо хі
ба нормальна людина вистрелить з рушниці в молоду дівчину тільки 
тому, що та хотіла поласувати кавуном з його баштану?

Стюарт рушив до бараку й не зупинявся, аж поки опинився на ве
ранді, де стояло з десяток чи й більше ліжок. На них спали люди, 
деякі в трусах і майках, інші — голі. Стюарт пішов у душ і прямо в 
джинсах став під воду. Постояв хвилин із десять. Потім закрутив кран 
і не витираючись подався в кімнату.

Спершу йому здалося, що то не його кімната. На ліжках і долі 
хропли італійці: скрізь валялися порожні пляшки. Стюарт вийшов на 
веранду й перелічив двері Ні, він не помилився, це його кімната. А де 
ж Хеппі? На ліжку його не було. На Стюартовому — теж, там спало 
двоє італійців. У кімнаті стояв важкий дух тютюнового диму, брудного 
чоловічого тіла, часнику і спирного. Долі лежало троє чоловіків. При
дивившись, Стюарт упізнав в одному з них Хеппі. Той лежав горілиць і 
гучно хропів, затиснувши в руці наполовину випиту пляшку пива.

«Справжнє дикунство!» Переступаючи через сонних італійців, Стю
арт доступився до Хеппі.

— Прокинься! Прокинься, старий чорте!— Він копнув Хеппі носа
ком раз і другий, потім нахилився і поторгав його. Хеппі розплющив 
одне око, заплющив, розплющив друге...— Прокинься, Хеппі. Мені тре
ба порадитися з тобою!— знов поторгав його Стюарт.

Свідомість повільно поверталася до великого тіла Хеппі, немов во
да до пожежного шланга, що чимдалі грубшає, сповнюючись нею. Він 
сів, підтягнув до підборіддя коліна і, схопившись за ручку дверей, звів
ся на ноги.

— Треба виблювати.
Хеппі почалапав на веранду. Стюарт поплентав слідом і нетерпля* 

че очікував, доки той зробить своє.
— Чбрт! Як у нужнику!— Хеппі обернувся до Стюарта.— Як я в

Ш Л ФІЛШСОН. Як усі дюдн



біса злигався з тим набродом?— Він кивнув на кімнату. Там уже вору
шилися італійці; один устав і вийшов на веранду.

— Хеппі!— Стюарт узяв приятеля за руку— Мені треба поговори
ти з тобою.

— От гидота, пробач, хлопче,— винувато відказав Хеппі, порпаю
чись у кишенях. З лівої він вийняв жменю монет і п’ятидоларовий 
зім’ятий папірець, з другої — ще кілька монет і три чи чотири одно- і 
дводоларових купюр. Усе це він простяг Стюартові на розкритих до
лонях.

Стюарт подивився Хеппі в обличчя. На ньому відбилася мука. «Не
вже він знає про Зазу? Яким чином? І навіщо пропонує гроші? Вва
жає його винним у смерті дівчини й хоче допомогти йому втекти? Ні, 
це неймовірно. Адже він ні в чому не винен. Зазу вбив старий італієць- 
городник. І він, Стюарт, може це засвідчити. Стривай, хіба може? 
Адже він утік з місця події...»

Хеппі опустив очі під пильним поглядом Стюарта, щось пробурмо
тів і мало не торкнувся простягненими руками Стюартових грудей.

— Візьми. Пробач.
Стюартові нічого не лишалося, як узяти гроші.
— Хеппі, я не знаю, як ти довідався, але я хочу, щоб ти знав, що я 

не... .
Хеппі жестом зупинив його.
— Хлопче, я розумію твої почуття. На твоєму місці я теж, мабуть, 

обурився б.— Він ступив уперед і поклав руку Стюартові на плече.— 
Але ж ми друзі, правда?

Стюарт кивнув.
— Гадаю, що так. Проте я все одно не розумію, як ти довідався.
— Ну, це було не так уже й складної Вчора ти не дуже з цим 

крився. Але не журися. Тільки-но ми виберемося звідси, я все поверну. 
Не переймайся цим.

Стюарт здивовано глипнув на Хеппі. Що він має на увазі?
— Не схоже, щоб ти особливо переймався.
Хеппі легенько штовхнув Стюарта в плече.
— Ну, годі, Стю. Не сердься. Я ж бо сказав, що мені прикро і що 

я все поверну. Ми будемо далеко звідси, і все буде в нас навпіл і по
рівну. Вважай, що це просто позичка, Адже ти ще не бачив мене в ді
лі. Тримайся старого Хеппі — не зчуєшся, як ми зірвемо ставку не в 
одну тисячу доларів! А тоді — до солідного діла!.. — Хеппі захихотів і 
знов підштовхнув Стюарта. — Давно вже я не мав доброго напарника. 
Поки ми тут працюватимемо, ги станеш вправним бурильником, не 
гіршим, ніж я.

— А як же Заза? — спитав Стюарт. — Що мені робити?
— З ким?
«Він ніби щиро здивувався,— подумав Стюарт.— Отже, вони гово

рять про різні речі!.. Доведеться почати знову».
— Хеппі, навіщо ти даєш мені гроші?— Стюарт дістав з кишені 

все, що той йому висипав.
— Бо вони твої.— Хеппі збентежено глянув на хлопця.— Чи ти хо

чеш, щоб я був касиром? Я гадав, що ти мені їх не довіриш після то
го, як я проциндрив.стільки на випивку.

Стюарт приголомшено глянув на Хеппі.
— О боже, я думав, що ти знаєш!— Він порахував гроші — все,
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що лишилося від його сімдесяти доларів.— Ти взяв мої гроші? Ти про 
це вів мову?

— Про що ж іще?
Стюарт прихилився головою до стовпчика на краю веранди.— Спо

діваюся, ти гарно побенкетував? Бо я таки гарно...— Він обернувся й 
засміявся істеричним сміхом. — Майкова донька загинула...

— Заза? Майкова Заза? Що з нею сталося?
Стюарт розповів усе як було.
— Ти певен, що саме Антоніо її застрелив?
Стюарт знизав плечима.
— Ніхто інший не міг цього зробити. Заза сама казала, що він 

нахвалявся.
— Але ти його бачив?
— Було темно, аж чорно.
— І як ти повівся?
— Я ж сказав. Утік.
— Ти певен, що він у неї поцілив?
— Абсолютно певен. Він не міг схибити. Вона стояла зовсім близь

ко, коли він вистрелив...
— Але ж ти сказав, що було темно. Як ти міг це бачити?
— Коли рушниця пальнула, на якусь мить усе освітилося, і я по

бачив, як упала Заза... Я стояв за кілька метрів звідти. Стривай, ти 
начебто не віриш мені?

— Я вірю. А от чи повірять фараони?
— Чому ж не повірять?
Хеппі опустився навпочіпки.
— Ти мав коли-небудь справу з поліцією?
Стюарт покрутив головою.
— Я так і знав.
Хеппі страх як не подобалася ця халепа. Шмаркача перемеле на 

фарш раніше, ніж він потрапить у м’ясорубку. Хеппі заплющив очі, 
розмірковуючи. І головне — хоч ти як крути, виходить баланс. Навіть 
якщо фараони повірять Стюартові, його скалічить Майк. Цей кухар 
тільки ззовні видається лантухом сала. Хеппі добре знав, які в нього 
м’язи і кулаки...

— Ну, Стю, і уклепався ж ти в біду!
— Чому?
Правду кажучи, Стюартові й досі не спадало на думку, що він 

причетний до смерті Зази і що його можуть притягти до відповідаль
ності.

— А ось чому. Вчора ввечері ти повів аборигенку, якій щойно ми
нуло чотирнадцять років, до річки і оволодів нею.— Хеппі не звернув 
уваги на болісну гримасу, яка перебігла Стюартовим обличчям. — Виз
нання цього факту може обійтись тобі у вісімнадцять місяців тюрми. 
Шість — за плотські втіхи, і повний циферблат — за зведення особи, 
що перебуває під захистом закону. Не перебивай мене!— Стюарт хо
тів був сказати, що він і гадки не мав, що Заза може бути особою, яку 
захищає закон.— Після того ти напровадив її красти якісь кавуни. 
Легковажне дівчисько скинуло з себе весь одяг. Хтось у неї вистрілив, 
ти утік на місце ваших розваг — не затримавшись, не подивившися, 
що з нею,— і закопав її манатки. Ти нікого не викликав на допомогу, 
нікого не повідомив про те, що сталося — ні відразу після події, ні 
вранці. То як, по-твоєму, подивляться на це фараони?
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Стюарт не знав, що відповісти. Аж тепер він збагнув, як кепсько 
стоять його справи. Він спробував навіть пригадати, чи й досі чинна 
смертна кара в Західній Австралії.

— То що мені чинити, Хеппі?
— Нічого.
— Але ж...— подумки хлопець засипав прокльонами старого мер

зотника. — Що коли вони не натраплять на слід Антоніо? Адже про 
нього знаю тільки я...

— Мабуть, урешті-решт натраплять. Головне, чого я боюся, це — 
щоб тебе не схопили в першу чергу. Ті поганці часто не хочуть дошу
куватись правди, коли є нагода звернути на когось бодай півпровини. 
Тож послухайся моєї ради й сиди тихо-мирно.

Далекий удар клепала по шпуровій трубі нагадав Стюартові про 
дійсність. Здригнувся й Хеппі. Вони водночас поглянули в бік їдальні. 
Звідси не було видно, хто бив по трубі, скликаючи людей до сніданку, 
але Стюарт уявив собі старого Майка. Чи знайшли вже Зазу?

Хеппі звівся на ноги-
— Попереду в нас — важкий день Підготуймося до нього. Ходімо 

снідати!
Стюарт похитав головою.
— Мені страшно йти туди. Та й їсти напевне я не зможу.
— Як хочеш. Але рано чи пізно тобі доведеться зустрітися з Май

ком. його їдальня єдина в цьому селищі. А крім того, безглуздо морду
вати себе голодом...

Стюарт затягнув ремінь. Джинси майже висохли, тільки біля ки
шень і пояса були вогкі.,

Безперечно, Хеппі мав рацію. Зустрічі з Майком не минути. Та й 
до їдальні, хоч-не-хоч, доведеться ходити. І все-таки Стюартові було 
страшно. Він був певен: тільки-но Майк гляне на нього— відразу про 
все здогадається. Він ніколи не вмів збрехати чи втаїти провину. Такий 
уже вродився. Або його голос зраджував, або він червонів по вуха. 
Джонні Бішоп давно переконався, що Стюартові не можна довірити 
жодної таємниці. Це однаково, що передати таємницю по радіо, казав 
він. Але тепер... йому раптом закортіло випробувати себе. До того ж 
у нього є приятель — Хеппі, ладний негайно прийти йому на поміч.

Вони повернулися в кімнату. Італійців уже не було. Стюарт сів 
на ліжко і став думати свою тяжку думу. Хеппі принюхувався, шукаючи, 
чим би похмелитися. Але всі пляшки були порожні. Тоді він заходився 
наводити якийсь лад у кімнаті. Позбирав пляшки, склав їх у картонні 
коробки й засунув у куток.

— І от що цікаво,— мовив згодом, озуваючи черевики.— Я вже 
втретє... ні, вчетверте у Манджон-Каньйоні, і ніколи тут без пригод 
не обходилося.

— Ти, мабуть, ніде не затримуєшся надовго?
Стюартові, власне, було до цього байдуже. Просто він хотів пере

ключити на щось інше свою увагу. Звісно, він заздрив Хеппі. Адже 
той здавався таким незалежним! йому однаково, де бути й що роби
ти— сидіти в тюрмі чи шукати золото. Стюарт спробував уявити себе 
в віці Хеппі. Років десь через тридцять... Але нічого не вийшло. Так 
далеко його уява не сягала. Майбутнє було мов за глухою стіною. Ця 
думка породжувала холодне, фаталістичне передчуття, що він не до
живе до тих літ.
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йдучи до їдальні, Стюарт пригадав бачений колись фільм, де 
команда, споряджена для розстрілу, вела на страту головного героя. 
Що ближче вони підходили, то більший страх охоплював Стюарта. 
Спогад був такий виразний, що якби не Хеппі, він би зараз дременув, 
куди очі світять...

Вони зійшли на вершину положистого пагорба і розгледілися 
довкола. Попри ранню пору, над землею вже здіймалося спечне ма
рево, особливо над дахом їдальні.

— Поліція.— Хеппі кивнув на вкритий пилюкою всюдихід, що сто
яв поблизу їдальні. У затінку навпочіпки сидів босий тубілець, вдяг
нений у мішкуваті штани кольору хакі й військову сорочку. На голові 
в нього був кашкет кінної поліції. Він їв щось із бляшаної миски.— 
І саме отой дивак дасть відповідь на одне з головних запитань. Він 
знайде приятеля твоєї дівчини.

Серце в Стюарта закалатало, всередині похололо. Він уповільнив 
ходу, а за якусь хвилину спинився.

— Не зупиняйся, дурнику! І геть з обличчя винуватий вираз! — 
просичав Хеппі з такою люттю, що Стюарт мимоволі зрушив з місця.— 
Заспокойся. І затям: ти був удома всю ніч! Хоча, тебе, мабуть, ні про 
що й не питатимуть. Сміливіше, хлопче!

Хеппі штовхнув плечем двері, пропустивши Стюарта вперед. 
В їдальні було чимало людей; усі голосно розмовляли. Бряжчали ви- 
телки й ножі, плямкали роти.

— Ти налий чаю, а я візьму прибори,— сказав Хеппі.
Стюарт кивнув і став у чергу за чаєм. Він пильно оглядав 

столи. Начебто нікого підозрілого. Аж ні — ондечки поліцейський! Си
дить неподалік від роздаточної і неквапливо снідає. Сержант... Кре
мезний чолов’яга з рум’яним обличчям, рідкою вже білявою чуприною, 
невеличкою лисиною на тім’ї. Стіл, за яким він снідав, був майже по
рожній, тільки скраєчку примостилося троє чоловіків.

Сержант, здавалося, .ні на кого не звертав уваги і був заклопота
ний своїм сніданком.

Поки Стюарт роздивлявся, в їдальню ввійшов Майк, попрямував 
до сержанта і важко опустився біля нього на стілець.

— Поквапся, приятелю, ти ж не на весь день прийшов сюди! — Чо
ловік, який це проказав, підштовхнув Стюарта до кип’ятильника. Виба
чившись, хлопець узяв два кухлі, налив у них чаю. З поспіху трохи ош
парився. Якусь мить невпевнено озирався по кімнаті, шукаючи очима 
Хеппі. Потім побачив, що той простує прямо до кухаря. Хеппі озир
нувся й поманив Стюарта за собою.

Вони посідали до столу. Ні Майк, ні сержант на них навіть не 
глянули. «Дивно,— подумав Стюарт,— боюся Майка більше, ніж сер
жанта!»

Тим часом Майк і поліцейський чи то жваво про щось гомоніли, 
чи то навіть сперечалися.

— Біда в тім, що вам геть байдуже, знайдете ви негідника, чи 
не знайдете! — Майк так грюкнув по столу кулаком, аж Стюартів ку
холь перекинувся.— От якби йшлося про білу дівчину, тоді б ви заво
рушилися.

— Я зроблю все, що належить зробити. Мені однаково, чорна дів
чина чи біла.— Сержант гикнув.— Хоч би хто вбив твою дочку — да
леко він не втече! А тепер скажи мені ось що. Вона часто виходила 
з дому вечорами?
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— Ні. Ніколи не виходила. Завжди сиділа вдома й доглядала 
менших сестер.

— Завжди? — з тону сержанта Стюарт зрозумів, що той не пові
рив Майнові. На: вустах поліцейського грала усмішка, зневажлива й 
зверхня водночас.— Але ж учора ввечері вона кудись пішла. У неї був 
хлопець?

— Я- ие дозволяв їй заводити залицяльників. їй було лише чо
тирнадцять років, вона була порядна дівчинка.

Сержант розстебнув нагрудну кишеню, добув з неї грубого нотат- 
ника в шкіряній палітурці й поважно його розгорнув.

— Скільки в тебе дітей?
— Четверо.
— Так. Твою старшу я пам’ятаю. Де вона тепер? — Він поклав 

«отатника й подивився на Майка.
— Яке це має значення?
— Має. Ти кажи, коли питають.
Майк' одвернувся, уникаючи його пильного погляду.
— її. тут немає. Вона... вийшла заміж.
т— Заміж? Вона також була порядна дівчинка?
— Послухай, ти! Я добре виховував своїх дочок! Не дозволяв їм 

знайомитися з нікчемними волоцюгами, що тиняються тут. І якщо ти 
скажеш іще щось подібне, я повибиваю тобі зуби!

— Спокійно, друже! — Хеппі взяв Майка за руку.
— Бач, як ти скипів, коли мова зайшла про цих двох твоїх до

чок! — Сержант записав щось у нотатнику.— А що ти робив учора вве
чері? Перед тим, як... е-е... як знайшов її?

Майк зблід.
— Що> ти хочеш цим сказати? — Він повільно звівся на ноги, спи

раючись руками на стіл, і нахилився обличчям до обличчя поліцей
ського.— Девісе, якщо ти хочеш натякнути, що я маю відношення до...— 
Він замовк.

Сержант згорнув нотатника.
— Я ні на що не натякаю,— сказав, розглядаючи нігті на паль

цях.— Але гадаю, тобі відомо, що незайманою її не назвеш.— Він пиль
но подивився на Майка.— Вона була з мужчиною за годину-дві перед 
смертю. І то не було для неї вперше.— Майк упав на стілець.— То як, 
порядна дівчинка твоя дочка?

Тут у розмову втрутився Хеппі. Він заговорив з таким гнівом, яко
го Стюарт від нього не сподівався.

— Гляди, Девісе, щоб хтось не спіймав тебе уночі і не випустив 
тельбухи! Я дуже хотів би бути при цьому і все бачити. І скажу тобі 
ще: я реготатиму, мов божевільний, коли з твого паскудного тіла виле
тить дух!..

— Облиш, Хеппі! Ще тобі бракувало вплутатись у цю халепу,— 
спинив його Майк.

— Добра рада, Гофмане. Послухайся її. Бо й не зглянешся, як 
під замком опинишся... Як минулого разу. Пам'ятаєш?

Знадвору долинуло кілька довгих автомобільних гудків. Люди по
вставали й подалися до виходу, прихопивши з собою невеличкі, загор
нені в газету пакунки. Тільки Хеппі як сидів, так і сидів, не зводячи 
з сержанта очей.

— Пам’ятаю,— сказав він нарешті.— А ти сам не забув, що вас 
було двоє на одного, і що я до того ж був п’яний? А один на один
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ти побоїшся вийти! — Він підвівсл й поклав руку Майкові на плече.— 
Не дозволяй цьому мерзотникові знущатися з тебе, Майкуі До вечора. 
Ходімо, Стю.

Вони взяли наготовлені їм пакунки, вийшли з їдальні й побігли 
до автобуса, що возив робітників на рудник. Стюарт ще почув, як сер
жант питав Майка:

— Тепер розкажи мені про матір дівчини. Ваш шлюб оформле
ний?

1 2

Життя в Манджон-Каньйоні подобалося Гоф
ру тим, що воно було суворо регламентоване. Навіть наближення 
різдва не порушувало заведеного порядку. Все підкорялося виробни
чим циклам, запровадженим правлінням рудника: три зміни по вісім 
годин, п’ять днів на тиждень. Це було свого роду елітарне суспіль
ство — в тому розумінні, що між окремими групами найманої робочої 
сили існувала непорушна межа. Усталений лад стосувався всіх — від 
управителя рудника до наземних робітниць; і це було суто соціальне 
розмежування. Розпорядок був такий бездоганний, що майже всі, хто 
працював на руднику, могли регулювати своє щоденне буття, не погля
даючи на годинник.

Обслуговуючий персонал і робітники дробилки починали свій два- 
дцятичотиригодинний цикл з початком денної зміни — о сьомій ран
ку; бурильники й підземні робітники заступали о восьмій, конторські 
службовці приходили на роботу о дев’ятій і ЙШЛИ з роботи о  п’ятій. 
Кожен підрозділ оповіщався своїм характерним гудком. Крім цих вось
ми сигналів, були й інші, що означали перерви на другий сніданок 
і чай. За півгодини до завершення кожної зміни під землею озивався 
сигнал тривоги, що попереджав про початок вибухових робіт, і на
решті — «відбій».

Існували й інші, делікатніші нагадування про плин часу, що їх 
легко розпізнавало навикле вухо: удари клепала по шпуровій трубі, 
якими скликали в їдальню; сигнал автобуса перед відходом; мідний 
голос китайського гонга, досить гучний, щоб його чули в селищі — він, 
зокрема, повідомляв, що вже десята година і готель зачиняється. Всі 
разом вони правили за своєрідне серцебиття Манджон-Каньйона.

Жак Гофр уставав за ударом гонга до першого сніданку, вдягався 
за першим гудком, сідав снідати в їдальні для майстрів за другим 
гонгом і вирушав на роботу, коли чув сигнали автобуса. Це давало 
йому змогу вчасно з’являтися біля входу до штреку, щоб перевірити 
робітників нічної зміни і оглянути тих, що прибули на денну зміну... 
Сьогоднішній ранок не був винятком. Гофр підкотив пікапом до сто
янки поряд із складом батарейок для гірничих ламп саме в той момент, 
коли повітря розітнули три пронизливі сирени.

Біля входу до тунелю він постояв секунду-дві, поки почув глухий 
металевий брязкіт, що сповіщав про наближення поїзда з людьми, 
а тоді рушив до маленької зачиненої будки, що правила за підривну 
станцію. Майстер нічної зміни був уже на місці. Гофр кивнув йому 
крізь скло оглядового віконця і обернувся — глянути, як вирине з ту
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нелю поїзд з людьми. Поїзд поїхав на обгінну колію біля роздягалок. 
Вагончики ще не зупинилися, а люди вже вистрибували, кваплячись 
першими здати лампи й показати табельникові свої бирки. Маленький 
скоцюрблений чоловічок відокремився від гурту й задріботів до Гофра. 
Вкрите пилюкою обличчя лисніло потом. Це був бригадир. Підійшовши 
ближче, він кашлянув і плюнув на стіну тунелю.

— Всі піднялися? — спитав Гофр.
Чоловічок кивнув. Гофр повернувся до підривної будки й по

дав знак рукою. А тоді ще й вигукнув:
— Усі нагорі!
Майстер другої зміни й собі махнув рукою і встромив велику штеп

сельну вилку в гніздо. Під ногами загуркотіли вибухи— мовби хто за
гупав молотом у стелю. Гофр задоволено всміхнувся. Він відчував 
справжню насолоду, Слухаючи, як наприкінці зміни підривають за
ряди. Інколи він приходив на рудник навіть свого вільного дня, щоб 
послухати цю музику. Гофр мовчки рахував вибухи — визначав за їх
ньою силою, з якої дільниці вони долинають. Часом супив брови, роз
пізнаючи вибух без чіткого розламуючого гуркоту, що означало невдало* 
обране місце для шпура. Коли вибухи скінчилися, Гофр спитав владним: 
тоном:

— Тисяча шістсот, східний кінець, забій номер три — не вибухнув. 
Чому?

Бригадир нервово затупцяв на місці.
— Я саме збирався доповісти вам, містере Гофр. На тисяча шіст- 

сотому не все гаразд. У хлопця там порвало повітропровід, а коли він 
його з’єднав, завалилися один за одним два бури. Наскочив на м'яку 
породу, не інакше. Спаскудив півзабою. Мусив стягти вниз бурову уста
новку, щоб звільнити останній бур, а перші два втратив. Поки ми все 
залагодили, не було вже коли закладати заряд.

Гофр подумки уявив собі ситуацію і, перш ніж бригадир скінчи* 
розповідь, точно знав, що робити. Посилати туди денну зміну нема- 
чого; протиратимуть штани і перекурюватимуть, чекаючи підривних 
робіт. Закладка у ііміури гілігніту й постановка детонаторів забере 
яких півгодини. З цим він упорається сам; і заразом покаже трьом но
вачкам, як це робиться. Він витяг нотатника й зробив позначку.

— А загачений спуск на двадцять третьому очищений?
Повагавшись, бригадир похитав головою.
— Туди ніхто не ходив.
Він знову замовк, набираючись сміливості. Гофр тим часом зві

рявся по записах.
Нарешті бригадир наважився.
— Пробачте, містере Гофр, але, гадаю, туди не слід посилати- 

людей. Дві опори зламалися якраз поблизу спускного жолоба, і стіна 
може от-от обвалитися. Поставимо машину — а та бісова штука дивись 
і посунеться вниз.

Гофр підвів голову і вп’яв у бригадира холодний пильний погляд.
— То що, по-твоєму, я маю робити? Покинути забій? — Він зробив- 

ще якусь позначку в нотатнику.— Скажи табельникові, щоб прислав, 
мені двох людей з тисяча шістсотого-схід-три, тільки-но ті відмітяться* 
Відзіні й Шашу.

Бригадир повернувся й пішов.
— Річардсе!
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Той зупинився.
— Не пхай носа не в свої справи...
Стюарт і Хеппі останніми вскочили в автобус, тому їм довелося 

простояти весь трикілометровий шлях до рудника. Стару тарадайку 
підкидало й трусило на небрукованій дорозі. Водій — Стюарт упізнав 
у ньому Жабонога — здавалося, тішився з того, що обрав найвибоїсті- 
ший з усіх можливих шлях. Люди насилу втримували рівновагу, сти
скаючи пакунки з їжею в руці.

Ті, кому пощастило сісти, жваво між собою розмовляли, а ті, хто, 
як і він, стояли, всі свої зусилля зосереджували на тому, щоб не по
падати. Дорога йшла понад річкою в глиб каньйону. Кілька разів авто
бус перетинав сухе річище. Стюарт знічев’я подумав, що тут буде, коли 
почнуться дощі. Ні проїхати, ні пройти...

Автобус рипів і здригався. До головного місця розробки дорога 
зміїлася стовісімдесятиградусними закрутами. Вона була така 
вузька, що вряди-годи виступи скелі черкали по машині. Стюарт здо
гадувався, що з другого боку колеса, мабуть, майже зависали над 
кручею.

Толочачи ногами хмари сірої пилюки, вони слідом за бригадиром 
увійшли до роздягальні. Хеппі почував себе впевнено, Стюарт не від
ходив од нього ні на крок. Вони оглянули лавки й залізні шафки. На 
деяких висіли замки — символічна гарантія від небажаного вторгнен
ня. В шафках ховали одяг — і брудний, зашкарублий від пилу та ма
стил, і чистий. Хеппі перевірив кожну шафку, аж поки надибав дві 
порожні поряд. Він мовчки вказав на них Стюартові й заходився пере
биратися в робочий одяг. Зашнурувавши черевики й підв’язавши шта
ни нижче колін шворками, він упхав чисті речі в шафку, сів і закурив, 
поки перевдягнеться Стюарт.

— Що мені з цим робити? — Стюарт показав пакунок із сні
данком.

Хеппі на мить замислився.
— Не знаю, що тобі загадає робити той французик, але краще 

прихопи харч із собою. Якщо він пошле тебе глибоко вниз, ти не по
вернешся сюди до кінця зміни.

Побачивши, що Стюарт уже упорався, Хеппі підвівся й попряму
вав до виходу.

— Ходімо, треба ще відбути деякі формальності.
+ Пересуватися в нових черевиках було важко! Зверху вони були оку

ті сталевими пластинами, а знизу густо оббиті великими цвяхами з 
круглими головками. Грубі підошви з буйволячої шкіри не згиналися, 
і Стюарт скоріше ковзав, ніж ішов. Хеппі всміхнувся, коли він сказав 
про це.

— Незабаром звикнеш. А оціниш тоді, коли тобі на ногу впаде 
каменюка...

Табельник сидів на високому дзиглику в дротяній кабіні. Хеппі 
відвів Стюарта вбік од черги чоловіків, що повільно спускалися вниз, 
і став чекати, поки вони відмітяться. Тим часом молодий хлопець у но
вому, як і вони, робочому одязі, приєднався до їхнього гурту. Він со
ром’язливо всміхнувся до Стюарта.

— Ти сьогодні починаєш? Я теж. Мене звуть Джої.
Вони потисли один одному руки.
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— Стюарт Келлі. А це мій напарник Хеппі.— Він вказав на свого 
друга. Той вражено задивився на Джої.

— Не ображайся, хлопче, але твоя мати знає, куди ти втрапив?
Джої щиро всміхнувся до Хеппі.
— Звичайно, знає! І моя сестра, і тато.— Він стояв, склавши руки 

на грудях.— Я працюватиму на буровій машині. Містер Гофр мене 
навчить. Ви знаєте містера Гофра? Він мій друг. Учора він приходив 
до нас додому, і ми пили вино.— Джої прибрав поважного вигляду.— 
Дуже хороша людина містер Гофр!

— Кращого годі й шукати! — мовив Хеппі посміхнувшись. Але 
Джої не вловив іронії.— Чого тільки він нагострив на нас зуби?

Оформили їх досить швидко. Хеппі пояснив Стюартові та Джої, 
як кріпити лампи і куди їх дівати по закінченні. Пояснив також, як 
заповнювати накладні за виконану роботу, де проставляти дату, де 
писати кількість бурів, де зазначати потребу в гілігніті та запальниках 
на кожен день підривних робіт.

Коли вони, надівши нові каски на голови, з пиловими респіра
торами в руках і з батарейками на поясі вийшли на яскраве сонце, 
Гофр уже чекав на них, стоячи трохи збоку від вагончиків з робітни
ками нової зміни. Він стежив за отвором великої труби Вентурі, що 
видихала тоненьку цівку голубуватого диму. Стюарт підійшов ближче. 
Сильний подув теплого повітря вдарив йому в обличчя; запахло горі
лою вибухівкою і роздрібненою породою.

— Гей, ви троє! Для вас є невеличка робота. Беріться до неї, а я 
тим часом повернуся.

Гофр попрямував до стелажа, спорудженого поблизу устя тунелю. 
На ньому лежали бурові штанги сортаментних довжин. Він подав Хеп
пі список.

— Порахуйте їх, приятелю, і повантажте на той авіаносець.— Він 
указав на низеньку платформу-вагонетку, що стояла на під’їзній колії 
в тупику. — Я зроблю обхід і повернуся до вас.

В цю мить завила сирена — один довгий і два короткі гудки. Поїзд 
з людьми повільно рушив у тунель. Гофр наздогнав його і вскочив 
у останній вагончик.

Хеппі з огидою подивився вслід майстрові:
— Ну, хіба не поганець!
Стюарт підійшов до стелажа і спробував підняти великий бур. 

Він був страх який важкий!
— Гей, Хеппі! Годі лаятись! Допоможи мені!
Маленький Джої також піднімав бур за буром і тут же опускав 

їх. Нарешті вибрав собі найлегший.
Побачивши, як він перекладає бури, Хеппі, хоч у якому був кеп

ському настрої, зареготав.
— Не так починаєш, хлопчику, якщо заповзявся стати гірникомі
Він спритно вхопив сім чи вісім найважчих бурів і переніс їх на

платформу.
— Швидкість— перш за все! Бачите оці штуки? Потрібний цілий 

комплект бурів, щоб пробурити один шпур. Для десятифутової проход
ки їх потрібно п’ять. Це тільки великих, а менших — сім або й десять. 
Двадцять п’ять-тридцять свердловин на кожну зміну, отже, ц серед
ньому сто п’ятдесят сталевих бурів. їх треба притягти в забій до по
чатку зміни й винести нагору раніше, ніж вона закінчиться.
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— Навіщо так багато? Чому не можна використати один ком
плект на кілька шпурів? — спитав Стюарт.— Адже марнується час.

Перше ніж відповісти, Хеппі поклав на вагонетку ще один ком
плект бурів. Потім показав Стюартові й ДжоІ один бур. Дві його по
перечні грані мали хрестовидну форму з буртиками, трохи ширшими, 
ніж обідок. Стюарт провів по них пальцем. Вони були гострі, як лезо.

— Оці крайки слід робити із твердосплаву,— мовив Хеппі.— Тоді 
одним буром можна пробурити тридцять чи й сорок шпурів. Зате ці 
ось — дешевші, а робочої сили вдосталь. Тож усім байдуже, що вони 
тупляться за один раз.

Далі вони працювали мовчки. Стюарт подумки відзначив, що Хеппі 
зробив удвічі більше за нього, а він сам — удвічі більше за Джої. 
Коли повернувся Гофр, вагонетка-платформа була повна з горою. Стю
арт і Джої сиділи й слухали теревені Хеппі.

Гофр не давав попуску своїм підлеглим, і рідко хто наважувався 
йому перечити. Відзіні й Шаша наважилися, отже, повинні зазнати 
належної кари. Він послав був їх у нововідкритий забій, найглибший 
у руднику. Працювати там було, безперечно, важко. Почасти через 
незвичайну геологічну будову, почасти — через погану гірничу техно
логію. В тому забої вже сталося три нещасні випадки. Один робітник 
мало не загинув. Проте Гофр, кілька разів оглянувши забій, прийшов 
до думки, що вести виробку все-таки можна. Треба тільки розчистити 
жолоб для спуску руди й видалення опалого штибу. Але насамперед 
треба подолати найбільшу перешкоду — зламати страх робітників.

Гофр вилаявся. Він сидів на передку електровоза. Це було пору
шенням правил, але для себе він завжди робив виняток. Озирнувся 
на двох непокірних, що стояли на площадці за машиністом. Вони по
платяться. Неодмінно поплатяться! Гофр із злістю блимнув на італій
ців. Відзіні — молодший, це він, певно, і є заводій. Здоровий лобуряка 
як на макаронника, і нахабний... Ну, начувайся... Шаша — багато стар
ший і сумирніший. То його неталан, що попав в одну бригаду з Відзіні. 
Сам він безвідмовно пішов би у завалений жолоб для спуску руди. 
Побурчав би трохи та й скорився б Гофровій волі... Попереду виникла 
цяточка світла — головний вхід. То як же покарати Відзіні? Як пока
рати, щоб допекло йому до печінок?

Електровоз з вагонеткою мчав угору штреком, метляючи праворуч 
і ліворуч, коли колеса натрапляли на незначні викривлення колії. На
решті машиніст уповільнив хід, Гофр вискочив і зупинився, чекаючи, 
що Відзіні й Шаша підійдуть до нього. Гнів його охолов. Подумки він 
уже ухвалив рішення.

Відзіні підійшов першим. Гофр розгорнув нотатника і Вдав, ніби 
щось у ньому вичитує. Нарешті озвався:

— То що, Відзіні, надумався? Треба очистити спусковий жолоб 
на двадцять третьому.

— Шукайте на цю роботу когось іншого. Як на мене й Шашу, вона 
надто небезпечна. Правда, Сальваторе?

Відзіні глянув на Шашу, сподіваючись на підтримку, але той опу
стив очі й дивився собі під ноги. Гофр завважив, що голос у Відзіні 
вже не такий упевнений, як раніше. Либонь, уже сумнівається, чи 
правильно повівся... Одна річ — опиратися під землею, боячись безпо
середньої небезпеки, і зовсім інша— обстоювати свою позицію, підняв
шись нагору...
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— А ти, старий? Зважатимеш на цього баламута чи працювати
меш там, де я скажу?

— Він робитиме так, як я скажу. Я старший у нашій договірній 
бригаді,— похмуро мовив Відзіні.

Гофр обернувся до нього й вигукнув з удаваним гнівом:
— Старший у бригаді) Де ж пак — велике цабе) Ну, то слухай 

мене уважно, містере) 3 цього моменту твій контракт скасовується. 
Працюватимеш нагорі. Підеш до табельника і скажеш йому, що від
нині твоє місце — біля конвейєра. Будеш сортувати каміння)

Відзіні зблід, як стіна.
— На конвейєрі? Адже там працюють жінкиї
— Твоє місце— біля жінок) До справжнього гірника тобі далекої
— Ми не згодні. Правда, Сальваторе? Ви не маєте права приму

шувати нас працювати на конвейєрі. Ми — договірні робітники. В нас 
є документ...

Гофрові починала набридати ця сцена. Краєм ока він стежив за 
Хеппі, Стюартом і Джої — який ефект справляє на них суперечка. Як 
він і сподівався, юний італієць дивився на нього з захопленням. Стюарт 
захвату не виявляв, але слухав з цікавістю. Що ж до Хеппі, то на його 
обличчі блукав вираз, схожий на зневагу.

Гофр знову повернувся до італійців.
— Ви скасували контракт, відмовившись виконати мій наказ! Що 

стосується другої частини заяви, то тут правда ваша. Я не маю права 
примушувати вас працювати. Але в такому разі вас доведеться звіль
нити. Що ви будете тоді робити? Без кредиту в крамниці, без грошей, 
без житла? Адже виїхати звідси ви теж не можете. Певна річ, якщо 
ви сумлінно працюватимете на конвейєрі, я можу змінити своє рі
шення.

Тут уперше обізвався Шаша:
— А що, коли ми зробимо, як ви кажете, і спустимося на двадцять 

і ретій? Поновлять нам тоді контракт?
— Я тут не для того, щоб торгуватися. Ви ухвалили своє рішен

ня, я — своє. Тепер ви працюватимете на конвейєрі або ніде, і край) 
Я маю трьох нових робітників, які охоче заступлять вас за контрактом. 
А тепер— до роботи! Ви згайнували чимало часу. Треба його надо
лужити. Коли не хочете, щоб вам зменшили платню за півдня, поквап
теся)

Гофр постояв ще трохи — подивився, як ті двоє, принижені, поплен- 
тали здавати лампи, і підійшов до новачків, що стояли біля платфор- 
ми-вагонетки. його обличчя кривилося в посмішці-гримасі.

Гофр не помилився—Хеппі дивився на нього відверто зневажли
во. Випадок з Вінцековичем і знущання з цих двох італійців, утвердили 
його в думці, що Гофр — свавільник і садист. У житті йому не раз 
зустрічалися подібні типи, здатні знущатися тільки зі слабших. Хеппі 
був певен, що подужає канадця в чесному бою, хоч той багато молод
ший за нього; але здоровий глузд підказував, що на тривале змагання 
з мерзотником йому не стане снаги.

Гофр знову виліз на передок електровоза, причепленого до плат- 
форми-вагонетки.

— Рушаймо! І не витикайте ноги.— Він зачекав, поки всі вмости
лися на платформі, і коротко наказав машиністові: — Східна виробка.
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Поїзд рушив скатом униз. Сидячи на купі бурів, Стюарт раз у раз 
нахиляв голову: надто низька була стеля тунелю, тьмяно освітлюваного 
лампами, що висіли під вентиляційною трубою. Через триста метрів, 
що їх вони проїхали з карколомною швидкістю,— принаймні так йому 
здалося,— тунель розгалужувався. Поїзд уповільнив хід, тепер він май
же повз. Звернули праворуч. Стало жарко. Коли вранці вони спуска
лися в рудник, Стюарт відчував прохолоду підземелля. А тепер ста
вало чимдалі жаркіше. І вологіше...

Поїзд смикнувся й поїхав швидше. Стюарт мало не впав. Шукаю
чи опори, випустив із рук пакунок з харчем.

Спад став крутішим, інерція руху зросла, їх стало кидати ще дуж
че. Стюартові здавалося, що поїзд неодмінно зійде з рейок, і вони 
розіб’ються на смерть. Місиво із скривавлених тіл і металу... На вуха 
тиснуло так, ніби вони сиділи в літаку, що приземлявся. Нарешті, коли 
вже зовсім несила було терпіти, попереду показалося яскраве світло. 
Поїзд стишив хід і зупинився.

Слідом за Хеппі Стюарт зіскочив з платформи. Глянув на Джої, 
з полегшенням відзначивши, що в того обличчя теж бліде й переля
кане. Потім розгледівся довкола. Вони стояли у великій склепінчастій 
виробці. Електричні лампи яскраво освітлювали зону, що правила за 
вузловий пункт трьох тунелів, які губилися в темряві. Складна систе
ма розподільних стрілок переводила рейки на обгінні колії й поворотні 
круги; кілька вагонеток — деякі порожні, а деякі з рудою — стояли зчеп
лені в состави. Ліворуч під кутом у сорок п’ять градусів ішов униз 
кріплений дерев’яним риштуванням шахтний ствол. Поки Стюарт роз
дивлявся, на майданчик перед стволом викотилася тягнена тросом ва
гонетка й перекинулась над більшою вагонеткою, що стояла внизу. 
З меншої в більшу посипалась руда. Гофр, стоячи на майданчику, 
махнув рукою:

— Залазьте. Трохи тіснувато, але нічого не вдієш. Якось помісти
мося.

Вони упхалися у вагонетку. Було незручно сидіти, підтягнувши 
коліна до самісінького підборіддя, але близькість тіл створювала від
чуття безпеки, хоч у Стюарта й досі хололо всередині. Темряву освіт
лювали тільки промені ліхтарів, прилаштованих на їхніх касках. Ваго
нетка помчала вниз. У Джої вихопився болісний стогін. Праворуч і лі
воруч через рівномірні інтервали миготіли тьмяно освітлені відгалу- 
ження-тунелі. Стюарт нарахував їх п’ять.

Зненацька вагонетка різко зупинилася.
Коли вони вибрались на майданчик, Гофр двічі сильно смикнув 

за сталевий трос, і вагонетка рушила вгору.
— Це тисяча шістсотий горизонт, східний край,— сказав Гофр. 

Світло його ліхтаря танцювало на їхніх обличчях. Він помовчав якусь 
мить, а потім повів далі: — Двоє з вас працюватимуть тут постійно.— 
Він знову помовчав, насолоджуючись ефектом.— Не знаю, хто саме. 
Побачимо. А тепер ідіть за мною! Пильнуйте, щоб не вдаритись го
ловою.

Вони рушили штреком. Гофр, ясна річ, ішов попереду, Стюарт слі
дом за ним. Незабаром дісталися до жолоба для спуску руди. Тут 
Гофр звернув убік і по дерев’яній драбині піднявся на вузьку виробку, 
що привела їх до забою очисної виїмки. Було дуже жарко. Стюарт 
обливався потом. Було так низько, що доводилося стояти назгинці. Від
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стелі до підлоги — хіба що метр висоти... Стюарт чіплявся каскою за 
породу. Кроків за п’ять спина в нього заболіла, м’язи заніміли, здава
лося, от-от порвуться жили. А Гофр рухався легко й хутко. Через 
якийсь час його не стало видно, І Стюарт далі повів своїх напарни
ків сам.

із
Сержант Брайєн Августус Девіс розправив 

криси капелюха й насадив його на голову під прямим кутом — відпо
відно до статуту. Перевірив, чи надійно застебнута кишеня на сорочці, 
встав з-за столу й вийшов з їдальні. Опинившись на вулиці, випростав
ся й пішов статечною ходою. В уніформі кольору хакі — чистій і не- 
зім’ятій, дарма що довгенько просидів за кермом, їдучи сюди з Порт- 
Гедленда,— він виглядав імпозантно. Зовні незворушний, він подумки 
тішився шанобливими вітаннями людей, які його проминали.

Поки що все йшло гаразд. Добре, що з ним приїхав лікар. Про 
останню справу — теж смертний випадок,— яку йому довелося розслі
дувати, він згадував з огидою. Лікаря не було кілька днів, і вони не 
могли зробити розтин. Стояла така сама, як і тепер, спека; труп роз
клався. Коли нарешті приїхав лікар, він тільки мигцем глянув на тіло 
і заявив, що причина смерті — зупинка серця. Девіс усміхнувся. Він 
не засуджував лікаря за те, що той це хотів порпатися в роздутому, 
загнилому трупі, хоч обставини смерті були досить підозрілі. Небіж
чик був людиною змішаної раси, не мав у окрузі родичів, тож лікарів 
висновок урятував їх обох від брудної роботи...

Девіс сів у всюдихід і дав повний газ. Ледве удостоївши Джекі — 
детектива-аборигена, що сидів біля їдальні, — поглядом, він рушив до 
медпункту. Події поки що розвивалися так, як він і передбачав. Кла
сичні прикмети згвалтування і вбивство. Проте він не мав наміру за
являти про це офіційно, принаймні поки виявляться підозрювані. До 
протоколу краще записати, ніби смерть дівчини настала внаслідок не
щасного випадку, ану ж з’ясується, що справа — нерозв'язна. Цей 
старий черевань-кухар, мабуть, здійме бучу, але його можна узяти 
в шори, звинувативши бодай у позашлюбному співжитті з аборигенкою.

Девіс зручніше вмостився на сидінні й заходився розважати, як 
йому діяти далі. Треба розпитати лікаря й прочитати його висновок. 
Вислухати й записати розповідь медсестри і того типа. Як його звуть? 
Артур Генлі. Видно, що розпусник із розпусників... Звичайно, немає 
жодних підстав накидати йому вбивство, але пограти на нервах можна. 
Наприклад, викликати на допит... Це пункт номер один порядку ден
ного: взяти в шори того негідника, перше ніж він трохи протверезиться.

Лікар Бел уже закінчив розтин і писав висновок, коли сержант 
Девіс у в і й ш о в  у кімнату. Бел підвів очі й привітав його помахом 
руки.

— Я вже все зробив, можете віддавати тіло.
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: Девіс підійшов і підняв простирадло.
— Є щось нове?

, Лікар вказав на чотири маленькі запечатані пластикові мішечки.
— Дещо є. Смерть, безперечно, настала від пострілу з рушниці. 

Я добув для вас дві шротинки з плеча. Я б сказав, що вистрелили 
збоку, із рушниці, націленої трохи вниз. З відстані приблизно трьох 
метрів.

— Смерть настала відразу?
Лікар зробив гримасу.
— Ви ж бачили голову, тобто те, що лишилося від неї. Смерть 

настала вмить.
— Ви й досі думаєте, що вона мала перед тим статеві стосунки?
— Жодних сумнівів
Я взяв кілька проб, отже, можна буде встановити групу крові 

партнера. — Лікар підсунув Девісові пластикові торбинки. — А оцими 
речами ви, мабуть, зацікавитесь.

Девіс іще якийсь час дивився на дівочу наготу, потім опустив про
стирадло.

— Що там?
— Пісок.— Лікар простяг торбинку.— Річковий пісок. Я натрусив 

його з її кіс.
— Ви гадаєте, це сталося на річці?
— Я нічого не гадаю.— Лікар глянув на Девіса й усміхнувся.— 

Це вже по вашій лінії. А от, що вона лежала на піску — то це напев
не. На вашому місці,— а я на ньому аж ніяк не хотів би бути,— я 
попросив би отого вашого слідопита усе як слід обнюхати.

— Дякую за комплімент.— Девіс зиркнув на Вінцековича, який 
з цікавістю — наскільки дозволяв його стан — дослухався до розмо
ви.— А де медсестра і той нікчема?

— Вони крутилися тут і заважали мені. Я їх витурив — нехай про
спляться.

— П’яні?
— П’янісінькі. Можна подумати, ніби вони удвох випили ящик 

бренді.
Девіс погодився у думці, що лікар має рацію треба буде від

везти Джекі до річки — хай з’ясує, де саме ходила дівчина. Принаймні 
буде чим розбавити протокол. Звичайно, якщо вона була там. Девіс 
поклав до кишені пластикові торбинки, мимоволі завваживши, що 
шріт — од патрона двадцятого калібру, і подивився на лікаря, який 
стояв уже біля ліжка Вінцековича.

— То як мені бути з вами, Беле? Коли ви хочете повернутися 
назад?

— За мене не турбуйтеся,— відповів лікар.— Я мушу відпровадити 
цього потерпілого до лікарні. Доведеться викликати літак.

Він заходився розбинтовувати югослава.
— Ну, то й гаразд. Коли з’явиться медсестра, скажіть, щоб при

готувала все до похорону.
Він ще раз глянув на тіло, покрите простирадлом, і вийшов з мед

пункту.
Сивоголовий Джекі й досі сидів навпочіпки у затінку. Девіс гля

нув на нього з відразою. Це був їхній найкращий детектив, але сер
жант терпіти його не міг. Він навіть соромився з’являтися з цим тубіль
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цем на людях. Задрипанець і нечупара! Девіс був певен, що той по 
кілька місяців не мився і не прав штанів...

Джекі сидів байдужий, незворушний; мухи лазили в нього по носі, 
обліпили рот, куточки очей.

— Лізь у кузов, чорний байстрюче! Є робота.
Якщо Джекі й образився, то не став цього виказувати. Пробурчав 

щось та й поліз у машину.
Девіс виріс на північному заході й волів би жити там завжди. 

З тринадцяти років сам заробляв собі на хліб. Спершу і в гадці не 
мав, що стане поліцейським. Робив те, що робили більшість хлопців 
його віку, народжених і вихованих у суворих умовах рідконаселених 
районів Австралії. Був підсобником на станції, наймитом на фермі, 
скотогоном, стригалем, бурильником. До поліції вступив у 1942 році 
з дуже практичної й поміркованої причини: щоб не йти на військову 
службу. Але, пришпиливши на капелюх поліцейську кокарду, вже не 
схотів її знімати.

Згодом закінчив поліцейську школу в Перті й став служити в 
Порт-Гедленді. В окрузі його знали як представника влади, з яким 
не варто жартувати. Він був суворий і немилосердний на вдачу. Най
більше полюбляв підстежити в п’ятницю чи суботу ввечері якогось 
п’яного гірника чи скотогона і поставити того перед вибором: або «чес
ний» бій, або буцегарня. Жертва його грайливості звичайно воліла би
тися— і програвала, після чого однаково попадала в камеру...

Девіс підкотив до будинку Майка Махоні. Оцинкована бляха ме
рехтіла під сонцем, вкриті пилюкою кущі олеандра схилилися до сті
ни, непорушні й безживні, як і сам будинок. Жестом наказавши Джекі 
йти за ним, сержант обійшов подвір’я, ретельно його оглянув. Зупи
нився біля евкаліптової колоди, що, певно, правила за поріг. Мабуть, 
на цій колоді Майк знайшов учора доччине тіло. Неподалік лежала 
купа брухту: іржавий допотопний автомобіль без коліс, кілька старих 
залізних ліжок, оцинкований водяний бак, перерізаний навпіл, і три 
чи чотири порожні каністри. Збоку височів стіс дров; у напіврозколо- 
тому поліні стирчала загнана по самісінький обух сокира. Від закри
тої мішковиною душової до всохлого дерева було натягнено дротину, 
на якій висіла армійська ковдра, подерта і брудна. Усе це сержант 
Девіс бачив уже не раз. Будинки й подвір’я скрізь були однакові. 
Єдине, чого тут бракувало — це зграї собак у затінку дровітні.

До річки, коли йти навпростець, було шапкою кинути. Дівчина, 
якщо вона вчора була там, ішла, безперечно цим шляхом. Девіс визна
чив лінію під прямим кутом як орієнтир і показав Джекі:

— йди отак і пошукай сліди на річці. Вона вирушила звідси, мож
ливо, уже з хлопцем...

Якби знайти який слід біля дверей! Але земля довкола будинку 
була зтоптана — тут бігали діти.

Джекі почвалав геть. Незабаром він присів і став оглядати землю.
Девіс, не постукавши, увійшов у будинок.
Після сліпучого сонця очі його хвилину-другу звикали до темряви. 

Усі вікна були щільно зачинені й завішані дрантям. Тоненькі смужки 
сонячного світла просотувалися крізь дірки в блясі, і в тих смужках 
танцювали порошинки. Девіс став посеред кімнати і роздивився: чо
тири ліжка, стіл, два стільці, шафа, два посудники — за них правили 
соснові ящики з-під гілігніту, збиті докупи,— і плитка. Долілиць на
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ліжку лежала жінка. Чорна... Він глянув на неї з легким острахом — 
йому здалося, ніби вона мертва. Але потім помітив, що жінка водить 
за ним очима.

— Я сержант Девіс із порт-гедлендської поліції, — сказав він гру
бо, не привітавшись і не вибачившись.— Хочу, щоб ви відповіли на 
кілька моїх запитань.

Жінка сіла на ліжку, а Девіс сів за стіл і розгорнув блокнот.
— Ви мати померлої дівчини?
Жінка не відповіла, але він помітив легкий рух голови і зробив 

позначку в блокноті.
— З ким вона була вчора ввечері?
Жінка мовчала.
— Не хочете відповідати? О’кей! Тоді розкажіть мені дещо про 

вашу дочку. Чи була вона розбещена? Чи липла до білих хлопців? Б’юсь 
об заклад — вона підгулювала. Мабуть, її не можна було втримати? 
Так? — Обличчя в нього розчервонілося.— Правду я кажу?

Жінка мовчала. Вона сиділа, обхопивши голову кістлявими ру
ками, похитуючись із боку в бік. Відповідати? Навіщо! Адже цьому 
поліцейському до всього байдуже, його запитання свідчать про те, що 
в нього немає й крихти жалю чи співчуття до її горя. її маленька Заза 
була зовсім не така, як він каже. Але вона — мертва. А цей здоро- 
вань-поліцейський хоче, щоб вона, мати, казала щось таке, чого не 
було й не могло бути. її серце краялося тим, що вона вже ніколи 
не побачить своєї дівчинки. А цей чоловік вимагав од неї відповідей 
на безглузді запитання, цей незваний гість, навіть гірше — ворог. Усе 
своє життя вона боялася уніформи кольору хакі й того лиха, яке хо
дить у парі з цією уніформою...

Сержант Девіс різко згорнув нотатника, підвівся й холодно сказав:
— Бачу, ви не схильні відповідати доброхіть. Я можу змусити 

вас, ви знаєте. Можу вирядити вас у місію.— Вона мовчала. Він пе
рейшов кімнату і в дверях обернувся.— До речі, лікар уже зробив 
розтин, і ви можете забрати тіло. Раджу з цим поквапитися. Бо спе
ка... Треба якомога швидше закидати його землею, щоб не виникло 
загрози для здоров’я інших...

Девіс вийшов з приміщення. Кляті чорношкірі! Вони позбавлені 
почуттів! Геть позбавлені! А він сподівався, що ця жінка йому до
поможе...

Досить було Джекі натрапити на слід — і він ішов по ньому не 
зупиняючись. Коли Девіс його наздогнав, чорний детектив уже на
певне знав, що сталося, коли сталося і як сталося.

Джекі сидів на камені й курив цигарку, скручену з пожовклого 
паперу та пресованого тютюну.

— Ну, що ти знайшов?
Джекі став навколішки й вирівняв долонею латочку піщаного 

грунту.
— Дівчина вийти з дому ось тут і приходити до річки ось тут,— 

він накреслив її шлях указівним пальцем.— Хлопець приходити до 
річки ось тут. Хлопець і дівчина приходити сюди побавитися—двічі, 
може, тричі — отут, потім піти біля городу — ось тут. Дівчина полізти 
під огорожу, і її вбити з рушниці. Хлопець побігти сюди, спати, про
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кинутись і закр.пати щось тут. Другий хлопець узяти дівчину і покласти 
її бідя дому ось тут.— Джекі глянув знизу вгору на Девіса й усміх
нувся.— Біла людина дурна: лишати багато слідів.

— Ти кажеш, був другий хлопець? Котрий із них стріляв?
Джекі знизав плечима і почухав широкий плаский ніс великим

пальцем.
— Ніхто не стріляти дівчину. Стріляти рушниця. Дівчина зачепити 

ногою дріт — рушниця стріляти, і все кінчати!
Хай тобі бісі Як усе просто й зрозуміло! Антоніо Таска, чортів 

бевзь, понаставляв рушниць довкола свого городу. Ну, хай начувається! 
Навмисне вбивство — це щонайменше. Добре, що не білу людину спо- 
пав... А той другий поганець? Хай-но тільки його спіймаю!..

— А де він закопав щось?
Джекі підвів Девіса до поваленого дерева й відкопав сукню та 

сандалі.
— Потім він піти туди.— Слідопит показав на бараки.— Слід загу

бити біля чоловіче житло. Хлопець бути босий.
Девіс замислився. Логічно, нічого не скажеш. У них було тут по

бачення, вони зробили своє діло, і він проводив її додому. По дорозі 
надумали вирвати городини. Дівчина полізла в город Антоніо. Бах! 
Рушниця, наставлена в пастці, вистрілила. Хлопець злякався й дав 
драла. Тут з’являється Антоніо, знаходить тіло і, щоб заплутати сліди, 
підкидає його до Майнового порогу. Отже, треба передусім розколоти 
Антоніо, потім знайти хлопця — і справі кінець. Усе в’яжеться чудово. 
1 все — на користь йому, Брайенові Августусу Девісу...

Антоніо Таска не спав майже всю ніч і встав удосвіта. Хоч він 
і справді був причинний (ще й страждав на галюцинації), але розумів, 
яка небезпека йому загрожує. Отож, щоб знищити сліди, він одніс 
Зазу до порога її хати. Потім заховав рушницю, згріб просякнуту 
кров’ю землю з того місця, де лежала застрелена дівчина, а сам заліз 
у сховок, з якого вже й побачив Джекі.

Коли чорний слідопит переліз через огорожу, Антоніо відчув: не
безпека зовсім близько. Але не злякався. Був певен, що пошиє їх у 
дурні, так само, як під час війни пошив у дурні німців. Він просто утече 
в гори, як зробив це у 1943 році. Тоді його не знайшли, не знайдуть 
і тепер.

Гарячий смерч танцював у повітрі, летів над улоговиною, над па
горбами. Дивлячись на нього, Антоніо перенісся думками на батьків
щину. Манджон-Каньйон ураз став Капуєю — селом у Центральній 
Італії, Буджері-Рівер — річкою Вольтурно, пагорби — Апеннінами, всю
дихід з білим написом «Поліція» — бронемашиною чотирнадцятого 
німецького Танкового корпусу, а він, старий Антоніо Таска — молодим 
партизаном. Ось він пригнувся і мчить до своєї схованки в кущах. 
Фашистам його не спіймати! Він хитрий: має торбу, в якій, крім цукру, 
лежать кілька пакетів кукурудзяної каші, кілька бляшанок молока, 
кілька цибулин і шмат твердого, як камінь, сиру. Через одне плече 
в нього висить саморобний патронташ з патронами, через друге — до
бута зі схованки стара, проте добре змащена рушниця, а за поясом — 
мисливський ніж із широким лезом. Про воду нема чого турбуватися: 
адже талі сніги живлять численні гірські струмки, що дзюркотять у по
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рослих мохом' ущелинах. Він сховається у горах гак, що його не знай* 
дуть!

Молодий Антоніо стежив за розвідницькою машиною, що їхала 
висхлим річищем. Потім вийшов з криївки і подався вгору по крутій, 
скелястій дорозі порятунку, заздалегідь продуманій і перевіреній. На 
вершині гори він зупинився, щоб віддихатись і кинути останній погляд 
на свою халупу. Вороги — вже біля воріт його садиби, по той бік яких 
скакали й шаліли собаки. Що ж, вони затримають ворогів ще на кіль
ка дорогоцінних хвилин...

Зупинивши машину під ворітьми Антоніо, Девіс одразу здогадався, 
що той утік. Він не помітив нічого такого, що підтверджувало б його 
здогад, але інстинктивно не відчув небезпеки. Отже, Антоніо втік.

Разом із Джекі Девіс підійшов до воріт, замкнених на ланцюг 
і замок. Перешкода не така вже й серйозна, а все-таки краще ввійти 
у відчинені ворота. Тому він повернувся до машини і з ящика для 
інструменту вийняв гострозубці.

— Собаки, босе! — вигукнув Джекі.
Собаки гавкали й люто гарчали за ворітьми. Він їх знав — то 

були покручі вовкодава й дінго. Джекі заходився жбурляти в них 
камінням, щоб одігнати від воріт.

— Відійди, Джекі! — наказав Девіс, дістаючи зі шкіряного чохла, 
пристебнутого позаду сидіння, «Вінчестер-32» і заряджаючи його. По
тім виліз на капот всюдихода і прицілився. Три постріли через огоро
ж у— і собаки попадали на землю. Вітер легенько ворушив на них 
шерсть; з пащек точилися тоненькі струмочки крові. Ікла були ви
щирені.

Джекі взяв гострозубці й відкусив замок. Ворота відчинилися, і 
він пройшов у них. Копнув ногою собак. Усі три були мертві.

Джекі знав, що таке собаки, навчені загризати людей, рвати їх 
на шматки. На його ногах лишилися глибокі сліди, які й досі боліли 
холодними ранніми світанками: їх залишив собака. Вівчарський соба
ка... Це було замолоду, але він пам’ятав усе й сьогодні. Суховій тоді 
винищив і вигнав усю дичину з мисливських угідь його племені. Влас
не, те, що лишилося після того, як біла людина перестріляла і сплюнд
рувала на його землі все живе. Навіть його братів.

Голод, розпач і страх, що дружина й діти помруть, погнали його 
на злочин. Тихої темної ночі він підкрався до отари, в якій було п’ять 
сотень овець, натомлених після цілого дня дороги. Він хотів узяти тіль
ки одну. Тільки одну — щоб сім’я не сконала з голоду... його рука, 
що кидала списа, була вправна і дужа. Вівця впала не бекнувши. 
Нічого не помітив і вівчар, але собака взяв слід і порвав невдаху, 
його спіймали й посадили на рік до тюрми. Рік... Дванадцять міся
ців... Це довгий строк. Людина може повернутися через дванадцять 
місяців — а вдома все змінилося. Дружина знайшла іншого, діти по
вмирали, в одноплемінників забрали землю й загнали їх у підневільні 
резервації, де чоловіки за кілька шилінгів у тиждень доглядають худобу, 
а жінки працюють на білу господиню. Ім’я людини щезло з людських 
вуст, мовби вона померла. її стали називати прізвиськом, яке легше 
запам’ятати білому босу. За дванадцять місяців людина може перетво
ритися на ніщо.
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Девіс зайшов у халупу Антоніо, тримаючи в правій руці вінче
стер. Він знав, ба навіть був певен: італієць утік. Утік у гори; там він 
буде якийсь час ховатися, доки голод, спрага або божевілля здолають 
його. Отже, що краще — піти по його сліду чи почекати природного 
розвитку подій? Про це Девіс поки що не думав. Треба спершу зібрати 
всі відомості, потрібні для обгрунтування справи. Таска почекає. В ньо
го немає шансів на виграш. Хай собі сидить у горах, це все одно, шо 
сидіти під надійною охороною в порт-гедлендській тюрмі поряд з полі
цейським управлінням.

Сержант заходився переглядати майно втікача.
Потім Джекі провів його до огорожі з західного боку й показав 

розриту землю: тут проповзла дівчина. Показав також місце, де на 
неї чекав хлопець. О, якби швидше знайти і його — хлопця, що стояв 
і чекав на маленьку чорну дівчину, а потім дременув, кинувши її на
призволяще. Слабкодухий ошуканецьі

Далі сліди вели на баштан. Девіс присів навпочіпки і зблизька об
дивився місце злочину. Знайшов два кілки, до яких, певно, був при
лаштований дріт-пастка. Знайшов місце, де впала дівчина. Взяв для 
аналізу землю. Обійшовши баштан, зібрав часточки шкіри, кісток, 
м’яса і ще всякої всячини. Порахував — таких «речових доказів» було 
вісімдесят три. Записав усе в блокнот, не знехтувавши жодною де
таллю.

Потім вони повернулися до халупи Антоніо і ще раз пройшли по 
слідах, що вели від неї до місця злочину, а звідти — до огорожі. Джекі 
звернув увагу Девіса на глибину і кут слідів від підошов: це означало, 
що особа, яка тут ішла, несла на собі щось важке. Через огорожу сліди 
привели до будинку Махоні й там обірвалися. Та це вже не турбувало 
Девіса. Він знав: Таска в його руках. Він має досить доказів, щоб 
засудити італійця. Звичайно, потрібне ще зізнання. Але буде й зізнан
ня. якшо Антоніо візьмуть живим.

Залишається одне: знайти негідника, що був з дівчиною, коли її 
вбило. Він потрібен як додатковий доказ, що заб’є останній цвях у тру
ну Антоніо. Водночас можна буде домогтися окремого рішення суду 
щодо того паскудника...

Девіс ще раз переглянув свої записи і звернувся до Джекі:
— Той хлопець, що розважався з дівчиною — який він із себе?
— Молодий, високий. Не дуже важкий. Худий, як змія. Можливо, 

із збитими ногами.
— Поранений?
— Ні. Він ішов босий і позбивав ноги. Часом він дибав отак.
Джекі став на пруг підошов і подибав кульгаючи.
Девіс пошкріб підборіддя. О’кей. Цього досить. Він шукатиме біло

го хлопця, високого, худого, із збитими ногами. Певно, він живе в одно
му з бараків. І зараз, мабуть, ковтає з переляку дрижаки...

Девіс згадав сьогоднішній ранок у їдальні. Робітники заходили, 
снідали й виходили. Хто з них міг би його зацікавити? У Девіса була 
чудова пам’ять на обличчя. Які в них були обличчя? Ні, обличчя тут 
не важливі. Потрібні постаті й ноги. Почнемо спочатку. Увага, ДевісеІ 
Хто снідав у їдальні? Переважно італійці. Кляті макаронники! Вони 
всі як один коротуни, а ноги в них зашкарублі, мов шкіра старих чобіт. 
Т ой  — не італієць. То хто ж він? Гофман? Ні! Гофман ненавидить 
жінок, надто аборигенок. Це, далебі, його плюс. Отже, не Гофман...
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Високий хлопець, що с т о я р  у чергу до кип’ятильника, а потім сів за стіл 
поруч із Гофманом? Він був явно розгублений, і йшов якоюсь непри
родною ходою. Ну-бо, сучий сину, пройдися ще раз... До кип’ятильника* 
а звідти до столу. Повільніше, поганцю, не квапся.. Ноги, хода... Так, 
голубе, в тебе болять ноги... А що як я помиляюся? Побачимо. Отже, 
початок е. Тепер — обличчя... Так... Хлопчисько, шмаркач. Прізвище? 
Довідаюся. Ну, хлопчику, готуйся до зустрічі. Зі мною!

Девіссві кортіло засміятись, але він стримався — не хотів виказу
вати свою радість перед помічником.

— Джекі, лізь у машину й чекай.
У цю мить він побачив Майка Махоні. Той перевальцем ішов до 

своєї садиби. Що ж, побалакаємо ще з ним...
І Девіс попрямував назустріч Майнові.

14
Стюарт рухався вперед тільки тому, що знав: 

слідом за ним ідуть Хеппі та Джої. Досі він мав себе за дужого 
хлопця, але тепер пересвідчився, що зовсім не тренований, навіть для 
того, щоб ходити зігнувшись. За кілька хвилин він геть знесилів і сів 
долі, хоч йому було соромно перед товаришами. А тут іше каска... 
Вона давила на голову, на шию; ліхтар сповзав на очі, на перенісся. 
Горів погано — то гаснув, то знов загорявся. Мабуть, роз’єдналися 
якісь контакти.

Підійшов Хеппі й сів біля нього.
— Щось негаразд?
— Клятий ліхтар. Блимає та блимає. Краще йди попереду ти. Бо 

я ще заведу кудись не туди.
Правду кажучи, Стюарт боявся, що вже заблукав. Біс його розбе

ре, кудою тут іти...
Хеппі зняв каску й посвітив по забою. Світло пробивало темряву 

лише на кілька метрів.
— Щоб не заблукати, дивись на труби повітряпроводу.— Хеппі 

різким жестом показав на стіну.— Вони завжди виведуть тебе — чи 
вглиб, чи нагору.

— Гей, волоцюги, швидше! Ви в мене не одні! — Голос Гофра зву
чав глухо, мовби з бочки або з-за кам’яної стіни.

— Він там, за поворотом,— сказав Хеппі, і промінь від його ліхта
ря захитався, затанцював, виводячи химерні візерунки.

Вони рушили. Хеппі — перший; за ним — Стюарт; останній — Джої* 
що йшов якоюсь кумедною ходою, майже навприсядки.

Гофр пильно оглянув забій і заходився перевіряти шпури, штрика
ючи трамбівкою в кожен із них, вимірюючи в такий спосіб їхню глиби
ну та кут нахилу до стіни штреку. Що далі він ішов, то дужче злостився 
й лютіше лаявся. «Кляті-сучої-матері-макаронники!» — почув Хеппі* 
коли він вивернувся з-за рогу.

Робоча зона була довга й низька, така сама заввишки, як і вироб
ка, по якій вони йшли. Але тут, на додачу до всього, з трьох боків 
нависала невироблена скеля, яка, здавалося, так і тисла на них. Мет
рів із десять завгрубшки буде, прикинув Стюарт.
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Гофр без упину лаявся. Стюарт не знав, що його розлютило, але 
здогадувався: мабуть, бригада, яка працювала тут у нічну зміну, 
зробила щось не так. І хоч який він був знесилений, не міг не усміх
нутися, дивлячись на майстра. Гофр скидався на шимпанзе. Таких 
шимпанзе Стюарт бачив у тих дешевих, примітивних фільмах, які часто 
показували по телевізору два-три роки тому. Лаючись у батька-матір, 
Гофр вимахував своїми мавпячими руками й присідав так, що мало 
не човгав задом по землі.

— Ти диви, як розійшовся, паскудник! — зловтішно мовив Хеппі. 
Стюарт злякано озирнувся — чи не чує Гофр. Хто знає, на що здат
ний той навіженець. Проте Гофр нічого не почув. Він знов заходився 
переглядати шпури,, ще ретельніше й прискіпливіше, роблячи проти 
деяких позначки грудкою вапняку. Потім глянув на Стюарта, і той за
жмурився — світло ліхтаря вдарило просто в очі.

— Ходи сюди! І ви ходіть! Зараз я навчатиму вас гірничої справи. 
Ге, що ви бачите перед собою — справжнє неподобство. Оце так не 
т р е б а  бурити забій.— Стюарт нічого не бачив, бо Гофр сліпив його 
своїм ліхтарем.— Застерігаю: будьте уважні, бо я повторювати те, що 
розказав, не буду.

Боже! Він говорить точнісінько, як Прю Неш! («Будьтеуважнібо- 
ярозкажутількираз», — усі свої уроки вона починала з цього поєднання 
наказу й перестороги... «Вас будуть екзаменувати з тієї інформації, 
яку я вам даю! Отож слухайте, щоб не завалитися!») Після цього він 
починав думати про дівчат, про футбол, про саму Прю Неш, про що 
завгодно — аби тільки не чути того, чого вона намагалась його на
вчити.

Стюарт схаменувся і став слухати Гофра. Але нічого не міг уторо
пати. Джої сидів, роззявивши рота й не зводячи очей з майстра. Вид
но — він також нічого не розумів. Один тільки Хеппі дивився знуджено, 
бо все знав. Отже, фактично містер Кривавий Гофр марнував час.

Тим часом майстер закінчив свою лекцію — щось про те, аби шпу
ри були по вісімнадцять дюймів завглибшки — чи по тридцять шість? — 
і на відстані тридцяти шести дюймів один від одного.

Але як у лиха виміряти шось у глибині суцільної скелі?.. Таки 
треба було слухати уважніше... Гофр знов повів їх до забою і щось 
показав. Тоненькі прожилки азбесту. Ну то й що? Стюарт не розумів, 
навіщо він це робить. Жара, задуха, брак кисню навіювали дрімоту. 
Він мало не закуняв. Потім думки його знову понесло за течією. 
«Заза. Чи винюшив щось поліцейський?—Раптом він відчув себе в теплі 
й безпеці.— Не так уже й погано під землею, якщо не рахувати спуску, 
спершу на електровозі, а потім у вагонетці для руди. Решта о’кей, май
же приємно, якщо звикнути до жари». Цього разу Стюарт по-справж
ньому заснув. Настала ніч, і він опинився десь далеко, де ніколи не 
бував. Назустріч йому йшла дівчина, гола, з серпанковою хустинкою 
на шиї. Він намагався роздивитись її обличчя, але воно розпливалося. 
Він ніби знав, що це Заза. Тільки коси в неї інакші. Каштанові, як 
у Прю Неш. І довгі. Він бачив перед собою Прю Неш, але знав: це 
Заза. Вона щось йому казала, щось важливе, але він не міг розчути. 
Ага, вона хоче, щоб він обернувся. Підійшла близенько й труснула за 
плече.

— Спати будеш удома!
Стюарт прокинувся. То Гофр торгав його за плече!
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— Іди до платформи й тягни сюди бурову машину, штангу та
кронштейн! '

— Я йому допоможу! — мовив Хеппі.— Сам він не донесе за один
раз. 1

— Він зробить те, що я йому наказав! — Гофр тицьнув Стюарта 
кулаком під ребра.— Ворушися, задрипанцю! Щоб був тут через десять 
хвилин!

Стюарт позирнув на Хеппі. Він не мав ніякого уявлення про те, що 
йому наказано зробити. Що принести? Звідки? Гофр сказав «плат
форма»... Про що йдеться? Він не наважився спитати в Гофра. Глянув 
на Хеппі, але той чи не схотів, чи не зміг відповісти. Зараз Гофр знов 
загорлає, тож краще не гаяти часу... Либонь, там, де вони розванта
жувалися, знайдеться хтось і покаже ту бурову машину, штангу та 
кронштейн. Насунувши на чоло каску, Стюарт подався по виробці 
за ходом повітряпроводу. Труби були по шість метрів завдовжки; 
в місцях стикування з них посвистувало повітря. То добре — можна 
орієнтуватися і на око, і на слух. Що далі просувався Стюарт, то від
чутніший був подув прохолодного повітря. Певно, в шахтному стволі 
і в місці, де їм доведеться працювати, зовсім різні температури. Помалу 
він звикав рухатися зігнувшись. Виявляється, не так уже це й незруч* 
но. Треба тільки не дуже нахиляти голову — тоді каска амортизувати- 
ме удари об нерівну стелю...

Раптом попереду зблиснуло світло. Воно пробивалося з поверхні 
на виході. Стюарт здивувався; йому здавалося, ніби вихід — багато 
далі. Отже, він подолав усю відстань без перепочинку! Стюарт привітав 
себе з цим досягненням, проте, коли намацав ногами щабель драбини, 
то не міг розігнутися. Спина нестерпно боліла. Щоб не скотитися вниз, 
він нахилився, силкуючись, полегшити напругу на хребет.

Трохи перепочивши, невпевнено озирнувся. Поблизу нікого не було. 
Стюарт глянув в інший бік. Низка вогнів зникала за рогом; звідти 
долинав далекий гуркіт, схожий на звук ударного інструмента — ма
буть, то бурильний молоток. Треба піти на звук — там, звичайно, 
є люди. Але слід поспішати. Гофр сказав, щоб він повернувся через 
десять хвилин, а вже минуло не менше, п’яти. Стюарт підтюпцем побіг 
між рейками, чіпляючись за шпали важкими черевиками.

Відрядивши Стюарта, Гофр знову вдався до пояснень. Він знав, 
що нічого не втовкмачить цим тупакам, але це його й не бентежило. 
З новачками завжди так. Сидять, пороззявлявши роти, дивляться як 
недоумкуваті. Говориш — мов до стіни. Гофр завжди дратувався з того, 
що вони такі нетямущі. Зганяв злість кулаками. Це не прискорювало 
науку, але примушувало їх бути уважнішими. Кінець кінцем, повторю
вання довчить, але головне треба упхати в їхні довбешки відразу. А що 
головне? Як вирахувати нахил буріння. Як визначити послідовність ви
тримок для детонаторів. Як налагодити бурильну машину. Скільки 
брати вибухівки. Основи техніки безпеки... Це єдине, до чого вони ви
являють інтерес. Далі: як працювати на скрепері. Як доглядати пові
тропровід тощо. Засвоївши це, вони, звичайно, ще не ставали буриль
никами, але все-таки могли вже працювати на певному робочому місці.

— Врубові шпури висаджуються першими. — Трамбівкою Гофр 
указав на них.— Ось вони — врубові шпури. їх завжди бурять з одна
ковим нахилом, щільно один до одного або за кілька дюймів один від 
одного. Цей спосіб буріння називається клиновидним. Тому що розта
шування шпурів нагадує обриси клина...
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Гофр не доказав, бо його урвав Хеппі, якому набридло сидіти 
й слухати те, шо він давно знав. До того ж хотілося збити пиху з цього 
чванька.

— Цей спосіб називається кущовим бурінням,— проказав він не
дбало.

— Ти мене виправляєш? — вигукнув Гофр. Обличчя його стало 
буряковим.— Ти хочеш сказати, що я не знаю своєї справи? Вважаєш 
себе великим спецом? То, може, станеш на моє місце?

Він тицьнув трамбівкою Хеппі в груди. Той вирвав трамбівку 
з Гофрових рук.

— Обережніше, поганцю! Бо потягну тебе оцим по голові!
Гофр пильно глянув на Хеппі, міркуючи, чи прийняти виклик. 

Власне, сили рівні, прикинув він, якщо не застосовувати недозволеного 
прийому. Проте зараз він не хотів робити чогось такого, що могло 
відштовхнути Джої... Пройдисвіт! Небезпечний супротивник... Ні, місте
ре Гофмане, я вас знешкоджу раніше, ніж ви зайдете у змову з робіт
никами.

Гофр силувано усміхнувся.
— Удаєш із себе героя?
Хеппі здалося, що його верх.
— Я приїхав сюди не для того, щоб мене напихали нісенітницями. 

Якщо ти можеш навчити мене чогось нового, я охоче тебе вислухаю. 
Але навряд, чи ти скажеш мені щось варте уваги. Мене цікавить 
контракт. Вигідний контракт. Я хочу добре заробити й податися звідси 
геть. Більше мене ніщо не цікавить. А через тебе я марную час.

Хеппі замовк, чекаючи Гофрової реакції.
— Он як! Ти хочеш контракт. Умить. Візьми й подай.— Гофр 

клацнув пальцями.— І максимальних розцінок, так?
— Байдуже яких. Аби справедливих.
Гофр примружив очі. А що коли цей розумник спіймається 

на гачок?
— Є вільний забій. Але, по-моєму, він надто важкий для тебе. 

Туди потрібен досвідчений бурильник...
— Я беру цей забій,— спогорда мовив Хеппі.
— ...і не боягуз.
— За це не турбуйся. Я впораюся. Скільки за ярд?
— Два долари сімдесят п’ять. Але тобі доведеться працювати са

мому.— Гофр позирнув лукаво.— Мені не треба, щоб там тупцялися 
недолугі новачки. Якщо ти певен, що впораєшся, забій твій. Але кажу 
ше раз: працюватимеш сам.

— Згода. Коли починати?
Хеппі зметикував, що Гофр хоче накинути йому забій, від якого 

вранці відмовилися два італійці. Але що йому до того! Він був певен 
себе. До того ж йому завжди подобалося працювати без напарників. 
Тоді він обирав потрібний темп, не побоюючись, що хтось зведе нані
вець зусилля, яких він доклав, аби зробити норму. Що ж до Стюарта, 
то він не наймався до нього в няньки. Хлопчиську не щастить, дуже 
не щастить, але ж він, Хеппі, в цьому не винен...

— Заступиш на зміну, тільки-но я поставлю до роботи цих двох. 
Мабуть, відразу після другого сніданку,— сказав Гофр і додав у дум
ці: «Ось і запроторю я тебе, сучий сину, на двадцять третій горизонт; 
і якщо ти не скрутиш там собі в’язів, я буду вельми здивований...»
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Тунель, яким біг Стюарт, звузився й понижчав. Згинатися, що
правда, не доводилось, але голову він нахиляв. Шум із кожним кроком 
гучнішав. Нарешті Стюарт побачив дерев’яний жолоб для спуску 
руди, а поряд коротку висхідну виробку. Стюарт виліз по драбині на
гору й опинився у забої. Виробку, очевидно, розпочали недавно, бо 
всього за кілька метрів уже була робоча зона. Тут були люди — не
виразні. мовби оповиті парою постаті. Коли Стюарт підійшов ближче, 
він побачив, що то не пара, а дрібнесенький кам’яний пил, що застилав 
усе довкола. Гуркіт був оглушливий: різкі вибухи ударного свердла 
вторували пронизливому вищанню сталевого бура, що вгризався в по
роду. Стюарт навпомацки пробирався вперед. Двоє чоловіків помітили 
його тільки тоді, коли він торкнув одного з них за плече. Чоловік озир
нувся, вимкнув бурову машину, зняв каску й витер обличчя засмаль
цьованою ганчіркою. Стюарт упізнав Сальваторе, який частував його 
вчора граппою. *

— Хо-хо, та це Стюарт! Як справи, друже? Що ти тут робиш? — 
Він плеснув Стюарта по плечу.— Може, прийшов по граппу?

Стюарт знехотя засміявся.
— Та ні! Дуже тобі вдячний.
— Тобі бракує практики. Твій приятель Хеппі — ото молодець! 

Ми вже всі повпивалися, а йому байдуже — глушить і глушить граппу, 
віскі, пиво. Усе підряд.

Сальваторе був не від того, щоб погомоніти, але Стюарт його 
спинив.

— Сале, будь ласка, зроби мені послугу. Розумієш, майстер зага
дав мені щось принести, а я не знаю що й де його шукати,— сказав 
знічено.

Сальваторе засміявся.
— Не турбуйся. Я тобі допоможу.
Він мовив щось по-італійському до свого напарника і подав Стюар- 

тові знак іти за ним. Вони спустилися через виробку в тунель, про
минули вхід до робочої зони Стюарта й подалися до головного ствола. 
Там Сальваторе показав на розібрану бурову машину, накриту мішко
виною.

— Ось твоя машина. Тобі самому доручили її принести? — Стюарт 
кивнув. — Вона заважка для одного. Проте не хвилюйся. Я тобі допо
можу.

Сальваторе був худий і не дуже високий, зате жилавий, і Стюарт 
щиро здивувався, коли він спритно завдав машину собі на одне плече, 
а решту залізяччя — на друге. Стюартові випало нести тільки коротку 
сталеву штангу та дробильний молоток. Йому було ніяково, що іта
лієць робить його роботу, і водночас він відчував до нього вдячність. 
Холи вони добулися до виробки, Сальваторе поклав механізми на зем
лю й прихилився до стіни.

— Я піднімуся, а ти прив’яжеш це до канату, і ми витягнемо все 
нагору.

Він смикнув за кінець каната, що звисав біля драбини, і, махнув
ши рукою, щез у темряві.

Стюарт не дуже знався на в’язанні вузлів, але йому все-таки по
щастило міцно прив’язати машину до каната, і вона поповзла вгору. 
Тепер Стюарт уже знав, який вигляд має машина, що її загадав при
нести Гофр. А тут іще випала нагода роздивитися й окремі механізми. 
Він уже починав розуміти, що до чого.
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Канат знову опустився, Стюарт прив’язав штангу та кронштейн 
і послав їх угору. Потім з двома невеличкими інструментами сам поліз 
драбиною вгору. Сальваторе сидів і скручував цигарку.

— Все о’кей? — Він простяг Стюартові бляшанку з тютюном.
— Дуже тобі вдячний. Сам би я не впорався... Ні, я не курю, чи 

ти забув?
— Гаразд, приятелю. Ще в чомусь допомогти тобі?
— Ні. Тепер я вже сам. Ти й так мені дуже допоміг.
Стюарт мусив признатися в думці, що не хоче, аби Сальваторе 

попався на очі Гофрові. Хай той думає, ніби Стюарт сам спромігся 
виконати завдання...

— йди, СалеІ А то Гофр, гляди, вийде мене шукати і розсердиться, 
якщо тебе побачить.

— Гофр — твій бос? — Стюарт кивнув.— Поганий він чоловік. 
Дуже поганий. Справжній мерзотник. — Італієць сплюнув. — (О’кей. 
Я піду, поки він не зняв бучу. Як буде ще потрібна допомога, приходь 
до Сальваторе.

Стюарі заходився перетягувати важкі й незграбні механізми до 
забою. Правду сказав Хеппі— це робота на двох. Або на дві ходки. 
Але на дві ходки немає часу. Він притягне все за одну ходку, хоч лусне.

Через тісняву довелося тягти два головні механізми по одному. 
Стюарт придумав систему своєрідної гри на витривалість: спершу 
шпурляв якомога далі перед себе дробильний молоток, потім, перече
кавши хвилинку, поки відпочинуть руки й ноги, кидав решту. Тоді, 
зціпивши зуби, хапався за механізм і, зігнувшись у три погибелі, смн 
кався вперед. Раз він у такий спосіб загубив молоток і хвилин п’ять 
згаяв на пошуки; двічі падав, позбивавши лікті й коліна об гостре 
каміння. Нарешті мокрий від поту, обминув цілик і побачив світло 
трьох ліхтарів. Не думаючи, що може когось ударити, востаннє кинув 
уперед молоток і не зупинявся доти, аж поки звалив машину, штангу 
й кронштейн до Гофрових ніг.

— Це те, що ви просили?
Гофр злостиво блимнув на нього.
— Шмаркатий вилупкуі Я сказав — десять хвилин, а ти монявся 

чи не півгодини! Коли ти такий спритний, то повертайся до платформи 
й принеси бури, а ми тим часом змонтуємо установку. Мені треба по 
вісім бурів кожного типу І не гайся! Я хочу висадити цей забій 
сьогодні 1

Стюарі ледве дихав, голова в нього паморочилася. Хіба стане 
в нього снаги ще на дві ходки? Чому Гофр не пошле ще когось, якщо 
хоче сьогодні закінчити роботу?

Джої, певно, теж про це подумав, бо раптом обізвався:
— Може, містере Гофр, нам гуртом принести все оте? — Він не 

вловив зловтіхи в Гофровому голосі й намагався подати ділову пора* 
ду.— Так буде швидше.

— Ти потрібен мені тут, щоб освоїти машину! Адже ти хочеш 
стати бурильником? То мусиш вивчати техніку. Важку роботу хай 
роблять ті, кому треба звикати до неї,— Гофр звертався до Джої, 
а дивився на Стюарта.

— Он які То я тут — козел відпущення? — обурено вигукнув 
Стюарт.

Виходить, Гофр хоче його зламати, зігнути в баранячий ріг. Джої 
цього не розуміє, надто ще молодий і наївний. Але Хеппі... Хіба Хеп-
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пі — не його спільник? Стюарт скоса позирнув на приятеля. Той мов
чав, як води в рот набравши, і дивився вбік.

Гофр помітив Стюартів погляд.
— Нема чого витріщатися на ГофманаІ Підтримки ти в нього 

не дістанеш.— Так, Гофмане? — Хеппі глянув збентежено, але нічого 
не сказав.— У твого друга свій клопіт,— з притиском мовив Гофр.— Він 
має власний контракт.

«Говори, говори, мерзотнику! Нікчемний заморський мерзотни
ку... — Хеппі, зовні байдужий, не тямився з гніву. — Ще і його вплутує! 
Хлопчисько повинен учитися, повинен сам дбати про себе. Цей шмар
кач думає, ніби Хеппі щоразу допомагатиме йому вибиратися з халепи. 
Ні, Хеппі воліє бути сам. Поставишся до людини по-товариському, 
а вона вже вважає, ніби твій обов’язок — клопотатися її справами. Ти 
до людини ставишся як до рідної — а вона тебе ошукує. Як ота сучка 
в Перті. Він тоді був при грошах. Закрутила йому голову, а сама тим 
часом злигалася зі своїм колишнім чоловіком. Власне, не чоловіком, 
а бахуром, з яким раніше жила. І що вийшло? Видурила грошики 
й кудись дременула з коханцем. А він залишився без копійки, та ще й 
з трипером на додачу. Як він лютував! А цей хлопчисько ще й місця 
в Манджон-Каньйоні не нагрів, а вже вплутався в історію. І через що? 
Через першу-ліпшу спідницю... Ще й сподівається — це й сліпому вид
но,— ніби Хеппі за нього заступиться перед Гофром. Дзуськи!

Не треба було брати Стюарта в напарники. Відразу можна було 
здогадатися, що нічого путнього з цього не вийде. Хлопець надто не
досвідчений і розбещений. При першій нагоді знову поженеться за 
якоюсь спідницею, а запахне смаленим, чекатиме, що Хеппі виручить 
його з біди»...

Хеппі крадькома позирнув на Стюарта. На мить їхні погляди зуст
рілися. Що ж, одвертайся, подумав Стюарт. Так, мабуть, завжди буває 
на цьому світі. Дуже вдячний тобі, друзяко!

Він звівся на ноги і, зігнувшись, почвалав униз по забою очисної 
виїмки.

1 5

Правду кажуть, що одна біда другу біду тяг
не, думав Майк Махоні, йдучи з їдальні додому. І це тобі на старість, 
коли вже немає ні колишньої сили, ні впевненості в собі... Побачивши 
біля садиби сержанта Девіса, він стишив ходу і, ніби засоромившися, 
з винуватим виразом обличчя, сунув у кишеню фартуха два конверти, 
цупкі конверти зі зворотньою адресою Компанії в Перті. В конвертах 
були два однакові за змістом офіційні повідомлення, тільки прізвища 
адресатів різні. Одне прізвище його, друге — дружини.

Проти звички, Майк ішов похнюпившись, але під ноги не дивився. 
Він ходив цією дорогою вже хтозна-відколи, по шість разів на день, 
і сім днів на тиждень. Ходив обачно, бо якось натрапив на здоровенну 
сіро-коричневу гадюку, що вигрівалася на сонці. Та сьогодні йому було 
байдуже до гадюк. Він так змучився, що не мав сили навіть витерти 
рясний піт з чола, що заливав йому очі. Старість — не радість. Замоло
ду, коли був дужий і веселий, здавалося, все йому до снаги. Він не
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боявся злигоднів, точніше, нехтував ними, доводячи в такий спосіб 
паркам і богам, що він — сам творець своєї долі і може жити, як йому 
заманеться, відчиняти чи зачиняти будь-які двері, заходити в них 
і виходити, чи навіть вилітати з них, мов корок із пляшки. А тепер, 
виходить, що парки й боги таки всемогутні; вони лиш очікують слуш
ної миті, щоб сказати: «Бачиш, ти гадав, що смієшся з нас. А насправ
ді сміявся із себе і своїх учинків. Ми виграли, як кінець кінцем вигра
вали завжди. А що ти повстав проти нас, то кара тобі буде набагато 
тяжча!»

Майк і досі був під враженням ранкової розмови з Девісом. Два
дцять, десять, навіть п’ять років тому він і десяти секунд не терпів би 
його брудних натяків та образ. Затопив би в пику — і по всьому! За отих 
«чорношкірих», «дикунів», «чорнопиких волоцюг» і «череванів»...

Порівнявшись з Девісом, Майк неохоче зупинився і чекав, поки 
той до нього обізветься.

— Я визнав за краще сказати тобі особисто: можеш закопати 
свою дочку хоч зараз. Тіло нам більше не потрібне.-- Девіс пильно ди
вився на Майка, чекаючи, що той скаже. Але Майк мовчав. Тоді Девіс 
вирішив ужалити болючіше.

— Я подумав, що краще сказати тобі особисто. З твоєю жінкою 
я вже говорив. Але ти ж знаєш цих чорношкірих... Спробуй їм що- 
небудь утовкмачити...

— Чого ти хочеш, Девісе? Спровокувати мене на бійку?
— Я? На бійку? Схаменися! Я тільки назвав твою стару шкапу 

чорношкірою. Пробач, якщо це тобі дошкулило. А втім, як же мені її 
називати?

«Ці слова вже напевне діткнуть Майка до живого,— подумав Де
віс. — Гляди, ще кинеться на мене з кулаками»...

— Називай її місіс Махоні,— відповів Майк спокійно. Руки в нього 
трусилися, у грудях кололо, в роті пересохло. Але він умів володіти 
собою.— Якщо ти нічого більше не хочеш мені сказати, то я піду. 
В мене є справи.

Він спробував обійти Девіса. Той знизав плечима.
— Про мене.— Поліцейський уступився з дороги й почекав, поки 

Майк увійде в двері.— О, мало не забув! Я вже знаю, хто вбив твою 
маленьку повію.

Руки в Майка затремтіли ще дужче.
— Я знав, що ти негідник, що любиш потоптатися по людині, але 

не знав, що ти така тварюка.
Девіс усміхнувся.
— йолоп ти, Майку.— Він сягнув до кишені по нотатник. — Я зви

нувачую тебе в тому, що ти мене навмисне образив.
— Ти мене звинувачуєш? — Майк ступив до Девіса. В цю мить 

за його спиною з’явилася дружина і стала на порозі — маленька, пере
лякана жінка з посірілим і зморщеним від утоми та горя обличчям, 
у дешевій сукні, що висіла на ній, мов на кілку. Вона злегка повела 
рукою, мовби хотіла стримати чоловіка, і безпорадно її опустила.

— «...навмисне образив»,— дописав Девіс.— Наступного тижня 
одержиш дві судові повістки. Б’юсь об заклад — заробиш півроку.

— Дві повістки? — Майк підійшов так близько до Девіса, що від
чув запах лосьйону, яким сержант мастився після гоління. — Що ти ще 
хочеш мені пришити? Погрозу фізичною силою? Непристойну мову?
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А чого б тобі не звинуватити мене в тому, що я показав тобі голий 
зад?

— Нічого я тобі не шию. Ти назвав мене тварюкою. Цього досить 
для першого звинувачення.

— А для другого?
— Хіба я не сказав? Невже забув?.. Тебе звинувачують у нешлюб

ному співжитті з особою жіночої статі, яка перебуває під захистом 
Міністерства у справах аборигенів. Як я щойно зазначив, ти йолоп, 
Майку. Але ви, кляті волоцюги, завжди були такі. Якщо ти вже так 
кохаєш свою чорну підстилку, то чого не одружишся з нею?

Майк стояв приголомшений. Щелепа в нього відвисла.
— Тоді я тобі скажу — чого,— вів далі Девіс.— Ти соромишся. Ви 

не соромитеся спати з ними й плодити покручів, а коли непереливки, 
тікаєте в куші. Якби моя всля, я б вас усіх кастрував.— Він сунув 
у кишеню нотатник і поправив капелюха.— В кожному разі, тебе за
проторять у тюрму. Це я гарантую. А твою чорношкіру і двох твоїх 
байстрючок відпровадять туди, де їм належить бути — у місію.

— Ні! — То був скорше зойк, аніж крик, і обидва чоловіки озирну
лися. Майкова дружина сиділа на приступці, обхопивши голову рука
ми. Майк почовгав до неї, пригорнув однією рукою за плечі, а другою 
став пестити її сиві коси. З-за одвірка визирали перелякані личка двох 
дівчаток.

— Я хотів одружитися з нею.— Майк дивився Девісові просто 
в очі.— Ми не раз намагалися це зробити. Якби ти бачив її двадцять 
років тому! Вона була гарна, як Заза. Я зустрів її на Аделаї- 
да-Рівер. Вона тоді втекла від чоловіка. Він був старий, надто старий 
для палкої молодої жінки. Але люди в м ісії—добрі служителі церк
ви— визнавали тільки племінні шлюби. Вони, здавалося, ладні були 
одружити геть усіх жінок і чоловіків. Не на аборигенський манір, а по- 
християнському, законно. Тож якось зібрали докупи п’ятдесят пар 
і обрядували. Далебі, гарна оборудка! Дали всім нові імена — англій
ські. Охрестили в річці.й повінчали. Ці щирі священнослужителі не хо
тіли, щоб хтось жив у гріху на ї х н і й  місіонерській станції. Коли 
я познайомився з Енн — таке ім’я їй дали,— коли я познайомився 
з нею. вона саме втекла від свого старого чоловіка, що був їй осоруж
ний. Але розлучитися з ним вона не могла — не дозволяли. Я звертав
ся до властей. Обходив усі департаменти — бодай вони запалися! — 
Адміністрації Північної Території, просив скасувати їхній шлюб. Дар
ма... Кінець кінцем, ми стали переховуватись від поліції.

— Якщо той тип був такий старий, чого ви не почекали, поки він 
помре? Тепер він уже, певно, на тому світі. То чом тобі не одружи
тись?

— Навіщо? Коли ти прожив із жінкою двадцять років і маєш від 
неї четверо дітей, клапоть нікчемного паперу навряд чи щось уже 
змінить... Хіба не так? — Майк попорпався в кишені фартуха, витяг два 
конверти й подав Девісові.— Ти трохи спізнився, сержанте, якщо взяв 
на себе клопіт витурити нас звідси. Про це подбали й без тебе.

Девіс узяв конверти й відкрив перший; швидко переглянув доку
мент, нахмурився і став читати другий. Тоді знов узяв перший. Мовч
ки повкладав їх у конверти й віддав Майнові.

— Ти давко про це знаєш?
— Одержав сьогодні вранці. Аналізи робили два тижні тому. — 

Майк знов пригорнув дружину. Ним раптом оволоділа апатія. — Сьо
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годні з Порт-Гедленда виїздить сюди подружжя. На наше місце...— 
Він глянув на дружину.— Не знаю, що вона робитиме. Ми ніколи не 
розлучалися за ці двадцять років. А дочки! Я так тужитиму за ними! 
Бачиш, як сміється з мене доля? Я тільки і вмію, що куховарити — 
і саме це мені заборонено робити.— Він глянув на сержанта.— Як 
я в біса міг схопити сухоти в цьому кліматі?

— Мабуть, від неї заразився. Половина тих бідолах — сухотні. 
Дарма, у Фремантлі тебе вилікують.

— У Фремантлі?
— Атож. У тюрмі. Гадаєш, між нею й лікарнею велика різниця? 

Однаково тебе звинуватять за Актом.— Девіс хотів був іти, але згадав, 
заради чого прийшов.— Ти ніби й не хочеш знати, хто вбив твою дочку.

— Бодай би цього не знати...
Цей нікчема таки не при собі, подумав Девіс. Небезпечний наві- 

женець. Шкода, що все це сталося не кілька років тому, коли під салом 
у нього ще лишалася якась подоба мужності. Гарна бійка могла б 
вийти! А зараз нема чого марнувати час...

— Цікаво, що б ти зробив, якби знав?
Майк зціпив зуби й підняв свій величезний кулак. На шиї в нього 

надулися жили, обличчя горіло як жар.
Девіс силувано усміхнувся.
— Скажи мені, хто той хлопець, що снідав сьогодні разом з Хеппі? 

Він наче його приятель. Високий, худий... Як його звати?
Майк здивовано глипнув на Девіса.
— Стюарт? Стюарт Келлі? Невже ти думаєш... Ти не тільки мер

зотник, Девісе, ти ще й бевзь. Той хлопець тільки вчора приїхав сюди. 
Чого б це він мав убивати мою дівчинку?

— Кажеш, тільки вчора приїхав. Що ж, тоді він — меткий хло
пець! Я в захопленні від нього.

— Ти жартуєш! — Спантеличений Майк похитав головою.— Він 
іще дитина. Юне безневинне хлоп’я...

Девіс усміхнувся.
— Не такий уже юний і безневинний, щоб не поласувати чорним 

м’ясцем. За моїми даними, він тричі з нею злягався. — Девіс показав 
на пальцях. — Не раз, не два, а щонайменше тричі. Нічогенький хлоп
чина, еге ж?

— Чому ж ти його не заарештував? — Майнові раптом зробилося 
млосно.

— Заарештую ще, заарештую! Не турбуйся, ти ще встигнеш роз
питати в нього, чи сподобалась йому твоя дочка...

Нехай кухар поки що вважає вбивцею Стюарта Келлі. Девіс і досі 
не вирішив, що робити з Таскою. А доки це не вирішено, не зашко
дить мати напохваті ще одного підозрюваного. Як по правді, то йому 
байдуже, кого посадять за грати. Аби протокол його слідства був 
чистий. Якщо справи підуть так і далі, можна звернути всю вину на 
Келлі — великого гріха не буде. Таска не довго протягне, якщо кинути 
його самого в горах. А як подумати — кому цікаво марнувати різдвя
ний тиждень, шукаючи тіло якогось божевільця? Та ще за такої 
спеки...

Через десять хвилин Девіс під’їхав всюдиходом до медпункту. 
Труп Зази вже прибрали зі столу й поклали в грубий дерев'яний ящик. 
Худющий тип забивав у віко останнього цвяха. Лікар Бел читав жур
нал. Вінцекович сидів на ліжку. «Матрона» теж була тут — у чистому.
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накрохмаленому халаті й чепці; її запалені очі червоніли за скель
цями окулярів. За якусь хвилину зайшов Артур Генлі. Сержант блим
нув на нього. Оце то пикаї Видно, що пиячив цілу ніч! Небіжчики й ті 
бувають кращі з вигляду...

Вільного місця не було, і Девіс обережно сів на труну. «Матрона» 
стурбовано подивилася на Генлі, а тоді звернулася до лікаря:

— Я ще буду вам потрібна?
Голос у неї був низький і густий. Лікар глянув на Девіса, звівши 

догори брови.
— Як по-вашому, сержанте? Чекати їй батьків дівчини?
Девіс похитав головою.
— Дякую, сестро, обійдемося без вас.
— Тоді я піду. Трохи полежу.— Вона попрямувала до дверей, по

тім завагалася і обернулася. — Я мала намір поговорити з вами щодо 
містера Вінцековича, але тут усе так...— Вона затнулася й глянула 
на кожного по черзі.— Я справді хотіла. Часом Компанія... Важко 
зорієнтуватися, як діяти...

Лікар холодно усміхнувся.
— Гаразд, гаразд, сестро! Я розумію вашу проблему. Я сам покло

почуся про цю справу. Поставлю питання перед правлінням. Гадаю, 
вони повідомлять вас.

Вона закусила губу і ще раз оглянула всіх по черзі.
— Я теж піду з вами! — вихопився Артур Генлі.— Тут і без нас 

багато люду.— Він подивився на труну.— І сумно...
— Гей, ви! Не так прудко! Спершу допоможіть мені винести цей 

клятий ящик.— Маленький чоловічок став проти Генлі, заступивши 
йому дорогу.— Моє прізвище Даркі, і я вам не якесь лайно. А мною 
тут намагаються всі дірки затикати! Я заправляю літак, воджу авто
бус, вивожу сміття, збиваю домовини, копаю ями, ховаю мерців. 
Даркі, роби це, Даркі, роби те... Але я не стану надривати собі пупа, 
самотужки піднімаючи цю штуку на самоскид! — Він оглянувся на 
присутніх і плюнув. Потім тицьнув пальцем у груди Генлі.— Ти, чор
тів панисько з білим комірцем! Що ти тут робиш? Завжди він в’язне 
в пивниці до хлопців...

«Матрона» скористалася нагодою і вийшла з кімнати.
Бридкий куцань... Артур Генлі крадькома позирнув на сержанта 

Девіса, але той і знаку не подав, ніби щось чув. Бридкий куцань... 
Генлі хотів попросити в «Матрони» грошей на випивку, а тепер її не 
наздоженеш, і в квартиру до неї він не наважиться зайти. Бридкий, 
осоружний куцань!.. Стражденно зітхнувши, Генлі ступив до труни. 
Ні лікар, ні сержант і пальцем не кивнули, щоб допомогти. Незвик
лий до фізичної праці, Генлі напружився з усіх сил, хоч труна була 
навдивовижу легка. Генлі раптом злякався, що він її упустить.

— Потім повернетесь назад, я хочу з вами побалакати.
Артур оглянувся через плече й переконався, що Девіс звер

тається саме до нього.
— Ви мені поясните деякі обставини.
Вони вийшли на вулицю. Даркі вів перед, а Генлі, багато вищий 

за нього на зріст, мусив дріботіти, щоб не збитися з кроку. Генлі був 
стурбований, бо почував себе геть беззахисним перед поліцейським. 
Може, він у чомусь схибив? Артур згадав усі свої провини, поміж
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них і примітивне здирство з юного Джої. Чи не про це заведе мову 
сержант?

Вивозити сміття в Манджон-Каньйоні — був обов’язок Даркі. 
Бувши людиною несхитних звичок, він виробив суворий графік і не 
допускав жодних змін в усталеній системі. Працювати починав ра
ненько, трудився сумлінно, але о другій пополудні неодмінно мусив 
випити свій перший кухоль пива. Траплялися, звісно, непередбачені 
випадки, як-от сьогодні. Проте і похорон повинен був укластися в 
графік Даркі. Десь-інде, подумав Генлі, перевозити небіжчика на 
брудному самоскиді зі сміттям було б страхітливим блюзнірством. 
Але для Манджон-Каньйона не було нічого незвичайного в тому, що 
Зазу транспортували до місця останнього спочинку разом із гнилими, 
обліпленими комашнею покидьками. Генлі оглянувся, шукаючи очима 
батьків дівчини. Нема... То й добре — не бачитимуть цієї ганебної 
неповаги до їхньої дочки.

Коли самоскид рушив, Генлі повернувся до медпункту. Чоловіки 
сиділи так само, тільки лікар, кинувши на підлогу журнал, розмовляв 
про щось із Девісом, а Вінцекович уважно слухав, нахилившись упе
ред. Мабуть, говорили про каліцтво югослава. Хай собі гомонять, він, 
Генлі, зачекає. Ця відстрочка, хай навіть і коротка — йому дуже 
до речі...

— Отже, справи стоять так,— сказав Девіс, прихилившися спиною 
до столу й шкрябаючи підборіддя.— Майстер Гофр звернув цьому ти
пові щелепу. Але як я в лиха дізнаюся, що це була за бійка? Звідки 
я довідаюся, що не Вінцекович почав перший? Якщо я доскіпувати
мусь до всіх подробиць кожної навкулаччини в моїй окрузі, то зсуну
ся з глузду.

— Робіть як знаєте.— Лікар узяв з підлоги журнал.— Я тільки 
переказую те, що розповіли мені Вінцекович та «Матрона». Вінцеко
вич твердить, що Гофр напав на нього; про це свідчать і травми.

— А що тобі про це відомо? — обернувся Девіс до Генлі.
— Не більше, ніж «Матроні». Розібратися в цій справі важко. 

Він не може говорити — самі бачите.
— Прошу без іронії.
— Я не іронізую, а викладаю факти. Він не міг говорити, і нам 

важко було зрозуміти, що він хотів сказати. Головне — він просив 
викликати лікаря й поліцію. Оце і все, що я можу посвідчити. Решту, 
правду кажучи, погано пам’ятаю,— закінчив Генлі затинаючись.

— Ти часто влаштовуєш тут гульбища?
«Починається!..»
— Не часто. Власне, учора вперше...
Девіс помалу розпалював себе. Коли як слід розгнівається, заго

ворить кулаками. Генлі це знав. Так бувало завжди. Уже багато ра
зів. І він упокорився: хай буде, що буде.

— Девісе, їй же право, мене нудить від вас! Дайте бідоласі спо
кій!: — Лікар утрутився вчасно. — Скажіть краще, що мені робити 
з моїм пацієнтом?

— Мене цікавить, що тут відбувалося минулої ночі. Ваше діло — 
медицина, моє — поліційні справи. О’кей. — Він знову повернувся до 
Генлі. — Не думай, що на цьому кінець, друзяко. Хай-но попадешся 
іще раз або почую щось про тебе — пошкодуєш, що мати на світ на
родила. А тепер ходи зі мною.
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Артур не був певен, шо небезпека минула, тож спитав перестра
шеним голосом:

— Куди йти?
— Не бійся. Я не стану чіпати твою завошивлену шкуру... Ти тут 

відаєш наймом робочої сили?
— Так. Принаймні відав до другого сніданку вчорашнього дня.
Девісове запитання нагадало проблему, яку Генлі оминав у дум

ках, відколи протверезився. Він позирнув на зап’ясток і на мить зди
вувався, що рука гола, а тоді згадав про годинника.

— Котра година?
— Одинадцять тридцять.
Що б це вигадати на своє виправдання? Його вже попередили 

востаннє. Мовляв, ще одна пиятика — і звільнять. Так йому сказали. 
Смерть дівчини?.. Допит у поліції?.. Це може виправдати сьогодніш
ній ранок. А чим у лиха виправдатися за вчорашнє пообіддя? Він 
спробував пригадати, чи був хто вчора із службовців у готелі. Якщо 
його там не бачили, то могли й не помітити, що він відсутній на ро
боті. Таке часом траплялося. До того ж сьогодні виплата грошей, то 
бос учора був дуже заклопотаний. Якби вдалося проскочити...

Вони знову вийшли на вулицю. Девіс попрямував до контори. Це 
навіть добре — поява сержанта підкріпить його розповідь. І допомо
же... Усі розпитуватимуть подробиці. Він спробував пригадати хід 
подій після того, як Майк Махоні приніс доччине тіло до медпункту, 
їм пощастило викликати літаком лікаря і заявити в поліцію. Оце і 
все. Та ще випили одну чи дві пляшки бренді, поки прибули Девіс і 
лікар... Ну, та нічого. Більшість питань стосуватиметься дівчини, а про 
неї він усе добре пам’ятає. Чому люди так хворобливо цікаві до на
сильницької смерті? Надто, коли йдеться про молоду дівчину.

В конторі вони підійшли до стойки. Генлі завжди почував себе 
якось не так, коли був по цей бік бар’єру. Знайоме оточення ставало 
мовби незнайомим. Він знервовано оглянувся навколо й побачив: усі 
погляди звернені на нього. Хтось кинув жартівливо:

— Нарешті старий Артур попався!
Генлі почервонів і втупив очі в носаки своїх черевиків.
— Мені потрібні особові справи всіх нових робітників.— Голос 

Девіса пролунав несподівано гучно, і всі в кімнаті принишкли.— Пе
редусім тих, хто прибув за останній тиждень.

Артур Генлі подався за стойку і поліз у шафу з документами 
водночас із своїм начальником.

— Дуже люб’язно з вашого боку, Артуре, що ви прийшли сьо
годні на роботу. Ви певні, що це для вас не обтяжливо?

Генлі висунув шухляду. Отже, буде нагінка. Ну, зрештою, це ще 
не найгірше... Це краще, ніж коли на тебе горлають і нахваляються 
вигнати з роботи. Сарказм він стерпить, бо це не віщує біди. Він його 
ігноруватиме, як завжди робив. А от крик... крик нервує й вибиває з 
колії.

— Пробачте, Джордже. Я допомагав поліції в слідстві. Ви ж 
знаєте? Дочку Майка Махоні вчора ввечері вбито. Я був у медпункті, 
коли II принесли.

— Учора ввечері, Артуре? А де ви були пополудні?
— Бачите... бачите, я був...

НІЛ ФІЛ1ПСОН. Як усі людіг 85



— Не КЛОПОЧІТЬСЯ.— Джордж мило усміхнувся.— Ми поговоримо 
про це згодом. Допомогти вам пошукати документи для вашого друга 
сержанта? Ні? То й чудово.

Лртур погортав папку, швидко знайшов потрібне і поклав на 
стойку. За бар’єром, що розділяв його й Девіса, він почував себе 
більш упевнено.

— Ось новенькі за останній місяць,— розклав він документи.
— Це всі? — переглянувши папери, Девіс не знайшов ніяких ві

домостей про Хеппі Гофмана, ні про Стюарта Келлі.— Вчорашнім 
літаком ніхто не прилітав?

О боже! Яка промашка! Чому він про це не подумав? його обо
в'язок — підшивати документи, а вчора, коли оформляли новачків, 
ного не було. Він попорпався в дротяному кошику з паперами і пере
глянув їх. Ага, один, другий... І Вінцекович є. Всього троє. Він оддав 
документи сержантові.

— Є ще новий геолог. Але він службовець. їхні документи ми 
тримаємо окремо. Хочете подивитися?

Девіс похитав головою.
— Ні; Досить з мене цих трьох. Поки що. Я заберу їх на корот

кий час, якщо ви не заперечуєте. Звідси можна зв’язатися з руд
ником?

— Є польовий телефон до будки табельника. Хочете скориста
тися ним?

Девіс замислився.
— Скільки душ працює під землею в денну зміну?
— Десь із вісімдесят.
— Цей майстер Гофр, він у денній зміні?
Генлі кивнув.
— А .Гофман і Келлі?
Артур глянув на графік змін.
— У денній.
— Ні, на рудник я не дзвонитиму. Але я хотів би зв’язатися 'з

Порт-Гедлендом. ’
Девіс пішов слідом за Генлі до столу, сів і набрав номер. Він за

мислено гортав документи, поки знайшов дані Стюарта Келлі.
— Алло, порт-гедлендська поліція? Говорить Девіс. Так, сержант 

Девіс. Я хочу говорити з інспектором.

1 8

— Хай їй біс цій гірничій справі! — Стюарт 
простягся на землі й потер пальцями хребет.— Спина в мене наче 
через віджимні котки пройшла.— Він вийняв ліхтар із затискувача на 
касці і спересердя грюкнув ним об камінь. На мить ліхтар загорівся 
яскравіше і знов пригас, ледве жевріючи в темряві.— У мене в самого 
лишилося не більше енергії, ніж у цій лампі.

Джої ліг на землю поряд із Стюартом. Обидва були брудні. Пил 
і мастило проникли навіть під каски; волосся в них побіліло, стало 
жорстке.

— Тобі не подобається працювати в руднику?
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Джої скинув сорочку, і Стюарт міг полічити всі ребра хлопця. 
Нікого худішого він не бачив за все своє життя. І м’язів на ньому не 
було зовсім...

— Так, Джої, мені не подобається працювати в руднику. Не подо
бається місце, не подобаються люди, і я не залишуся тут жодної 
зайвої хвилини, якщо це залежатиме від мене. Хай вони запхнуть 
свій проклятущий Манджон-Каньйон туди, куди солдат запхнув свій 
талісман.

— Спочатку мені теж не сподобалося. А тепер — нічого, не так 
уже й кепсько.

Атож, подумав Стюарт. Не так уже й кепсько. Для тебе... Весь 
твій клопіт — сидіти за буровою машиною та вмикати й вимикати її. 
А на мені — важка робота: міняти бури, піднімати важенний гаєчний 
ключ, тягти устаткування. Він позирнув на годинника.

— Ще півгодини — і будемо вибиратися нагору. Як ти вважаєш, 
перевіряти нам іще раз детонатори?

— Містер Гофр сказав, що повернеться й сам перевірить.
— Наш любий вождь! Йому конче треба знайти якусь похибку.
— Ні, він гарна людина. Йому доводиться бути крутим, бо інак

ше робота стоятиме. Він був дуже приязний до нас учора ввечері.
— Я б на твоєму місці з цього не тішився. Гофр ні з ким не прия

телює з охоти — тільки з користі. Таке я про нього чув, так воно, пев
но, і є. Проте зі мною все ясно: мене він ненавидить. Тож коли ми 
зробили щось не так, не бійся: можу закластися головою — прочухан 
дістанеться мені.

Стюарт ліг горілиць і заклав руки за голову. Це був перший 
справжній перепочинок, відколи вони спустилися під землю. Навіть 
на другий сніданок він не робив перерви. Щоправда, він загубив свій 
пакунок із сендвічами, а цибулі з хлібом, яку запропонував Джої, 
їсти не схотів. Стюарт звівся на лікоть і окинув поглядом робочу зо
ну. Вони пробурили одинадцять шпурів — спершу під безпосереднім 
наглядом Гофра, а потім самі. Гофр повів Хеппі до його забою. Коли 
повернувся, показав, як закладати вибухівку, як вибирати детонатори, 
щоб вони вибухали один за одним. Хлопці пробурили шпури, потім 
прибрали в надійне місце бури, машину і дрібний інструмент. Лиша
лося тільки сполучити жмут електричних запалів з двома жилами сиг
нального кабеля, що його вони протягли від точки підключення в 
штреку. Стюарт знов позирнув на годинника.

— Ще п’ять хвилин — і рушимо нагору.
Джої кивнув.
— Краще вибратися звідси задовго до вибухів,— сказав хлопець 

усміхаючись. Стюарт помітив, що голос у нього стурбований, і мусив 
признатися собі, що теж боїться. Він згадав про Хеппі. Надто коротка 
вийшла в них дружба. Він і досі чудувався, чому Хеппі так несподі
вано і категорично змінив до нього своє ставлення. Може, сьогодні 
ввечері, коли вони будуть самі в кімнаті, він спитає — якщо стане від
ваги,— чому Хеппі, зв’язавши себе словом, повівся так, ніби Стюарта 
не існує, і чому заприятелював із Гофром усупереч тому, що казав 
про майстра раніше. Невже й для Хеппі слово «вірність» — порожній 
звук?

— Слухай!
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Стюарт здригнувся. Чого цей ДжоІ так кричить? Він оглянувся і 
прислухався.

— Нічого не чую.
— І я. Чи не здається тобі, що надто тихо? — Джої звівся на ко

ліна.— Котра зараз година?
Стюарт підніс руку з годинником до самісіньких очей. Годинник 

у нього був досить точний, поспішав хіба на кілька секунд за добу. 
Але тепер Стюарт раптом засумнівався в його точності, подумавши, 
що міг ним об щось зачепити й пошкодити механізм. А ще на його 
хід могла вплинути якась там сила магнітного тяжіння, що діє під 
землею...

— Ще двадцять хвилин, як за моїм годинником.
Стюарт знову прислухався. Досі навіть у цьому затиснутому ске

лею закутні було чути приглушені звуки й вібрацію. Це вказувало на 
присутність інших людей-кротів, що копалися в скелі. Але тепер 
Стюарт не чув і найменшого шуму. Враження було таке, ніби їх з го
ловою закутали у чорну ватяну ковдру.

Він повагався мить, потім схопився на ноги.
— Краще, мабуть, ходімо.

Хеппі, який був далеко від них, на другому кінці рудника, теж 
дивувався з тиші. Годинника в нього не було, і він покладався на 
внутрішнє чуття часу, що його надбав за роки праці під землею. Він 
трудився в штреку під очисною виїмкою біля устя жолобу для спуску 
руди. Коли Гофр привів його сюди, він вжахнувся. Перш ніж взятися 
за виробку, треба було зробити силу-силенну іншої роботи. Насампе
ред — розчистити жолоб для спуску руди, що був геть забитий. Він 
узявся до цієї роботи і тепер ось майже закінчив її. Лишалося тільки 
проштовхнути здоровецьку брилу, яка заважала спустити дві-три 
тонни пустої породи.

Хеппі підігнав порожню вагонетку до підготовчої виробки. Він 
квапився — хотів закінчити все до кінця зміни, щоб завтра взятися за 
очистку робочої зони, не боячись обвалу. Час уже йти, подумав він. 
Хвилин через п’ятнадцять-двадцять останній поїзд з людьми вирушить 
нагору. Сигналізують про це, тричі вимикаючи і вмикаючи лампи на 
всьому руднику. За правилами, Хеппі мав би почати розблокування 
брили зверху. Але якщо залізти у забій очисної виїмки, то не поба
чиш, як вимикаються і вмикаються лампи в штреку. Тому Хеппі ви
рішив працювати всередині жолоба, нехтуючи небезпекою. Він попра
вив шолом і, проштовхнувши вперед лома, протиснувся в тісне устя.

Опинившись у ямі жолоба, він пильно роздивився довкола. Над 
ним нависала здоровенна базальтова брила, що заклинилась між 
розхитаними балками кріплення. Обережно, боком, поліз Хеппі наго
ру. Він вирішив вибратись на один рівень із брилою — тоді йому не 
загрожуватиме небезпека бути засипаним, коли порода осунеться.

Хеппі було моторошно в цій жаркій і вологій тісноті. При кожно
му порусі голови між круглими балками кріплення миготіли химерні 
тіні.

Він поліз угору. Лівою рукою шукав опори в щілинах, правою 
тримав лом. Подолати треба було всього шість метрів, але тільки хви
лин через п’ять голова його опинилася на одному рівні з брилою. Він
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міцно закріпився, засунувши носаки черевиків у щілини між кріплен
ням, і вдарив ломом у камінь. У відповідь пролунав глухий звук. Хеппі 
вдарив удруге, дужче. Брила ледь схитнулася, і він запримітив, де 
найслабше місце. Поплювавши на руки, став помалу розширяти щі
лину — і в такий спосіб потроху розхитував брилу. Він не терпів та
кої роботи, але був напрочуд упертий і хотів довести Гофрові, що зда
тен працювати в цьому забої. Хоча в душі він трохи жалкував, що по
годився на Гофрову пропозицію. Щось непокоїло його. Навіть не те, 
що могла осунутись брила, а щось у самій атмосфері... Це було зна
йоме відчуття небезпеки, яке досі ніколи його не обманювало.

Колись він працював десятником у гідровідвідному тунелі в Ківі 
Все начебто було там гаразд. Хіба що трохи мокріше, аніж звичайно. 
Проте його не покидало відчуття: десь близько причаїлася страшна 
небезпека. І він не помилився. Під час перерви на другий сніданок 
він, проти звичаю, вивів бригаду із забою. Дехто з робітників сміявся, 
називаючи його забобонним дурнем. Але коли на відрізку чотирьох
сот метрів обвалився тунель, поховавши бурові установки, електрово
зи і дванадцять вагонеток, ніхто не сміявся...

Або в Теннент-Крік, де вони вели підготовчі роботи в старому 
«Семафорі»... їх було троє в бригаді: сам Хеппі, відвальник і під
собник.

Обладнання було досить примітивне. Бригада спускалася й під
німалася по стволу за допомогою старої фрикційної лебідки. Першим 
у чавунному цебрі завжди спускався підсобник, потім цебро поверта
лось нагору, і Хеппі з відвальником спускалися разом. Так вони роби
ли сотні разів. Але того дня — був саме початок «мокрого сезону», і 
неприємно мжичило,— його охопило знайоме тривожне відчуття. Ні
чого підозрілого наче не було, але щось підказувало йому: сьогодні 
він повинен спуститися першим. Спустившися, він смикнув за дзві
нок— сигнал піднімати цебро,— й одійшов на кілька метрів униз по 
тунелю, пильно оглядаючи стіни та стелю. І секунд через десять ста
лося — пролунав страхітливий гуркіт. Несамовито закричали напар
ники. Вони впали на платформу і скотилися у наповнений водою від
стійник. Коли підбіг Хеппі, вони вже втопилися серед потрощених 
кріпильних балок та обривків кабеля.

Хеппі витер піт, що заливав йому очі. Треба опанувати себе, по
думав він. Ці спогади тепер ні до чого. Він знову взявся до роботи. 
Лупав камінь дужими й ритмічними ударами. Позаду брили почала 
сипатися вниз тоненька цівочка породи, наче в пісковому годиннику. 
Хеппі ще розширив тріщину, і порода посипалася струмком. Було чу
ти, як шурхотять камінці. Отже, завал майже очистився... У цю мить 
унизу погасло світло. То був знак підніматися на поверхню, очищати 
робочі зони перед вибухами зарядів, вставлених у шпури по всьому 
руднику.

Хеппі машинально порахував сигнали: раз, два, три. Не час виби
ратися зараз нагору, подумав із досадою. Адже він має ось-ось закін
чити роботу. Він нахилився і посвітив на розколупану тріщину. Як 
бути? Чи залишатися, сподіваючись, що встигне впоратися за кілька 
секунд, чи злазити вниз по жолобу, знаючи, що над головою висить 
незакріплена маса пустої породи? Якщо він залишиться, то затри
маються вибухи — адже по нього знову посилатимуть кліть. За це 
його не похвалять. Особливо нарікатиме післяобідня зміна — скоро
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титься їхній робочий час, і вони не виконають норми. З досвіду Хеппі 
знав, як багато важать ті кілька хвилин у перерахунку на гроші.

Неохоче він прийняв зрештою рішення. Вниз по жолобу, вгору по 
штреку — і на платформу. Може, кляте каміння все-таки не посипле
ться, поки він вибереться на безпечне місце. А завтра від вибухів по
рода осунеться, і йому не доведеться лізти сюди вдруге. Хеппі почав 
спускатися, обережно намацуючи ногами кожну опору. Дві-три гру
дочки породи закотились йому за комір. Він здригнувся і завмер, че
каючи, що за ними посуне лавина. Та нічого не сталося, і він ступив 
ще крок униз. Потім ще один... Лишалося кілька кроків до безпечно
го місця, коли він припустився фатальної недбалості. Може, послабив 
увагу — адже устя жолоба було вже так близько! — може, йому скор
чило пальці, але важкий лом вислизнув у нього з рук і впав на дно. 
Струс передався стінам, і хоч який був слабкий, він завершив почату 
Хеппі роботу. Перший камінь, що вдарив його, був невеличкий — зав
більшки з кулак. Він збив з нього шолом, не завдавши великої шко
ди. Але зразу ж ударив другий, третій, четвертий... Ще мить — і ка
міння посипалося лавиною... Дивно, але остання думка в Хеппі була 
про Стюарта. Нічого ми не досягнемо, хлопче! Ні ти, ні я. Анічогі
сінько...

Потім запав суцільний морок.

Стюарт ішов по забою попереду Джої. Десь напівдорозі він зу
пинився,. раптом згадавши, що в панічному поспіху вони забули при
єднати детонатори до кабеля. . ;

— Ну й перепаде нам! Ось і Гофр...
Повертатися назад було пізно — майстер побачив їх. Стюарт ди

вився на Гофра й мимоволі замилувався, як вільно та легко той ру
хається. Він просувався вперед так швидко, мовби йшов не зігнув
шись, а випроставшись на повен зріст. І не мав на обличчі й росинки 
поту...

— Куди це ви так поспішаєте? — Він, певно, був у лихому гумо
рі.— Я, здається, сказав, щоб ви почекали мене.— Він пропхався повз 
них і подався до забою.— Коли я щось кажу, то я не жартую! Затям
те це! — Він заходився перевіряти їхню роботу, мацаючи пальцями 
проводку.— По-перше, переплутані номери. Ви що, не вчилися в шко
лі? Не знаєте, що п’ять іде перед шістьома? — Він швидко відплутав 
неправильно приєднані дроти від решти.— Ти, Келлі, принеси номер 
п’ять. У вас має бути ще один, запасний... І не волочи гузно. Я поспі
шаю.

Куди ж мені дівати те гузно, як не волочити його! Шматок лайна! 
Стюарт, намагаючись іти якомога швидше, приніс електричний дето
натор та гелігнітову шашку. Він оддав їх майстрові і став збоку. 
Гофр заклав шашку у шпур і щільно затоптав трамбівкою.

— Начебто годиться.
— Ми йшли вас шукати, еге ж, Джої?
— Он як? — Гофр майже закінчив перевірку шпурів.— Ти б так 

не поспішав вибратися нагору, якби знав, що тебе там чекає.— Він 
оглянувся через плече й криво посміхнувся.— Здорово, нічого не ска
жеш! Бачив я на своєму віку чимало піжонів, але такого...— Він во
станнє з’єднав дроти.— Така ягідка! Як це тобі пощастило, хлопче?
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Якґти зумів привернути до Себе увагу закону, не пробувши тут і п’я
тьох хвилин?

Стюарт отетерів. Він умить забув про втому, про біль у тілі, про 
страх. У голові в нього загупало, під грудьми засмоктало. Закон... 
Поліція... Чекають на нього... Як же вони дізналися? А Хеппі казав...

Гофр пильно дивився на Стюарта. Джо! також не зводив із нього 
здивованого погляду. Стюарт одвернувся. Як же йому виплутатися з 
цієї халепи? Сказати правду? Заперечувати? Якщо поліція чекає на 
нього, то вона напевно щось знає.

Він примусив себе глянути на Гофра.
— Я не розумію, про що ви кажете.
Гофр засміявся.
— Кепські твої справи, хлопче! Якби ти бачив своє обличчя! На 

ньому прямо написано, що ти винний. Другові дітей, що чекає там. 
нагорі, досить глянути на тебе — і він усе прочитає. Ну й ну, оце кадр! 
Не вміє навіть брехати! Дам тобі пораду, янголятко. Той, хто когось 
уколошкав, мусить бути готовий до будь-яких запитань. Інакше йому 
капець.— Гофр спритно прикрутив сигнальний кабель, остаточно 
замкнувши ланцюг.— Одного тільки не розумію. Нащо було відкру
чувати голову пташечці? Чи, може, вона пручалася?

. — Вона... То не я! Я був із нею, але то не я. Я бачив, як усе сталося, 
але то не я! Не я...— Стюарт почував себе безпорадним. Таки треба 
було вранці розповісти. про все поліцейському... І чому він не знехту
вав порадою Хеппі й не ризикнув?..

— В такому разі тобі треба дуже надійне алібі, бо той хлопець 
з поліцейським кашкетом на голові, здається, іншої думки про цю 
справу. Він сидить і чекає, коли ти висунеш голову.— Гофр поглянув 
іі  ̂ годинника.— Отже, час розплати наближається.

Він розсміявся і пішов геть із забою. Коли майстер одійшов далеко, 
Джої спитав:

— У тебе неприємності, Стюарте? Містер Гофр сказав, що тебе 
шукає поліція. Це правда?

Стюарт кивнув.
— Вони гадають, що я вчинив щось дуже погане.
— В Італії поліція інколи з’являлася в нашому селі. Але всі мов

чали. Одного разу бандіто сховався в домі мого брата в перших. Ка
рабінери мало не луснули із злості, шукаючи його. Все село сміялося. 
Так ведеться в Італії. Наші люди ніколи й нікого не викажуть.

— До чого це ти?
— Ти мені подобаєшся, Стюарте. Сьогодні ти робив тут усю важ

ку роботу, а мені залишав легшу. Міг би примусити мене робити 
важчу, коли не було містера Гофра, але не примусив. Працював сам. 
Я знаю, що м’язами я не сильний, але, як і всі мої односельці, я силь
ний мовчанням. Ми можемо тебе сховати.

— Як? Де?
— У себе вдома. Не турбуйся, я домовлюся з татом, мамою та 

Лючією. Лючія — моя сестра. Вона сподобається тобі, вона дуже 
гарна.

Джої захвилювався. Якщо все зробити правильно, небезпеки 
можна уникнути, а згодом, коли поліція поїде, вони якось вивезуть 
Стюарта. Так, як це робиться в Італії. Єдина скрута — провести 
Стюарта повз поліцейського нагорі. Проте навіть це можливо...
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— Хтозна, Джої. Я вранці послухався Хеппі і спробував викру
титись. Це не дало нічого. Мабуть, краще не тікати від того, що має 
бути.

— Ти справді вчинив злочин?
Вони рушили слідом за Гофром, але йшли дуже повільно. Стюар- 

тові перехотілося покидати це місце, що раптом видалось йому без
печним притулком.

— Питання дуже складне... Я не вчинив злочину, проте довести 
це буде важко.

— Все ясно. Тобі треба сховатися. Я знаю: хто попадає в руки 
поліції, тому капець. У них багато способів зламати людину; навіть 
найневинніші зізнаються їм у найтяжчих злочинах. Так було завжди. 
А чи є в тебе незаперечні докази, що ти не винний?

— Може, якщо я розповім правду, мені повірять, — невпевнено 
мовив Стюарт.

— Поліція вірить тільки тій правді, яка їй вигідна. По-моєму, ти 
вчиниш по-дурному, якщо даси схопити себе. Коли над тобою стоїть 
людина з сокирою і вона вже відрубала тобі руку, невже ти підставиш 
другу? Ні, не підставиш! Ніколи! Не підставиш, якщо хочеш грати на 
пікколо.

Стюарт над силу всміхнувся.
— Музикант із мене кепський, але, мабуть, правда твоя. Та як я 

проберуся повз сержанта?
— З рудника є ще один вихід. Треба тільки знайти його. Мій тато 

якось казав, що коли була висока вода і дорогу понад річкою затопило, 
то користувалися старим тунелем, який колись правив за головний вхід. 
Але тепер він служить тільки в повінь. Тунель виходить на поверхню 
над каньйоном. Я бачив.

Вони підійшли до платформи. Вісім гірників чекало підйому на го
ловний горизонт. Гофра не було. Мабуть, уже поїхав. Окрім Сальва
торе, всі були незнайомі Стюартові. Брудні, мокрі від поту, натомле- 
ні... Вони не розмовляли — надто були виморені. На Стюарта і Джої 
подивилися байдуже. Тільки Сальваторе кивнув на знак привітання.

З глухим гуркотом під'їхали дві вагонетки, в яких сиділи робіт
ники з нижчого горизонту. їхні очі химерно блищали на почорнілих 
обличчях. Немовби якісь прибульці з далекої планети... Ніхто не при
вітав їх ні помахом рук, ні дружніми вигуками. Усі мовчки чекали своєї 
черги.

Джої штовхнув Стюарта ліктем.
— Ти знаєш того чоловіка, що кивнув тобі? — спитав він по-змов

ницькому.
— Кого? Сальваторе? Трохи знаю. А що?
Джої приклав пальця до вуст і підморгнув. Хлопчисько, що з нього 

візьмеш? Для нього — це мовби цікава гра. Стюарт навіть усміхнувся, 
хоч йому було не до сміху.

Джої підійшов до Сальваторе, відвів його вбік. Вони завели жваву 
розмову — вимахували руками, знизували плечима, раз у раз погля
даючи на Стюарта, Джої — весело, а Сальваторе— похмуро. Потім 
Джої замовк, слухаючи Сальваторе. За кілька хвилин хлопець повер
нувся до Стюарта.

— Все о’кей, я з ним домовився. — Він пильно подивився на Стю
арта.— Ти подобаєшся йому. Він хороший, сильний чоловік, йому мож
на довіряти.
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Знову почувся гуркіт. Під’їхали дві порожні вагонетки.
— Пильнуй, щоб ми були останніми.
Вони втислись у вагонетки. Один з робітників шість разів смик

нув за сигнальний канат. Вагонетки покотилися — спершу повільно, да
лі швидше й швидше.

— Тільки-но виберемось на перший горизонт, дайте мені свої лам
пи, — прошепотів Сальваторе на вухо Стюартові. — Я віддам їх табель
никові, і ніхто не помітить, що вас нема.

Коли вагонетки зупинилися, Стюартові здалося, що в головному 
штреку зібралися всі гірники. Люди сунули, штовхаючись, до поїзда, 
який стояв поблизу. Стюарт пошукав очима Хеппі, але в сутіні було 
важко його упізнати. Начебто нема... Він розстебнув пояс, зняв бата
рейки і разом з лампою віддав Сальваторе. Джої зробив те саме, і всі 
троє відступили до стіни, в найтемніший закутень.

— Ну, хлопці, хай вам щастить. Будьте обережні. Спершу дове
деться йти в темряві, але далі з’являться лампочки... Не лякайтеся, 
коли почнуться вибухи. У тому кінці рудника, куди ви підете, виробка 
не провадиться. Там цілком безпечно. Ну мерщій! Поки ніхто не ди
виться.

Сальваторе легенько підштовхнув Стюарта та Джої до темного 
тунелю. Вони прослизнули попід стіною і зникли з очей.

— Господи, яка темінь! — Витягши перед собою руки, Стюарт 
урешті намацав холодний шорсткий камінь.— Я знайшов стіну, Джої. 
Клади руку мені на плече.

Вдалині блимнула цяточка світла. Якийсь час вони йшли мовчки. 
Потім Стюарт спитав:

— Джої! А той бандіто, що переховувався у твого брата, вряту
вався?

— Авжеж! Він утік.
— А що було далі?
— Далі? Якось уночі йому заманулося прийти до міста провідати 

свою дівчину. Аж тут нагодились карабінери.
— І що?
— Вони його застрелили.

19
Майк Махоні перевернувся на другий бік, і 

ліжко під ним зарипіло. В будинку було темно. Вони завжди завішу
вали вікна, щоб сліпуче сонце не перешкоджало Майкові подрімати 
вдень. До того ж у сутіні було наче прохолодніше.

Майк поглянув на дружину. Вона готувала обід. Він уже й не 
пам’ятав, коли вона варила їсти на цій іржавій перехнябленій плиті. 
І вперше за їхнє спільне життя вона не промовила за цілий день жод
ного слова. Не розмовляла навіть із дітьми і не виходила з дому.

Майк спустив ноги з ліжка і витяг із кишені конверт. Він був 
уже пом’ятий, брудний, замацаний пальцями. Майк розгорнув пові
домлення, пробіг очима по машинописних рядках, хоч уже знав їх на
пам’ять. «Туберкульоз... аналізи позитивні... щиро жалкуємо... негайно 
змінити місце проживання... повідомити санітарний нагляд... небезпека 
зараження... госпіталізація...»
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Майк підвівся, підійшов до дружини й обняв її за плечі. Яка 
вона маленька.

— Нам треба поговорити про майбутнє.
. Він ніжно погладив її тендітне плече своєю великою рукою, і вона 

на мить пригорнулась де нього, потерлася щокою об його груди.
— Майбутнього нема. *
— Якось воно влаштується. Раніше завжди влаштовувалось.
— Минулого також нема.
Вона відступила від нього і подивилась кудись угору. На мить 

він упізнав під її зморшками ніжне обличчя та сміхотливі очі, в які 
колись закохався.

Вона опустила голову. О, якби я могла пояснити Майнові! Я завжди 
знала: щось подібне рано чи пізно станеться. Від самого початку зна
ла. Надто легко ми колись відбулися, і це не могло так минутися. Але 
найдужче я боялася, що ти мене покинеш, Майку! Спершу думала, що 
ти соромитимешся мене і знайдеш собі білу дівчину. Згодом, коли 
в нас з’явилися діти, я потерпала, що ти будеш соромитись їх і поки
неш нас. Потім стала боятися, що тобі обридне жити із старою чорно
шкірою жінкою, і ти шукатимеш собі молодшу...

Вона ніжно всміхнулася.
— Ти прожив зі мною, Майку, дуже довго, і не твоя провина, що 

тепер усьому кінець. Ти назавжди мій чоловік.
На очі Майкові набігли сльози, і він витер їх долонею.
— Ще повернуться щасливі дні. От побачиш. Якщо вони й роз

лучать нас, то ненадовго. Ми будемо жити разом. Вилікуємося й одру
жимось. Як належить. Задля наших дітей.

Вона знову подумала про минуле. Дівчиною я часто мріяла, як 
чудово було б мати білого чоловіка. Мені здавалося, що тоді я стану 
справжньою леді, як жінки із місії. Та нічого з того не вийшло. А ти 
став через мене невдахою. Для білих я завжди була чорношкірою, а 
одноплемінники сміялися з мене... І сама скотилася вниз, і чоловіка 
потягла за собою...

Вона подивилась Майкові прямо в очі.
— Ні, Майку, нема ніякої надії, щоб вийшло на краще.
— Двадцять років у нас щось виходило...
— Ні, Майку, не виходило, і нема ніякої надії, що колись вийде.
Вона пригадала його давні обіцянки показати її своїм родичам.

його листи до них залишились без відповіді...
— Ти жодного разу не повіз мене до своїх у Перт, як обіцяв.
Майк знітився:
— Але ж... у нас завжди бракувало грошей...
— І ти не хочеш, щоб наші дівчатка виходили заміж за білих 

хлопців... Ти про кого дбаєш: про наших дочок чи про білих хлопців?
Майк довго мовчав. Нарешті відповів:
— Я намагався вберегти наших дівчаток од хибного кроку. Ти не 

знаєш, яким лихим може бути білий чоловік. Як повівся той Келлі 
з нашою Зазою?! А поліція, адміністрація, лікар... Усі вони! Навіть не 
поховали її пристойно, зарили, мов сміття...

— Ти помиляєшся, Майку. Стюарт Келлі не скривдив Зазу. Вони 
покохали одне одного.— Майкові пальці вп’ялися їй у плече.— Я знала, 
що вони були разом. Заза мені все сказала. Я втаїла це від тебе, бо 
ти б не дозволив. А я хотіла, щоб наша донька пізнала хорошого біло
го чоловіка.
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— Звідки ти взяла, що це не він забив її?
— Вранці я дивилася на сліди. Ти іноді забуваєш, хто я.
Вона відвернулася і стала поратись біля плити.
— Хто це зробив?
— Тепер це байдуже.
Майк ступив крок уперед, люто схопив дружину за плечі й по

вернув її обличчям до себе.
— Я тебе питаю: хто? Це не байдуже.
— Старий Таска. Але то був нещасний випадок.
— Таска! Чом ти не сказала сержантові Девісу?
— Він і сам знає. Я стежила за ними вранці. Вони винюшили 

всі сліди. Таска втік у гори і десь там ховається.
Цієї миті в бляшану стіну біля дверей постукали. Не дуже гучно, 

майже несміливо. Майк підійшов до старої шафи і витяг з-за неї стару 
двостволку. Зламав стволи і вставив два набої, що їх узяв з коробки, 
яка стояла на шафі. Вирівняв стволи і клацнув запобіжником. Потім 
підійшов до дверей і широко розчахнув їх.

— А в а м якого лиха тут потрібно?!
За дверима стояв Артур Генлі, неголений, скуйовджений, у тому 

самому брудному білому костюмі, що й учора.
— Дозвольте зайти.— Він намагався не дивитись на рушницю, 

яку Майк тримав під пахвою.— Я хотів би поговорити з вами. Чи, 
може, я невчасно?

Артур Генлі ковтнув сухим ротом повітря й замовк. Він ще ніколи 
не бачив Майка таким страшним. Розлютоване обличчя, побілілі, ши
роко роздуті ніздрі. Він дивився крізь Генлі. Потім знехотя відсторо
нився і жестом запросив його увійти.

— Не знаю, чого вам тут треба, але якщо ви прийшли від Ком
панії заявити, щоб ми забиралися геть, то ми знаємо це й без вас. Ми 
виїдемо, тільки-но добудемо транспорт. То ви за цим прийшли?

Генлі протиснувся повз Майка в кімнату. Закліпав, звикаючи до 
темряви. Він ніколи не бував у Майновому домі і тепер розглядався 
з цікавістю... Як може опуститися чоловік, проживши кілька років з 
тубілкою! Запустіння, занепад... А як смердить! Нічого дивного, що 
в них сухоти. Один господь знає, скількох людей вони заразили, го
туючи їжу. А ця жінка! Добре, шо він уже кілька місяців не харчуєть
ся в їдальні...

Генлі обернувся до Майка. Той тримав рушницю під пахвою, ви
вільнивши обидві руки.

— Ні, я прийшов сюди сам по собі. Я також більше не працюю 
в Компанії. Мене витурили — так само, як вас і вашу місіс.— Він про
стяг перед собою руки долонями вниз і розчепірив пальці. Майк по
мітив. що вони тремтять.— Я не заслуговую довір’я — он воно як. Ча
сто прогулюю... Ні, я прийшов тільки для того, щоб висловити вам 
своє співчуття. Не знаю, чи ви пам’ятаєте, але я був учора ввечері 
там... у медпункті... коли ви принесли свою дочку. Сьогодні вранці я 
теж там був. Коли вони забрали її. Повірте, мені дуже прикро. Так 
не годиться чинити з людиною. Навіть із чор...— Він замовк, спохо- 
пившися.

— Навіть із чорношкірою,— іронічно доказав. за нього Майк.— 
Не зважайте. Я звик до цього. Ми обоє звикли.— Він підійшов до ліж
ка, поклав рушницю. Потім нахилився і витяг з-під ліжка картонний
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ящик.— Доведеться пити його гарячим.— Він узяв дві пляшки пива 
й зірвав покришки об раму ліжка. Із горлечок вирвалися гейзери білої 
піни.— Я б оце випив холодного пива,— сказав він і сів на долівку, по
ставивши пляшку між ногами.

Генлі ковтнув пива*. Воно було тепле, переброджене, але то бай
дуже! Цілий день йому страшенно кортіло випити, але нагоди не ви
падало. Той мерзотник, його начальник, не спускав із нього очей ні 
на мить, не дозволив навіть піти на другий сніданок. Мовляв, він до
сить погуляв уранці... Аби знати, що рівно о п’ятій його викличуть до 
контори і сповістять про звільнення з роботи... Він пішов би раніше.

Він знову ковтнув із пляшки.
— Я прийшов також, щоб сказати вам, хто застрелив вашу дочку. 

Це вже відомо.— Генлі сів на долівку поруч із Майком.— Але вбивця 
утік. Гадають, він вийшов старим тунелем, що колись був за вхід до 
рудника. Навряд, чи він подався кудись далеко. Нетутешній, нічого 
й нікого в цих місцях не знає. До того ж він іще хлопчисько. Єдиний 
його приятель — Гофман — загинув...

— Гофман? Хеппі Гофман мертвий? — Майк, знетямлений, поста
вив пляшку на підлогу. Поставив так обережно, ніби вона була повна 
нітрогліцерину.

— Я й забув! Ви давні знайомі, так?
— Багато років тому він був моїм найкращим другом.
— Ніхто напевне не знає, як це сталося. Він, здається, не відмі

тився в кінці зміни. Гофр спустився шукати його й натрапив... Ноги 
Хеппі стирчали із жолоба для спуску руди, його засипало пустою 
породою. Ще й досі не відкопали...

Генлі позирнув на Майка. Той сидів, мов заціпенівши, втупивши 
невидющий погляд невідь куди. Руки склав на животі.

— Пробачте. Я не знав, що він був вашим другом.
— Як дивно! Тільки вчора ми сиділи в їдальні, пили пиво й зга

дували давні часи. І той хлопчик, Келлі, був там. І Заза...— Майк за
сміявся— тихо, невесело.— Чи повірите, я застерігав Хеппі, радив йому 
кинути цю роботу, поки є така можливість. Але старий дурень ніколи 
не зважав на остороги. Гадав, що годен дати собі раду в будь-якій 
скруті. Завжди він був такий. Чхав на всі поради і робив, що йому 
заманеться. Він був колись моїм найкращим другом. Хоча я не відчу
вав, що й він має мене за друга... Не такий він був чоловік. Хеппі на
лежав до тих, хто бере. Але ніколи не дає. — Майк нахилився, взяв 
пляшку й підніс її до губів. — Ви кажете, хлопець утік?

— Так. Поки що його не знайшли.
— Це добре. Я радий.— Майк зробив великий ковток.— Сподіва

юсь, він вирятується з цього проклятого богом льоху.
Генлі розгубився.
— Але ж він убив вашу дочку. Напевно, ви хочете...
— Брехня. Брудна брехня.
— Ніяка не брехня. Я сам чув, як Девіс телефонував у Порт- 

Гедленд. Він назвав того хлопця. Назвав чітко і ясно.
— Він брехав. Але чому? Хіба що... Називав він іще когось?
— Ні, тільки Келлі.
Майк замислився. Той мерзотник Девіс навмисне намагається вплу

тати Келлі. Він поглянув на дружину. В о н а  сказала, що це нещас-
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ний випадок, і їй  він вірить. Але чому ж тоді Девіс не став ловити 
Таску? Навіщо накидати Келлі вбивство, якого, власне, не було?

Майк обернувся і взяв рушницю.
Що говорив Девіс? Мовляв, Заза мала статеві зносини... Щось про 

підлих мисливців на чорних дівок. Отже, справи Келлі безнадійні.
— Повірте мені — Девіс говорив нісенітницю. Келлі винен не біль

ше, ніж я.— Він повернувся до дружини: — Як ти гадаєш, міг той хло
пець таке зробити?

— Я певна, він зробив Зазу дуже щасливою.— Вона подивилася 
на рушницю.— Навіщо ти її взяв?

— Піду знайду Таску.— Очі в Майка спалахнули.— Знайду його 
й примушу сказати правду. Потім подбаю, щоб інспектор довідався, 
який брехун сержант Девіс, які наклепи зводить він на людей, як 
залякує їх.— Майк повернувся до Генлі.— Ви знаєте, той сучий син 
нахвалявся віддати мене під суд за те, що я живу з нею без шлюбуї

— Я з  цього не дивуюся.
— Навіщо йому звертати провину на того хлопця? Як ви га

даєте?
— Не знаю. Мені важко збагнути, чим керуються у своїх вчин

ках такі люди, як Девіс.
— Шкода.
— Згоден.— Генлі допив пиво й очікувально дивився на Майка.
— Його слід загнати на слизьке. Я зроблю все, щоб його виту

рили з поліції.
Генлі перекинув пляшку догори дном, показуючи, що вона по

рожня.
— Куди її поставити?
— Киньте на підлогу. Ви зі мною згодні? Девіса треба витуритя 

і  поліції.
Майк висунув з-під ліжка картонний ящик і добув ще дві пляшки.
— Нічого це не дасть.— Генлі сам одкрив свою пляшку і приклав 

шийку до рота, щоб висмоктати піну.— Таким негідникам, як він, 
завжди щастить вийти сухим із води... Навіть якщо його й виженуть, 
то заступить його такий самий поганець. На світі багато Брайєнів 
Девісів.

— Чхав я на всіх інших! Я полюю на Девіса.
Якийсь час вони мовчки смоктали пиво. Майкова дружина нечутно 

поралася біля плити. На вулиці видовжувалися тіні, хоч була найжар- 
кіша година дня і до заходу сонця залишалося ще години три.

Майк підвівся і взяв рушницю.
— Ну, я піду.
З грюкотом одчинилися двері, і в кімнату, сміючись, убігло двоє 

дівчаток. Вранці вони плакали, почувши про смерть сестри, а тепер 
безтурботно сміялися — вже забули. Чудні створіння — діти, подумав 
Майк. Бісенята, справжні бісенята! Гадаєш, що знаєш їх, розумієш, 
а насправді — ні. Як вони можуть так швидко забувати горе? Адже 
над ними буквально розколовся світ... А втім, у цьому їхнє щастя...

Генлі звівся на ноги й пішов до дверей.
— Ви збираєтеся ловити Таску?
— Що? Ах, Таску.— Майк підняв рушницю і зняв із шафи коробку 

з набоями.— Старий Антоніо не повинен був тікати, якщо то нещас
ний випадок.— Він озирнувся по кімнаті, глянув на дітей та їхню ма-
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тір, які дивилися на нього, чекаючи, що він робитиме.— Погана це 
звичка — тікати. Один раз утечеш, а потім, як наркоман, уже не мо
жеш спинитися. Я знаю це краще, ніж будь-хто інший, бо сам усе 
життя тікаю від чогось... Спершу здається, що це не втеча, що просто 
перебираєшся з місця на місце. Проте—це втеча... А далі, як постарієш, 
уже й не помічаєш, що робиш.— Майк подивився на Генлі.— Ви, ли
бонь, мене розумієте. Ви теж перекотиполе.

— Стюарт Келлі вже почав тікати.
Майк кивнув.
— Тому я мушу знайти Таску, поки хлопцеві ще не пізно спини

тися...
Генлі штовхнув двері.
— Вам буде потрібна допомога.
— Ваша?
Генлі знизав плечима.
— Чом би й ні? Іншої роботи в мене нема. До того ж я не ска

зав би, що Девіс — мій друг.
Вони наповнили водою з бака дві брезентові торби і вийшли з дво

ру. їх обступили кози, що скубли травицю серед усяких покидьків, на
валених за будинком. Побачивши Майка, вони збилися докупи й за- 
мекали — хотіли, щоб їх подоїли. Майк і Генлі пішли понад парка
ном, далі звернули у ворота Таски. Обминули трьох застрелених собак, 
од яких уже тхнуло. Зграя круків, крячучи, злетіла в небо, потім знову 
опустилася на собак.

Генлі та Майк проминули курінь Таски, ковбаню і підійшли до 
скелястої крутої гори. На вершину вела єдина вузенька стежка.

Майк ішов попереду, тримаючи в лівій руці запотілу торбу з во
дою, а в правій — рушницю. На половині узвозу Артур Генлі мусив 
зупинитися й відпочити. Він ковтнув води, і його аж занудило. Яка 
гидота! Тепла, кислувата, з брезентовим присмаком...

Унизу лежало селище. Перед конторою було видно вервечку чор
них цяток. То чекали зарплати робітники.

Генлі підвівся і знову рушив уперед. Він бачив, як важко пере
ставляє ноги Майк. Вони були товсті, але не дуже, якщо порівняти 
з його опасистим тілом. Схожі на два дубові стовбури.

На вершині Майк стишив ходу, обираючи шлях. У нього не було 
конкретного плану дій, хоч він гадав, що Таска не зайшов далеко. 
Адже йому треба стежити за тим, що діється внизу. Проте й надто 
близько сховатися він не може. Слід мати перевагу у відстані, якщо 
за ним поженуться... Майк не знав, озброєний Таска чи ні, та йому 
було й байдуже. Головне — знайти його, а там він знатиме, що роби
ти. Таска його боїться — це Майк знав напевне. Той італійчик давно 
вже сидів Майнові в печінках. Якось прийшов до Майка і звинуватив 
його п покражі городини. Не те щоб прямо сказав, але натякнув до
сить прозоро. Майк зробив те, що зробив би на його місці кожен чес
ний чоловік: схопив Таску за комір і виштурхав із двору. Іншим разом 
він побачив того курдупеля біля душової, де якраз купалася Заза. 
Таска втік. Майк викрикував йому навздогін погрози. Відтоді Таска 
уникав зустрічатися з Майком.

— Тепер нам можна й не поспішати,— сказав Майк Артурові.— 
Ми підемо сюди. Якщо він поблизу, то сидить десь там, якщо ні, то все 
одно мусив перебиратися через ті скелі. Він, певно, знає, що ми тут,
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тому треба бути обачними. Бережіть голову. Хтозна, що може спасти 
на думку тому вилупкові...

Здалеку верхів’я пагорбів здавалися гладенькими, але зблизька 
вони ставали схожі на бетонні ковпаки, втикані скалками скла. Тут 
не росли ні дерева, ні кущі, ні трава; було так гаряче, що підошви 
на черевиках Генлі розм’якли і прилипали до каменю. Він шкодував, 
що не надів капелюха, і боявся, що шкіра на носі полущиться. Через 
кожні десять метрів вони спинялися, щоб напитись воли.

Антоніо Тасці здавалося, що він загубився. Цілий день він шукав 
у горах рештки свого партизанського загону, тих хоробрих хлопців, які 
залишились його чекати, коли він спустився в долину розвідати воро
жі позиції. Він мусить будь-що знайти їх — одержані відомості дуже 
важливі, від них залежить їхній порятунок. Антоніо знав — його пере
слідують. Він помітив ненависних фашистів біля підніжжя гори. Зумів 
вистежити тільки двох, але був певен — їх більше, мабуть, цілий 
взвод... Таска принишк у жалюгідному затінку під уламком скелі, при
туливши ствол рушниці до щоки, дарма що гарячий метал обпікав шкі
ру. До нього долинали стишені голоси. Таска напружено прислухався, 
але слів не міг розібрати. Та якби й розібрав, однаково не зрозумів 
би — адже говорили вони по-німецькому... Головне— не датися їм у 
руки. Він ослаб від спраги й боявся, що не витримає допиту й розв’я
же язика. Закліпав, але навіть у сльозових залозах не лишилось во
логи. Пилюка дерла очі.

Голоси наближалися. А очі так пекло! Здавалося, все навкруги 
повите червоним маревом. Таска захвилювався. Якщо він нічого не 
бачитиме, фашисти схоплять його!.. Тікати не наважувався, щоб не 
викрити товаришів.

Ближче... Ближче... Вони вже майже над ним. Свята Маріє! Мати 
божа! Де мої товариші! Це кінець. Допомоги ні від кого чекати. Я чую 
їхні кроки. Дай мені сили, мадонно! Обернути рушницю... Два стволи 
не влазять до рота — набряк язик. Вони печуть, немов розтоплений 
метал. Кіріє елейсон! Крісте елейсоні1 Де курок? А-а-а-а-а!

Майк сахнувся, коли постріл гримнув майже в нього під ногами. 
Скинув до плеча рушницю, але зрозумів — стріляти вже нема в кого.

— Кінець бідоласі! — мовив Генлі, дивлячись на спотворене тіло 
Антоніо Таски.

— Мені здається, що це кінець і Стюартові Келлі,— додав він че
рез хвилину.

20--------------------------------------------------------------------

— Джої, ти, далебі, справжня дитина... За 
цей день, що працюєш у руднику, ти завдав нам більше клопоту, ніж 
за всі твої шістнадцять років.— Обличчя Лючії пашіло. Ще ніколи 
вона так не сердилась на свого молодшого брата.— Ти міг би при
наймні спитати. Прийти до тата і сказати йому, що хочеш допомогти

1 Г осп оди , пом илуй ! Х ри стосе , п ом илуй ! ( Старогрецька.)
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цьому хлопцеві. А ти що робиш? Приводиш у наш дім злочинця, якого 
шукає поліція, і хочеш, щоб ми сховали йогої

— Але ж на нього чекала поліція, Лючіе. Часу не було — і я му
сив зразу привести його до нас...

Джої сидів на краєчку сестриного ліжка, намагаючись не помі
чати, що Лючія в самому тільки ліфчику та трусиках.

— Куди ти його подів?
— Він у мене в кімнаті. Якби ти тільки схотіла познайомитися 

з ним, ЛючієІ Поговорити... Ти побачила б, що він не злочинець. Аби 
ти знала, як він тяжко працював сьогодні, залишаючи мені легшу ро
боту, ти була б йому вдячна не менше, ніж я.

— О’кей. Я вдячна йому, що він полегшив твій перший робочий 
день. Але хіба через це ми повинні надавати притулок людині, яку 
шукає поліція? — Лючія сіла перед дзеркалом і стала розчісувати ко
си.— Що скаже мама? А тато? його грець ухопить. А як із грішми? 
Ми що, зобов’язані утримувати його? Ти подумав про це, мій дурнень
кий братику?

— Він перебуде всього кілька днів, а потім піде.
— Всього кілька дніві Це довго! Ні, нехай він забирається. 

Я знаю — мама ніколи не згодиться. А надто тепер.
— Чому саме тепер? — Джої з цікавістю поглянув на сестру. Чого 

це вона чепуриться? Пополудні вона ніколи цього не робила. О, ще й 
парфумами напахтилася. Маминими парфумами... Мама зберігає їх ще 
від свого весілля...

Вона поклала щітку й подивилась на обличчя Джої у дзеркалі.
— Мама й тато вважають... тобто я сама вважаю, що мені пора 

шукати чоловіка.
— Чоловіка? Тобі? — Джо! засміявся.— Ти, мабуть, жартуєш?
Обличчя ЛючіІ спалахнуло рум’янцем.
— Чому жартую? Хіба я не можу вийти заміж?
Джої враз споважнів.
— Пробач, Лючіє. Я не хотів сказати, що ти не годишся в дру

жини. Слово честі! Просто для мене це несподіванка. Ти ніколи раніше 
не говорила, що хочеш вийти заміж.

— Кожна дівчина хоче вийти заміж. Справді, я не згадувала про 
такі речі при своєму дурненькому меншому братику, в якого глузду 
вистачає тільки на те, щоб переховувати у власному домі таємничих 
злочинців.

Лючія побачила, що дошкулила Джої, і відразу полагідніла. Пі
дійшовши до брата, вона пригорнула його голову до грудей.

— Бідний Джої! Тобі дуже прикро, так? Але невже ти не бачиш, 
мій маленький братику, що це неможливо? Тобі доведеться сказати 
своєму другові, щоб він пішов кудись-інде.

— Лючіє, не поводься зі мною, як з малою дитиною! — Джої ви
пручався із сестриних рук.— Я дав слово і не можу його зламати. 
Стюартова доля залежить від мене. Невже ти проженеш його?

Лючія не встигла відповісти. Грюкнули двері, хтось заговорив, по
тім закричав, і жіночий голос збуджено заторохтів по-італійському.

— Тобі не доведеться нічого казати своєму другові,— сухо сказала 
Лючія.— Мама уже все сказала за тебе. Біжи рятуй того бідолашного 
хлопця, поки вона не побила його.

Стюарт зроду не зазнавав чогось подібного до наступу мами Пел-
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лаяі. йому й без того на душі мов камінь лежав. Відтоді, як вони 
вибрались із рудника і манівцями прокралися до дому Джоі, він почу
вав себе розгубленим і пригніченим. Але що дужче хмурнішав Стю
арт, то більше сповнювався натхненням ДжоТ. Якби не стурбованість, 
якої він не міг приховати, то можна було б подумати, що Джоі грає 
в якусь дитячу гру з поліцейськими та злочинцями. Крастися непоміт
но — це для нього означало перебігати від скелі до дерева, озиратися 
вавсебіч — чи їх, бува, не переслідують, а в особливо, як йому здава
лося, небезпечних місцях повзти на череві... Марно втовкмачував йому 
Стюарт, що так вони напевне привернуть до себе увагу. Джоі був 
переконаний: він знає, що' робить. І Стюарт змушений був поступитися 
перед його затятістю. Але, правду кажучи, він не вірив, що може вря
туватися. Якби не Джоі, то повернувся б до своєї кімнати й покірно 
чекав, поки прийде сержант Девіс і заарештує його. Та годі було 
встояти перед палким ентузіазмом Джоі. Стюарт шкодував, що піддав
ся йому.

Коли вони зайшли на кухню, Стюартові запаморочилося в голові. 
Які страви! Він не знав, як вони називаються, але пахли дуже смачно 
й були такі апетитні на вигляд! А він зранку й ріски в роті не мав. 
Та й учора майже нічого не ів...

Коли Джоі, влаштувавши його на веранді, пішов, Стюарт не ви
тримав. Він шмигнув на кухню, схопив кружальце ковбаси з .тарілки 
й підніс до рота. І тут з’явилася мама Пеллачі. Стюарт спаленів. Який 
соромі

— Місіс Пеллачі, дозвольте вам пояснити...
Де той чортів Джоі? Яка ганьба!
— ...пояснити вам...
Він позадкував до дверей, але мама Пеллачі заступила йому до

рогу.
Мабуть, вигляд у мене не вельми респектабельний... Який у чорта 

респектабельний! Я, мабуть, схожий на волоцюгу! Брудний, загидже
ний мастилом... Хоч би вона бодай на мить закрила ротаї Хоч би 
Джоі...

— Джоі! Скажи, будь ласка, своїй матері, що я не злодій!
При появі Джоі мама Пеллачі замовкла й невідомо чому роз

плакалась.
— Стюарте, не зважай на маму. Вона, як і всі італійки, дуже 

збудлива.— Джоі обійняв матір.— Мамо, мамо, не плач. Усе гаразд. 
Це Стюарт. Він мій друг. Ну, годі тобі, годі. Ось і Лючія. Сядь, мамо. 
Ну годі, не плач!

Мама Пеллачі дозволила довести себе до стільця, пометушитися 
довкола себе й повтішати. Вона скинула хустку, і Стюарт побачив, що 
очі в неї сухі. А ще побачив він найпрекраснішу в світі дівчину — і враз 
відчув, скільки бруду налипло йому на обличчя, волосся, руки та одіж.

— Я хотів пояснити їй, але вона стала кричати...— Стюарт сів за 
стіл, щоб сховати свої брудні джинси та важкі черевики.— Пробачте, 
я не хотів завдавати їй прикрості.

Лючія- знизала плечима. На ній була проста селянська блузка і 
бавовняна спідниця; голі смагляві ноги були взуті в сандалі.

— Ви налякали її.
їхні погляди зустрілися.
— Гадаю, вам треба піти звідси.
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— Піти? Я ж казав Джої... Ваша правда. Я піду.
Стюарт розгублено тупцяв на місці, намагаючись витримати погляд 

Лючії, але мусив опустити очі. Він відчув себе нікчемою. Почервонів 
так, аж на потилиці стало гаряче. Джої сказав, що сестра гарна. Яка 
там гарна — прекрасна! А в нього такий жалюгідний вигляд... В роті 
було так само кисло, як учора, коли його нудило від граппи. Невже це 
було тільки вчора ввечері? Дивно, що думки його знову звернули на 
вчорашній вечір і на Зазу. Бідолашна дівчина... Він знову наважився 
подивитись на Лючію. Вона не зводила з нього пильного погляду. Чека
ла, щоб він пішов...

Усе життя Стюарт мріяв про дівчину, схожу на Лючію. Такий 
був його ідеал. Поєднання Прю Неш та всіх тих дівчат, що їх він 
крадькома видивлявся на обкладинках «Плейбоя» в газетних кіосках. 
І ось він зустрів її. І що ж? Вона гнівається, вона виганяє його. Через 
кілька хвилин він піде з її дому — піде шукати сержанта Девіса. І це 
буде кінець усьому...

Він рушив до дверей.
— Ні! — зупинив його Джої.— Мамо, це мій друг Стюарт. Я при

вів його до нас, бо в нього невеличкий клопіт з поліцією.
Він глянув на Стюарта і ковтнув повітря.
Мама сиділа прямо, наче на стільці з високою спинкою. Обличчя її 

застигло в кам’яній нерухомості.
Лючія відвела очі.
— Мамо, можна Стюартові перебути в нас кілька днів? — правив 

своєї Джої.
— У нас не пансіонат.— Мама говорила по-італійському.— Ти ка

жеш,— у нього клопіт. А в нас свого клопоту по зав’язку. В кожному 
разі, це вирішить тато. Він голова дому. Але я знаю, що він скаже. 
«Джої,— скаже він,— мені прикро, що ти так мало дбаєш про людей, 
які тебе люблять, дають тобі притулок. Ти накликаєш на них небез
пеку, ховаючи тут утікача від карабінерів». Ось що скаже тобі тато.— 
Мама знову стулила губи й закам’яніла.

— Мамо! Якби ти замовила слово за Стюарта перед татом! Він 
слухається тебе.

— Ваш тато має власний розум. Я — тільки жінка. Куховарити, 
прати, виховувати своїх дітей у повазі до старших — ось моя робота.

Зненацька в її очах спалахнув хитрий вогник.
— А втім, тато може вирішити й по-іншому.
Лючія здивовано глянула на матір, а Джої засяяв.
— То він може залишитись?
— Тільки поки прийде тато з другої зміни. Як я сказала — вирі

шуватиме він. А тепер проведи свого друга в душ. Хай надягне твої 
старі шорти. Тим часом його одяг висохне.

Мама повернулася до столу й заметушилась, розставляючи та
рілки.

Джої плеснув Стюарта по спині.
— От бачиш! Я ж казав тобі, що все буде гаразд. Ми сильні люди, 

завжди ладні допомогти кожному, хто в біді. Ходімо. Скупаємось, а 
потім я покажу тобі, що таке справжня італійська кухня.

Виходячи на веранду, він показав Лючії язика.
— Я не розумію тебе, мамо,— сказала Лючія, коли Стюарт і Джої
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вийшли на подвір’я.— Негоже переховувати чужинців у домі. Татові 
це не сподобається. Він розсердиться, і ви посваритесь.

— Подай болонську ковбасу.
Мама Пеллачі низько нахилилася над столом, щоб сховати облич

чя. Треба гарненько обміркувати те, що оце спало їй на думку. Було б 
непогано... От тільки Лючія... Чи звіритися їй? Багато в чому дочка 
була для матері загадкою. їй явно бракувало материної хитрості. Вона 
надто безневинна. Може, це гарна нагода подати їй наочний урок з ос
нов політики?..
. .— Я не думаю, що друг мого сина буде ще тут, коли повернеться

тато.
— Он які А я гадала...
— Ти така ще дитина, Лючіє! Вчися крутити мозком.
— Що ти хочеш сказати?
— Мені все ясно. Чому, по-твоєму, поліція шукає цього хлопця?
Мама взяла Лючію за руку, повела до стільця* підсунула собі дру

гого і сіла коліно в коліно з нею.
— Звідки я знаю? Джої нічого мені не казав.
— У Манджон-Каньйоні немає поліції,— терпляче провадила ма

ма-.— Вона з’являється до нас тільки тоді, коли вчинено великий зло
чин. Тепер поміркуй: який великий злочин привів сюди сьогодні по
ліцію?

Лючія збагнула все раніше матері, але не могла цьому пові
рити.

— Невже ти думаєш, що цей хлопець убив бідолашну чорну дів
чину? Мамо! Ти ж бачила його. Він не схожий на вбивцю.

— Хто ж іще?
— Я не вірю.
— Незабаром довідаємося напевне.
— Мамо, що ти замислила? Це мені не подобається.
— Слухай мене уважно. Сьогодні ввечері прийде містер Гофр. 

Прийде, щоб побачити тебе. Отож він і скаже нам, той це хлопець, 
якого шукає поліція, чи не той. І коли той... Уяви, як він пишатиметься 
тобою, коли довідається, що ти зловила вбивцю. Зловила для нього — 
щоб він передав його поліції! Все селище дякуватиме і йому, і тобі, 
і нам. А зараз я скажу тобі, що говорити...

Стюарт ще ніколи не почував себе так чудово. Якби над ним. не ви
сіла зловісна тінь, він був би просто щасливий. Джої справді непога
ний хлопчина. Ще дитина, звичайно, але такий щирий, і з яким завзят
тям береться він до будь-якої справи. По обіді Стюарт показав йому, 
як грати в «камінь, папір і ножиці», і вони розважалися понад годину. 
Стюарт стомився перший. А Джої, певнЬ, грав би всю ніч. Вони сиділи 
на .веранді під плетивом квасолі. Джої полив її, і крізь мокре листя 
подував легенький свіжий вітерець.

Стюарт ліг на бетонну долівку, з насолодою простяг ноги і відчув, 
як біль повільно покидає його натомлене тіло.

Мама Пеллачі була досить привітна до нього за обідом, хоча мог
ла вимовити по-англійському не більше десятьох слів. Тільки Лючія 
трималася відчужено. Але, може, й вона змінить своє ставлення до 
нього. Він сподівався на пе, вірніше — передчував.
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Прости мене, Зазо, але я нічого не можу вдіяти. Такий бо я є. Ре
альний хлопець, що живе, кохає й розуміє вперше в житті. Те, що ста
лося між нами минулої ночі, було чудове, і я хотів би, щоб ти була 
тут, люба Зазо... Але хоч би де ти була, спробуй мене зрозуміти!

Стюарт лежав горілиць, заплющивши очі. Коли він розкрив їх, 
було майже темно. Джої пішов. На розкладному ліжку сиділа Лючія, 
підтягши коліна до підборіддя. Обличчя її було замислене, овіяне яки
мось смутком. Він помітив, що спідниця в неї високо підсмикнулася, 
і відвів очі.

— Ти спав.— Лючія, певно, помітила його погляд, бо обсмикнула 
спідницю й опустила ноги.

— Де Джої? — Стюарт сів і потягнувся.
— З мамою в домі.
Він гарний хлопець, думала Лючія. Надто гарний, щоб бути зло

чинцем. Вона не йме цьому віри. В нього таке щире хлоп’яче обличчя, 
надто уві сні. Не красень, але й не сірячок. Привабливий... Хоча це 
не тип сильного чоловіка. Вона порівняла його з Гофром і аж здригну
лася, подумавши, що II анітрохи не здивувало б, якби в убивстві зви
нуватили й ого,  а не Стюарта.

— Щось негаразд? — спитав Стюарт.— Ніс у мене не в той бік, 
чи що?

— Пробач. Я просто замислилась.
— Про мене, сподіваюся?
Стюарт не був спритником на сміливі зальоти, як, приміром. Джонні 

Бішоп. Але ця дівчина дивилася на нього якось так, що він забув про 
сором’язливість. Вона всміхалася до нього. Це щось та значило. Ні, 
не щось, а дуже багато. Отже, вона нічого проти нього не має. Ні
чого...

— Он ти який! — засміялася Лючія.
Стюарт мав свою теорію про визначеність людської долі. Не те 

щоб він був забобонний чи вірив у астрологію та всяку іншу нісеніт
ницю. Але іноді його змагала думка, що все десь записано у велику 
книгу. В дитинстві він навіть уявляв, яка та книга: у золотій оправі і 
з золотою застібкою, як старовинна біблія тітки Ізабелли. Тільки вели
ка, дуже велика...' І розграфлена, як один із тих гросбухів, що їх батько 
вряди-годи приносив додому. В ту книгу записано всіх людей. Проти 
кожного прізвища — графи. Деякі відомості вносились при народжен
ні. Деякі графи залишались порожніми — проти прізвищ щасливчиків. 
Там не було записів ні про їхню майбутню роботу, ні з ким вони мають 
одружитися, ні скільки в них буде дітей, ні коли вони помруть...

Проти прізвищ невдах усі графи були заповнені...
Стюарт відчував, що він — один із невдах. У його житті не могло 

статися нічого несподіваного. Все записано у книзі незмивним чорни
лом. А нижче — прізвище Зази. Глянувши на Лючію, він жахнувся: 
II прізвище теж там є! І ще йому здалося, що останній запис проти 
його прізвища зроблено великими червоними літерами й двічі підкрес
лено.

— А знаєш, Джої казав мені, що ти гарна...
— А знаєш, я казала Джої, що він — дурненький...
— Через те, що назвав тебе гарною?
— Ні, через те, що він привів тебе сюди.
— Ти й досі вважаєш його дурненьким?
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— Через те, що назвав мене гарною?
— Ні, через те, що привів мене сюди.
Обоє засміялись. Засміялися дитячим безтурботним сміхом.
— Сподіваюся, тепер ти не маєш нічого проти? Я знаю, що попав 

у велику біду, і знаю, що потурбував вас, прийшовши у ваш дім. Але 
я хочу, щоб ти знала, ЛЮчіє: я завжди буду вдячний тобі за твою доб
роту та довір’я до мене. Хочу також, щоб ти знала: я не вчинив зло
чину, в якому мене звинувачують. Ні, н§ перебивай мене! — Обличчя 
Лючії світилося лагідністю, сумом і тривогою. Він узяв її за руку, і вона 
її не відсмикнула.— Ти не знаєш, як усе сталося, але мене підозрюють 
у тому, що я вбив дівчину. Присягаюся — то не я.

Глянувши на Стюарта, Лючія раптом подумала, що він дуже по
добається їй. Це була жаліслива, ніжна прихильність, якої вона ще ні 
до кого не відчувала. Майже така, як до брата, але явно не сестрин
ська. Так можна й закохатися. Але ж, кохаючи Стюарта, вона не зможе 
кохати Жака. Лючія подумки порівняла їх. Небагато могла порівня
ти— адже знала обох дуже мало. Проте, кінець кінцем, усе зводилося 
до того, що вона п о ч у в а л а .  А її почуття до Стюарта було зовсім 
не таке, як до Гофра. Враз її огорнув сум. Вона вийде заміж за Гофра, 
бо так хочуть тато й мама. Але принаймні вона допоможе Стюартові, і 
цю романтичну згадку збереже потім на довгі роки, коли шлюб її стане 
сірим розчаруванням, схожим на мамин і татів. А може, це і є справж
нє кохання, бо ж воно ніколи не зів’яне перед лицем невблаганної дійс
ності, залишиться назавжди в душі...

Зовсім споночіло, у крученому бадиллі квасолі задзижчали нічні 
комахи. Пора Стюартові йти. Лючія лагідно вивільнила руку.

— Нам немає коли довго розмовляти, Стюарте. Я вірю, що ти ска
зав правду, і, сподіваюся, ти зрозумієш: ні я, ні Джої не причетні до 
того, що запланувала мама. Тсссі Мовчи! — Вона затулила йому уста 
пальцями.— Усе вже вирішено, і я не спроможна нічого змінити. Не
забаром сюди з’явиться синьйор Гофр, і мама хоче розповісти йому про 
тебе. Тому тобі треба якомога швидше тікати звідси. Тобі буде потрібна 
їжа й вода, а йти можна тільки вночі. Отуди,— вона показала на схід.— 
Дехто тікав звідси пішки, я знаю. Дорога далека, але я молитимуся 
за тебе.

І моє кохання буде з тобою, додала вона подумки.
У двері постукали. Обоє здригнулися. Лючія знаком звеліла Стю

артові не ворушитись і шмигнула на кухню. Трохи згодом вона повер
нулася с пакунком цукру.

— Візьми. Тут небагато, але на кілька днів вистачить. І вода.— 
Вона зняла з гака брезентову торбу.— Хутчіше! І хай боронить тебе 
мадоннаї

Стюартові хотілося багато чого сказати. Але наближалися голоси. 
Мама Пеллачі гукала Лючію. Долинав іще один голос — з відчутним 
французьким акцентом. Голос Гофра.

Лючія провела Стюарта до дверей і перед тим, як лагідно ви
штовхнути його в ніч, легенько поцілувала в щоку.

— Прощавай, Стюарте, прощавай!
Він ступив кілька кроків і озирнувся. Але силует дівчини уже зник, 

і він уловив поглядом тільки краєчок її спідниці, коли вона пройшла 
через жовтогарячий прямокутник світла, що позначав двері на кухню.
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Народилася вона 1936 року. Була сіра, бли
скуча і, на думку її власника, дуже елегантна. Тепер задня частина її 
тіла була відрізана й замінена дерев’яним кузовом. Обіддя коліс по
гнулося там, де шпиці ослабли, а скати замість камер були натоптані 
ганчір’ям та соломою. Радіатор весь час перегрівався, але мотор яки
мось дивом працював. Тепер ця машина становила головну одиницю 
власності, якою володів Джордж Баджідулла.

Майк Махоні востаннє окинув поглядом будинок. Усе транспорта
бельне, хоч яке зношене та непотрібне, було повантажено в кузов 
Джорджової машини, і від місця, що правило Майнові за домівку про
тягом семи років, віяло вбогою пусткою. З вікон познімали подерті 
штори, і Майк уперше за всі ці роки побачив своє житло таким, яким 
воно було насправді. Він вийшов і старанно зачинив за собою двері» 
піднявши їх на завісах, щоб припасувати щільніше.

— Усе готово, бос?
Майк кивнув. Мотор закашляв і заторохтів зношеними клапанами 

та шийками колінчастого валу, вивергаючи клуби синього диму. 
Джордж сидів випроставшись, напружено тримаючись за кермо. Сабрі- 
на, маніжачись і хихочучи, сиділа поряд, розправляючи сукню на ве
ликому животі. Дівчатка примостилися вгорі на поклажі, а Майк з дру
жиною сіли коло самого борту кузова. Було тісно, незручно. Машина 
рушила. Коли колеса потрапляли у вибоїну, Майнові ноги черкались 
об землю.

Біля крамниці Компанії Джордж зупинив машину.
— Я миттю, бос, тільки візьму пачку тютюну.
Не вимикаючи мотора, він пірнув у натовп. Сабріна незграбно ви

лізла з кабіни й підійшла до батьків.
Був переддень різдва, і селище вирувало. На руднику сьогодні не 

працювали, і біля крамниці юрмилися не тільки жінки, а й чоловіки. 
З околиць з’їхалися аборигени-скотарі, білі стригалі, підрядники на 
спорудження огорож, старателі, гірники з ближніх невеликих рудників. 
Усім хотілося посидіти за кухлем у справжній пивниці.

Над їхніми головами загув пошарпаний «Авро». Він летів у остан
ній перед різдвом рейс.

— Глянь, мамо, весілля! — Сабріна сяйнула сніжно-білими зуба
ми і показала на тісний хол.— Хто це одружується?

Лючія стояла в дверях і дивилась поверх натовпу цікавих, що 
стояли півколом перед входом. Позаду неї її чоловік обмінювався 
сороміцькими жартами із своїм другом Пуенчоном. Дивно, але він був 
напрочуд веселий як для людини, що її примусили одружитися майже 
під дулом пістолета. Лючія аж здригнулася на згадку про спектакль, 
який улаштувала мама. Майже згвалтування, засвідчене півдесятком 
дужих сусідів. У вічі їй упала старезна машина Джорджа Баджідулли, 
в кузові якої сиділо сімейство Махоні. Подумала про їхню дочку Зазу. 
І про Стюарта... По щоці скотилася сльоза, потім друга. Сльози щастя 
щойно обвінчаної молодої жінки, думали люди. Але Джої думав не 
так. Він підійшов до сестри і ніжно торкнувся и руки. Позаду нролу-
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нав непристойно грубий сміх Гофра, і він відштовхнув Джоі, заявляю* 
чи права на свою дружину...

Етель Генвел, сідаючи в літак — вона летіла в Перт — помітила 
двох чужинців: непоказного, майже лисого чоловіка і високу, гарну 
дівчину із золотисто-каштановим волоссям. Обоє були в міській одежі. 
Вони мовчки йшли по курній дорозі до кладовища, яке було за злітним 
полем.

— Батько Стюйрта Келлі.— Етель помітила Артура Генлі тільки 
тоді, як він сказав: — Дозвольте взяти ваш саквояж? — Вона кивнула, 
і вони разом піднялися по трапу.— А хто ж та дівчина? Мабуть, його 
сестра.

Вони стояли й дивилися на простий хрест із написом: «Стюарт 
Келлі, вісімнадцяти років» та датою. За кілька метрів, непомітна й не- 
позначена, виднілася ще одна свіжа могила.

— Дякую, що ви прилетіли зі мною, міс Неш. Я певен, що й Стю
арт був би вдячний.— Чоловік поправив хрест і притоптав землю но
гою.— Він завжди говорив про вас гарно.

— Він мені дуже подобався.
— Коли вони знайшли його — тобто поліція — він був голий. Ски

нув із себе весь одяг. Напевне, перед самісіньким кінцем, бо ж сонце 
пекло... Вам це дивно? Мені теж. Він завжди був скромним хлопцем.

— Намагайтеся не думати про це, містере Келлі.
— Я й досі не розумію, чого вони так гаялись. Аж два тижні... 

Мабуть, не дуже шукали. Поліція повинна розслідувати, як той офі
цер— Девіс чи як його? — провадив справу. Це, мабуть, нічого не 
дасть... Але все ж таки хоч якась розрада. Усе це здається такою... мар
нотою. Такою марнотою...

Незважаючи на спеку і палюче сонце, Прю Неш затремтіла. Сер
дешний Стюарте, я тужу за тобою. Ти повинен був залишитися. Невже 
це я тебе штовхнула? Я цього не хотіла, хлопчику мій...

— Чого він забрався у це пропаще місце? Як тут можуть жити 
люди?

Вони мовчки подивилися на далекі будівлі: готель, хол, крамницю, 
ряд бараків і безладно розкидані будиночки під горою. Прю Неш за
тулила долонею очі.

— Мабуть, він хотів бути таким, як усі люди.
Біля їдальні чоловік у білому бив у обрізок труби, скликаючи оди

наків на другий сніданок.

З  англійської переклав Анатолій МУЛЯР
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ФЕДЕРІКО
ГАРСІА
ЛОРКА

Федеріко Гарсіа Лорка ( I I» —1936) — видатна А Іспанський по
ет І драматург, автор поетичних книжок «Збірка віршів» (1921), 
«Пісні» (1927), «Циганський романсеро» (1928). «Канте Хондо» 
41931), «Тамаритянський диван» (1936). «Поет у Нью-Йорку» 
41940) та Ін. Друкованими тут дев’ятьма поезіями вичерпуетьса 
відома на сьогодні сонетна спадщина Гарсіа Лорка.

МАМ

Конара крові зрошує світанок, 
ле породілля в стогонах злягла.
Крик залишає в рані скалки скла, 
а костомахи тінь — на тлі фіранок.

Та світло все скоряє, й наостанок 
начала казки гинуть, наче мла; 
і вибух жил тікає до живла 
туманного, мов яблука багрянок.

Снить у гарячці про дитя земне 
Адам і ніби чує в пульсі глинн 
дитячих ніжок гупання гучне.

Адам же інший темним зором лине 
на місяць, де, без ниви й насінини, 
ось-ось дитина сяйва спалахне.

1922
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Простягуючи руки срібляні, 
плакучий вітер темряви й світання, 
відкрив мого кохання рану в сні 
і віддаливсь; я повен був жадання.

Це рана, що дає життя мені, 
а крові й світлу — чисте проростання, 
розколина, де солов’ї сумні 
знаходять ліс, м’яке гніздо й страждання.

Як солодко в душі ХТОСЬ ГОМОНИТЬІ 
Там, де пливе твоя бездушна врода,
Я біля квітки ляжу під блакить.

І пожовтіє річка темновода, 
а кров моя пов’ється, наче нить, 
по хащах мокрих, де не спить природа.

НА СМЕРТЬ
ХОСЕ ДЕ СІРІЯ-І-ЕСКАЛАНТЕ

Хтось скаже, що ти був? З якої речі? 
Тоді, як день без тебе постає, 
два голоси бринять — годинник б’є, 
і вітер тягне стогони старечі.

Безумство нарду, ніби цвіт хуртечі, 
затоплює бліде чоло твоє.
Людино! Болю світла! Де ти є? 
Вертайся, ставши серцем порожнечі!

Стань місяцем, і плід його сумний 
я кину в річку, повну позолоти 
від риб червоних і палючих мрій.

А ти вгорі, де холод не збороти, 
Забудь мене і всі земні марноти, 
Джокондо неповторний, друже мій.

• • •

Мій профіль буде тихим, я це знаю, 
серед мохів, що в холоді ростуть. 
Цнотливе дзеркало, безсоння ртуть, 
де рветься пульс мого життя й звичаю.
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Законом плоті тої, що лишаю, 
була струмка й лозини свіжа путь.
Без пурпурів каймана роздобуть 
для себе зможу тишину безкраю.
Хоч мій язик, язик замерзлих птиць, 
обернеться в траву гірку й солону, 
згубивши смак вогню і блискавиць,
я буду в тілі гілки, в плоті гону 
жоржин стражденних, розпростертих ниць, 
розкутим знаком скутого закону.
1930

ЕПІТАФІЯ
ІСААКУ АЛЬБЕНІСУ
В цім камені, що з болю не осяде, 
не вгрузне в трави смерті й глей темнот, 
спить ліра, сонця стиглого клейнод, 
самотня урна співу та розради.
Від солі Кадіса аж до Гранади, 
що зводить під водою свій оплот, 
ридає тінь твоя на клич висот, 
мов андалузький кінь на поклик знади.
О доброта й мелодія крутаї 
О яструба зіниця й серце чуле!

О ніжний мрець, печальний сирота!
Приспи сніги й небесні перегули, 
пожежі зим і сірих літ літа, 
спи, забувай життя своє минуле!
1936 * • »

Боюся втратить диво й дивування 
очей твоїх і звук, що приника 
мені .вночі до скроні, мов пахка 
самотня лілія твого дихання.
Але страшніш рости без квітування 
на цій землі; яка судьба гірка — 
не мати ані квітки, ні листка 
для гусениці й тлі мого страждання.
Якщо ти — мій таємний скарб і гріх, 
мій біль і хрест над входом і над вийстям, 
якщо я — пес маетностей твоїх,
не проганяй мене бичем вогнистим, 
а заквітчай ріки своєї біг 
моєї осені безумним листям.
• 1936
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ДО КАРМЕЛИ, ПЕРУАНКИ
Пишу твоє ім’я переблиском волосся, 
і світить гіацинт на руку з далини.
В безпліднім попелі цих віршів — лиш дмухни — 
лунає світла свист і літа стоголосся.
Стирає Аполлон русло, де все сплелося: 
моя жадлива кров, і комиші весни, 
химер голки, й вітрів безсилі галуни, 
і тишина зерна, безумна від колосся.
В цій смертній боротьбі шаленства і числа
за несплямованість поезії й людини —
твій дар, як сонця світ, як радість, що пройшла.
Моє сумне Перу, спижеве і єдине!
Моя вигиниста смуглявочка мала!
Моя Іспаніє, підзоряна пустине!

ДО МЕРСЕДЕС В ї ї  ПОЛЬОТІ
Віолою проміння крижаного 
на скелях височизни стала ти.
Без горла голос, голос темноти, 
в усьому сущий, зроджений з нічого.
Твої думки — о, сяюча тривогої — 
то сніг ковзький у славі чистоти, 
а серце — то голубка, що в світи 
полинула з ув’язнення сумного.
Вже в обширах небесних без оков 
мелодія вітрів благоуханна 
тече, мов ранку росяний покров.
Там гори світла і лі леї рана, 
а тут на згині туги і розмов 
гірлянду смутку ми плетем щорана.

ПОЕТ ПРОСИТЬ СВОЮ ЛЮБОВ, 
ЩОБ ВОНА ЙОМУ НАПИСАЛА

Намарно жду я на твого листа, 
любове сну мого, живуча смерте, 
плекаю з цвітом прагнення відверте 
забуть тебе, та в’яне цвіт і мета.
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Повітря — невимруще, а плита 
незряча, тьму з її очниць не стерти. 
І мерзне серце в глибині роздерте 
від місяця, що світить, мов сита.

Але я вистраждав тебе. В двобої 
з собою бивсь над образом твоїм — 
тигр і голубка, зуби і левкої.

Втиши словами мого шалу грім, 
чи жити дай у спокої страшнім, 
у темряві душі, навік сліпої.

З  іспанської переклав 
Дмитро ПАВЛИЧКО

МИКОЛА ГЛУЩЕНКО. Пейзаж. Мальорка. 1934.
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Б О Д О  У З Е

Бодо Узе (1904—1963) — німецький пи
сьменник (НДР). Автор романів, повістей та 
збірок оповідань: «Найманець і солдат» , 
«Перша битва», «Лейтенант Бертрам», 
«Патріоти», «Свята Кунігунда в снігу», 
«Міст» та ін.

КАРАЄТЬСЯ СМЕРТЮ - 
НАГОРОДЖУЄТЬСЯ ЖИТТЯМ...
ОПОВІДАННЯ

«Юридичний вісник»— 17.2.1945 Г. П. Шпальта 6». Лінотипіст Гер
хард Пек глянув на гарячий свинцевий відливок,— шапку для шпальти, 
яку він саме намірився набирати. Старий лінотип працював уже не 
дуже надійно, а свинець тепер — на п’ятому році другої світової війни — 
був поганої якості.

— Вам ще багато набирати, Пек? — запитав Фогельзанг. Зсунув
ши зелений захисний козирок на кошлате волосся, коректор став у две
рях скляної перегородки, яка відокремлювала машини від просторого 
приміщення цеху ручного набору.

Фогельзанг не любив Пека. Молоді хлопці взагалі викликали у ньо
го неприязнь, йому було досадно, що вони жили, тоді як його синам су
дилося вмерти.

«Чому саме моїх обох спіткала така доля, чому не вмер він, оцей 
Пек?» — запитував себе Фогельзанг. Старший син Фогельзанга був ар
тилеристом і загинув в Росії, молодший, Ганс-Юрген, згорів у палаю
чому літаку над Францією. «Хоча одного могла б мені доля залиши
ти», — думав Фогельзанг.

Його маленькі короткозорі очиці дивилися на бліде обличчя скла
дача з неприхованою ненавистю. Цей Пек міг радіти. Поранення в живіт 
стало причиною того, що його визнали непридатним до стройової служ
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би. Сто років можна прожити з таким пораненням! А ось він, Фогель* 
занг, втратив на війні своїх синів, обох.

Пек знову вставив рядок у набірну дошку, цодмухав на пальці. 
Потім порахував сторінки рукопису на столі біля лінотипа. «Буде біль
ше, ніж три шпальти», — прикинув він.

— Ви будете кінчати набір?
— Побачу, що встигну зробити. Шеф каже, що треба поспішати.
— Про мене, хай буде й так, — понуро сказав Фогельзанг. — По

кладіть мені гранки на стіл. Я пішов додому.
Пек знав, що коректор піде не додому, а в забігайлівку. Там у ньо

го були добрі друзі. І хоча тепер горілки не було ніде, йому вистачало, 
щоб набиратися майже щодня.

— На все добре! — гукнув услід йому Пек. Фогельзанг, нічого не 
відповівши, зачовгав своїми валянками. Він погасив у великому залі всі 
лампочки, крім однієї над ручним пресом, і зник.

Пек вдоволено потягнувся, потім легко вдарив по клавішах. Він 
почував себе добре, коли отак залишався сам у просторому, тихому при
міщенні, за роботою, яку він дуже любив.

Працюючи, він тільки раз глянув на свою низеньку шафку. На ній у 
склянці з водою стояла троянда, яку два дні тому подарувала йому 
Аделя. Де вона взимку дістала цю троянду? Деякі з ніжних жовто-чер
воних пелюстків уже відпали, інші зів'яли й згорнулись. «Мені треба 
було залишити її вдома, — подумав Пек, — вона б постояла там дов
ше, ніж отут, в отруєному газом та випарами свинцю гарячому повітрі».

Вій сподівався, що Аделя пізніше йому подзвонить. Вони не бачи
лися з неділі, коли вона каталася з дочкою Кюбермана, десятирічною 
Лоттою, на ковзанах. Непокірне золотаве волосся Аделі вибивалося 
з-під хутряної шапочки. Як сміялося до нього її відкрите рожевощоке 
обличчя, яку радість випромінювали її очі!

Зробивши зусилля, Пек спробував зосередитись на рукописі. Він 
доторкнувся до клавішів і прислухався до знайомого перестуку маши
ни. Під котком зі свинцем шипів газовий пальник.

Пек закінчив одну шпальту, випростався й відніс набір до ручного 
преса. Зробивши чорнові відбитки, він з гордістю оглянув їх. Набір був 
чистий, майже без помилок.

Коли він набрав частину наступної шпальти, то з досадою помітив 
на ній занадто велику кількість інтервалів. Скрізь врозбивку було наб
рано слова, навіть цілі рядки: « К а р а є т ь с я  с м е р т ю  той,  хто...» 
І знову: « К а р а є т ь с я  с м е р т  ю».

«Та що ж це я, власне, набираю», — подумав Пек. Він заквапився^ 
бо не хотів прогавити дзвінка від Аделі.

В стукоті лінотипа народжувався рядок за рядком, гарячий свинець 
застигав у формі. З гуркотом у процес набирання втручалася важка ру
ка машини, легенько піднімаючи й опускаючи матриці...

Пек розрахував правильно: за три години набір було завершено. 
Стріпнувши мокрими гранками, він поклав їх на стіл коректора. Потім 
ще раз глянув на них. Ні, багато помилок Фогельзанг там не знайде.

« К а р а є т ь с я  с м е р т ю  той,  хто...»
«...к а р а є т ь с я  с м е р т  ю».
І знову ці слова впали йому в око. Схилившись над столом, Пек 

уважно читав текст нового наказу: терміновий розгляд судових справ,
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ніяких оскаржень, вирок виконується протягом трьох годин після виго
лошення.

Війна, так легковажно розпочата, тепер безглузда й безперспектив
на, мала бути доведена до свого жахливого кінця. Чужі народи прино
сились на її жертовник з якоюсь нелюдською кровожерністю, свій народ 
теж треба було послати на смерть, усіх до одного. Задушити будь-яку 
надію, будь-яку віру в можливий порятунок — такий був зміст усіх 
отих наказів.

«Отже, усе це набрав я!»— дивувався заглиблений в роботу Пек, 
втішаючись спокоєм навколо. За весь цей час він лиш раз потягнувся, 
лише раз глянув на троянду на шафці, подумав про Аделю, а тим часом 
стільки встиг зробити.

«Вони поспішають назустріч своєму кінцю», — холодно міркував 
Пек, починаючи читати третій відбиток:

«Юридичний вісник — 17. 2. 1945 р. Г. П. Шпальта 8».
Його серце швидко й радісно закалатало. «Нарешті настане кі

нець, — подумав він, — кінець війні й кінець коричневій сваволі».
Для дев’ятирічного Герхарда Пека вона почалася з того, що однієї 

ночі до їхньої квартири вдерся чобіт з довгою халявою, червоні, грубі ру
ки схопили батька, били й душили його. Потім в очах переляканого 
Герхарда довго ще стояли оті коричневі спини, які забрали батька. 
Герхард припав обличчям до тремтячих колін матері, яка в нічній со
рочці сиділа, плачучи, за кухонним столом. З вулиці до них долинало 
тупотіння й голоси — наче собачий гавкіт.

Так для Герхарда Пека почалося те, що зараз наближалося до сво
го логічного кінця.

Вдихаючи запах друкарської фарби, він з люттю читав текст нака
зів. Втомлених ці накази повинні були підігнати у їхньому бігу до заги
белі, нерішучих — залякати, а бунтарі, що хотіли застерегти весь народ 
від самогубства — ця незначна група людей, — прирекалися на смерть, 
як безнадійні й нікому не потрібні фантазери, усі думки і вчинки яких, 
навіть саме їхнє існування, вважалися злочинними й безглуздими.

За будь-який прояв волі до справжнього життя погрожували смер
тю. Такий був зміст наказів, що їх Герхард Пек набирав на своєму ста
рому, тріскотливому лінотипі. Жоден промінчик, жодна смілива думка 
не повинні були прорізати того страхітливого мороку. А хто, незважа
ючи на все, зважувався на такі думки, той мав сам згаснути.

Пек помився, старанно пов’язав краватку, розправив вузол, а по
тім вдягнув піджак.

«Смертю карається...» — пекло йому мозок; і він подумав, охопле
ний страшною люттю: «Брешете, брешете ви! Карається смертю той, хто 
вам вірить, хто йде за вами, хто підкоряється вам, хто вам вірно слу
жить. Той карається смертю. Зате життям нагороджується той, хто пов
стає, хто не хоче йти на загибель, хто не боїться думати про свободу, 
про мир, про нове, чесне життя»!

Він глянув на годинник. Потім знову зняв піджак і кинув його на 
стілець-вертушку перед лінотипом.

«Карається смертю — нагороджується життям...»
Він швидко попрямував у цех ручного набору і там дістав з тайни

ка запорошену набірну касу із стертими літерами, якими вже давно 
не користувалися. Він працював тепер як навіжений, підпасовував 
літеру до літери, слово до слова. «Я ще не розучився працювати»,— 
подумав він гордовито.
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«Смертю карається той, хто усною чи письмовою пропагандою під* 
риває волю нації до опору! Життям нагороджується той, хто бореться 
за негайне закінчення війни!»

«Смертю карається — нагороджується життям». Так підпасовував 
він літеру до літери, слово до слова, надію на життя до погрози 
смертю.

Він поставив набір на ручний прес, додав фарби, змочив папір» 
а тоді запустив важкий валок по набору, потім ще і ще, поки не зупи
нився, захекавшись і відчуваючи біль у всіх м'язах рук.

Машинкою він порізав папір на короткі смужки, завширшки з до
лоню, і на кожній з них стояло: «Смертю карається — нагороджується 
життям!»

Він старанно витер з літер друкарську фарбу, висипав літери 
в казан із свинцем і стояв перед ним, поки не розтопився шрифт — аж 
очі заболіли від випромінюваного жару. Тоді він погасив пальник 
і пішов; заховав маленький пакунок з аркушиками паперу до внутріш
ньої кишені свого пальта.

— З вашим слабим здоров’ям не можна так багато працюва
ти, пане Пек,— сказала хазяйка будинку, де він наймав кімнату і стіл» 
коли він повернувся додому.— До речі, вам двічі дзвонили.

Вона принесла йому вечерю: вівсяні пластівці та яблучний мус. 
Прострілений і сяк-так заштопаний шлунок перетравлював лише легкі 
страви. Пек ложкою вишкрябував дно тарілки, коли знову задзвонив 
телефон.

Це була Аделя.
— Чи не змогли б ми де-небудь зустрітись, коханий? — спитала 

вона.— Хоча б на годинку. Я дуже хочу тебе бачити...
її тремтливий, сповнений палкого жадання голос пройняв його аж 

до серця. Він слухав її слова, і йому страшенно хотілося бути зараз 
поруч з нею.

Але ж уже пізно, а в нього була ще домовленість з Кюберманом. 
Крім того, він і досі носив з собою оті листівки, які ще треба поши
рити цієї ж ночі.

— Якби я тільки знав,— промимрив Пек у трубку.— Дуже шко
дую...

Він подумав, чи не відкласти візит до Кюбермана, зрештою, зав
жди можна послатись на хворий шлунок. Але він не мав права під
водити Кюбермана.

— Справді, Аделю, сьогодні не вийде.
— Ти міг би все-таки викроїти хоч півгодини! Це ж неважко! — 

наполягала вона.
її голос звучав прохально і водночас роздратовано. Невже вона 

його не зрозуміла?
— Люба,— тихо сказав він, бо двері в їдальню були відчинені, і 

хазяйка прислухалася до їхньої розмови.— Ти хіба не відчуваєш, як 
мені хочеться бути зараз разом з тобою?

Та переконати її було неможливо. Голос Аделі став сухим і злим.
— Сьогодні був такий гидкий день, спочатку на роботі, а потім 

удома!
Звичайно, вдома у неї було погано. Тільки дві кімнати, сварливі 

батьки, до того ще й сім’я швагра з чотирьох осіб: утекли з заходу 
від бомб.

— Давай якось домовимось на завтра,— запропонував Пек.
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Про це вона й слухати не хотіла, вона вже не просила, а вимага
ла. Коли ж він наполіг на своєму, то взагалі обірвала розмову:

— Якщо не сьогодні, то й не завтра!
Пек засмучено поклав трубку. Перш ніж вийти, він намацав у ки

шені маленький пакуночок з листівками. З кімнати він вийшов невесе
лий. Слова Аделі залишили в його душі важкий осад.

Якийсь час він просто не міг зібратися з думками, коли Кюберман 
почав його в чомусь переконувати. Кюберман, уже сивий, з порізаним 
зморшками широким червоним обличчям, умів ремонтувати радіоприй
мачі і цим заробляв дещо для себе і своєї сім’ї. Крім того, в.ін ремон
тував також запальнички й велосипеди, авторучки та електричні 
праски.

У маленькі приймачі масового випуску він вмонтовував додаткові 
лампи, після чого можна було слухати Цюріх і Лондон, а коли не було 
радіоперешкод, то й Стокгольм чи навіть Москву.

— Ти лиш глянь, які в нього вуха,— говорив Кюберман, схилив
шись над приймачем.— Він чує, як у небі співають ангели.

На столі лежали якісь спіралі та гвинтики, а також частини дру
карської машинки, яку він щойно розібрав.

— Пам’ятаєш гру, яку ти недавно приніс для Лотти? — запитав 
Кюберман.— Ота коробочка зі скляною накривкою і намальованою на 
дні кицькою з відкритим ротом-заглибиною. Маленька кругла кулька 
з воску чи парафіну, наче мишка, бігає довкола по коробочці. Довго 
треба крутити й перевертати коробку, поки, нарешті, мишка не зникне 
в роті у кицьки.

Його очі, густо помережані червоними жилками, пильно дивилися 
на Пека.

— Це,— сказав Кюберман,— дуже схоже саме на те, чим ми зай
маємось.— Кінчик його вказівного пальця нервово затарабанив по сто
лу, аж застрибали гвинтики й пружини.— Морока, і нічого більше. Так 
ми нічого не доб’ємось, нічого у нас не вийде. Тільки марнуємо час, 
і самі марно пропадемо. Бо у нас, як у тій грі: врешті-решт, кицька 
мишку таки з’їсть. Щодо мене, то скажи, що я уже втомився,— серди
то говорив Кюберман, не даючи Пеку й слова промовити.— Що ж, я 
такий. Але в цьому я вбачаю здоровий глузд. Якщо настала ніч, то 
треба спати, а мишка нехай не думає, як з’їсти кицьку. Азбучна істи
на — найкраща істина, мій друже. Нічого не робити теж треба вміти.

— Нічого не робити, тепер? — вигукнув раптом Пек, хапаючись 
рукою за листівки в кишені. Але Кюберман затявся.

— Саме тепер,— наполягав він.— Тепер інші виконують грубу ро
боту — росіяни, англійці, американці. Вони досить сильні, щоб докона
ти Гітлера. Навіщо ж нам, маленьким людям, втручатися у цю справу?

— Але ж уже скоро кінець! — вигукнув Пек, втрачаючи самовла
дання.— Саме тепер треба...

— Не так голосно,— застеріг Кюберман,— Лотта хвора; дуже за
студилася. Тридцять вісім і дев’ять, тільки що міряли. І в цьому місті 
не знайти жодного лікаря.

— Але чому ж ти нічого не сказав? — Тепер Пек розумів дратівли
вість Кюбермана. Він запитав: — Ти певен, що це лише застуда?

Кюберман провів його в кімнату, де заклопотана жінка сиділа біля 
ліжка малої, яка неспокійно крутилася з боку на бік. З напівзаплю
щених очей дівчинки текли сльози.
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— Вона навіть не може ковтати,— прошепотіла Кюберманова дру
жина.— І скаржиться на біль за вухами.

Пек злякано глянув на обличчя дівчинки, на якому хвороба вже 
залишила свої сліди.

— У нас для неї нема теплої білизни,— поскаржилася жінка.— 
Через це вона й застудилася. Чи не зробити їй компрес?

Вони повернулися в кімнату Кюбермана.
— Давай закінчимо нашу розмову іншим разом,— запропонував 

Пек. Хвора дитина не йшла йому з голови.— Сьогодні мені треба ще 
дещо зробити.

— Щось зробити? — не вгавав Кюберман. — Ти тому й не можеш 
ніяк заспокоїтись, бо завжди і будь-що мусиш щось робити. Але 
я запитую тебе, Герхарде, до чого приведе ота твоя заповзятливість?

— На наш бік перейшов Майнгарт,— втомлено сказав Пек.— Гор
батий Рогге теж прийде до нас, це — питання кількох днів. Аделя 
працює на нас. У нас є зв’язок з Гітцігом та його соціал-демократами. 
Люди не залишаються байдужими до наших закликів, це вже відчу
вається. Позавчора біля воріт миловарні Ольденгауера...

— Це я знаю,— перебив його Кюберман.— Величезними літерами 
було написано: «Ми хочемо миру!» Наскільки я тебе знаю, то знову це 
зробив ти сам. Токар Майнгарт, Рогге, Гітціг з дюжиною пекарів... А 
ти ще й пишаєшся тим, що втягнув у цю справу Аделю! Моя дружина 
каже, що якби вона це знала, то не запросила б вас раз<?м на новоріч
ний вечір... Розклеювати листівки, писати на стінах та шептати щось 
людям на вухо, хіба це робота? І взагалі, чи оплатиться вона колись?

— Голодранець той, хто дає більше, ніж має,— сердито буркнув 
у відповідь Пек, якому зауваження про Аделю нагадало розмову 
з нею.— І не хвилюйся, усе оплатиться. Оплатиться, якщо навіть раху
нок буде нерівний. З одного боку, все, в чому ми, як народ, винні: вій
на і завдані нею руйнування; повішені, спалені, закатовані, розстріляні, 
отруєні євреї і чехи, французи і все, що хочеш,— а тоді вже росіяни, 
після того як ми у них там погосподарювали, я ж усе це бачив на влас
ні очі! А з іншого боку — ну, принесені нами жертви, товариші, яких 
позбавили життя, ув’язнили в концтабори; наші лозунги, наші листів
ки, навіть трохи саботажу,— згадай вибух у Шварцкопфа, коли тріска
ли казани, а фабрика на вісім днів вийшла з ладу. Звичайно, це — не
багато. Тим більше треба зробити, Кюберман, тим більше, щоб рахунок 
під кінець був не такий уже й поганий.

Поруч плакала дівчинка.
— То ти хочеш на нас звалити відповідальність за те, що наробили 

нацисти? — запитав Кюберман.— Ми ж боролися проти цього.
— Недостатньо,— відрубав Пек, який уже зібрався йти.— Ти даси 

мені трохи клею?
— Клею? Нащо він тобі? О, ти ще щось надумав.
Кюберман заходився шукати банку з клеєм.
— Недостатньо боролись! — бурчав він.— Хіба можна було зроби

ти більше? Хіба мало було жертв? А тепер ти кажеш, що скоро на
стане кінець. Звичайно, ти маєш рацію. Але це буде жахливий кінець, 
кажу я тобі, жахливий кінець! Оті там, зверху, перш як здохнути, ще 
спробують загнати до ями нас усіх. Усіх до одного.

Кюберман поставив нй стіл клей.
— Не попадись, Герхарде! — сказав він, коли Пек уже накинув 

на плечі пальто, так, щоб банку з клеєм можна було нести непомітно.
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— Сподіваюсь, що малій завтра буде краще,— сказав Пек на про
щання. Самопочуття у нього було кепське. «Боже мій,— думав він,—■ 
як вона змарніла, маленька! А чи застуда це? Ні, це щось гірше, це 
таки щось серйозне».

— І отак завжди якийсь клопіт,— скаржився Кюберман.— Я пізно 
одружився. Лотті тепер десять, а хлопцеві лише вісім років. Треба ще 
років дев’ять—десять, щоб він став на ноги. Іноді я запитую себе, чи 
протягну ще так довго. Ти повинен зрозуміти мене, Герхарде.

З листівками в кишені,— у руці під полою пальта банка з клеєм,— 
Пек, спотикаючись, зійшов сходами вниз.

«Тут Кюберман, звичайно, має рацію,— подумав він,— жахливий 
кінець повинен настати. «Карається смертю той, хто...» Ці нові накази, 
що їх він набрав на своєму лінотипі: «Юридичний вісник— 17.2.1945, 
Г. П. Шпальта 6, Шпальта 7, Шпальта 8». Це останні шалені потуги 
коричневого звіра.

І жах цей перед кінцем уже дехто відчуває, ось Кюберман, напри
клад... На нього завжди можна було покластись, а тепер маєш, коли 
лишилось так мало чекати, він спасував. Звичайно, у Кюбермана свій 
клопіт, — Пек у душі виправдовував старого. Перед очима в нього 
постала хвора дівчинка, гаряча голова й затуманений погляд її очей. 
«Хіба я цього уже колись не бачив? — запитував себе Пек.— От тільки 
де й коли?»

Перш ніж дістати листівки й розклеїти їх на темних мурах, Пек 
обережно оглянувся: десь поруч були смерть і життя. Ось тут — одну, 
там — другу, а там ось цю, третю. Він оглядався знову і знову. Поки 
він сидів у Кюбермана, нападало багато свіжого снігу. Він би й не 
почув, коли б хтось пішов за ним слідом. Хіба отой тип під деревом не 
за ним стежить?

«Карається смертю той, хто...» «Це стосується й мене,— подумав 
Пек,— тільки й бракувало саме зараз попастись, коли всьому незаба
ром кінець, коли крізь крах та великі злидні, які принесе э собою той 
крах, уже проблискує надія на вільне майбутнє».

На мурах світилися маленькі листівки.
«Варт лише якомусь типові пройтись по моїх слідах,— знову по

думав Пек,— і я пропав».
Він перестав клеїти й подався манівцями на інший кінець міста. 

Вулиці були тихими, на снігу відбивалося світло небагатьох ліхтарів. 
Пальці Пека, що стискали банку з клеєм, задубіли від холоду.

«Що я роблю? А чи справді все оце чогось варте?» — запитував 
він себе, знову розклеюючи на стінах свої листівки.

«Карається смертю той...»
«Нагороджується життям...»
Смерть усе ще наганяла жах. Але кого могло вабити таке життя? 

Хіба воно не втратило будь-який сенс для тих, кому адресувалися його 
листівки? Воно було позбавлене усіх барв, усіх принад. Ні надій, ні 
радощів. Все на один кшталт — учорашній день, сьогодні і завтра, сіра, 
тягуча маса.

Таким воно було для більшості, кого поглинув згубний потік і в 
кого було лиш одне бажання: не бачити того всього, що робилося дов
кола них, і навіть того, що відбувалося з ними самими. Чи станеться 
чудо і листівки Пека відкриють їм очі? І якби знайшовся б хтось, комусь 
життя ще не обридло, то хіба він схоче ним ризикувати?

Червоними від морозу пальцями Пек проводив по білих цеглинах
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фабричних мурів, по гладеньких, шліфованих каменях багатих будин
ків, по жорсткій цементній штукатурці бараків. Як за лінотипом, так 
і тут, розклеюючи листівки, він працював швидко й сумлінно. Він ви
бирав місця для своїх відозв так, щоб їх було добре видно і щоб їх 
не так легко було здерти.

Пек закінчив обклеювати вулицю і, перш як піти далі, задоволено 
подивився на зроблену роботу, потім, перейшовши вулицю, почав кле
їти знову, поки не залишилося жодної листівки.

Незважаючи на холод, він тихенько насвистував, ідучи додому і з 
жалем думаючи про Кюбермана, такого заляканого, заклопотаного 
хворобою доньки.

І враз він згадав, що нагадувала йому собою маленька Лотта, 
з її гарячими, неспокійними руками та виразом страшного болю на 
маленькому личку. Так він сам колись лежав, ще хлопчиком, заходя
чись хрипким кашлем, сповнений жаху. Застуда? Який неуважний був 
цей Кюберман, який неуважний до маленької істоти, яку треба берегти 
як зіницю ока!

Пек вирішив викликати лікаря. Побачивши перед собою чоловіка, 
який повільно плентався вулицею, Пек попрямував до нього, щоб 
поспитати про лікаря.

Підійшовши ближче, він упізнав Фогельзанга.
— Це вам потрібен лікар? — відповів коректор запитанням на 

запитання.— Ви що, хворі? Погано себе почуваєте? У вас щось не
гаразд зі шлунком? •

— Ні, йдеться про мого друга, у нього захворіла дочка,— пояснив 
Пек.

— Виходить, ви здорові,— сказав розчаровано Фогельзанг. Від 
нього тхнуло пивом і горілкою.— Ваше місце на фронті, Пек. Тут, 
у тилу вам нема чого робити. Ви не слухали радіо сьогодні ввечері? 
Величезні успіхи нашої оборони. Кожну п’ядь землі ми захищаємо 
власною кров’ю.

Фогельзанг підвів бліде, перекошене обличчя і вхопив кістлявими 
руками Пека за барки.

— Ви вже набрали свої три шпальти? — запитав він.
— Так, пане Фогельзанг,— відповів Пек.— Але тепер мені потрі

бен лікар.
— Щоб працювати після зміни, вам здоров’я вистачає,— напосідав 

коректор.— Вам би гвинтівку за плече. Для останнього призову ви б 
цілком підійшли!

— Ідіть додому, пане Фогельзанг,— сказав Пек. Йому хотілося 
якось спекатися старого.

— Гранки, гранки, гранки! Ви своє зробили! — люто вигукнув 
Фогельзанг хрипким голосом.— Гранки готові, аякже! А оця загибель! 
Усі повинні в цю загибель повірити, усі без винятку. Ніхто не повинен 
уникнути загибелі!

— О, дайте мені спокій! — закричав Пек.— Хто мені потрібен за
раз, то це — лікар.

— Але ж це безглуздя, Пек,— не здавався старий, голос якого 
став раптом дивно спокійним.— Навіщо лікар? Вмерти повинні усі. 
Ц е -  воля фюрера. І ми 'цього доб’ємось. За нашої системи щодо цього 
не може бути й сумніву. Бо вона ще існує, наша системаї Державна 
машина ще працює. В час такого краху це — найдивовижніше, най- 
величніше! За кожним — пильне око, кожен на обліку. А хто не схоче,
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того примусимо! Я знаю точно: цивільному населенню видаватимуть 
отруту. Кожен повинен сам заподіяти собі смерть! Старші двірники 
відповідають за збереження та розподіл отрути в будинках. За стар
шими двірниками наглядають старші над блоками, а за ними — на
чальники вулиць, а за тими в свою чергу — міські власті, і так аж до 
району, до округу. Такого у світовій історії ще не було. Весь народ» 
разом зі своїм фюрером, усі мертві, усі мертві. Тут наші вороги поба
чать свою перемогу, гори трупів, самі трупи...

Нарешті Пек вирвався від старого, слідом за ним безлюдною вули
цею котилося приглушене хихикання.

Не знаючи, що робити далі, Пек побіг до поліцейського поста 
в ратуші, де попрохав у сонного постового дозволу подзвонити кіль
ком лікарям. Через кілька хвилин він додзвонився до одного, який саме 
був дома і згодився прийти до Кюбермана. Пек подякував поліцейсько
му і помчав до будинку Кюбермана, щоб там дочекатися лікаря й про
вести його до хворої.

Коли Пек подзвонив, у квартирі почалася якась дика метушня, 
усі двері були зачинені, десь кричала жінка. Ніхто не відчинив і після 
другого дзвінка. Лікар зміряв Пека недовірливим поглядом. Лише коли 
той подзвонив утрете, відчинив Кюберман, дуже блідий в самій сорочці 
й штанях. Спантеличений і розгублений, він дивився на Пека, не в силі 
вимовити й слова.

— Я привів лікаря,— пояснив Пек. — Він огляне твою Лотту.
Обминувши Кюбермана, він провів лікаря в кімнату хворої дитини.

«А якщо це не так, якщо я помилився», — думав він розгублено, коли 
лікар нахилився над ліжком хворої. Але це була таки дифтерія, щодо 
діагнозу в лікаря не було ніяких сумнівів.

— Ви перебили мені сон. Я був смертельно втомлений,— сказав 
він, беручи шприц.— Та вже нехай, завтра вранці, вважай, було б пізно.

Коли лікар пішов, Кюберман сказав:
— Дуже тобі дякую, Герхарде.
— Чому ти так довго не відчиняв? — запитав Пек. Кюберман ви

тер хусточкою своє широке обличчя.
— Коли ти подзвонив, я подумав, що то поліція! — пояснив Кюбер

ман.— Я став такий нервовий, а до того ще оця історія з малою. Ну, 
я подумав, що вони тебе злапали. І що тепер прийшли по мою душу. 
Ти ж звідси вийшов. А я тобі до того ж дав банку з клеєм. Де вона? 
Залиш її тут!

— Я куплю тобі новий! — швидко промовив Пек і засміявся, щоб 
приховати свій переляк. Бо клей він залишив у приміщенні поліцей
ського поста.

— У мене страшенно змерзли пальці, і я його по дорозі викинув, — 
додав він.

— Той клей уже своє відслужив,— сказав Кюберман.— Але що 
ти привів лікаря, я навіть не знаю, як тобі дякувати.

— Годі про це,— сказав Пек, попрощався і швидко вийшов.
«І як це я міг забути той клей»,— думав він, коли вже стояв на 

вулиці. Що робити? Банка з клеєм залишилася в караульному примі
щенні поліції. Туди дійдуть повідомлення про листівки на стінах, 
можливо, ще навіть вночі, щонайпізніше — завтра. А в того поліцей
ського залишилася адреса Кюбермана. її написав йому Пек, щоб ви
кликати лікаря.

БОДО УЗЕ. Карається смертю — нагороджується 121



Пек зрозумів, що вибору не було. Нічого не вдієш, треба йти туди 
й забрати банку, можливо, цим він врятує хоча б Кюбермана.

«Якби мені тоді вдалося перебігти до росіян»,— думав Пек. Але 
саме тоді його поранило в живіт. Нараз він знову відчув біль у шлунку.

«Смертю карається той...»,— майнуло в голові, коли він з темної 
вулиці ступив у караульне приміщення. Яскраво освітлена, на бар’єрі, 
що відгороджував місце для відвідувачів, стояла банка з клеєм. Стоя
ла на тому самому місці, куди її поставив Пек.

Поліцейський сидів на своєму стільці й читав газету. Він втомлено 
підвів очі.

— Чого вам ще треба?
— Лише забрати банку,— сказав Пек, підходячи ближче, і змусив 

себе посміхнутися.
— Так, ви її забули,— сказав поліцейський.— Тут усе в повній 

цілості. Лікар прийшов?
— Так, дуже дякую,— промимрив Пек і простяг руку, щоб взяти 

банку.
— Що там у ній? — спитав поліцейський і, перш ніж Пек приду

мав відповідь, додав: — Боже, я навіть туди не зазирнув! Чи не легко
важно, правда? Адже там могла б бути пекельна машинка!

— Навіщо зразу робити такі припущення? — сказав Пек, уже йду
чи до дверей.

— Сьогодні наш брат мусить пильнувати,— сказав поліцейський.
— Це правда, кожен мусить пильнувати, — погодився Пек. — На 

добраніч і ще раз дякую.
Він ледве тримався на ногах.
Зачерпнувши жменю снігу з підвіконня, Пек натер ним собі лоба. 

Це його трохи освіжило.
Добравшись додому, він навшпиньки пройшов коридором та їдаль

нею в свою маленьку кімнату. Коли увімкнув світло, то побачив на сто
лі записку: «Передали для вас ще об 11 годині». «Ще об 11 годині» 
було двічі підкреслено сердитою рукою. Під запискою він побачив па
кунок з сухарями, які так важко стало діставати, і лист від Аделі.

Пек, роздягаючись, не витерпів, щоб не угризти сухаря. Потім ліг, 
простягнувся на матраці й розпечатав лист від Аделі.

З  німецької переклав Петро РЕВУХА
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РАБІНДРАНАТ
ТАГОР

Рабіндранат Тагор (1861—1941) — великий індійський письмен
ник 1 громадський діяч, лауреат Нобелівської премії (1913). Ав
тор близько 2000 пісень; найголовніші поетичні книжки Тагора: 
«Вечірні пісні» (1882), «Маноші» (1890). «Читра» (lbjo). «Дарун
ки» _(1901)._ «Гітанджалі» (1910), «Садівник» (1912), «Східні ме
лодії» (1925), «Одужання» (1941) та ін. Збірку «Садівник» автор 
сам переклав англійською мовою

З КНИГИ «САДІВНИК»

* * *
Озвися до мене, мій любий! Словами скажи мені, що ти 

співав.
Ніч темна. Зірки загубились у хмарах. Вітер зітхає крізь 

листя.
Я розпущу волосся. Синій плащ мій обгорне мене, як ніч. 

До грудей твоїх притулюсь головою, і там, у солодкій са
мотності, шепотітиму в тебе на серці. Я заплющу очі й при
слухаюсь. Я не дивитимусь тобі в обличчя.

Коли скінчаться слова твої, ми сидітимемо тихо й без
мовно. Тільки дерева шелестітимуть у темряві.

Ніч поблідне, день розвидниться. Ми поглянем одне одно
му в вічі — й розійдемось різно.

Озвися ж до мене, мій любий! Словами скажи мені, що 
ти співав.
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* * *

Люба, давно-давно колись твій поет спустив велику поему 
на море своєї душі.

Леле, я був такий необачний, що вона ударилась тобі в 
ноги, у їхні дзвенючі кільця, й розбилася вщент.

Вона розпалась на клапті пісень і лежала розсипана в те
бе в ногах.

Весь вантаж моїх повістей про стародавні війни зі сміхом 
торгали хвилі, і він пройнявся сльозами й пішов на дно.

Ти повинна надолужити мені цю втрату, кохана.
Коли моє домагання безсмертної слави по смерті розсип

леться прахом, зроби безсмертним мене, поки я живу.
1 я не оплачу своєї втрати, і не зганю тебе.

♦ * *

Ти покинула мене й пішла собі.
Я думав, що засумую без тебе й поставлю в серці твій 

одинокий образ, оправлений в золото пісні.
Але ж, о моя нещаслива доле, часу так мало.

Молодість никне рік у рік; весняні дні мимолітні; гинуть 
марно тендітні квіти — і мудрий застерігає, що життя — 
тільки крапля роси на листі лотоса.

Чи занедбати це все — й дивитися вслід коханій, що од
вернулась од мене?

Це було б нерозумно й дико, бо часу так мало.

Приходьте ж, дощові мої ночі з дріботінням ніг; усміхай
ся, золота моя осінь; приходь, безтурботний Квітню, роз
сипаючи всюди свої поцілунки.

І ти приходь, і ти, і ти теж!
Мої любі, ви ж знаєте — всі ми смертні. Чи слід розби

вать собі серце заради тієї, що забирає геть своє серце? Ад
же часу так мало.

Так любо сидіти в затишку, мріяти й писати віршем, що 
ти — цілий світ для мене.

Героїчно — віддатися смутку й відмовитись від утіхи. 
Але свіже личко зазирає до мене крізь двері і зводить на 

мене свій погляд.
Я мимохіть витираю сльози і змінюю свій мотив.
Бо часу так мало.
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Я полюю на золотого оленя.
Смійтеся, друзі, але я в погоні за видінням, що тікає від 

мене.
Я біжу через гори й долини, мандрую крізь безіменні 

землі, бо полюю на золотого оленя.
Ви приходите на торг, купуєте й знову йдете додому, на

вантажені збіжжям, але чари бездомних вітрів торкнулись 
мене — я не знаю, коли і де.

Ані турботи у мене в серці; все своє я покинув далеко 
позаду.

Я біжу через гори й долини, мандрую крізь безіменні зем
лі, бо полюю на золотого оленя.

* *  *

Безмежне багатство — не твоє воно, моя терпляча й тьмя
на матінко-перстьі

Ти трудишся, щоб наповнити рот своїм дітям, але їжі 
так мало.

Втіха, що ти даруєш нам, ніколи не буває повна.
Іграшки, що ти робиш для своїх дітей, розбиваються.
Ти неспроможна здійснити всі наші голодні надії, але 

невже я покину тебе за це?
Твоя усмішка, затінена болем, люба моїм очам.
Твоє кохання, що не знає задоволення, дороге моєму 

серцю.
З персів твоїх ми напилися життя, але не безсмертя, тим- 

то й очі в тебе завжди безсонні.
Віками ти працювала барвою й піснею, але не збудувала 

собі неба — тільки тьмяний натяк на нього.
Твої прекрасні утвори оповиває серпанок сліз.
Я віллю пісні свої у твоє німе серце, а мою любов — у 

твою любов.
Я поклонюсь тобі працею.
Я бачив твій лагідний вид—і люблю твою траурну персть, 

Земле-Мати.

* *  *

Хто ти, читальнику, що за сто літ від сьогодні читаєш 
вірші мої?

Я не можу послати тобі жодної квітки з цього весня
ного багатства, жодної стрічки золота з отих-он хмарин.

Відчини свої двері й подивися навколо.
Зі свого квітучого саду назбирай запахущих споминів 

про квіти, що зникли століття тому.
В радості серця твого нехай тобі вчується радість, що 

жила й співала одного весняного ранку, посилаючи веселий 
свій голос на століття вперед.

З  англійської перекш в  
Василь МИСИК

РАБІВДРАНАТ ТАГОР. З «Садіншв» 125



АРІСГОТЕЛЬ
ПРО МИСТЕЦТВО

(ФРАГМЕНТИ)

ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕКРАСНОГО 
«Риторика», І, 9

Прекрасне — те, що заслуговує похвали як вартісне само по собі, 
або те, що приємне, бо містить, у собі добро.

ЛЮДЯМ ВЛАСТИВЕ ПРАГНЕННЯ ДО ПРЕКРАСНОГО 
«Метафізика», XI, 7

Ми прагнемо того, що здається нам прекрасним, а найвищою ме
тою прагнення є те, що справді прекрасне.

ДВА ВИДИ ПРЕКРАСНОГО 
«Риторика», І, 6

Приємні речі дають задоволення, а з прекрасних одні приємні, 
інші вартісні самі по собі.
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ПРЕКРАСНЕ ВИЯВЛЯЄТЬСЯ І В НЕРУХОМИХ ПРЕДМЕТАХ
«гМетафізика», ХТІ, З

Добро і прекрасне — не одне й те саме: добро — в дії, а прекрасне 
також у нерухомих предметах.

ПРЕКРАСНЕ — СКЛАДОВА ЧАСТИНА ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ 
«гПолітика», VII, ІЗ

Треба, щоб громадяни мали змогу займатися своїми справами: 
воювати — в разі потреби, а особливо втішатися миром і відпочинком, 
робити те, що потрібне й корисне, а надто — те, що прекрасне.

«Політика», VII, ІЗ
Усе людське життя складається з праці й дозвілля, з війни і миру, 

а вся діяльність людини скерована почасти на необхідне й корисне, 
почасти — на те, що прекрасне.

ПРЕКРАСНЕ І КОРИСТЬ 
«Політика», VIII, 2

Так само стоїть справа з малюнками: їх треба вивчати не для 
того, щоб не стати жертвою обману при купівлі чи продажу речей до
машнього вжитку, а для того, щоб навчитися оцінювати красу тіла. 
А дошукуватися повсюди тільки користі аж ніяк не личить людям 
благородним і вільнонародженим.

ОЗНАКИ ПРЕКРАСНОГО 
«Поетика», VII

Прекрасне залежить від величини й порядку. Тому не може бути 
прекрасною ні надто мала істота, бо оглядання її вимагає надто ко
роткого часу і не дає виразного образу, ні надто велика, бо, придив
ляючись до неї, ми не можемо відразу схопити цілості. Якби, напри
клад, існувала тварина в десять тисяч стадій завдовжки, то її єдність 
і цілісність випали б із поля зору глядачів.

Отже, неживі предмети й живі істоти повинні мати величину, яку 
легко охопити зором, так само й фабула не повинна бути надто роз
тягнута, щоб її легко було запам’ятати.

«Метафізика», XIII, З
Головні ознаки прекрасного — це впорядкованість, пропорцій

ність і визначеність; їх виявляють переважно математичні науки.

КРИТИКА СЕНСУАЛІЗМУ 
«Топіка», VI, 7

Якщо прекрасне визначити як те, що приємне для зору або слуху, 
то та сама річ може бути водночас прекрасною і непрекрасною... Адже
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коли щось приємне для зору, а неприємне для слуху, то воно буде 
водночас і гарним і негарним.

СУТЬ МИСТЕЦТВА 

«Метафізика», VI, 7

Отже, за допомогою мистецтва 1 постає те, форма чого закладена 
в душі.

«Метафізика», VIII, 2

Усі мистецтва і всяке творче вміння — це здібності, рушійні сили, 
які спричиняють зміну...

€Нікомахова етика», VI, 7

Мистецтво — це не що інше, як сильний нахил до розумної твор
чості. Воно спрямоване на творення певних речей. Отже, будь-яке 
мистецтво має справу з виникненням, творенням і обдумуванням, як 
повинно щось утворитися... Джерело мистецтва — в особі-творці, а не 
в творінні. Бо не є витворами мистецтва ті речі, які існують із необхід
ності або виникають згідно із законами природи. Оскільки творчість і 
діяльність не одне й те саме, то мистецтво слід вважати творчістю, а 
не діяльністю.

ДОСКОНАЛІСТЬ У МИСТЕЦТВІ
«Нікомахова етика», VI, 7

Мудрими в мистецтві ми вважаємо тих, хто досяг досконалості у 
своєму мистецтві, наприклад, Фідія вважаємо мудрим скульптором *, 
Поліклета 1 2 3 — мудрим різьбярем; отже, мудрість у мистецтві — це дос
коналість.

ПОХОДЖЕННЯ ПОЕЗІЇ. МИСТЕЦТВО — ВРОДЖЕНА ПОТРЕБА 
ЛЮДИНИ. ДЖЕРЕЛО МИСТЕЦТВА

«Поетика», IV

На наш погляд, поезію породили дві, причому цілком природні 
причини. По-перше, властивий людям змалку нахил до наслідування, 
завдяки якому вони набувають перші знання. По-друге, всі люди зна
ходять утіху в наслідуванні. Доказом цього є щоденний досвід: ми з 
приємністю дивимося на зображення того, на що в дійсності дивитись

1 Поняття мистецтва (techne) у стародавніх греків було дуже широке. Воно охоп
лювало не тільки естетичну діяльність (живопис, скульптуру), а й усілякі ремесла, 
професії лікаря, граматику тощо.

2 Фідій — славетний афінський скульптор і архітектор (V ст. до н. е.).
* Поліклет — видатний грецький скульптор (V ст. до н. е.).
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неприємно, наприклад, на зображення трупів або бридких звірів. При
чина в тому, що здобування знань дає велику насолоду не тільки філо
софам, а й іншим людям, з тією різницею, що останні сприймають їх 
поверхово. Ось чому, оглядаючи твори мистецтва, люди відчувають 
радість, бо при цьому вчаться й замислюються над тим, що являє со
бою та чи та картина й кого вона зображує.

Якщо хтось ніколи не бачив зображеного предмета, то насолоду 
дасть йому не сама картина, а її технічне виконання, кольори або інші 
засоби.

Людям від природи притаманні схильність до наслідування, мело
дія і ритм; віршові ж розміри є, безперечно, різновидами ритму.

МИСТЕЦТВО ДАЄ ВТІХУ 
* Риторика», I, II

Вчитися і захоплюватися чимось — річ приємна. Отож приємне 
все те, що пов’язане з наслідуванням, як-от живопис, скульптура, пое
зія. Втіху дає все, що вміло зображене, навіть коли зображений пред
мет сам по собі неприємний. Річ у тім, що глядач радіє не зображено
му предметові, а тому, що це саме той предмет, а не інший, що він упі
знав його.

МИСТЕЦТВО — НЕ ЛЕГКА СПРАВА 
«Нікомахова етика», II. 2

Мистецтво і доблесть завжди пов’язані з труднощами, І тому дос
коналість у них цінується особливо високо.

МИСТЕЦТВО ПОВИННО МАТИ ВИХОВНЕ ЗНАЧЕННЯ 
«Політика», VIII, 5

Оскільки твори живопису відбивають і моральні якості зображе
них людей, то не байдуже, на що дивитись. Усе-таки молодь повинна 
дивитись не на картини Павсона', а на розписи Полігнота* або на 
твори якогось іншого живописця чи скульптора, здатного показати етич
ний характер зображуваної особи.

ПРИЗНАЧЕННЯ МИСТЕЦТВА — ДОСКОНАЛА ДІЯЛЬНІСТЬ 
«гНікомахова етика», І, 6

Як музикант, скульптор, будь-який митець чи навіть ремісник ба
чить у своїй роботі зміст і відчуває втіху — так і людина взагалі, якщо 
тільки вона має певне призначення. Невже столяр і швець мають своє 1 2

1 Павсон — афінський живописець (V ст. до и. е.).
2 Полігнот — видатний давньогрецький живописець (V ст. до я. е.), уславився на

стінними розписами на епічно-міфологічні та історичні теми.
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завдання й роботу, а людина взагалі створена для бездіяльності? Чи не 
вірогідніше вважати, що як око, рука, нога і взагалі кожен член люд
ського тіла має визначену функцію, так і людина, крім усіх оцих функ
цій своїх окремих органів, має певне призначення?

...Отже, призначення людини — розумна діяльність або принаймні 
діяльність, яка не суперечить засадам здорового глузду; причому ми 
розглядаємо призначення будь-якої людини, незалежно від уміння, 
з яким вона виконує свою діяльність. Наприклад, призначення кіфа- 
риста і кіфариста-віртуоза тотожні. Це стосується без винятку будь- 
якої людської діяльності. Ми тільки до самої діяльності додаємо ви
могу майстерного виконання. Так, завданням кіфариста є грати на кі
фарі, а доброго кіфариста — також грати, але майстерно.

ЦІННІСТЬ ТВОРІВ МИСТЕЦТВА 
«Нікомахова етика», II, З

Цінність творів мистецтва — в них самих; отже, від них досить 
вимагати, щоб мали визначену форму.

СПОСОБИ ВІДТВОРЕННЯ ДІЙСНОСТІ 
€ Поетика», XXV

Оскільки поет відтворює дійсність, так само я%к живописець або 
якийсь інший художник, то він повинен зображувати II одним із трьох 
можливих методів, а саме: показувати речі такими, якими вони були 
і є; такими, як про них кажуть і думають; або такими, якими вони по
винні бути.

«Поетика», II
Оскільки поети показують людей у дії, то ці люди повинні бути 

або добрі, або погані, адже поведінку людини завжди так оцінюють, 
вважаючи, що люди різняться між собою чесністю або нечесністю. 
Отже, доводиться зображувати людей або кращими за нас, або гірши
ми, або такими, як ми. Так роблять живописці... Те саме стосується 
прози й поезії... У цьому й полягає різниця між трагедією та комедією: 
комедія намагається показати людей гіршими, а трагедія — кращими 
від сучасників.

МИСТЕЦЬКИЙ ПРЕДМЕТ У ПОТЕНЦІЇ ЩЕ НЕ Є ТВОРОМ
МИСТЕЦТВА
«Фізика», II, І

Як мистецтвом називається те, що відповідає мистецтву і є мисте
цьким, так і природою називаємо те, що відповідає природі і є природ
ним. Так, у першому випадку ми ніяк не скажемо, що певний предмет 
відповідає мистецтву, коли ліжко перебуває тільки в потенції, але ще 
не має вигляду ліжка. Те саме і з предметами, утвореними природою. 
Наприклад, м’ясо або кістка в потенції ще не є м’ясом або кісткою, 
поки не наберуть відповідного вигляду.
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Взагалі-то мистецтво, з одного боку, здійснює те, чого природа не 
могла зробити, з другого боку — ТІ наслідує.

М И С Т Е Ц Т В О  І П Р И Р О Д А
«Фізика», II, 8

ТВОРИ МИСТЕЦТВА ГАРНІШІ ВІД ДІЙСНОСТІ 
«Політика», III, 6

Як люди талановиті від звичайних, а красиві від некрасивих, так 
і твори живопису відрізняються від зображуваних предметів тим, що 
в першому випадку зібрано докупи риси, які в другому розпорошені 
між окремими предметами.

РЕМІСНИК, МИТЕЦЬ, ЗНАВЕЦЬ 
«Політика», III, 6

Один лікар є ремісником, інший — митцем у своїй справі, ще ін
ший— знавцем цього мистецтва. Такі люди зустрічаються, можна ска
зати, в усіх мистецтвах.

МИСТЕЦТВО КЕРУЄТЬСЯ ВЛАСНИМИ ЗАКОНАМИ 
«Поетика», XXV

Додамо, що не однаковими є закони політики і поетики або якогось 
іншого мистецтва й поезії. У поезії трапляються помилки двоякого ро
ду: одні торкаються самої суті поезії, інші — цілком випадкові. Якщо 
поет задумав щось зобразити, але не може цього зробити, то це помил
ка по суті. Якщо ж поет щось неправильно собі уявив, наприклад коня, 
який піднімає водночас обидві праві ноги, або щось таке, що було б 
помилкою в будь-якому іншому виді мистецтва, скажімо, в медицині 
чи іншій галузі людської діяльності, то це не має безпосереднього від
ношення до суті поезії... Коли поет зображає щось неможливе, то це 
помилка, але виправдана за умови, що він досягає своєї мети, тобто 
ця частина твору... буде... нас хвилювати.

ЗНАЧЕННЯ ПРОПОРЦІЇ І КОМПОЗИЦІЇ В МИСТЕЦТВІ
«Політика», III. 8

Жоден портретист не погодився б, щоб якась постать на його кар
тині мала занадто довгу ногу, хоч би яка вона була гарна. Так само ко
раблебудівник не дозволив би, щоб корма або якась інша частина ко
рабля перевищувала необхідний розмір.

«Поетика». VI
Подібне становище бачимо в живописі. Якщо хтось безладно на

кладе на полотно нехай і найкращі фарби, його витвір дасть меншу 
втіху, ніж просто ескіз картини.
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Таким чином, із чуттєвого сприйняття виникає, як ми кажемо, здат
ність запам’ятовувати. Із спогаду про одне й те саме, який часто повто
рюється, виникає досвід, бо багато спогадів складають певний досвід. 
А в досвіді, тобто в тому загальному, що зберігається в душі, в тому, 
що попри свою множинність міститься як тотожне в усіх речах, беруть 
свій початок мистецтво й наука. Мистецтво — якщо йдеться про творен
ня речей, наука — якщо йдеться про дослідження буття. Отже, ці здіб
ності не існують окремо, і виникають вони не з інших здібностей, більш 
відомих, а з чуттєвого сприйняття.

НАУКА І МИСТЕЦТВО
«Друга аналітика», II, 15

МИСТЕЦТВО И ДОСВІД 
«Метафізика», І, 1

Наука й мистецтво виникають у людей внаслідок досвіду. Бо досвід 
створив мистецтво,— як каже Пол ‘, — і правильно каже, а брак досві
ду призводить до випадковості. Мистецтво виникає тоді, коли з бага
тьох спостережень утворюється загальний погляд на схожі предмети... 
Для практичних цілей досвід, очевидно, має не меншу цінність, ніж 
мистецтво; навіть буває, що люди, які діють на підставі досвіду, дома
гаються більших успіхів, аніж ті, шо мають загальні знання, але по
збавлені досвіду. Причина в тому, що досвід — це знання одиничного, 
а мистецтво — знання загального.

МИСТЕЦТВО НЕ МОЖЕ ОБІЙТИСЯ БЕЗ ПРАКТИКИ 
«Нікомахова етика», II, І

Отже, моральні якості не дістаються нам від природи і не вини
кають усупереч природі, а справа стоїть так. Природа наділила нас 
здібністю набувати такі якості, а ми вдосконалюємо їх за допомогою 
тривалої звички. Взагалі усе, що маємо від природи, ми спершу одер
жуємо у вигляді здібностей, які потім здійснюємо у вчинках. Це видно 
на прикладі чуттів. Адже не завдяки тому, що ми часто користуємося 
зором або слухом, у нас виробилась здатність щось відчувати, а навпа
ки: наділені такою здатністю, ми робимо з неї вжиток, а не набули цю 
здатність, користуючись нею. А моральні якості набуваються за допо
могою добрих учинків. Таке ж становище і в мистецтві. Бо те, що нам 
треба вивчити і потім застосувати на практиці, ми засвоюємо саме в 
процесі роботи. Так, архітектор удосконалює своє мистецтво, спо
руджуючи будинки, а кіфарист — граючи на кіфарі. Так само ми стає
мо справедливими, творячи справедливі діла, стриманими — поводячи 
себе стримано, мужніми — звершуючи подвиги. Далі. Будь-яка добра 
прикмета пропадає з тих самих причин і від тих самих засобів, яким 
вона зобов’язана своїм виникненням. Так само і з мистецтвом. Гра на 
кіфарі породжує як добрих, так і поганих музикантів. Те саме стосує
ться архітекторів і представників усіх інших мистецтв. Бо хто добре 1

1 Пол — софіст, учень Горгія (V—IV ст. до н. е.). Цитований вислів Пола взято 
з твору Платона «Горгій».
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споруджуватиме будинки — стане добрим архітектором, а хто погано — 
поганим. Якби це було не так, то не потрібні були б учителі, а кожна 
людина народжувалася б або добрим, або поганим виконавцем свого 
мистецтва.

МИСТЕЦТВО й МАТЕРІАЛ 
«Фізика», І, 7

Усе, що виникає, виникає або внаслідок зміни форми, як статуя 
з бронзи, або через додавання матерії, як тіла, що ростуть, або внаслі
док віднімання її, коли, наприклад, вирізьблюють із каменю статую 
Гермеса, або за допомогою складання — так виникає будинок, або на
решті, внаслідок якісної зміни, коли щось змінює свою матерію. Звідси 
можна зробити висновок, що всі предмети, які виникають у такий спо
сіб, виникають із матерії, яка становить їх субстрат.

РІЗНИЦЯ МІЖ МИСТЕЦТВОМ І МОРАЛЬНИМИ ДІЯМИ 
«Нікомахова етика», II, З

Можливо, когось здивує моє твердження, що люди стають справед
ливими, творячи справедливі діла, а стриманими — поводячи себе стри
мано. Адже якщо хтось творить справедливі діла і поводить себе стри
мано, то він тим самим є справедливим і стриманим, так само як ті, 
хто знається на граматиці чи музиці, є граматиками або музикантами. 
Але, може, в мистецтві не так буває? Бо щось грамотно написати чи 
добре висловитись можна й випадково або за вказівкою когось іншого, 
а граматиком людину можна назвати тільки тоді, коли вона не лише 
вміє застосовувати правила граматики, а й робитиме це зі знанням. 
Справді, різниця між мистецтвом та моральними діями існує; у творах 
мистецтва досконалість заклад ен а  в них самих, отже, досить, щоб вони 
виникли згідно з вимогами мистецтва. А щоб назвати справедливими 
або стриманими моральні дії, треба не тільки щобг вони були наділені 
певними якостями, а й щоб особа, яка їх виконує, перебувала у відпо
відному душевному стані: по-перше, діяла свідомо, по-друге — ціле
спрямовано, на підставі заздалегідь прийнятого рішення, по-третє — з 
твердим і непохитним переконанням.

ЛЮБОВ МИТЦІВ ДО СВОЇХ ТВОРІВ 
<гНікомахова етика», IX, 7

Благодійники люблять тих, кому зробили добро; підопічні близькі 
й дорогі їм навіть тоді, коли від них не сподіваються користі ні в су
часному, ні в майбутньому. Те саме стосується художників, бо кожен 
із них більше любить свій твір, ніж той любив би митця, якби ожив. 
Насамперед це має місце в поетів: вони просто закохані у свої твори 
і люблять їх, як рідних дітей. Щось подібне, мабуть, відчувають і 
благодійники; люди, які зазнали від них добра — це їх твори; благодій
ники люблять їх більше, ніж твори своїх творців.
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ВИДИ НАСЛІДУВАЛЬНИХ МИСТЕЦТВ 
€ Поетика», І

Епос, трагедія і комедія, дифірамбічна поезія, більша частина 
флейтової і кіфаричної музики — усе це, власне, наслідувальні1 мисте
цькі форми. Відрізняються вони одна від одної трьома моментами — 
засобами, предметом і способом зображування. Так само, як одні мит
ці відтворюють предмети за допомогою кольору або форми, інші — за 
допомогою голосу.., так і в усіх названих видах поетичної творчості 
відтворення відбувається за допомогою ритму, слова й мелодії, причо
му користуватися цими засобами можна всіма зразу або кожним зо
крема.

СИЛА ПОЕТА У ВМІННІ ВІДТВОРЮВАТИ ДІЙСНІСТЬ
«Поетика», IX

Отже, поет — це насамперед творець фабули, а не віршових розмі
рів, бо поетом він є тому, що вміє відтворювати дійсність і відтворює 
її в дії. Навіть коли у творі йдеться про те, що було, то все-таки він 
поет, адже ті події цілком могли бути ймовірними або можливими.

ЗАВДАННЯ ПОЕЗІЇ. РІЗНИЦЯ МІЖ ПОЕЗІЄЮ І ІСТОРІЄЮ
«Поетика», IX

Із сказаного ясно, що завдання поета — говорити не про те, що 
справді сталося, а про те, що може статися, отже, про можливе, яке 
випливає з імовірності або необхідності. Історик і поет відрізняються 
один від одного не тим, що один пише віршем, а другий прозою; навіть 
якщо твори Геродота2 переписати віршем, однаково — це буде історія, 
хоча й у віршованій формі; бо історик завжди говорить про те, що 
справді сталося, а поет про те, що могло б статися.

Тому поезія має більш філософський характер, аніж історія; поезія 
говорить про загальне, а історія — про окреме.

ДВІ КАТЕГОРІЇ ПОЕТІВ 
«Поетика», XVII

Поет повинен переживати за дійових осіб, бо... найдужче переко
нують ті, які самі щось переживають. Хвилює той, хто сам схвильова
ний, і сердить той, хто сам у гніві. Саме тому поетична творчість — 
це насамперед справа таланту або натхнення, бо талановиті легко 
перевтілюються, а натхненні схильні до екстазу.

ЗНАЧЕННЯ МУЗИКИ ДЛЯ ЛЮДИНИ 
«Політика», VIII, 4

Нелегко точно визначити, в чому природа музики, з якою метою 
слід нею займатися. Може, задля відпочинку або розваги, як ми ко- * *

1 Наслідування — наріжний камінь естетики Арістотеля.
* Геродот — знаменитий грецький історик (V ст. до її. е.).
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ристуемося сном або гуляємо на бенкетах... А може, правильніше вва
жати, що музика має відношення до доброчесності і впливає на лю
дину так само, як гімнастика, тільки що гімнастика сприяє розвитку 
тіла, а музика формує характер людини... А може, врешті, вона вчить 
людей благородно проводити дозвілля і сприяє їхньому духовному роз- 
витку і* Цей третій аспект варто було б дослідити.

ЧОМУ МУЗИКА І СПІВ ДАРУЮТЬ ЛЮДЯМ РАДІСТЬ 

«Проблеми», XIX

Чому всі люди відчувають радість від ритму, співу і взагалі спів
звуччя? Тому що нам властиво тішитися рухами, які відповідають при
роді. Доказом цього є те, що діти, які тільки народились на світ, уже 
їм раді. З уваги на таку етичну властивість музики ми й відчуваємо 
радість від мелодії. А ритму радіємо тому, що він містить у собі впо
рядковане число і рухає нами розмірено, а впорядкований рух ближ
чий нам, аніж безладний, бо він правильніше відображає природу. Це 
виявляється також у тому, що розміреністю в праці, їжі, питті ми збе
рігаємо та помножуємо природу і силу, а безладністю марнуємо їх і 
погіршуємо. Адже й хвороби — це не що інше, як певні рухи, що пору
шують природу тілесного порядку. Співчуттям ми тішимося, бо воно 
є змішанням протилежностей, які перебувають у визначеному взаємо
відношенні. Бо відношення — це є лад, приємний від природи. Будь-яка 
суміш приємніша від того, що не змішане, а надто коли вона містить 
у собі в однаковому відношенні два елементи.

ПРИЗНАЧЕННЯ МУЗИКИ. МЕТА МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
«Політика», VIII, 5

Чи повинна музика становити предмет навчання і якій із трьох 
можливих цілей вона може служити: вихованню, розвазі чи благород
ному дозвіллю? Є підстави гадати, що музичне мистецтво має зв’язок 
з усіма трьома. Розвага служить відпочинкові, а відпочинок, звичайно, 
приємний, бо він є, так би мовити, лікарем від журби, якої завдає тяж
ка праця. Благородне дозвілля має бути пов’язане, як загально ви
знають, не тільки з прекрасним, а й насолодою, бо відчуття щастя 
складається з цих двох чинників. А всі ми згідні, що музика належить 
до найприємніших речей, як чисто інструментальна, так і в поєднанні 
із співом.

«Політика», VIII, 7

На нашу думку, музикою варто займатися не задля однієї мети, 
а багатьох: по-перше, заради виховання, по-друге, заради очищення 
(що ми розуміємо під словом «очищення» я докладніше з’ясую у творі 
«Про поетичне мистецтво», а поки що залишаю це питання не розкри
тим), по-третє, задля благородного дозвілля, тобто відпочинку після 
напруженої праці.
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«Політика», VIII, 2

Тим-то наші предки включили в систему виховання також музику* 
не тому, що вона вкрай необхідна (ніякої нагальної необхідності туг 
немає), і не тому, що вона корисна в такому розумінні, як, наприклад, 
грамотність у провадженні грошових справ, господарюванні, наукових 
студіях і в багатьох сферах державної діяльності. Так само малюнки, 
очевидно, вивчають тому, щоб навчитися оцінювати художні твори, 
гімнастика ж сприяє зміцненню здоров’я та розвитку фізичної сили. 
Нічого подібного не дають заняття музикою. Залишається прийняти 
висновок, що музика служить для благородного дозвілля. Саме з та
кою метою і впроваджено її як предмет виховання. Справді-бо, музи
ка цінується там, де вона служить духовною розвагою для вільнона- 
роджених людей.

МУЗИКА ДАЄ ЛЮДЯМ ВТІХУ 
«Політика», VIII, 4

Музику всі вважають дуже приємною- розвагою, чи йдеться про 
музику інструментальну, чи вокально-інструментальну. І Мусей 1 каже, 
що «співати — найвища втіха для смертних». Як усі нешкідливі роз
ваги, музика не тільки цілком відповідає високому призначенню лю
дини, а й приносить відпочинок. Людям рідко щастить осягнути ви
соку мету свого існування, зате їм часто потрібен відпочинок, і вони 
пориваються до забав не заради якоїсь високої мети, а просто задля 
розваги, тож було б доцільним, якби вони знаходили повний відпочинок 
у насолоді, яку дає музика.

МУЗИКА ВІДОБРАЖАЄ ПОЧУТТЯ ЛЮДЕЙ 
«Політика», VIII, 5

Ритм і мелодія містять у собі близькі до реальної дійсності відобра
ження гніву та ніжності, мужності та поміркованості і всіх протилеж
них їм властивостей, а також інших моральних якостей. Це видно з 
досвіду: коли ми слухаємо ритм і мелодію, у нас змінюється душевний 
настрій. А звичка відчувати горе або радість при сприйманні мисте
цтва, що наслідує дійсність, призводить до того, що ми починаємо від
чувати ті самі почуття і при зіткненні з життєвою правдою. Хто, на
приклад, дивлячись на чийсь портрет, не відчуває радості саме тому, що 
бачить перед собою зображення певної особи? Йому, звичайно, буде 
приємно побачитися віч-на-віч і з самою особою, на чий портрет він 
дивиться.

ВПЛИВ МУЗИКИ НА ПСИХІКУ ЛЮДЕЙ 
«Політика», VIII, 7

Треба мати на увазі, що афекти, які сильно діють на психіку де
яких людей, по суті властиві всім. Різниця тільки в інтенсивності їх

1 Мусей — міфічний поет і віщун.
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дії. Наприклад, усі люди відчувають жалощі і страх, а також енту* 
зіазм або натхнення. Стан ентузіазму в декотрих людей досягає такого 
ступеня, що вони не тямлять себе. Достеменно відомо, що деякі релі* 
гійні співи збудливо діють на психіку і сприяють одужанню або очи
щенню почуттів. Те саме, звичайно, відчувають і ті, хто переживає стан 
жалю, страху чи будь-якого іншого афекту, тому що афекти тою чи 
іншою мірою притаманні кожній людині. Під дією афекту особа зазнає 
очищення, тобто полегшення, поєднаного з насолодою. Так само пісні 
очищувального змісту дають людям нешкідливу радість.

ВИХОВНЕ ЗНАЧЕННЯ МУЗИКИ 
«Політика», VIII, 2

Що стосується музики, то може виникнути сумнів, чи треба її ви
вчати, бо тепер у нас займаються музикою тільки задля розваги. Але 
наші предки розглядали музику як важливий предмет виховання, тому 
що сама природа... прагне дати нам змогу не тільки правильно скеро
вувати нашу діяльність, а й приємно користуватися дозвіллям.

«Політика», VIII, 5
Із вищесказаного виходить, що музика здатна впливати на етичний 

бік душі. А в такому разі її, звичайно, слід включити до дисциплін ви
ховання.

«Політика», VIII, 5
Дія музики виявляється в тому, що завдяки їй люди відчувають 

справжню втіху, щиро люблять і глибоко ненавидять; треба вивчати 
музику і пройнятися її духом, щоб мати правильну думку про шляхетні 
характери та добрі вчинки і радіти одним та другим.

РИТМ І МЕЛОДІЯ МОЖУТЬ ВІДОБРАЖАТИ ЯВИЩА 
МОРАЛЬНОГО ЗМІСТУ 

«Проблеми», XIX, 27
Чому із усіх об’єктів нашого чуттєвого сприйняття етичні власти

вості містяться лише в тих, які ми сприймаємо за посередництвом 
слуху? Адже навіть сама мелодія, без слів, має в собі етичні властивос
ті, в той час як ні кольори, ні запахи, ні смакові відчуття нічого подіб
ного в собі не містять. Чи не тому, що тільки об’єкти, які сприймаються 
за допомогою слуху, супроводяться рухом?.. А рух збуджує в нас енер
гію, що є ознакою етичних властивостей.

ЕСТЕТИЧНІ ПЕРЕЖИВАННЯ ВЛАСТИВІ ЛЮДЯМ 
«Евдемова етика», III, 2

Якби хтось, дивлячись на прекрасну статую або слухаючи спів, не 
хотів ні їсти, ні пити, ні віддаватися любощам, а бажав лише спогля
дати гарні речі і слухати спів, то його не вважали б розпусним, як не
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вважають такими людей, зачарованих Сиренами. Інші живі створіння 
відчувають втіху або прикрощі за посередництвом тільки двох чут
т ів— смаку та дотику. Вони майже несприйнятливі, як здається, до ін
ших відчуттів, наприклад, відчуття гармонійної будови і відчуття пре
красного. Адже вони, очевидно, цілком байдужі до прекрасних речей 
та до музики. Не реагують вони і на приємні чи неприємні запахи, хо
ча почуття в них набагато гостріші. Вони знаходять приємність у за
пахах не тому, що ті їх радують самі по собі, а з інших причин. Я маю 
на увазі ті запахи, які дають втіху, коли ми чогось чекаємо або про 
щось згадуємо, як це буває, коли йдеться про страви або напої: ми ті
шимося їхніми запахами з уваги на іншу насолоду, а саме ту, яку 
відчуваємо при їжі або питті. А людей радують запахи і самі по собі, 
як, наприклад, запах квітів.

«гНікомахова етика», III, ІЗ
Ніхто не називає ні стриманими, ні розпусними людей, які знахо

дять утіху в тому, що дає зір, наприклад, у барвах, формах або кар
тинах... Так само, очевидно, і з слуховими відчуттями. Людей, які над
мірно захоплюються музикою або акторським мистецтвом, ніхто не 
назве розпусними, як ніхто не назве стриманими тих, що роблять це 
спокійно.

З  давньогрецької переклав 
Посип КО ВІВ

Ювілейна медаль, випущена ЮНЕСКО до 2300-1 річниці смерті Арістотеля.
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ХУДОЖНІЙ ПЕРЕКЛАД-
ЗБРОЯ В ІДЕОЛОГІЧНІЙ БОРОТЬБІ

Перекладна література як складова 
частина кожної національної культури 
бере активну участь у боротьбі ідей. У 
наші дні в капіталістичних країнах ши
роко розливаються каламутні хвилі різ
номанітних «чорних серій», які видають
ся масовими тиражами й покликані ви
ховувати читачів у дусі схиляння перед 
стандартами буржуазного суспільства. 
Культ надлюдини, войовничого анти ко
муніста типу горезвісного Джеймса Бон
да і його численних наслідувачів, отуп
лююча псевдофантастика про міжпланет
ні та міжгалактичні війни, зведення ба
гатющої гами переживань людини до 
комбінацій психопатологічних комплек
сів, відверте спекулювання на низьких 
інстинктах духовно обмеженого міщани
на, — все це допомагає господарям 
«вільного світу» маніпулювати свідо
містю мас.

Цьому потоку розтлінного низькопроб
ного чтива протистоїть справжня літера
тура, натхненна високими ідеалами су
часності, здатна збагатити кожну націо
нальну культуру, йдеться насамперед 
про літературу соціалістичного реаліз
му, а також про чесні книжки сучасних 
письменників капіталістичних країн, — 
письменників, які прагнуть знайти вихід 
з духовної кризи буржуазного суспіль
ства. У країнах Заходу обмін ідеями, 
що міститься в таких творах, має обме
жений характер, бо йому перешкоджає 
вся система «споживання культури» в 
капіталістичному світі. Зовсім іншу кар
тину бачимо в країнах соціалізму, де 
діяльність перекладачів 1 видавництв 
спрямована на збагачення всього сус
пільства в цілому й кожної особи зокре
ма справжніми здобутками світової 
культури, одухотвореної ідеями гуманіз
му, демократії, боротьби за перетворен
ня світу на засадах справедливості; От
же, сам вибір художнього твору для пе
рекладу є значною мірою актом політич
ним. «Скажи мені, чиї твори ти перекла
даєш 1 поширюєш, — і я скажу тобі, 
хто ти», — так можна перефразувати

давній афоризм. Кожна книжка прогре
сивного письменника, видана в наш час 
в оригіналі чи в перекладі,— це зброя 
в ідеологічній боротьбі за майбутнє люд
ства.

Але в сфері боротьби ідей перебува
ють не тільки самі художні твори, а й 
способи їх інтерпретації в перекладі. 
Метод перекладу має вирішальне значен
ня для майбутнього життя художнього 
твору в новому для нього мовному та 
культурному середовищі. Перекладач мо
же фальсифікувати оригінал, змушуючи 
автора висловлювати чужі йому ідеї. Пе
рекладач може й засушити першотвір 
механічним копіюванням і перетворити 
його в музейний експонат, неспромож
ний нікого зворушити. Існує, на жаль, 
багато способів, застосування яких уби
ває живу душу прекрасного художнього 
твору, і деякі модні в сучасному буржу
азному літературознавстві теоретичні мір
кування, покликані підвести під цю, по 
суті, антикультурну діяльність видимість 
«об’єктивного» фундаменту. Разом з 
тим висхідний розвиток світової літера
тури і, насамперед, літератури радянсь
кої виробив чимало творчих прийомів 
збереження в перекладі всієї гами думок 
та почуттів оригіналу, втілених у влас
тиву йому художню форму. Цей багато
річний досвід перекладу творів світової 
культури узагальнено й сконденсовано 
в працях радянських теоретиків худож
нього перекладу, серед яких помітне 
місце належить і українським дослідни
кам.

Величезний розмах перекладацької 
справи на Радянській Україні не міг не 
покликати до життя численні спроби 
теоретичного осмислення досвіду пере
кладачів, прагнення пояснити й популя
ризувати їх успіхи. Протягом останніх 
десяти-п’ятнадцяти років вийшла низка 
книжок, присвячених проблемам худож
нього перекладу та досягненням україн
ської радянської перекладацької школи.

Насамперед у цьому зв’язку треба 
назвати книжку найвизначнішого нашого
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поета - перекладача М. Т. Рильського 
«Мистецтво перекладу» (К., «Радянсь
кий письменник», 1975) — збірку ста
тей, виступів, нотаток та уривків з лис
тів різних років. Теоретичні міркування 
М. Рильського цікаві значною мірою 
тим, що вони узагальнюють творчу прак
тику самого поета, який розглядає проб
леми художнього перекладу «зсередини». 
А спільну доповідь М. Рильського, 
М. Ауезова і П. Антокольського на II 
з ’їзді письменників СРСР без перебіль
шення можна назвати теоретичною плат
формою радянської школи художнього 
перекладу. Висловлені в цій праці поло
ження аж ніяк не застаріли. Справді, і 
в наші дні актуально звучить положення 
про принципову перекладність будь-яко
го художнього твору: «Ми стверджуємо 
можливість перекласти, перекладність з 
будь-якої мови на будь-яку іншу. Пере
кладність адекватна можливості спілку
вання народів між собою. На цьому три
мається вся світова культура. Це одна з 
передумов її розвитку»!. І КОЛИ в наші 
дні радянські читачі дістають естетичну 
насолоду від пізнання художніх творів, 
не тільки традиційно відомих у нас ан
глійської чи французької літератур, а й 
літератур Індії чи Японії, то в цьому на
очно конкретизується наведена вище теза 
радянської теорії перекладу. Бо ця теза 
протистоїть досить поширеним на Заході 
уявленням про неперекладність худож
нього твору взагалі, і насамперед — пое
тичного твору. Ось що пише, наприклад, 
автор популярної книжки про переклад 
Ян Ф. Фінлей: «Переклад поезії або вір
шів має й справді бути таким заняттям, 
до якого італійці в давнину застосовували 
вислів «перекладачі — зрадники». Мало 
що є важчого від успішного й вірного пе
рекладу поезії поезією (якщо, взагалі, це 
можливо)...»1 1 2 І далі автор висловлює 
свій скептицизм щодо можливості пе
рекладу навіть балади — жанру, твори 
якого мають найбільш «однозначний 
зміст». Що ж до можливості вдалого 
відтворення, скажімо, символістських 
віршів, то про неї, мовляв, годі й гово
рити. На підтвердження своєї позиції 
автор знову й знову повертається до те
зи про те. що кожен оригінал відбиває 
неповторний особистий досвід автора, і 
посилається навіть на середньовічних 
поетів-містиків, які скаржилися, що їх 
рідна мова неспроможна передати їх 
думки й почуття. У контексті таких мір
кувань намагання відтворити поезію

1 М Р и л ь с ь к и й .  М истецтво перекладу. 
Статті, виступи, нотатки К.. «Радянський 
письменник». 1975, стор. 99.

M a n  F i n l a y ,  Translating, London, 1974, 
Стор. 71.

іншою мовою 1 справді може видатися 
безглуздим.

Варіації подібних скептичних, навіть 
нігілістичних роздумів трапляються в ба
гатьох працях, виданих у капіталістич
них країнах. «Перекладати — це, зреш
тою, намагатися дати словесному творо
ві чуже вбрання, змінене тіло н новий 
дух», — твердить Ренато Подджолі *. З 
ним перегукується Джексон Метьюз: 
«...перекласти поезію — означає ство
рити іншу поезію»2.

Усі ці твердження спираються або на 
войовничо суб’єктивістські уявлення про 
принципову неповторність і непізнаван
ність кожного творчого акту й кожного 
естетичного переживання, або на ідеа
лістичні елементи лінгвістичної концеп
ції В. Гумбольдта, згідно з якою «всяке 
розуміння є водночас нерозуміння» і 
яку ще більш абсолютизували новітні 
неогумбольдтіанці. Дійсно, коли ми по
годимося з тим, що навіть звичайне вис
ловлювання побутового змісту при пе
рекладі істотно змінюється, то наскільки 
ж більше таких істотних змін має відбу
ватися при перекладі складного, багато
планового художнього твору І І на Захо
ді не бракує публікацій, де під виглядом 
скрупульозного аналізу змін, що їх заз
нає текст після перекладу, проповідуєть
ся нігілістична ідея «неможливості» ху
дожнього перекладу взагалі і особливо 
— перекладу поетичного твору. Мето
дика такого аналізу науково безпорадна 
і може справити враження хіба що на 
тих читачів, які підходять до проблеми 
з позицій плоского позитивізму, бо ав
тори розміщують в одній площині все — 
істотне і неістотне, визначальне і друго
рядне, аргументують самою кількістю 
відхилень проти оригіналу. Ігноруючи 
вагу і, так би мовити, спрямованість 
кожного відхилення в його співвідношен
ні з художнім цілим першотвору. Чи не 
про таких теоретиків І критиків писав 
М. Рильський зі своїми .співавторами в 
уже цитованій доповіді «Художні пере
клади літератур народів СРСР»:

«До перекладу віршів іноді ставлять 
непомірні вимоги, прагнучи бачити в 
ньому відображення абсолютно всіх 
сторін оригіналу як першорядних, істот
них, так і другорядних, що не мають 
особливої ваги. Та перекладачеві-поету 
доводиться Інколи жертвувати дрібниця
ми»3.

Проте в багатьох працях сучасних 
буржуазних дослідників панує справж
ній культ дрібниць. Так. пафос виданої 
у ФРН книжки Гуго Фрідріха «До пи-

1 On Translation, Oxford University Press. N.-Y:#
1966. стор. 137.

3 Там ж е стор. 67.
* M. Р и л ь с ь к и й .  Мистецтво перекладу, 

стор. 115.
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тання про мистецтво перекладу» поля
гає, по суті, у спростуванні самої мож
ливості повноцінного перекладу поезії, 
його скрупульозний аналіз перекладу 
сонету Луїзи Лабе «Depuis qu’Amour 
cruel empoisonna» (1555 p.), здійсненого 
Райнером Марією Рільке близько 
1917 р., спрямований на те, щоб під
твердити цю думку. Висновок автора ду
же суворий: переклад Рільке — це його 
власний твір, покликаний до життя ін
шим твором. Не переклад, мовляв, до
помагає нам зрозуміти оригінал, а нав
паки — оригінал допомагає зрозуміти 
переклад1 1 1. Безперечно, недосконалих 
перекладів існує дуже багато, і до них 
можна було б застосувати песимістичний 
висновок Г. Фрідріха. Але показово те, 
що він обрав для аналізу твір визнаного 
майстра поетичного перекладу, тонкого 
стиліста. Отже, коли навіть Рільке не
спроможний перекласти сонет, то, мов
ляв, годі й чекати цього від інших пе
рекладачів, що мають скромніше обда
ровання. Увесь хід міркувань автора має 
підвести читача до висновку про немож
ливість перекладу. До речі, саме так — 
«Неможливість перекладу» — назива
ється праця іншого дослідника, В. Він- 
тера, вміщена у збірці «Мистецтво пе
рекладу і контекст»2.

Зрозуміло, що хоч які б були наміри 
авторів таких праць, об’єктивно вони 
спотворюють реальний характер відно
шення перекладу до оригіналу і, сіючи 
невіру в можливість здійснення повно
цінного перекладу, перешкоджають 
творчим взаєминам літератур різних на
родів. Усі ці нігілістичні міркування 
мають спільну філософську основу — 
нерозуміння діалектичного характеру 
пізнання людиною навколишньої дій
сності, зведення процесу пізнання, 
складного й суперечливого, до механіч
ного дзеркального відображення. Саме 
такі хибні уявлення й штовхають деяких 
зарубіжних перекладознавців у бік мак
сималістської нетерпимості до будь-яких 
відхилень тексту перекладу від тексту 
оригіналу і до вже згаданих висновків.

Радянська теорія художнього перек
ладу виходить з діаметрально протилеж
них філософських засад. Вона грунту
ється на ленінській теорії відображення. 
Для правильного розв’язання проблеми 
переходу від чуттєвої конкретності ори
гіналу до чуттєвої конкретності перек
ладу величезне значення має сформу
льоване В. І. Леніним класичне поло
ження діалектичного матеріалізму: «Від 
живого споглядання до абстрактного 
мислення 1 від нього до практики — та

1 Н. F r i e d r i c h ,  Zur Frage der Obersetzun- 
gskunst. Heidelberg. Carl Winter — Universitats- 
verlag, * 1965.

1 Tne Craft and Context oi Translation. A Critical 
Symposium, Garden City, New-York. 1964.

кий є діалектичний шлях пізнання істи
ни, пізнання об’єктивної реальності» 
Застосування цього положення до тео
рії та практики художнього перекладу 
спростовує метафізичні уявлення про 
можливість «безпосереднього», дослів
ного перевтілення тексту першотвору в 
текст перекладу і про правомірність та
кого ж «безпосереднього» зіставлення 
обох текстів при критичному розгляді 
перекладу. Між сприйняттям оригіналу 
1 реалізацією перекладу неодмінно є 
етап абстрактного мислення, на якому 
перекладач моделює структуру оригіна
лу. його ідейно - образну суть, вирізня
ючи в такий спосіб основне, те, що він 
повинен зберегти, і відсіваючи друго
рядне: такий же шлях повинен пройти і 
критик перекладу (з тією різницею, що 
він може пройти його і в зворотному по
рядку — від перекладу до оригіналу)2.

Дотримуючись положень ленінської 
теорії відображення, теорія і практика 
перекладу в СРСР змогли досягти своїх 
загальновизнаних успіхів.

Тенденційне намагання за деревами 
не бачити лісу, за багатьма дрібними 
відхиленнями художнього перекладу не 
бачити його великої, неспростовної 
суті — збереження головного, визна
чального в оригіналі, комплексу ідей, 
що він у собі містить, системи прита
манних йому художніх образів, — усе 
це характерно для значної частини пуб
лікацій на теми перекладу в капіталі
стичних країнах. Цим намаганням спот
ворити саму суть художнього перекла
ду, посіяти недовіру до його можливо
стей і тим самим — недовіру до мож
ливостей взаємопізнання культур наро
дів світу успішно протистоять і вагомі 
практичні досягнення художнього пе
рекладу в нашій країні, 1 радянські тео
ретичні праці в цій галузі, і численні 
приклади висококваліфікованого аналізу 
перекладів у зіставленні з першотвора
ми. Чимало прикладів такого аналізу 
містять праці М. Т. Рильського. Тут 
можна згадати 1 блискучий етюд «Пуш
кін українською мовою», і немало сто
рінок великої праці «Проблеми худож
нього перекладу», і багато листів до пе-. 
рекладачів.

Для М. Т. Рильського було незапереч
ним поєднання в повноцінному перекладі 
вірності оригіналові з високою худож
ністю: «Переклад художнього твору й 
сам повинен бути художнім твором»*. 
Заперечуючи безкриле ремісництво, сі
рятину в перекладі, Максим Рильський

1 В. І. Л е н і н. Твори, т. 38. стор. 157.
2 Докладніш е про це див.: В. К о п т і л о  в. 

П ерш отвір і переклад., К.. «Дніпро», 1972, 
стор. 17—38.

*’ М. Р и л ь с ь к и й .  М истецтво перекладу^ 
стор. 126.
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рішуче виступав 1 проти Іншої крайно
сті, проти «суперництва» перекладача з 
автором першотвору, проти накидання 
йому власних думок, художніх образів 
або сюжетних колізій: «Переклад є акт 
найвищої дружби між письменниками». 
Зрозуміло, що думки М. Т. Рильського 
про художній переклад належать до зо
лотого фонду нашої радянської теорії 
перекладу. Це стосується 1 щойно на
ведених думок, які добре служать нам 
у боротьбі проти негативних явищ у те
орії та практиці перекладу, поширених 
у країнах капіталізму. Так у США, Анг
лії, Франції та ряді інших країн до пе
рекладачів художньої прози здебільшо
го ставляться як до другорядних реміс
ників, що відбивається, зокрема, у мі
зерній винагороді за їхню працю, і бо
ротьба за повноправність перекладачів 
художньої літератури в країнах Заходу 
стала одним Із основних завдань діяль
ності Міжнародної федерації переклада
чів (ФІТ)1 * *. У нашій країні становище 
діаметрально протилежне не тільки в 
теорії, яка вважає перекладача худож
ником слова, а й на практиці: працю 
перекладачів художньої літератури від
значають Державними преміями, 1 поряд 
з авторами оригінальних творів вони є 
повноправними, всіма шанованими будів
никами радянської культури.

Друге зі щойно наведених теоретич
них положень М. Рильського так само 
актуальне. Низький — у багатьох ви
падках — рівень перекладацької про
дукції на Заході викликає в читачів 
спотворене уявлення про оригінали. Зро
зуміло, що коли йдеться про геніальний 
першотвір, то навіть дуже сумлінного 
ремісництва буде замало, щоб наблизити 
до нього читача перекладу. Коли ж у 
гру включається ще й перекладацька не
сумлінність, намагання «підправити» ав
тора, відретушувати його ідеї, що трап
ляється не так вже й рідко при зустрічі 
прогресивного автора з перекладачем- 
реакціонером, то, зрозуміло, про дружбу 
між перекладачем 1 автором не може 
бути й мови.

Багатьма важливими теоретичними 
узагальненнями й конкретними спостере
женнями збагатив радянську науку про 
художній переклад прозаїк, перекладач 
1 автор яскравих критичних праць О. Л. 
Кундзіч. Виходячи з власного творчого 
досвіду, нагромадженого, зокрема, під 
час перекладу роману-епопеї Л. М. Тол
стого «Війна 1 мир», Олексій Кундзіч 
виступив проти механічного, формалі
стичного дублювання тексту оригіналу: 
«...щоб перекласти, треба сприйняти 
думку автора, треба мислити образ, сце

1 Див. «Хартію перекладача» у кн.: М астер, 
ство перевода. Сборник. М.. «Советский пи
сатель». 1965, стор 496—499.

ну, життя, змальоване у творі. Інакше 
мова перекладу не буде безпосередньою 
дійсністю мислі, отже — не буде мовою. 
Тим часом для послідовного механічного 
підставляння всіх відповідників за слов
ником не обов’язково розуміти суть 
фрази, не обов'язково мислити живий 
образ, сцену. Тут мова перекладу не є 
безпосередньою дійсністю мислі, а ре
зультатом механічного процесу»1.

Думки, висловлені свого часу О. Л. 
Кундзічем, розвинув 1 конкретизував на 
новому широкому матеріалі перекладач 
творів російської та польської літератур 
С. П. Ковганюк. Його книжка, скромно 
названа «Практика перекладу», є систе
матизованим зведенням труднощів ху
дожнього перекладу й численних прик
ладів того, як ці труднощі можна подо
лати, керуючись положеннями радянсь
кого перекладознавства. Ця книжка, 
крім свого практичного значення для 
навчання перекладачів-початківців, є 
внеском і у розвиток теорії: доказове 
заперечення вад буквалізму й демонст
рація прикладів творчого розв'язання 
перекладацьких завдань підводять до 
висновку, що перекладність будь-якого 
художнього твору є водночас і практич
ною метою перекладача, і обгрунтованим 
різноманітною практикою наріжним по
ложенням теорії2.

Справили вплив на розвиток теорії 
1 практики перекладу на Україні й грун
товні праці поета й перекладача Леоніда 
Первомайського про переклади поезій 
Яна Неруди і «Фауста» Гете. Л. С. Пер- 
вомайський виступив проти довільного 
витлумачення думок та образів оригіна
лу, проти «перекладу з перекладу», ко
ли перекладач сприймає першотвір не 
безпосередньо, а крізь призму чужого 
сприйняття: «Коли мене питають, чого 
я вимагаю від поетичного перекладу, я 
відповідаю одним словом: точності.

Мова тут не про педантичну точність, 
не про буквалізм, який неприпустимий 1 
в прозаїчному перекладі, а для поетич
ного — просто протипоказаний. Я маю на 
увазі найвищу в ідеалі вірність формі 
і змісту оригіналу, ту досконалість, яка 
не викликає у читача бажання й потреби 
звіряти переклад з першотвором».

Важливі міркування висловлює Л. С. 
Первомайський і в зв'язку з принципами 
перекладу творів, написаних у минуло
му: «Ми перекладаємо класичні твори 
для сучасного читача, і якщо перед пе
рекладачем постає проблема відтворен
ня в тій чи іншій мірі мови доби, відда
леної від нього значним відтинком часу, 
розв’язання цієї проблеми слід шукати

1 О. К у н д з і ч .  Слово І образ. К., «Радян
ський письменник», 1966, стор. 23.

*С . К о в г а н ю к .  П рактика перекладу 
(З досвіду перекладача). К., «Дніпро», 1968.
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не в сліпому копіюванні мовних особли
востей оригіналу, не в архаїзації мови 
перекладу. Розв’язання цієї проблеми 
можна знайти лише в сумі художніх за
собів, якими володіє перекладач, в умін
ні його поєднати в єдине гармонійне ці
ле різні елементи рідної мови, включаю
чи 1 її архаїчну верству, для створення 
стилю перекладу, який би відповідав 
мовному стилю оригіналу»1.

Всі ці положення, хоч 1 не містять у 
собі прямих посилань на філософські 
основи радянського перекладознавства, 
грунтуються на них і протистоять нігі
лістичним поглядам на переклад, влас
тивим, як ми пересвідчилися, буржуаз
ній науці. Якщо справжній переклад — 
лише недосяжна й нездійсненна мрія, як 
твердять представники цієї науки, то 
втрачають будь-який сенс розмови про 
те, де закінчується переклад і почина
ється переспів. Радянський теоретик, ви
ходячи з протилежних настанов, вимагає 
від перекладачів дотримання вірності 
оригіналові й показує, як саме можна 
цю вірність зберегти.

У своєрідному аспекті розробляє тео
ретичні проблеми перекладу Марина Но
викова. Низка її статей, опублікованих 
протягом останніх років у періодиці, 
присвячена взаємодії творчих індивіду
альностей перекладача і автора оригі
налу. Вдало аналізуючи текст перекладу 
в зіставленні з першотвором, М. О. Но
викова вміє показати тонку амальгаму 
образної мови, що виникає з елементів 
двох індивідуально-художніх систем ба
чення, усвідомлення й відтворення 
життя. Важливо, крім того, що дослід
ниця не обмежується розглядом перек
ладів, що належать одному авторові, а 
зіставляє його досвід з досвідом інших 
перекладачів. Таке зіставлення часом 
закономірно переростає у протиставлен
ня, що можна сказати про порівняння 
нею перекладацьких принципів двох ін
терпретаторів поезій Рільке — україн
ського поета М. Бажана 1 американсько
го перекладача К. Макінтайра: «Поети
ка і філософія Рільке в цьому (амери
канському. — В. К.) виданні справді 
вихолощені: «Я намагався не винаходи
ти по-англійському ніяких нісенітниць, 
щоб ними передавати нісенітниці його 
власного вибору». З іншого ж боку, при
мітки перекладача рясно пересипані 
глузуваннями щодо «примітивності» 
Рільке. Про таких тлумачів К. Чуков- 
ський колись зауважив: вони переклада
ють не з любові, а з ненависті... Хоч би

( Л. П е р в о м а й с ь к и й .  Творчий бу
день. З  щ оденника поета. К., «Радянський 
письменник», 1967, стор. 281; 317—318.

там що, методологічний зигзаг Макін
тайра виразний. Спочатку стиль відри
вають від змісту, від ідейного цілого — 
того «утвердження життя», до якого в 
муках продирався поет. А потім одержа
ний набір екстраваганцій використову
ють для того, щоб через нього ж під
твердити «беззмістовність» творів Ріль
ке. Перекладацькі принципи Бажана 
протилежні до Макінтайрових»1. І М. 
Новикова переконливо показує, що ба
гатогранна, змінна в часі стилістика 
Рільке вимагала «від перекладача кіль
кох палітр протягом однієї книги», 1 що 
Микола Бажан ці палітри виготовив і 
зумів з них прекрасно скористатися, 
змальовуючи світ образів австрійського 
лірика.

Принципове значення мають 1 мірку
вання М. Новикової про Історію пере
кладів творів класика як про поступо
вий процес дедалі глибшого засвоєння 
цих творів іншою культурою. Саме цій 
проблемі присвячено її працю «Геній, 
парадоксів друг»2, матеріал якої є пе
реконливою ілюстрацією важливих по
ложень радянської теорії художнього 
перекладу про історично змінний харак
тер і мету мистецтва перекладу залежно 
від змінності соціальних умов.

Кількість публікацій, присвячених 
питанням теорії, історії та критики пе
рекладу на Україні рік у рік зростає. 
У статтях Р. Зорівчак, М. Гольберга, 
Д. Наливайка, І. Корунця та інших ав
торів на конкретному матеріалі роблять
ся істотні узагальнення, які допомагають 
розвивати положення радянської науки 
про художній переклад. Разом з тим 
праці наших теоретиків та критиків са
мою суттю обстоюваних у них наукових 
тверджень протистоять безкрилому скеп
тицизмові, безплідному нігілізмові, су
б’єктивістській довільності виступів на 
теми перекладу, поширених у капіталі
стичних країнах. У наші дні, в період 
загострення ідеологічної боротьби між 
новим світом соціалістичного гуманізму 
і старим світом капіталістичної експлуа
тації боротьба за повнокровне відтворен
ня шедеврів світової літератури в ху
дожньому перекладі є складовою части
ною боротьби за велику культуру май
бутнього. Гідний внесок у цю благород
ну справу роблять своєю повсякденною 
діяльністю українські радянські пере
кладачі, теоретики, критики та історики 
високого мистецтва художнього перек
ладу.

Віктор КОПТІЛОВ

1 М. Н о в и к о в а .  Орфей 1 пекло. «Все
світ». 1975, № 12. стор. 175—176.

} У кн.: М астерство перевода. Сборник
одиннадцаты й. 1976. М., «Советский писа
тель». 1977. стор. 69—92.
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РОМАНИ
ПРО ВІЙНУ І  РУХ опору

Про другу світову війну й рух анти
фашистського Опору створено величез
ну літературу — художню, докумен
тальну, публіцистичну. В деяких краї
нах — Польщі, Югославії — пробле
матика, так чи інакше пов'язана з вій
ною, й нині залишається провідною в 
літературі, в інших — також перебу
ває. хоч і меншою мірою, в центрі ува
ги багатьох письменників.

По-своєму ставляться проблеми, по
в'язані з війною й рухом Опору, у 
французькій літературі. В перші пово
єнні роки на передній план висувалась 
література екзистенціалістська; прогре
сивні письменники реалістичного на
прямку, за небагатьма винятками, тя
жіли до документальних жанрів. На по
чатку п’ятдесятих років картина поча
ла різко змінюватися. Поява роману 
Арагона «Комуністи» визначила певний 
поворот літератури в бік реалізму. Ві
домі романи Робера Мерля, Армана 
Лану, Жана Лаффіта й багатьох інших 
закріпили цей поворот. Суттєвий вне
сок зробили в літературу про війну 
письменники-католики як старшого 
(Франсуа Моріак, Жорж Бернанос), так 
1 середнього (Жан Кейроль) покоління.

На нашу думку, вододіл у романах 
останнього десятиріччя пролягає не 
стільки в площині філософсько-естетич
ній, скільки суспільній, громадянській. 
Окремі екзистенціалістські моменти 
можна простежити, наприклад, у тво
рах молодого письменника Патріка Мо- 
діано, але вони не відіграють визна
чальної ролі. Прогресивним письменни
кам, що звертаються до історичної про
блематики, сам життєвий матеріал до
помагає писати в реалістичному ключі. 
Ці автори зіштовхуються насамперед 
не з модерністами, а з реакційними 
письменниками, що виступають у псев- 
дореалістичній манері, прагнучи не 
стільки до того, щоб розповісти про 
війну мовою мистецтва, скільки до то

го, щоб — свідомо чи ні — спотвори
ти перспективу.

Спроби реабілітувати колабораціо
нізм і покласти голозну відповідаль
ність за пролиту кров на учасників ру
ху Опору робилися ще в перші повоєн
ні роки, коли деякі члени Національно
го Комітету письменників, що виник у 
вогні антифашистської боротьби, висту
пили з проповіддю всепрощення. На
звемо відомий виступ Жана Полана, 
який поклав початок розколу в лавах 
Національного Комітету письменників І 
посприяв його розпаду. Проти ідеалів 
Опору виступили авторитетні буржуаз
ні філософи й історики, як-от Раймон 
Арон, автор «Історії визволення 
Франції» (1959), що перевидавалася 
багато разів. Справедливе покаран
ня, якого зазнали колабораціоністи, 
він мовби прирівнює до звірств, які чи
нили гітлерівці.

Ідеологічна боротьба довкола руху 
Опору розгорнулася особливо гостро в 
ювілейному 1974 році, коли французи 
відзначали тридцятиріччя визволення 
Парижа. З одного боку, з’явилися ваго
мі історичні праці, що підтверджували 
вірність французів національним І со
ціальним ідеалам Опору. Ще 1968 ро
ку вийшла під редакцією Жака Дюкло 
грунтовна праця «Французька комуніс
тична партія і рух Опору». Широкий 
резонанс мали книжки Алена Герена 
«Рух Опору» й П’єра Дюрана «Жити, 
не схиляючись. Рух Опору». В перед
мові Макса-Поля Фуше до останньої 
зазначається: «Зрозуміла річ, рух Опо
ру належить історії. Але він переро
стає межі історії. Хоч рух Опору зали
шився в минулому, він живе в теперіш
ньому й житиме в майбутньому». З ’я
вилися серйозні праці, присвячені ху
дожній літературі про рух Опору: спе
ціальний номер журналу «Ероп» (липень- 
серпень, 1974) під назвою «Поезія І 
рух Опору», монументальна антологія
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П ера Сегерса «Рух Опору і його 
поети».

Водночас у Франції з протилежного 
берега ринув потік літератури, яка від
верто чи завуальовано захищала оку
пацію і колабораціонізм: нібито об’єк
тивні, а насправді апологетичні книжки 
про Гітлера, мемуари колабораціоністів, 
нібито документальні романи про війну 
(наприклад, роман Марі Шез «Лаври 
озера Констанс» (1974) про її батька, 
підручного Доріо).

В процесі переоцінки суттєва роль 
відводилася ретромистецтву. Це модне 
на Заході повернення до минулого по
в'язане передовсім з прагненням поди
витися на історичні факти неупередже- 
ними очима, переглянути їх заново. Рет- 
ромистецтво — явище складне, супе
речливе. Але тут мова піде лише про 
одну цілком конкретну річ, а саме — 
про застосування прийомів «ретро» 
для фальсифікації антифашистського 
руху Опору. Що це означає? В пра
ці «Пам'ять про війну й обов'язок 
письменника» Жан Перюс підкреслив: 
«Пішла мода на «ретро», на «озиран
ня назад», яке полягає в тому, щоб 
виправдати колабораціонізм як у книж
ках, так і на екрані». «Антиретро» на
звав своє інтерв’ю в журналі «Кайє дю 
сінема» філософ і історик Мішель Фу
ко: «За історію нині ведеться бій.
Він вельми показовий. З'явилося праг
нення зашифрувати, більше того, по
класти край тому, що я називаю народ
ною пам’яттю, й водночас запропонува
ти й нав’язати людям своє тлумачення 
теперішнього». Свої міркування Фуко 
підкріплює прикладами з нашумілих
кінофільмів «Лакомб Люсьєн», «Інфер
нальне тріо» та ін.

Найбільш відомий з цих фільмів
«Лакомб Люсьєн», поставлений за сце
нарієм Луї Маля і Патріка Модіано.
Сценарію передували прозові твори Мо
діано, найхарактернішими з яких є ро
ман «Нічна варта» (1969). Модіано,
письменник обдарований, народився піс
ля війни і, отже, власного уявлення про 
війну не має; він 1 став визначним 
представником ретромистецтва у Фран
ції. Зміст роману досить точно розкри
вається в епіграфі з Френсіса Скотта 
Фіцджеральда: йдеться про те, що між 
об'єктом жаху та об'єктом співчуття не 
існує різниці.

Головний персонаж роману, шанта
жист і донощик — від його Імені ве
деться розповідь — пішов служити 
французькому гестапо, яке в свою чер
гу підлягало гестапо німецькому. Він пе
ребуває в товаристві карних злочинців 
і повій, що «гниють живцем». Вони на
гадують «пацюків, що заволоділи міс

том, зараженим чумою». За наказом 
гестапівця під кличкою Хедів — так 
називалася модна марка сигарет — 
оповідач, прибравши ім'я Ламбаль (не
відоме Хедіву), вступає до підпільної 
організації Рицарів Тіні. Організацією 
керує молодий лейтенант. Хоч цей лей
тенант 1 його товариші сподобалися 
оповідачеві, він виказує їх Хедіву. Але 
справжнім керівником організації він 
називає... Ламбаля, чим прирікає са
мого себе на смерть. Важко було б 
шукати послідовності в цьому дивному 
романі, що нагадує галюцинацію, де 
майстерно змальованим злочинцям про
тиставлені схематичні образи учасників 
руху Опору. Але провідна думка тво
ру досить ясна: суттєвої різниці між 
катами та їхніми жертвами не було. 
Зрадник сам стає мучеником. На таких 
самих міркуваннях побудований і сце
нарій фільму «Лакомб Люсьєн».

У рецензії, вміщеній у тижневику 
«Франс нувель» (26 березня 1974 ро
ку), фільм «Лакомб Люсьєн» розгляда
ється як «факт ідеологічного й полі
тичного порядку». З цим не можна не 
погодитися. Складність фільму поля
гає, однак, у тому, що колабораціонізм 
сам по собі зовсім не виправдовується. 
Тут так само яскраво, як і в «Нічній 
варті», подається страхітливе, огидне 
середовище французьких гестапівців 
улітку 1944 року, приречених і тому 
зовсім озвірілих. Вони садистично ка
тують патріотів, що потрапили їм до 
рук. Випадково серед гестапівців опи
няється тупуватий, безглуздо жорсто
кий сільський юнак Люсьєн Лакомб. 
Свою кар’єру ката Лакомб починає з 
того, що видає шкільного вчителя, по
в’язаного з партизанами. Так само не
щадний, як і його спільники, Лакомб, 
однак, ураз змінюється, коли потрап
ляє в родину єврея Горна, відомого 
кравця, що втік з Парижа. Він нама
гається навіть бути ввічливим з Гор
ном і його дружиною — юнака потяг
ло до їхньої доньки Франс. У свою 
чергу, Франс і ненавидить, і кохає Лю
сьена, віддається йому. Тут починаєть
ся підтасовка: той самий тупуватий 
юнак, анітрохи не змінюючись, залиша
ючись самим собою, далі катуючи учас
ників руху Опору, починає вершити 
благородні вчинки. Він хотів би вряту
вати Горна, який, не витримавши мо
рального катування, добровільно йде в 
гестапо. Чергою з автомата Люсьєн 
убиває гестапівця, який прийшов зааре
штувати Франс та її матір. Утрьох во
ни, рятуючись втечею, живуть у покину
тому будинку. Фінал — найфальшиві- 
ша частина фільму: це картини ідиліч
ного кохання Люсьена й Франс на ло
ні природи. Останній кадр: на обличчя
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Люсьєна накладається текст: «Люсьєна 
Лакомба заарештовано 12 жовтня 
1944 року. Військовий трибунал руху 
Опору засудив його до смертної кари». 
Отже, ідилію порушили учасники 
Опору.

В «Лакомбі Люсьєні» Патрік Модіа- 
но повторив, щоправда, в ускладненій 
формі, трюк, виконаний ним у «Нічній 
варті»: переводячи мову із цілком
конкретного політичного плану в аб
страктно людський, він перетворював 
ката на мученика. Природно, у фільмі 
подана фальшива картина Опору, як 
руху одинаків, а не широких народних 
мас. На це й указав Луї Малю. голов
ний редактор «Юманіте» Рене Андріє, 
один з колишніх партизанських керів
ників у Лоті — місцевості, де відбу
вається дія фільму. Режисеру не ли
шається нічого іншого, як визнати, що 
він «зайшов надто далеко»...

Французьке кіномистецтво дало чи
мало правдивих фільмів про рух Опору: 
«Битва на рейках» Рене Клемана. «Ви
рок» Жана Валерра, «Червона афіша» 
Франка Кассенгі. 1974 року на екра
нах телевізорів з’явився чудовий фільм 
Поля Себана «Авінйонські коханці» 
(за відомою повістю Ельзи Тріоле). Але 
не ці твори задавали тон у тридцяті 
роковини визволення Парижа.

Мода на ретромистецтво, щоправда, 
меншою мірою, ніж у кінематографії, 
виявила себе й у літературі. їй від
дав данину й Франсуа Нурісьє, автор 
роману «Аллеманда» (1973).

Як випливає з епіграфа, аллеман
да — танок німецького походження, 
що був у моді при дворі Людовіка XIV. 
Разом з тим, прикметник «allemande» 

означає «німецька». Дія роману від
бувається в 1943—1944 роках, і не
ма сумніву, що йдеться про німецьку 
окупацію. Другий епіграф належить 
Анрі де Монтерлану: «Юність — це 
вік, коли проходять повз усе на світі». 
В поєднанні двох епіграфів розкрива
ється головна тема роману, де йдеться 
про ту частину французької молоді, 
яка «не помічала» німецької окупації.

Юнаки й дівчата з буржуазних ро
дин проходять своє «виховання почут
тів». Дуже скромне виховання, що не 
відповідає* масштабам часу. «Як мо
криця», провів останні шкільні роки 
Люсьєн Лешад. Це типовий антигерой. 
Наче Іграшкою, розважаються ним Ко
летта й Ноель — дівчата з багатих ро
дин, 1 тільки «під завісу», в дні па
ризького повстання в серпні 1944 року, 
він серйозно захоплюється смаглявою 
Жозеттою, на прізвисько «циганочка».

За своїми політичними поглядами 
Люсьєн консерватор, прихильник Анрі

де Монтерлана, автора нашумілого ро
ману «Червневе сонцестояння». Іноді 
він переймається антифашистськими на
строями. Але його протест ніколи не 
виходить за межі розпливчастої анти- 
німецької фразеології. Персонажі ро
ману — лише пасивні свідки героїчно
го паризького повстання. І це в найкра
щому разі. Як 1 його мати, Люсьєн з 
жахом думає про повстання, що ось- 
ось має початися. Юні буржуа з рома
ну Нурісьє навіть не граються в рух 
Опору, як це роблять персонажі «Зо
лотих гратів» Філіппа Еріа; в «Алле- 
манді» з іронією говориться: «Ох і на
терпілися ж паризькі буржуа!» Зако
номірно, що «молодики 1944 року ста
ли поважними панами, які загрібають 
грубі гроші, керуючи великими під
приємствами»...

Сам роман не спрямований проти ви
соких ідеалів руху Опору. Він присвя
чений Морісу Реймсу, «з прихильнос
ті й, зрозуміла річ, тому, що він у ті 
роки брав участь у боротьбі». Нурісьє 
бачить своє завдання в констатації то
го, свідком чого був сам: «Я зовсім не 
збираюся твердити, що в 1943—1944 
роках французи не були такими геро
їчними, як це вважається. Відважні бу
ли відважними. А решта, за відомим у 
ті часи висловом, «існували». Хоч би 
там що, за своїм об'єктивним змістом 
книжка Франсуа Нурісьє «Аллеманда» 
наближається до творів, що епоху Опо
ру деггроїзують.

Громадянські традиції літератури ру
ху Опору збагачуються у творах, що 
рішуче протистоять ретромистецтву. Во
ни сповнені пафосу визвольної бороть
би. оптимістичної віри в майбутнє, не
нависті до фашизму. Водночас упада
ють в око суттєві відмінності. Поезія 
і новела — провідні жанри літератури 
Опору — поступилися місцем роману. 
Нині йдеться вже не про документаль
ні твори, характерні для перших пово
єнних літ, а про романи великого ди
хання. епічного складу. Роки, що ми
нули після закінчення війни, дозволя
ють осмислити її по-філософському. До 
творів такого плану належить насам
перед роман Армана Лану «Пастух 
бджіл» (1974).

Лану взяв епіграфом відомі слова 
Расула Гамзатова з книжки «Мій Да
гестан»: «Людина й свобода аварською 
мовою називаються одним і тим самим 
словом. «Уздея» — людина, «узденльї» 
— свобода, тому, коли мається на ува
зі людина — узден, мається на увазі, 
що вона вільна — узденльї». Любов'ю 
до свободи й живуть герої роману Ла
ну «Пастух бджіл».
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Лейтмотив твору — старовинний ка
талонський танок сардана. Самотня піс
ня сопілки змінюється закличними звука
ми ріжків. Сардана «виникає сама со
бою, з волі свого народу». її танцюють 
не вдвох, не парами, а цілою юрбою, 
всім селом, узявшись за руки у велико
му хороводі. Сардана — танок свободи.

Під звуки сардани, під наспів «La 
Santa Espina» розгортається розповідь. 
Влітку 1938 року на півдні Франції, не
подалік від іспанського кордону, зустрі
чаються за чашкою кави скульптор Аріс- 
тід Майоль, його натурщиця Анжеліта, 
вчитель і художник Еме Лонгі. Майоль, 
сивобородий патріарх з молодечим погля
дом, мовить: «Шкода, що я так пізно зай
нявся скульптурою, інакше я ліпив би 
гори». Але кожна розмова закінчується 
словом «війна». Та, що нині бушує за Пі
ренеями, а завтра переступить кордон 
Франції. Настає 1939 рік, «рік загибелі 
Іспанської республіки, рік агонії, гене
ральної репетиції розгрому». Еме призва
ли до армії, він бере участь у воєнних ді
ях, потрапляє в полон (ця сторінка життя 
героя добре відома авторові, який сам 
був у таборі для військовополонених у 
Вестфалленгофі). Війна визначає, в кін
цевому підсумку, долі всіх героїв ро
ману.

1943 року там же, на півдні Франції, 
лейтенант запасу Еме Лонгі, звільнений 
з полону через тяжке поранення, захо
дить до школи, де навчають мистецтва 
сардани. Він прийшов на тихий, ледь 
уловимий звук чарівної пісні «La Santa 
Espina». В школі він потрапляє до пар
тизанів. І лише по закінченні війни Лон
гі довідається, що сардана була не тіль
ки волелюбним танком. За допомогою 
танцю партизани підтримували зв’язок: 
чергування довгих і коротких па давало 
цифровий ряд...

В Опорі зав’язується міцна дружба 
між вчителями Лонгі й Пюїгом, команди
ром партизанського загону імені Анрі 
Барбюса. Правда, погляди в них різні, 
один — пацифіст, антимілітарист, дру
гий — революціонер, член комуністичної 
партії. Лонгі має намір перейти іспансь
кий кордон, щоб вирушити до Алжіру й 
там приєднатися до частин регулярної 
французької армії; Пюїг хоче бити нім
ців тут, на рідній землі. Описи партизан
ських буднів набувають епічного розма
ху. На кожному кроці макі наштовху
ються на проблеми, не тільки воєнні, а й 
політичні та моральні. Проблеми ці вель
ми гострі — від них залежить життя 
людей. Чи нападати на загарбників, як
що розплатою за напад буде розстріл не
винних заложників? Вибір тяжкий, але 
неминучий, продиктований законами не
щадної війни. «Чорт забирай. — каже

Пюїг, — невже ти гадаєш, що ми має
мо насолоду від того, що вбиваємо бошів, 
яким немає місця на нашій землі і які 
нав'язали нам дві війни підряді — І до
дає: — Я люблю мир не менше за тебе, 
Лонгі. Мало хто віддає справі миру 
стільки, скільки віддав я. Але свободу 
я люблю більше, ніж мир».

У романі зіштовхуються дві точки зо
ру на рух Опору, а отже, в кінцевому 
підсумку — два ідеали: бути Франції та
кою, якою вона була до війни, чи но
вою, справді демократичною, соціаліс
тичною. Для одних Опір — збір розвіду
вальних даних, таємні склади зброї, так
тика вичікування; для інших — сабо
таж на заводах, висадження в повіт
ря залізниць, одне слово, — війна. 
У читача не залишається сумніву в тому, 
що сам автор — прихильник активної ан
тифашистської боротьби. В міру того, як 
розгортається дія, Лонгі переконується в 
справедливості позиції командира парти
занського загону.

Наприкінці роману Пюїг, повернув
шись після війни до своєї школи, пов
ністю відходить від політичної діяльнос
ті. Очевидно, ця обставина й спонукала 
Андре Стіля, рецензента газети «Юма- 
кіте». назвати його поведінку й спосіб 
думок трохи дивними для комуніста.

У романі наводиться висловлювання 
Андре Мальро, якому й присвячена 
книжка: «Слово «ні», рішуче протистав
лене грубій силі, наділено таємничою мо
гутністю, що йде з глибини віків». Це 
магічне слово вимовляють Пюїг і Лонгі. 
натурщиця Анжеліта, пастух Капатас — 
головний герой роману. З образом Капа- 
таса пов'язане міфологічне й епічне на
чало книжки, яку сам автор розглядає 
як спробу епічної розповіді.

Швець за фахом, бджоляр за покли
канням, Капатас перебирається зі своїми 
вуликами вслід за сонцем, з місця на 
місце — з узбережжя від мигдалевих і 
вишневих дерев на гору Канігу, де йога 
бджоли збирають вересовий мед. Пастух 
бджіл — це людина, що йшла за весною 
(так спочатку називалася книжка). У 
бджіл є смертельний ворог — метелик 
«Мертва голова». Розмовляючи з бджо
лами, Капатас розповідає: «В сірій фор
мі вона прийшла а пекла... Ця емблема 
була намальована на літаках, що бомбар
дували Герніку... «Мертва голова» з ’яв
ляється напередодні стихійних лих, 
страшних епідемій — чуми й холери, пе
ред катастрофами, війнами».

Капатас мав рацію. «Мертва голова» 
— емблема есесівців — запанувала у 
Франції. Але для неї неприступна гора 
Канігу, де неподільно володарює пастух 
бджіл. Описи життя бджіл, що проходять 
через усю оповідь, мають глибокий
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смисл: виявляється, що танець бджіл-роз- 
відниць є засобом комунікації. Ми зга
дуємо каталонську сардану й переймає
мося почуттям, що не тільки люди, а са
ма природа протистоїть загарбникові. 
Сивоволосий Капатас, могутній, як гора, 
де він поселився, прийшов на сторінки 
книжки з легенди, народних переказів. 
«У загальній ненависті до загарбника го
ра Канігу, Капатас і Опір складали одне 
ціле, де ірраціональні сили приходили 
на допомогу прометеївському раціоналіз
му Пюїга та його товаришів.

— Це не люди чинять опір,— сказав 
Капатас. — Це гора».

Терновий вінок — доля героїв і муче
ників Опору. На початку 1945 року ма
йор Еме Лонгі, повернувшись з Алжіру 
до Франції, дізнається, що сталося з 
його друзями. Загинув Арістід Майоль. 
Зарізавши німецького льотчика, прийня
ла страшну смерть Анжеліта. В серпні 
сорок четвертого солдати з черепом і 
схрещеними кістками на кашкетах ото
чили гору, де осів зі своїми вуликами 
Капатас. Партизани відбили лобовий на
ступ, тоді гору обстріляли мінометним 
вогнем. Але коли есесівці рушили по 
трофеї, перед ними нездоланним бар'є
ром виросла стіна бджіл. Фінал роману 
епічний.

Якщо Арман Лану йшов шляхом мі- 
фологізації руху Опору, то інший спосіб 
обрала Едмонда Шарль-Ру, якій широку 
славу приніс роман «Забути Палермо», 
відзначений 1966 року Гонкурівською 
премією. Епіграфом до першої частини 
її роману «Адрієнна» (1971)1 взято сло
ва із «Смерті Вазір-Мухтара» Юрія Ти- 
нянова про людину, що стоїть на тонко
му містку, людину з «двовірством, дво
мовністю, двозначністю» (відзначимо рід
кісне знання автором російської культу
ри від Пушкіна до наших днів). Епіграф 
свідчить про те, що читач знову має 
справу з романом доцентричним: доля 
Європи протягом усіх років війни роз
кривається на прикладі чотирьох основ
них персонажів — Адрієнни Кретьєн, 
капітана вермахту Ульріха Мюлена, іс
панського революціонера Мігеля і сту
дента Сержа. На першому плані — Ад
рієнна й Ульріх, але в міру того, як 
розгортається дія, перипетії їхніх осо
бистих взаємин відступають на другий 
план, а на перший виступають великі 
епічні події: визволення Марселя, Сло
вацьке національне повстання 1944 року.

Віддамо належне письменниці, яка, на 
відміну від окремих своїх співвітчизни
ків, ніколи не забуває про історичні за
слуги Радянської Армії. Вона пише про 
успішні дії Другого Українського фрон-

1 Ром ан друкувався  у  «Всесвіті», Ш  8 — 
8. 1977 р.

ту під командуванням маршала Мали- 
новського й Четвертого Українського під 
командуванням маршала Толбухіна, про 
перемоги, одержані арміями генералів 
Захарова й Рокоссовського. їй дорогі 
імена Михайла Єгорова й Мелітона Кан- 
тарії, які підняли червоний прапор над 
рейхстагом.

Роман розтягнутий, іноді письменни
ця занадто багатослівна. Але безпереч
ний успіх автора — вміле поєднання 
епічного начала з серйозним психоло
гічним аналізом. «Адрієнна» — один 
із найзначніших творів французької лі
тератури про другу світову війну, напи
саних з демократичних позицій. Такими 
важливими для роману образами, як Мі
тель і Серж, у книжці утверджуються 
соціалістичні ідеали.

Рух Опору в Марселі й депортація жи
телів Старого Міста зображені й у рома
ні Андре Ремакля «Вулиця Трьох 
Сонць», його найкращому, за словами 
А. Вюрмсера, творі. Книжка ця, за 
термінологією, запропонованою І. Берн
штейн1, може бути віднесена до роману 
«підбиття підсумків». Невеселі підсум
ки підбиває героїня Ремакля Марта, са
мотня сорокап’ятирічна жінка. Ввечері, 
коли вона сидить перед телевізором, до 
неї в дім приходять двоє поліцейських, 
які розшукують її коханця, такого собі 
П'єра Дешена. Вичікують на нього да
ремно: судячи з усього, Марта вбила 
свого коханця, довідавшись, що той 
служив у вішійській поліції. Вчинок 
Марти пояснюється багато в чому тим, 
що від руки таких людей, як П’єр, за
гинув . Альбер, її перше й останнє ко
хання. Разом з Альбером виросла вона 
на вулиці Трьох Сонць у старому квар
талі Марселя. Довгою низкою йдуть 
спогади про роки дитинства й про війну. 
«Пам’ять, — пише Ремакль, — це ор
кестр, де кожен інструмент виконує 
власну мелодію, а диригент, чужа й 
водночас знайома людина, — програміст 
невідомої йому самому програми: па
м’ять множить, ділить, додає й віднімає 
спогади. Вона перевертає час і наче пе
ретворює його на пилинки, що мерех
тять у промінні сонця. На неймовірних 
швидкостях повертається вона до мину
лого, відтворюючи давні події». В рома
ні «Вулиця трьох Сонць» дія розгортає
ться в трьох планах: об’єктивний опис 
того, що відбувається в кімнаті Марти, 
«потік свідомості» Марти, пов’язаний з 
П’єром, і, нарешті, спогади про події 
другої світової війни.

Судячи з усього. Альбер — активний 
учасник руху Опору. Він належить до

1 Див.: И. Б е р н ш т е й н ,  Ж анровая струк
тура  современного романа. Вопросы литера
туры . ЯЬ 2, 1978.
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тих сміливців, що розповсюджували лис
тівки й розклеювали ночами написані 
від руки гасла. Гітлерівці депортують 
Альбера до табору. На відміну від книж
ки Едмонди Шарль-Ру, наскрізь суб'єк
тивної, ліричної, в романі Ремакля дає
ться об’єктивна, зовні спокійна картина 
того, що сталося в Марселі 16 січня 
1943 року. Детально описуючи, як було 
зламано опір жителів, як, вигнані з бу
динків, вони вирушали трамваями на 
вокзал з подальшим призначенням у пе
ресильний табір у Комп’єнському лісі, 
автор закінчує: «Потрібно було менше 
дванадцяти годин, точніше — одинад
цять годин, від шостої ранку до п’ятої 
вечора, щоб очистити Старе Місто від 
жителів, щоб перетворити вулиці й бу
динки, де протягом двадцяти п’яти сто
літь лунали міські наспіви, на мертве 
місто». І не можна не згодитися зі сло
вами А. Вюрмсера на сторінках «Юма- 
ніте»: «Сторінки, присвячені злидням і 
виселенню бідняків Старого Міста, спов
нені трагічної краси. Про це треба було 
сказати, і Ремакль зробив це найкращим 
чином».

Як і «Вулиця Трьох Сонць», романом 
спогадів є книжка Марі Сюзіні «Таким 
було наше кохання» (1970). Тут також 
минуле перехрещується з теперішнім: у 
Сюзіні — досвід руху Опору й уроки 
травня 1968 року.

Марі Сюзіні — автор багатьох рома
нів. У більшості її творів — романах 
«Гаряче сонце». «Фієра», «Крок люди
ни». «Із заплющеними очима», повісті 
«Перший погляд», п’єсі «Корвара, або 
Прокляття» — сповнена драматизму дія 
розгортається на рідній для письменни
ці землі Корсіки. А дія роману «Таким 
було наше кохання» відбувається в Па
рижі. Книжка ця одержала в пресі най
вищу оцінку.

Роман закінчується відповіддю Фабії 
на запитання її чоловіка Франсуа, звід
ки вона прийшла так пізно: «Вже не па
м’ятаю... Здалеку». Справді, Фабія при
йшла здалеку. Цього травневого вечора 
їй довелося пережити своє життя зано
во. Дитинство й юність у Алжірі. Нав
чання в Сорбонні в роки окупації. Ко
хання до Венсана, схопленого німцями 
й депортованого в Бухенвальд. Бої в 
Парижі в пам’ятні серпневі дні сорок 
четвертого. Тоді-то — під обстрілом — 
і відбувається перша зустріч Фабії з 
Матьє. «Вхопившись за твій ремінь, при
тиснувшись щокою до м’якої тканини й 
відчуваючи солдатський запах — запах 
тютюну й дороги, я тоді, саме тоді по
в’язала свою долю з тобою на все жит
тя. Я іце не бачила твого обличчя, ще 
не знала твого імені, але вже зрозуміла, 
що в тобі мій порятунок». Фабія по

кохає Матьє, але десять літ спільного 
життя не принесуть щастя. Матьє кохає 
Фабію, але на кожному кроці зраджує 
її. Вона йде від нього. И ось тепер, дру
жина великого підприємця, мати сімей
ства, вона знов на тому самому місці, 
де була багато років тому, між Сеною 
і Сорбонною, і також під звуки пострілів 
зустрічається з Матьє. Вона й далі щи
ро кохає його, він поділяє її почуття. 
Але вона йде від нього вдруге. Втраче
ний час можна повернути лише на сто
рінках роману, а не в житті. А тут у 
теперішньому минуле оживає 1 вмирає 
знову. Важко сказати, «чи то минуле 
кружляє в теперішньому, чи теперішнє 
в минулому».

Тема абсолютного, неподільного ко
хання — класична тема французької лі
тератури від «Береніки» Расіна до 
«Орельєна» Арагона — одержує під 
пером Марі Сюзіні оригінальне втілен
ня. В романі «Таким було наше кохан
ня», очевидно, є автобіографічні сторін
ки. «Тобі» — пронизлива посвята книж
ки. Успіх письменниці пов’язаний з тим, 
що повість про кохання розгортається в 
чудово змальованій драматичній атмос
фері. Віриш психологічній правді інто
нації Марі Сюзіні, її біль, її тривога 
передаються читачеві, який переносить
ся в неспокійну обстановку тих дале
ких і близьких літ.

Окупація. Облави, арешти, страти. 
Гестапівці ведуть засудженого. «Він 
тримається прямо, він наче розтинає 
грудьми повітря спекотного дня. Довко
ла нього утворюється порожнеча — він 
сам створює її на своєму шляху. Навіть 
вулиця здається ширшою».

Автор зосереджує свою увагу не 
стільки на самому фашистському теро
рі, скільки на його психологічних нас
лідках. «Найстрашніше в роки війни 
було саме те, що ніхто не міг бути впев
неним у своєму найкращому другові, в 
квартирній господині, у випадковому 
співрозмовникові, який пив ячмінну ка
ву поряд з собою в кав’ярні «Ла-Сурс» 
і базікав про всякі дрібниці — просто, 
щоб згаяти час».

Хоча спочатку Фабія має досить неви
разне уявлення про те, що відбувається, 
вона мимоволі втягується в рух Опору. 
Сама того не знаючи, вона носить кому
ністичні листівки. А ці листівки, що ви
падково потрапили до неї, забирає її ко
ханий Венсан, який бере активну участь 
в антифашистській боротьбі. І недарма 
Венсан одразу ж знаходить спільну мо
ву з командиром партизанського загону, 
в який він з Фабією випадково потрапля
ють.

Емоційні сторінки присвячені визво
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ленню Парижа. Віддаленою луною серп
ня сорок четвертого року сприймаються 
події травня шістдесят восьмого. З тією 
принциповою різницею, що збунтовані 
студенти, які мріють «про НОВИЙ СВІТ, 
про нове суспільство, збудоване на спра
ведливих засадах», далеко не завжди 
знають, за що борються. Письменниця 
насторожено прислуховується до гучних, 
занадто гучних голосів студентів, але 
водночас вона рішуче не схвалює того 
суспільства, проти якого піднялися ви
хованці Сорбонни.

Типовим представником старого су
спільства є Франсуа, чоловік Фабії. 
йому притаманні всі традиційні чесноти, 
він зразковий сім’янин. «Він турбується 
тільки про порядок, він проти будь-яких 
порушень порядку — вдома й за його 
межами». Тепер, коли страйкарі оточили 
завод, а «підривні» елементи захопили 
його кабінет генерального директора, 
Франсуа не обмежується злісними анти
комуністичними філіппіками. Він актив
но діє, бореться проти робітників і сту
дентів. І стає остаточно чужим своїй 
дружині.

Книжка Марі Сюзіні написана в тра
диціях французького психологічного ро
ману. Письменниця-реалістка, вона вміє 
двома-трьома штрихами створювати жи
ві, виразні образи. Не можна не вірити 
тому, про що вона веде мову. Скажімо, 
розповіді про те. як у Алжірі мати Фа
бії народила доньку, вирушивши на річ
ку з кошиком білизни на голові. 1 по
вернулася з тим самим кошиком. «Тіль
ки повертатися їй довелося довше, ніж 
звичайно, бо нести дитину в кошику бу
ло важче, ніж під серцем».

Майстерність відтворення матеріаль
ного світу органічно поєднується в Сюзі
ні з філігранним психологічним аналі
зом. Об'єктивна авторська оповідь від

третьої особи змінюється схвильованою 
розповіддю від першої особи — спогада
ми Фабії. Користуючись гнучкою зброєю 
внутрішнього монологу, автор допомагає 
читачеві не тільки виразно побачити все 
описане, а й перейнятися почуттями ге
роїв.

У Радянському Союзі й за рубежем 
написано чимало серйозних праць про іс
торичний роман. Ряд проблем з'ясовано. 
Інші ні. Зокрема, дослідники розходять
ся в питанні про те, яка часова відстань 
дозволяє віднести роман до історичного 
жанру. М. Кузнецова вважає, наприклад, 
що предметом історичного роману є зо
браження дійсності, сучасником якої не 
були ні автор, ні читач. Разом з тим у 
нашій критиці поширилася концепція, 
згідно з якою книжки про Велику Віт
чизняну війну належать саме до історич
ного жанру.

Нам здається найпереконливішою точ
кою зору Г. Ленобля, який на прикла
дах з радянської літератури («Ходіння 
по муках» О. Толстого, «Тихий Дон» 
М. Шолохова) показує поєднання істо
ричного й сучасного роману з перевагою 
рис сучасного. Розглядати лише як істо
ричні романи книжки про роки, що на 
очах людей нашого покоління потрясли 
світ,— неправомірно. Пам’ять про полег
лих у боротьбі проти фашизму живе в 
наших серцях.

Книжки про другу світову війну й рух 
антифашистського Опору — пов’язуюча 
ланка між історичним романом 1 соці
альним романом про сучасність.

Федір НАРКІР’ЄР
Москва.
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В плеяді поеіичних зірок сучасного 
арабського світу визначне місце посідає 
поетеса з Іраку Назік аль-Маляїка. її 
Ім'я тісно пов’язане з історією оновлен
ня арабської поезії — виникненням на
прикінці 40-х років нового напрямку в 
галузі форми — поезії «вільного вір
ша». Слід відразу ж зазначити, що по
няття «вільний вірш» в арабській пое
зії не тотожне тому самому поняттю в 
поезії європейських народів і сам тер
мін вживається в арабському літерату
рознавстві не завжди однозначно. Остан
ня обставина ускладнила дослідження 
генезису цього напрямку й викликала 
нескінченну дискусію про пріоритет та 
заслуги окремих його представників, 
яка триває й нині.

Назік аль-Маляїка якраз І є тією по
етесою, яка чи не найрішучіше наполя
гає на своєму пріоритеті. Для цього во
на, як на нашу думку, має багато під
став.

Очевидно, виявити початок того чи 
Іншого літературного явища можна ли
ше тоді, коли воно остаточно сформуєть
ся 1 стане суспільно значущим. Так, ок
ремі експерименти в літературній твор
чості не являють собою школи чи на
прямку доти, доки не викристалізуються 
певні естетичні принципи тих, хто екс
периментує. 1 вони не заявлять про се
бе вагомими творами. З історії світової 
літератури відомо чимало декларацій 
та маніфестів невеликих угруповань чи 
окремих письменників, що проголошува
ли народження «нового» мистецтва, але 
далеко не всі вони здобули авторитет і 
визнання, а деякі утвердилися в літера
турі значно пізніше, за інших обставин. 
І визначалося це завжди суспільним 
значенням даного явища, тим. чим від
кривало воно справді нові шляхи для 
розвитку літератури.

Виходячи з цього, ми вважаємо, що 
поезія «вільного вірша» є справді но
вим напрямком у галузі форми арабсь
кої поезії, започаткованим такими ви
датними іракськими митцями, як Назік 
аль-Маляїка, Бадр Шакер ас-Сяйяб, 
Абдель-Ваххаб аль-Баяті, Балянд аль-
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Хайдарі, Шазиль Така. їх майже одно
часний виступ з незаперечно таланови
тими творами, в яких вони застосува
ли нову техніку віршування, порушив 
твердиню традиціоналістів і забезпечив 
повільне, але дедалі ширше визнання 
вихованого на класичних традиціях 
арабського читача. «Вільний вірш» до
сить швидко поширився в усіх арабсь
ких країнах і сьогодні посідає (у різ
них варіантах) провідне становище в 
арабській поезії.

Велика заслуга в цьому належить 
Назік аль-МаляїцІ. Вона була не тільки 
автором перших віршів, написаних по- 
новому, а й виступила першим теорети- 
ком-захисником «вільного вірша». Спо
чатку вона опублікувала серію статей 
у бейрутському журналі «Аль-Адаб» 
(«Література»), а 1962 року вийшла 
її велика теоретична праця «Проблеми 
сучасної поезії»- Книжка ця вже витри
мала чотири видання. В ній поетеса до
слідила причини появи техніки «вільно
го вірша» э арабській літературі і спро
стувала твердження тих, хто заявляв, 
що нова форма в арабській поезії лише 
імітує західні зразки. Поетеса перекон
ливо довела, що поява нової поезії є 
наслідком насамперед тих величезних 
суспільних зрушень, які сталися в жит
ті арабських народів після другої світо
вої війни.

Хоч поетичний доробок Назік аль- 
Маляїки кількісно невеликий і твори її 
не легкі для сприймання, популярність 
їх незаперечна — особливо в освічених 
колах арабського суспільства.

Народилася вона 1923 року в Багда
ді, в освіченій родині. її мати теж писа
ла вірші. Закінчивши середню школу, 
Назік аль-Маляїка вступила до Багдад
ського вчительського коледжу, який у 
повоєнні роки став своєрідним центром 
культурно громадського життя іракської 
молоді. Тут вчинися люди, які пізніше 
зробили вагомий внесок у становлення 
сучасної літератури Іраку.

Це був складний період в історії Іра
ку. Хоча країна формально вважалася 
незалежним королівством, насправді
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вона перебувала під гнітом англійських 
колонізаторів. Антинародний монархіч
ний режим на чолі з прислужником ім
періалістів Нурі Саїдом перетворив Ірак 
на величезну тюрму, цензура лютувала 
(під забороною опинилися навіть твори 
Діккенса і Толстого), зв’язки з іншими 
аізабськими країнами були перервані.

Та народ не мирився з колонізатора
ми та їх слугами. Дедалі активніше дія
ла в підпіллі Комуністична партія. Вона 
вела роботу й серед передової частини 
студентства.

Студенти взяли активну участь у по
встанні 1948 року, яке спалахнуло, ко
ли антинародний уряд виявив намір під
писати ІІортсмутський договір, який 
прив’язав би Ірак до військової коліс
ниці Англії. І після цих подій студенти 
брали якнайактивнішу участь в усіх ан
тиурядових акціях аж до революції 
1958 р., яка й повалила антинародний 
режим.

За таких умов здобували освіту й пи
сали свої перші поетичні твори Назік 
аль-Маляїка та її друзі.

В коледжі вона вивчала арабську лі
тературу. а потім продовжила своє нав
чання у Вісконсінському університеті 
(США), де захистила магістерську ди
сертацію (1956) з питань порівняльного 
літературознавства. Потім працювала в 
навчальних закладах Багдада та Басри, 
а останнім часом викладає в Кувейтсь- 
кому університеті.

Перша збірка віршів поетеси «Зако
хана в ніч» вийшла 1947 року в Багда
ді. Назва збірки недаремно ’ викликає 
асоціацію з поемою англійського роман
тика Кітса «Ендіміон», герой якого — 
поет, закоханий у Місяць, що став для 
нього джерелом натхнення. Назік аль- 
Маляїка дебютувала саме як романтик, 
багато з чому — послідовник уславле
них майстрів англійського романтизму 
Шеллі, Кітса, Байрона, Колріджа, а та
кож арабських поетів так званої «сірій
сько-американської школи».

Вірші цієї збірки сповнені розпачу й 
страху перед життям. Власна доля ви
дається поетесі безнадійно нещасливою, 
смерть не йде їй з думок. Такі настрої 
характерні для романтичної поезії XIX 
століття: до того ж молола поетеса 
справді пережила кілька болючих втрат 
у своїй родині, 1 це, природно, відбило
ся на творах цієї збірки.

Ось що вона пише у вірші «Життя, 
що згорає».

Всі роки мої, о вогонь, в цих рядках,
І пісні, і туга життя мого й радощі,
Все, що лишилося від бажань,— уламки
.. . . .  почуттів,
Марево мрій і гірка журба.

Почуттям гіркоти й розчарування 
сповнені вірші інтимного змісту, в них 
ідеться про «розбите серце» («За рік»), 
про безпросвітний морок («На мосту»), 
душевний біль («Сонце заходить»), і на
віть для дощу, який традиційно в араб
ській поезії є позитивним образом, пое
теса знаходить епітет «сумний» («До
щова ніч»). Вона вважає, що їй судило
ся тільки одне: оплакувати цей непри
вітний світ:

Я понесу свою гітару в завтра 
И оплакуватиму всі болі світу,
Журитимусь над його долею сумною 
На площі жорстокого часу.

Назік аль-Маляїка називає себе «за
коханою в ніч», «поетесою мрій», бо во
на тікає «в ніч», щоб тільки в мріях- 
снах знайти відпочинок і розраду. Ха
рактерні щодо цього зізнання поетеси в 
таких віршах збірки, як «В зубах смер
ті». «Закохана в ніч».

Перша збірка її творів, так само, як 
друга — «Уламки і попіл» (1949), дали 
критиці певну підставу назвати її «пое
тесою мороку і смерті» (Дж. Камаль- 
уд-дін) га «новою Хансою» (Марун Аб- 
буд). Арабська поетеса аль-Ханса (575- 
664) уславилася віршами, в яких опла
кувала своїх братів, що полягли на полі 
бою. її твори й досі вважаються найкра
щими зразками елегії в класичній араб
ській поезії, тому порівняння з нею На
зік аль-Маляїки слід сприймати як пох
валу. Що ж до визначення «поетеса 
смерті», то воно не зовсім правильне, 
бо, хоч тональність обох її збірок зага
лом мінорна, в них є багато моментів, 
які свідчать про те, що поетеса не зав
жди замикалася в собі. Це був час, ко
ли чимало діячів культури мусило зали
шити Ірак, рятуючися від переслідувань 
пурісаїдівського режиму, а в самій 
країні ті. що не вєлі’і підпільної рево
люційної боротьби, замкнулись у так 
званій «внутрішній еміграції» і в тво
рах своїх обмежувалися зображенням 
внутрішніх переживань; якщо ж вони й 
дозволяли собі якусь критику існуючого 
ладу, то приховували її за складними 
символами й алегоріями. Така позиція 
була, хоча й пасивним, та все ж таки 
протестом проти дійсності. Нотки про
тесту звучать і з деяких віршах Назік 
аль-Маляїки. Глибокою меланхолією 
пройнятий вірш «Плач за утоплени
ком». де замість звичного «я» фігурує 
«ми», що дозволяє бачити в розпачли
вій картині не тільки особисті пережи
вання, а й певне відбиття становища в 
тогочасному іракському суспільстві:

Щодня у нас хтось тоне,
А завтра й усі ми потонемо.
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Світ оточила смерть всюдисуща,
И ридають над ним люди стражденні.

Запитанням «Які ж нам лишились 
надії?» — закінчує вона цей песиміс
тичний вірш.

Як на наш погляд, важливим для ро
зуміння подальшої еволюції поетеси є 
написаний 1946 р. вірш «У долині ра
бів», в якому вона, говорячи про свою 
поезію, прямо запитує: «Кому я пошлю 
ці пісні? Адже довкола — раби 1 жерт
ви, та існування занурене в морок». І 
далі заявляє: «Я не хочу жити в долині 
рабів, серед мертвих:..» Але в цьому 
вірші вона ще бачить вихід тільки у 
втечі в ніч, в царство мрій.

І в другій збірці Інггімні вірші за
барвлені в трагічні кольори й позначені 
печаттю розчарування. Але водночас 
спостерігається явна схильність поете
си до філософських роздумів про приз
начення людини («Боротьба», «Міфи», 
«Я». «Заперечення» та ін.), і в цьому 
відчувається певний вплив екзистенціа
лізму. Це й не дивно, бо саме на цей 
час припадає поширення філософії ек
зистенціалізму на Арабському Сході.

Разом з тим для другої книжки На- 
зік аль-Маляїки характерні певні вияви 
інтересу й до соціальних проблем. По
казовий у цьому плані написаний після 
знайомства з життям простого люду 
вірш «Утопія в горах» (1948). Хоча дум
ки поетеси вбрані в абстрактну одіж, 
вони свідчать про її  увагу до проблем 
повсякденного життя.

Збірка «Уламки 1 попіл» відзначаєть
ся й тим. що в ній поетеса досить час
то, цілком v дусі англійських романти
ків, звеотається до понять та персона
жів, запозичених з європейської міфо
логії. для передачі своїх почуттів в аб
страктно-символічних образах (наприк
лад, утопія. Діана, Нарцис, Аполлон, 
Лабіринт). До цієї ж збірки ввійшов і 
вірш «Холера», який, за словами Назік 
аль-Маляїки, поклав початок поезії «ві
льного вірша».

Важливим кроком на шляху «втечі по
етеси від ночі» стала третя збірка «Гли
бина хвилі» (1957). Увага поетеси в цій 
книжці значною мірою все ще зосеред
жена на особистих переживаннях («На 
Новий рік». «Шлях повернення», «Три 
елегії моїй матері», «Прокляття часу» 
та ін.). Але в цілому ряді поезій уже 
змінюється настрій, уся їх образно-сло
весна тканина передає почуття тривоги 
й невпевненості, яке охопило іракську 
молодь напередодні подій 1958 року, 
перед нами постають відомі з поперед
ніх збірок образи попелу, мороку, схо
дів. що ведуть невідомо куди та ін. 
Вже переосмислено й найулюбленіший 
образ поетеси— ночі, тепер ніч висту

пає, як і в інших тогочасних Іракських 
поетів, символом тяжкої дійсності краї
ни, затиснутої лещатами «чорного ре
жиму». Наприклад, у вірші «Залишки»» 
вона пише «Ми загубили шлях у страш
ній ночі», але тут же додає, що «лиши
лися корені».

Назік аль-Маляїка в цій збірці звер
тається до теми, яка хвилювала і далі 
хвилює громадськість арабських країн. 
Поетеса рішуче стає на захист пригноб
леної, безправної жінки, жертви неспра
ведливості. Вона заявляє, що суспіль
ство, яке прирікає жінку на страждання 
і приниження, не має права називатися 
гуманним, цивілізованим («Зарізана тан
цівниця», «Елегія жінці, якій немає 
ціни», «Вона спить на вулиці», «Зми
ти ганьбу»). В поезії «Змити ганьбу», 
яка набула широкої популярності, пое
теса описує трагічну загибель юної дів
чини від руки брата, який зарізав її, 
керуючись дикими забобонами минулих 
часів, «щоб змити ганьбу». Висока емо
ційна напруга досягається скупими,, але 
виразними словами, ряди паралельних 
конструкцій надають творові глибоко 
трагедійного звучання. Ось початок цьо
го вірша:

«Мамо!» потім хрип, сльози і морок,
Кров потекла і здригнулося під ножем

тіло,
І в кучері сиплеться глина.
«Мамо!» — і ніхто не почув, окрім ката.
А завтра настане світанок, і

прокинуться квітки,
І закричать двадцять літ і юна надія.
А у відповідь скажуть поле і квіти:
Вона пішла від нас... щоб змити ганьбу.

Про те. що в творчості Назік аль-Ма- 
ляїки стався певний поворот від ночі до 
життя, свідчив і вірш «Боєць». Арабське 
слово «шагід» місткіше від слова «бо
єць», яким його звичайно перекладають, 
воно означає «переконаний воїн, боєць за 
справедливу справу, що загинув у бою». 
Так називали арабських борців за націо
нальне визволення. Такому борцеві й 
присвячує вірш Назік аль-Маляїка. Вона 
пише:
Він залишиться в звуках
Наших пісень і в витривалості пальм,
В кроках наших овець на кожнім горбочку 
Нашої сухої землі.

Закінчує вона вірш словами про те, що 
борець ніколи не помре, він знову вос
кресне, стане «палючим вогнем».

«Останнім кроком у мандрівці до гро
мадянської поезії» назвав арабський кри
тик Дж. Камаль-уд-дін її вірш «Заклик 
до життя», опублікований у цій же книж
ці. І справді, цей вірш, поданий останнім
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у збірці, ніби відкриває новий етап у 
творчості поетеси. В ньому вона рішуче 
виступає проти пасивної споглядальності 
й закликає до протесту, активної дії. До 
того ж її слова можна розглядати і як 
заклик до всього народу Іраку піднятися 
на боротьбу:
Розгнівайся! Люблю тебе у гніві

непокірнім,
В палкім повстанні і бурі.
Ненавиджу я сон вогню в тобі. Будь

полум'ям,
Будь смолоскипом пристрасті, що кличе

і горить.
Розгнівайся! Бо вже вмира душа твоя,

не будь
Мовчанням. Гублю я в нім свій ураган, 
Вже досить попелу людей! Будь

полум'ям,
Будь горінням творчості у моїх віршах.

До наступної збірки Назік аль-Маляї- 
ки «Місячне дерево» (1968) ввійшло чи
мало ліричних віршів, м’яких і ніжних, 
вільних від колишньої похмурості. Збір
ка свідчить, що поетеса вже фактично 
втекла від ночі й стала жити життям 
країни, активно цікавитися політичними 
подіями.

Вона вітає патріотичним віршем «Хай 
живе Іракська республіка!» повалення 
антинародного режиму, прославляє бор
ців за національне визволення. Рідний 
край для неї — «біла, свіжа троянда», 
що осипає нас «снігом у липні 1 свобо
дою, обдаровує ароматом, миром, напоює 
прохолодною водою, відроджується піс
нею життя». А в передостанній строфі 
застерігає:
...живи, о трояндо, і бережись 
сіоністської помсти 
й американських пазурів.

У цілому ряді віршів («Пісня слідам 
арабських наметів», «Арабська єдність», 
«Кордони надії») поетеса закликає ара
бів до єдності, до спільної боротьби про
ти тих, хто зазіхає на їх свободу й багат
ство. Глибоким патріотизмом відзначає
ться вірш «Три арабські пісні», епігра
фом до яких поетеса взяла слова Гамаля 
Абдель Насера «Настав час для револю
ційної дії». Перша частина так і нази
вається «Час», і в ній розкривається 
роль Насера у визвольній боротьбі ара
бів.
Гой, хто пробив дванадцяту годину,

потряс наших вельмож, 
Пробудив рідну історію в глибинах нашої

крові!
Перейшла нашою пустелею і селами

нашими радість,
Чули ми ТІ клич,
І пішли ми у світ, забувши дрімоту...

У другій пісні — «Злодії» — викри
ваються підступи американського імпе

ріалізму й лунає заклик берегти свою 
свободу. Третя частина — «Орел» (орел, 
як відомо, — арабський геральдичний 
птах) оспівує 1 оплакує розшматовану ім
періалістами Палестину. Закінчується во
на оптимістичним акордом — словами ві
ри в перемогу.

Славній дочці алжірського народу 
Джамілі Бухіред, яка стала жертвою ко
лонізаторів, присвячує Назік аль-Маляї- 
ка вірш «Ми 1 Джаміля». Отже, в цій 
збірці поетеси з'являється те, чого бра
кувало в попередніх — позитивний герой 
(боєць, Насер, Джаміля).

1970 року світ побачила книжка, зміст 
1 назва якої свідчать про метаморфозу, 
що сталася з поетесою. Назва книжки — 
«Трагедія життя та пісня людині». Твір 
цей складається з трьох частин. Перша 
написана 1945—46 рр.; і назва — «Тра
гедія життя» — і проблематика П (жит
тя і смерть) належать до часів «закоха
ної в ніч». Друга частина написана 1950 
року, коли, за словами Назік аль-Ма
ляїки, вона «почала дивитися на життя 
іншими очима». Ніби переписаний з но
вих позицій, твір вимагав і нової назви. 
Поетеса назвала його «Пісня людині». А 
за п'ятнадцять років вона знову поверта
ється до цієї теми й пише третій твір, 
який теж називається «Пісня людині». В 
ньому стверджується віра в людину, в 
її  щастя. Хоча назва багатьох віршів 1 
переходить з однієї частини книжки до 
іншої і повторюються теми — твори ці 
зовсім різні за своїм настроєм, за підхо
дом до людини й проблем життя.

1970 року у Бейруті побачив світ дво
томний «Діван» Назік аль-Маляїки, де 
зібрані всі поезії її попередніх книжок.

В останні роки вона виступає в пресі 
як з віршами, так 1 з публіцистичними 
статтями, бере участь у ряді з'їздів 
арабських письменників, викриває псев- 
доноваторські віяння в молодій арабській 
поезії, обстоює чистоту мови, національ
ні традиції, чим накликала на себе зви
нувачення в «консерватизмі» з боку дея
ких лівацьких кіл.

У своїх останніх віршах, які увійшли 
до збірки «Для єдності 1 революції» 
(1978), б  публіцистичній праці «Роз
кольництво в арабському суспільстві» 
вона з патріотичних, антиімперіалістич
них позицій викриває підступні маневри 
Імперіалістів та сіоністських агресорів, 
закликає арабські народи до єдності в 
боротьбі за права й свободу.

Втеча Назік аль-Маляїки від ночі, 
пройдений нею шлях від романтичного 
ескапізму до творів громадянського зву
чання — типовий приклад того, як рево
люційна дійсність впливає на світогляд 
і творчість митця в деколонізованих кра
їнах.

Юрій КОЧУБЕИ
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«ПОЕТИКА» АРІСТОТЕЛЯ
і

НОВОЄВРОПЕЙСЬКІ ЛІТЕРАТУРИ

Цього року минає 2300 років з дня 
смерті Арістотеля Із Стагіри (384 
—322 рр. до н. е.), великого давньо
грецького мислителя й вченого, його 
творча діяльність охопила різні сфери 
тогочасної науки й культури і, відпо
відно, мала величезне значення для їх 
подальшого розвитку — в античності, в 
середні віки 1 в новий час. Звичайно, 
Арістотель не був творцем усіх тих нау
ково-філософських теорій, ідей, поло
жень, які знайшли вираження в його 
працях, але зін на стихійно-матеріаліс
тичній 1 раціоналістичній основі систе
матизував усю суму тогочасних знань, 
розробив загальні теоретико-методоло- 
гічні принципи наукового мислення і 
тим самим зробив принципово важли
вий внесок у поступ науки, філософії, 
всієї духовної культури. Великий внесок 
Арістотеля і в науку про літературу, 
причому особливе значення в цьому пла
ні має його твір «Поетика», написаний 
десь між 336 і 332 рр. до н. е.

Цей твір Арістотеля належить до тих 
пам’яток в історії світової культури, на 
долю яких випала роль цілком винятко
ва як у розвитку естетичної і теоретико- 
літературної думки, так і в розвитку са
мої літератури й мистецтва, принаймні 
в межах європейського культурного ре
гіону. Пояснюється це насамперед тим, 
що арістотелівська «Поетика» є най
повнішим теоретичним узагальненням 
класичного періоду давньогрецької літе
ратури, який мав основоположне значен
ня для всієї подальшої еволюції антич
ної і новоєвропейської художньої куль
тури. Це був перший зразок теоретичної 
праці, цілком присвяченої питанням лі
тературно-художньої творчості, прото
тип усіх наступних незліченних праць у 
цій галузі; словом, від «Поетики» бе
руть початок і європейська теорія літе
ратури, 1 великою мірою літературна 
критика.

Про «Поетику» Арістотеля писалося 
вже чимало. Але характерно, що в іс
нуючих працях, досить-таки численних, 
йдеться головним чином про її роль у 
розвитку європейської теоретико-літера-

турної та естетичної думки й лише по
части — про її вплив на художній про
цес, особливо в XVI—XVIII ст., що був 
дуже значним. Охоплюючи обидва ас
пекти теми, мені хотілося б більше ува
ги приділити другому, який дослідники 
здебільшого залишали в тіні.

У зв’язку з цим слід тут нагйдати, що 
давні греки в класичний період своєї 
культури витворили дивовижно цілісну 
систему естетичних понять та уявлень, 
створили особливий, внутрішньо завер
шений тип художнього мислення й твор
чості. Як показано в численних дослід
женнях, він характеризується своєрід
ним раціоналізмом, взаємопроникненням 
гносеологічного й естетичного начал, 
провідним значенням принципів худож
ньої єдності, впорядкованості й розмір
ності. Притаманне класичній епосі, 
грецької культури естетичне світосприй
няття, пов’язане з ним специфічне чуття 
й розуміння форми, завершене виражен
ня знайшли в «Поетиці» Арістотеля, що 
послужила згодом теоретичною основою 
для всіх класицистичних доктрин піз
ньої античності й нового часу.

За Арістотелем, прекрасне має об'єк
тивний характер, воно абсолютне, існує 
само по собі, і прекрасне в мистецтві 
для автора «Поетики» немислиме без 
реального буття прекрасного. Цілком у 
дусі еллінського мислення, він вважає, 
що «предметом зображення в мистецт
ві є об’єктивно суще, мірою, порядком, 
числом, пропорцією визначене, на взі
рець організму оформлене й розчлено
ване прекрасне буття» *. Сутність пое
зії, мистецтва взагалі за Арістотелем — 
у наслідуванні або відтворенні приро
ди; безпосереднім предметом насліду
вання названі в «Поетиці» людські дії. 
пристрасті, характери тощо. Цю сутність 
поезії і мистецтва Арістотель визначає 
за допомогою терміну «мімесис», запо
зиченого в Платона, але вкладає в ньо
го радикально інший зміст. З позицій.

• В. Ф. А с м у с .  Эстетика Аристотеля. — 
В його зб. «Вопросы теории и истории эсте
тики», М.. 1968, стор. 108.
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близьких до матеріалізму, Арістотель 
зняв платонівське розмежування «ідей» 
і «речей», тим самим повернувши 
також мистецтву право на безпосеред
нє наслідування чи відтворення ре
альної дійсності. Саму природу міме- 
сису він пояснював властивим людині 
прагненням до пізнання, отже, художню 
творчість пов’язував передусім зі сфе
рою раціонального знання, що загалом 
характерно для класичного типу худож
нього мислення.

Те саме слід сказати й про принципо
во важливі твердження Арістотеля, за 
якими «головні форми прекрасного, це 
— порядок у просторі, розмірність і 
визначеність», а «краса полягає у вели
чині й порядку»1. З усією виразністю 
проявляється в них притаманний есте
тичному світосприйняттю давніх греків 
взаємозв’язок художньої творчості й ра
ціонального знання, естетики й матема
тики. Подібними рисами позначене та
кож чуття й розуміння форми, виражене 
Арістотелем. Особливого значення нада
ється в його «Поетиці» цілісності й 
концентричності твору, впорядкованості 
й розмірності його частин. За визначен
ням Арістотеля, художній твір «пови
нен бути зображенням однієї, до того ж 
цільної дії», становити таку цілісність, 
щоб «з перестановкою або вилученням 
однієї з частин мінялося б або розпа
далось ціле». Отже, художній твір, за 
Арістотелем, — це строго впорядкована 
й замкнена концентрична структура, що 
не допускає ні доповнень і продовжень, 
ні виходів і проекцій у безкінечне. Твір 
уподібнюється ним «єдиній і цільній іс
тоті», стає ніби аналогом гармонійно й 
пропорційно складеного людського тіла.

Наведені положення й принципи, 
сформульовані Арістотелем, мали особ
ливе значення для класицистичних нап
рямів і течій, які в різний час виникали 
в процесі розвитку європейської худож
ньої культури. На наш погляд, не мож
на зводити класицизм до одного напря
му чи течії і замикати його в межах 
XVII—XVIII ст.. як це й нині робиться 
в багатьох наукових працях і навіть нав
чальних посібниках, присвячених літера
турі й мистецтву названих століть. Ціл
ком правомірно говорять про класицизм 
і дослідники інших епох європейської 
художньої культури, знаходячи його і в 
пізній античності («доба Августа», на
приклад), і в літературі та мистецтві 
Відродження, та й в межах XVII— 
XVIII ст. сучасна наука розрізняє при
наймні два чи три класицистичні напря
ми: класицизм XVII ст. або доби абсо
лютних монархій, просвітительський кла

1 Цитую скр ізь  за  новим російським  ви
данням  «Поетики» у  зб. «Аристотель и ан
тичная литература», М.. 1978.

сицизм XVIII ст. і неокласицизм кінця 
XVI11 — початку XIX ст. (два останні 
іноді об’єднують як течії просвітитель
ського класицизму). Очевидно, слід ви
знати, що, крім напряму XVII ст.. існує 
класицизм як тип художнього мислення 
й творчості, який проявляється в різ
них напрямах і течіях, у широкому хро
нологічному діапазоні європейської лі
тератури й мистецтва від часів Вергілія 
1 Горація аж до XX ст.

Всі ці напрями й течії виражали різ
ний соціальний та ідеологічний зміст, 
усім їм властиві й специфічні художні 
якості та риси, але водночас вони мають 
і певний естетичний еквівалент, певний 
художньо-стильовий знаменник. У всіх 
цих напрямах і течіях присутнє спільне 
«ядро» художнього мислення, з різною 
мірою визначеності проявляється те 
чуття й розуміння форм, про яке щойно 
йшлося. Всім їм притаманні такі спільні 
художньо-стильові риси, як пов'язаність 
зі сферою розуму, а не сферою емоцій
но-інтуїтивного, як прагнення до «пра
вильності» й нормативності, що встанов
люється й контролюється розумом, як пе
ревага ідеї над образом, як тяжіння до 
форм концентричних, замкнених і гармо
нійних, до чіткого й ясного стилю. Цей 
же комплекс принципів і рис художнього 
мислення, що ліг в основу класицистич
них напрямів і течій, вперше широке тео
ретичне осмислення й вираження знай
шов саме в «Поетиці» й інших творах 
Арістотеля.

Характерною особливістю європейсь
кої культурно-історичної спільності є те, 
що основу її естетичної і літературно- 
теоретичної думки протягом більш ніж 
півтора тисячоліття становила антична 
спадщина, в якій, у свою чергу, чільне 
місце належало Арістотелю. Навіть у се
редні віки, коли виник цілком інший тип 
художньої творчості, що йшов із інших 
засад і джерел, теоретична думка в ос
новному дотримувалася античної системи 
термінів і понять, сприйнятих у спроще- 
но-схоластичному вигляді й підданих за- 
гальноідеологічній богословській інтер
претації. Епоха Відродження, відки
нувши ці богословсько-схоластичні спро
щення й нашарування, прагнула понови
ти названу систему в усій її повноті й 
«справжності», водночас підносячи її в 
ранг вищих і незмінних істин «науки про 
прекрасне», єдино правильних законів і 
принципів художньої творчості. На від
міну від художньої практики, яка вражає 
сміливістю й оригінальністю, теоретико- 
літературна думка Відродження, зафіксо
вана в численних поетиках і трактатах, 
носить чітко виражений класицистичний 
характер, їй властиве прагнення догма
тично спиратися на античні авторитети й 
виходити з них. Давно вже встановлено.

156 Д. НАЛИВАЙКО. «Поетика» Арістотеля і новоєвропейські літератури



що доктрина класицизму склалася у 
вчено-гуманістичних колах ренесансної 
Італії, а Буало був лише її талановитим 
інтерпретатором і пропагандистом. Ця ж 
система літературно-теоретичного мис
лення панувала в Європі до кінця 
XVIII ст., до «романтичної революції».

Роль Арістотеля, його «Поетики» бу
ла в ній дуже велика, хоч і досить специ
фічна з сучасного погляду*, названа пра
ця вважалася тоді основоположною, на 
неї постійно посилалися, з неї виводили 
художні закони й правила, але разом з 
тим піддавали її перетлумаченням і до
повненням у відповідності з потребами 
свого часу, з існуючими світоглядними 
системами, з тогочасними моделями й 
структурами мислення. За своєю типо
логією це був відхід від стихійної діа- 
лектичності мислення, властивої давньо
грецькому філософу, в напрямі метафі- 
зичності й схоластики, формалізації його 
положень і висновків. В. І. Ленін так 
передав свої враження від «Метафізики» 
Арістотеля: «Багато архіінтересного, жи
вого, наївного (свіжого), що є вступом до 
філософії і у викладах заміняється схо
ластикою, підсумком без руху etc» *. Вод
ночас Ленін зазначає, що «з логіки Аріс
тотеля (який всюди, на кожному кроці 
ставить питання саме про діалектику) 
зробили мертву схоластику, викинувши 
всі шукання, вагання, прийоми постанов
ки питань» 1 2 3 *. Сказане Леніним з повним 
правом можна поширити й на «Поетику» 
та інші праці Арістотеля, в яких пору
шуються питання естетики, літератури й 
мистецтва.

Своєрідне активне «життя в віках» 
арістотелівської «Поетики» розпочина
ється вже в пізній античності, зокрема з 
появою класицизму «доби Августа» й 
І ст. н. е. Як відомо, в цей час класицис
тичний стиль, що орієнтувався на грець
кі зразки V—IV ст. до н. е., запанував в 
античній архітектурі, в скульптурі й жи
вописі. а часом у літературі. Цілком ви
правдано И. М. Тройський, слідом 
за багатьма дослідниками, характери
зує «Енеїду» Вергілія як «найзначні- 
шу пам’ятку римського класицизму ча
сів Августа», а «Послання до Пісо- 
нів» («Поетичне мистецтво») Горація 
кваліфікує як першу класицистичну 
поетику, котра послужила взірцем для 
численних класицистичних поетик нового 
часу5. Цей класицизм — аж ніяк не 
звичайне продовження грецької класики, 
а нове утворення, що постало десь через 
чотириста років у зовсім інших суспіль
но-історичних умовах. Він виходив з кла-

1 в. 1. Л е н і н .  Твори, т. 38, стор. 353.
а Там же. стор 354.
3 Й. М. Т р о й с к и й .  История античной

литературы . Л., 1957, стор 376—377, 393—394.

сичного типу художнього мислення, але 
неминуче, почасти навіть неусвідомлюва- 
но, піддавав його значному переосмис
ленню й перетлумаченню відповідно до 
завдань і потреб своєї доби, до існуючих 
систем світоглядних і естетико-художніх 
понять та уявлень. З особливою вираз
ністю ці відмінності розкриваються у зі
ставленні поетик Арістотеля 1 Горація,. 
причому в поетиці останнього з’являєть
ся ряд якостей і рис, котрі без істотних 
змін перейдуть у поетики нового часу.

Основні проблеми «Поетики» Арісто
теля — це природа поетичного мистецт
ва, котре він розумів як наслідування 
(мімесис), завдання і функції поезії в її 
відмінностях від інших форм продуктив
ної людської діяльності (техне), роди й 
жанри поезії, де докладно характеризу
ються трагедія і епос, специфіка струк
тури поетичного твору, форми й крите
рії прекрасного. Причому всі ці пробле
ми в нього діалектично взаємопов’язані, 
всі вони — окремі аспекти й грані орга
нічної цілісності, що називається поетич
ним мистецтвом. Власне, в своїй «Пое
тиці» Арістотель визначив на багато сто
літь основні теми й проблеми європейсь
кої теоретико-літературної думки, а та
кож генеральний напрям, річище її руху 
принаймні до останньої третини XVIII ст. 
Численні поетики пізньої античності й 
Відродження, XVII й XVIII ст.ст. стави
ли в центр уваги ті ж теми й проблеми, 
їхні автори вважали, що вони йдуть від 
Арістотеля, розвивають його положення 
й принципи, але насправді вони давали 
якісно іншу інтерпретацію цих положень 
1 принципів внаслідок глибоких відмін 
ностей методології свого мислення.

Це добре видно вже з поетики Горація. 
з тієї інтерпретації, що отримують у ній 
принципово важливі положення Арісто
теля. Перш за все звернемося до тракту
вання Горацієм знаменитого арістотелів- 
ського положення про предмет поезії: 
«завдання поета — говорити не про те, 
що було, а про те, що могло б бути, бу
дучи можливим в силу ймовірності або 
необхідності». У Горація це глибоке ді

алектичне визначення предмета поезії як 
узагальненого вираження буття в кон
кретно-індивідуальних формах заміню
ється заснованим на практиці риторики 
трактуванням її як поєднання або «змі
шування» «правди» й «видумки», причо
му під «правдою» в нього розуміється го
ловним чином предметна інформація, а 
під «видумкою» — фіктивність. Подіб
ної трансформації зазнало й арістотелів- 
ське вчення про ідеальність та ідеаліза
цію. Як довів ще С. Г. Бутчер, в Арісто
теля реальне й ідеальне не протиставле
ні одне одному, «ідеальне — це реальне, 
але вже таке, що не знає суперечностей, 
що розкриває само себе за законами сво-

Д. НАЛИВАЙКО. «Поетика» Арістотеля і новоєвропейські літератури 157



го буття, незалежно ВІД ЗОВНІШНІХ впли
вів і примх випадку» '. В Горація й у 
римському класицизмі загалом знаходимо 
вже розуміння ідеального не як піднесе
ного до універсального, а як піднятого 
над реальністю й прикрашеного, нерідко 
всупереч реальності. Зміни наявні й у 
трактуванні такого фундаментального 
поняття арістотелівської «Поетики», як 
мімесис. Міметична природа поезії не за
перечується, але досить виразно висту
пає тенденція розуміння мімесису як на
слідування прекрасних зразків. До того 
ж і в Горація, і в Псевдо-Лонгіна, грець
кого теоретика І ст. н. е., з ’являється та
кий суто класицистичний принцип, як 
«подвійне наслідування» — вже не тіль
ки природи, а й класичних здобутків та 
взірців, причому вважалося, що вони ви
разили природу в найповніший і най
досконаліший спосіб. «З грецькими взір
цями не розлучайся ні вдень, ні вночі»,
— наполегливо радив поетам Горацій. 
Піддається перетлумаченню також розу
міння мети й завдань поезії, де посилено 
акцентується морально-етичний момент, 
висувається на перший план настановчо- 
дидактична функція, відсутня в Арісто- 
теля, і т. д.

В середньовічній Європі «Поетика» 
Арістотеля була майже невідома, проте 
Ті основоположні ідеї та постулати дохо
дили до тогочасних ерудитів та вчених 
через пізньоантичне й арабське посеред
ництво, — звичайно, в спрощеному й схо
ластичному вигляді. Перший латинський 
переклад арістотелівської «Поетики» 
з ’явився в XIV ст. в Іспанії (його автор
— Мартін із Тортоси), але до цього, ще 
в XII ст., був перекладений з арабської 
мови її короткий виклад, написаний 
Аверроесом на основі арабського перек
ладу, зробленого з її сірійського перек
ладу V ст. (до речі, він засновувався на 
більш повному варіанті оригіналу, але, 
на жаль, до нас дійшла лише одна сто
рінка з арабського перекладу). Зате 
«Послання до Пісонів» Горація було доб
ре відоме на середньовічному Заході, і 
переважно на його основі складалися се
редньовічні посібники та довідники з 
поетичного мистецтва (ars versificandi).

Цей твір Горація лишався основним 
джерелом і для теоретиків та митців ран
нього Відродження й кватроченто. В ав
торів поетик і трактатів XV й початку 
XVI ст., включаючи й відому поему Д. Ві- 
ди «Поетичне мистецтво» (1527), вплив 
Горація був визначальним, причому за
позичувалася часто й віршова форма йо
го трактату, 1 його назва (як це бачимо 
й у Віди). Деякі вчені, як, наприклад, 
Г. Ентнер із НДР, вважають, що гора-

1 S. Н. B u t c h e r .  Aristotle's theory of poetry 
and fine art with a critical text and translation of 
the poetics. London, 1898 стор. 150—151.

ціанський вплив переважав також у ре
несансних літературних теоріях XVI ст.1 *, 
але з цим важко погодитися. Скоріше 
тут мова може йти про те, що ренесан
сним теоретикам була більш близька ме
тодологія Горація, склад і стиль його ес- 
тетико-художнього мислення, класицис
тичного за своїм характером. Буде спро
щенням вважати, що ренесансні теорети
ки перетлумачували Арістотеля в класи
цистичному дусі лише під впливом рим
ського поета й теоретика, — вони це ро
били й самі, відповідно з методологією 
власного мислення, з його провідними 
принципами й структурами.

Пряме звернення теоретико-літератур- 
ної думки ренесансної Італії до «Поети
ки» Арістотеля починається десь на ру
бежі XVI ст. її латинський переклад, ра
зом з іншими творами Арістотеля, був 
опублікований Д. Валлою у Венеції 
1498 року, а через десять років там же 
з ’явився друком її грецький оригінал. У 
1536 році А. Пацці публікує звірений 
латинський переклад «Поетики», супро
воджуваний оригіналом, і саме відтоді 
розпочинається активний, дедалі зроста
ючий вплив Арістотеля як на літератур^ 
ну теорію, так і на художню творчість, 
особливо драматичну, ренесансної Італії 
і всієї Європи. В середині XVI ст. з’яв
ляються наукові видання Ф. Робортелло 
(1548) 1 Д. Маджі (1550) з латинськими 
перекладами «Поетики» й широкими ко
ментарями, котрі відіграли важливу роль 
у становленні новоєвропейської теорії лі
тератури. В цей же час виходять її пер
ші переклади на живі національні мови: 
1549 року — італійський переклад В. 
Сеньї, 1555 року — французький перек
лад Г. Мореля. Авторитет Арістотеля 
швидко зростає, його «Поетика» в очах 
теоретиків і поважної частини митців 
(з класицистичними орієнтаціями) набу
ває значення естетико-літературної нор
ми, і Д. Ч. Скалігер у своїй «Поетиці в 
семи книгах» (1561) називає її автора 
«нашим володарем» (imperator) і «вічним 
диктатором» (dictator perpetuus).

Слід сказати, що в цей період в Італії 
відбувається незвичайна активізація те- 
оретико-літературної думки, значення 
якої для європейського літературного 
процесу й досі не завжди усвідомлюється 
належною мірою. Як слушно пише 
Р. Брей, автор найгрунтовнішої праці з 
теорії французького класицизму, «Італія 
XVI ст. являла видовище рідкісної актив
ності літературно-критичної думки, якої 
не знала більше жодна епоха в жодній 
країні. Видання і коментарі «Поетики» 
Арістотеля, теоретичні трактати, літера-

* Н Е n t п е г. Zum Dichtungsbegriff des 
deutscher. Humanismus. — “Grundpositlonen der 
deulschen Litcratur im 16. Jahrhundcrt” . Berlin — 
Weimar, 1972.
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турні суперечки поставали одне за одним 
десь з 1527 року до кінця століття і на
віть пізніше. З цього незвичайного виру 
ідей... класицистична доктрина взяла 
принаймні всі свої правила й принципи»1. 
Як це загалом характерно для Відрод
ження, італійські теоретики й критики 
XVI ст. вершили справу свого часу, але 
спиралися вони на античну спадщину, 
зокрема на Арістотеля, і нерідко вважа
ли себе вірними духові й букві його «По
етики», хоч насправді відходили від неї 
дуже далеко.

Характерною рисою методології їх 
мислення є повна відсутність історизму 
й критицизму в ставленні до античних 
авторитетів, їх положень і висновків. Ос
танні сприймалися як абсолютні істини, 
придатні для всіх епох 1 народів. Відсут
ній був і диференційований підхід до ан
тичних джерел, зокрема, до Арістотеля 
й Горація, яких розділяє кілька століть 
і які представляють різні етапи розвитку 
античної художньої культури. Будь-які 
розходження й суперечності між ними 
виключались, оскільки античні авторите
ти вважалися виразниками істини, а істи
на. як відомо, завжди дорівнює собі. Звід
си методологія вільного комбінування і 
фактичного ототожнення положень і вис
новків різних античних авторів, зведення 
їх до спільної узгодженої системи. Роз
ходження й суперечності між ними вва
жалися чимось поверховим і випадковим, 
головне ж завдання вбачали у встанов
ленні їхньої глибинної «згоди». Подібним 
чином оброблена й узгоджена, літератур
но-критична спадщина античності була 
покладена і в основу європейської літе
ратурної теорії XVI—XVII ст., і в осно
ву нормативної класицистичної доктри
ни. І все-таки слід сказати, що рух літе
ратурно-теоретичної думки в Італії, 
Франції та інших країнах у той час грун
тувався передусім на Арістотелі. на ви
даннях 1 перевиданнях його «Поетики» 
й почасти «Риторики», на їх вивченні 
й коментуванні. Як справедливо твер
дить Т. А. Міллер, «протягом XVI— 
XVIII ст. «Поетика» сприймалася крити
ками як твір «сучасний» їм, як живий 
співучасник художньої творчості цієї 
епохи. Теоретикам цієї епохи важливо 
було насамперед розкрити в Арістотеля 
правила й принципи поетичного мистец
тва, які можна застосувати в літературі 
Нового часу» *.

Та разом з тим у поетиках XVI— 
XVIII ст. ще більше посилюються ті кла
сицистичні риси й тенденції, які вже ви
явилися у Горація, «несприйнятливість»

1 R. B r a y  La formation de la doctrine 
dassique en France. Paris, 1927.

а «Аристотель и античная литература».

до стихійної діалектичності Арістотеля 
загалом характерна для «метафізичного» 
етапу в поступі європейської думки й 
культури. В поетиках беззастережно па- 
НУ6 дух раціоналізму, воля до норматив
ності й регламентації, котрі з часом все 
більше посилюються, досягнувши свого 
апогею у французькому класицизмі XVII 
ст. Серед його теоретиків, критиків і 
митців пієтет до Арістотеля був дуже ви
сокий, незмінно вони заявляли що бе
руть за основу його «Поетику» й керу
ються нею. Корнель проголошував: «Я 
стараюся завжди йти за Арістотелем у 
речах, які він трактує». Аналогічної по
зиції дотримувався й Буало, Расін же не 
раз говорив, що він грунтовно вивчає 
«Поетику». А Рапен наголошував що 
«Арістотель — це єдине джерело, звідки 
слід брати правила, коли берешся за пе
ро». І все-таки поширена колись думка 
про те, що арістотелівська «Поетика» 
становить основу класицистичної докт
рини — великою мірою ілюзорна; наба
гато точніше сказати — «Поетика» спе
цифічно сприйнята й витлумачена відпо
відно до потреб і завдань суспільно-істо
ричної доби, її світогляду, складу й сти
лю її мислення.

Ця тема вже не раз грунтовно вис
вітлювалася, і я коротко вкажу ли
ше на її окремі, найістотніші моменти. 
Слідом за Арістотелем теоретики XVI— 
XVII ст. проголошували, що поезія є 
«наслідуванням природи», тобто дотри
мувалися міметичної теорії, але в розу
міння самого наслідування вносилися 
істотні корективи. Оскільки в тогочасній 
теоретичній думці утвердилося гораціан- 
ське положення про подвійну мету поезії 
(давати насолоду й приносити користь 
шляхом настанови, повчання), мімесис 
трактують головним чином як-насліду
вання ідеальних зразків, що сприяє мо
ральному вдосконаленню людей. Показо
ва в цьому відношенні точка зору Скалі- 
гера, одного з найвідоміших теоретиків 
XVI ст.,вплив якого на формування докт
рини французького класицизму був особ
ливо значним і безпосереднім. За Скалі- 
гером, поезія є наслідування природи, од
нак її основні завдання полягають у 
«повчанні з розважанням, насолодою» 
(docere cum delectatione). Класицисти XVII 
ст. з часом починають дедалі ширше опе
рувати двома поняттями природи: приро
ди звичайної, грубої, і природи прекрас
ної, зорганізованої відповідно до вимог 
розуму, принципів, гармонії і доскона
лості. причому предметом поезії прого
лошується ця belle nature.

Слід ще додати, що всі праці теорети
ків і критиків XVI—XVII ст. спиралися 
на постулат: існують об’єктивні правила 
поезії (les regies), які поет повинен знати
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й керуватися ними, суперечки можуть 
сі осуватися змісту й обсягу певних пра
вил, але не їх існування. Всі ці правила 
намагалися вивести з Арістотеля, підда
ючи його «Поетику» й «Риторику» дог
матичному й водночас довільному витлу
маченню. Наприклад, Арістотель говорив 
у «Поетиці», що трагедія зображає людей 
кращими, ніж вони є в житті, а комедія 
— гіршими; на цій «підставі» італійські 
теоретики XVI ст., а за ними Буало й ін
ші французи XVII ст., встановили, що 
героями трагедії можуть виступати ко
ролі й аристократи, а героями комедії — 
простолюдини. З ’являлися в поетиках 
XVI—XVII ст. й доповнення, котрі теж 
освячувалися авторитетом Арістотеля, як, 
наприклад, горезвісні «правила трьох єд
ностей». Величезну увагу автори поетик 
приділяли літературним жанрам і видам, 
що мислилися як реалізації певних умо
глядних моделей з усталеним числом і 
порядком складників, як замкнені струк
тури, підпорядковані своїм чітким прави
лам.

Отже, витлумаченню «Поетики» Аріс
тотеля теоретиками й критиками XVI— 
XVII ст. властиві спрощення й догма
тизм, не вільне воно й від домислів у 
встановленні різних «законів» і «пра
вил». Та при всьому тому класицистична 
теоретико-літературна думка зберігала, 
хоч і в трансформованому вигляді, певні 
основоположні принципи класичного ти
пу художнього мислення, про які вже 
йшлося вище. Це й розуміння краси як 
об’єктивної сутності, притаманної ре
альним речам, і пов’язання художньої 
творчості з раціональною сферою, з ро
зумом, який і оцінює прекрасне, і тво
рить його, керуючи уявою, це й постулат, 
за яким краса полягає в порядку й 
встановленні пропорцій, збереженні гар
монії, це й переконання, що мистецтво 
споріднене з наукою і як таке має грун
туватися на розробленій системі законів 
та правил. А все це зрештою ті закони й 
принципи, які перше систематизоване ос
мислення й вираження знайшли в арісто- 
телівській «Поетиці». їх класицисти теж 
черпали з «Поетики», а не тільки скла
дали, фальсифікуючи її, свої прописи й 
правила, як це уявлялося деяким уче- 
ним-позитивістам минулого століття.

У XVII—XVIII ст. тип поетик, що зас
новувався на характеризованому перетлу- 
маченні Арістотеля. поширюється і в 
східнослов’янському світі, зокрема на 
Україні. Треба сказати, що ім’я Арісто
теля, поряд з іменами Оміра (Гомера), 
Платона, було відоме ще в Київській Ру
сі, яка підтримувала тісні культурні 
зв’язки з Візантією, де інтерес до дав
ньогрецької культури ніколи не згасав. 
Проте згаданий тип поетик приходить до 
нас у XVII ст. із «латинської Європи»,

головним чином через польське посеред
ництво. Особливий інтерес у цьому пла
ні становлять поетики, що в XVII — на 
початку XVIII ст. читалися як спеціальні 
курси в Києво-Могилянській академії.

Як відомо, в програмі київської школи 
важливе місце відводилося humaniora — 
класам поетики й риторики, призначен
ня яких полягало в тому, щоб давати 
знання з літератури, яку розуміли тоді 
широко, з включенням елементів філоло
гічної науки й теорії красномовства. Но
ві дослідження показали, що ці київські 
поетики ведуть походження не від «се
редньовічних латинських керівництв», як 
вважали вчені дожовтневого часу, а від 
поетик і трактатів італійських гуманіс
тів XVI ст. Як слушно зазначив Р. Луж
ний, це вивчення поетики й риторики в 
київській академії «набуло в сутності 
характеру позаконфесійного й позанаціо- 
нального, загальноєвропейського»1. За 
своїм об’єктивним змістом воно було не 
чим іншим, як прилученням до тієї інтер
національної системи літературних знань, 
понять і уявлень, яка була розроблена в 
учено-гуманістичних колах ренесансної 
Італії і в XVI—XVII ст. поширилася по 
всій Європі. Засновувалася ж вона на 
комплексі теоретичних понять, що йшли 
від античності, в кінцевому підсумку — 
від Арістотеля, на їх переосмисленні й 
переробці, і на вивченні, у відповід
ному розрізі, літературних текстів, голов
ним чином латинських.

Не вдаючись тут до характеристики ук 
раїнських і російських поетик XVII — 
першої половини XVill ст., зазначу ли
ше, що вони зберігали структуру рене
сансних поетик XVI ст. 1 теж поділялися 
на дві частини, які трохи умовно можна 
назвати «загальною» і «прикладною по
етикою». Перша частина присвячувалася 
таким питанням, як природа й предмет 
поезії, її  суспільне призначення, завдан
ня, функції і т. д., у другій частині трак
тувалися конкретні питання поетичної 
творчості, зокрема, велика увага приді
лялася жанрам поезії, побудові їх «мо
делей» та аналізові їх зразків. Слід ска
зати. що більшу близькість до Арістоте
ля, частіші посилання на його твір зна
ходимо в «загальній поетиці» як київсь
ких, так і московських курсів. Так, усі 
київські поетики, починаючи з поетики 
1637 року, називають предметом пое
зії діяльність людей, людські вчинки й 
дії, actiones.y загальній формі вони пов
торюють наявне в ренесансних поетиках 
положення, яке йде від твердження 
Арістотеля про те, що «всі наслідувачі 
наслідують діючих осіб, а вони неодмін
но бувають або гарними, або поганими». 
Ясна річ, у київських поетиках людські

1 R. L u і  п у. Pisarze krQgu Akademii Kijowsko- 
Mohylanskiej a literatura polska. Krakdw. 1966.
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дії теж трактуються в дусі філософсько- 
риторичної традиції як щось цілком за
вершене, класифіковане, начисто позбав
лене діалектичної суперечності дійсного 
й можливого.

Одне слово, автори українських пое
тик XVII — першої половини XVIII ст. 
сутність поезії теж вбачали в наслідуван
ні, тобто, зрештою, теж ішли від арісто 
телівської міметичної теорії. Само со
бою, в них також не обходилося ні без 
спрощень і схоластичності, ні без домис
лів 1 доповнень. Зокрема, слідом за піз- 
ньоантичними й ренесансними теорети
ками, вони теж доповнювали арістотелів- 
ське «наслідування природи» насліду
ванням класичних зразків, назвавши йо
го «наслідуванням у праці». В класичних 
творах вони також вбачали «другу при
роду» і заявляли, що наслідування їх так 
само необхідне, як і наслідування при
роди. Схоластичний характер тогочасних 
українських поетик безперечний, але це 
не повинно применшувати в наших очах 
їхнє важливе історико-літературне зна
чення. Адже в названій формі відбува
лося прилучення східнослов’янських на
родів 1 до спільної європейської системи 
теоретико-літературного мислення, одним 
з найважливіших джерел якого була аріс- 
тотелівська «Поетика», і до перших за
гальноєвропейських напрямів і стилів 
художньої творчості, якими були барок
ко й класицизм

Авторитет Арістотеля залишався дуже 
високим і в XVIII ст. З одного боку, в 
цьому столітті, особливо в першій його 
половині, далі з ’являються теоретичні 
праці, Які в основному продовжують тра
дицію класицистичних поетик XVII ст., 
але разом з тим дедалі сильніше позна
чається на них вплив великого руху Прос
вітництва До цього типу теоретичних 
праць слід віднести й праці Ломоносова, 
Тредіаковського, Сумарокова та інших 
російських письменників середини й дру
гої Половини XVIII ст., для яких Арісто- 
тель, перетлумачений у дусі названої тра
диції, лишався найвищим авторитетом, 
найвищою інстанцією естетико-літератур- 
них істин. Подібне ставлення до Арісто
теля в контексті сформованої класицис
тичної доктрини було властиве також 
Вольтеру й усьому «французькому» або 
«вольтерівському» варіанту просвіти
тельського класицизму, який набув тоді 
поширення по всій Європі.

В другій половині XVIII ст., з набли
женням французької революції 1789— 
1794 рр., коли все рішучішому запере
ченню піддавалися й старе феодально- 
абсолютистське суспільство, і його куль

тура, виникає новий класицизм (неокла
сицизм), який вищими художніми ідеала
ми проголошує природність та простоту 
й стає в опозицію до старого «аристокра
тичного» класицивму XVII ст. Небезпід
ставно радянською наукою він визнача
ється як класицизм «третьостанової орі
єнтації» або й прямо називається «тре- 
тьостановим»1. Але характерно, що опору 
собі новий класицизм теж шукає в ан
тичності, правда, вже не в мистецтві «ві
ку Августа», як це було властиво «ста
рому класицизму», а в літературі й мис
тецтві класичної Греції і республікансь
кого Риму, його теоретики й митці рішу
че відкидають «фальсифікації» Буало й 
проголошують повернення до «справж
ньої античності» й водночас — до 
«справжнього Арістотеля». І для них 
його «Поетика» не втрачає значення як 
джерело істинного розуміння поетичного 
мистецтва, його природи й законів, його 
призначення й функції. Показова в цьо
му плані позиція Лессінга, який мав пря
ме відношення до становлення 1 розвит
ку нового класицизму. Він заявляє в 
одній із останніх статей «Гамбурзької 
драматургії», що вважає «Поетику» 
Арістотеля «таким же непогрішимим тво
ром, як «Елементи» Евкліда. її основні 
положення такі самі істинні й безсумнів
ні, тільки, звичайно, не такі ж відчутні, 
а тому й більш доступні прискіпуванням 
ніж увесь зміст книги Евкліда».

Радикальні зміни в ставленні до «По
етики» Арістотеля відбуваються у XIX 
ст., з розвитком науки, зокрема історич
ної і філологічної, і зі ствердженням ро
мантизму й реалізму як провідних напря
мів літератури й мистецтва. Тепер вже 
ніхто не намагається вивести із її поло
жень вічні й незмінні закони поетичного 
мистецтва, будувати на їх основі естети- 
ко-художні доктрини. Арістотелівська 
«Поетика» стає об’єктом наукового вив
чення на принципово інших методологіч
них засадах, пройнятих духом історизму. 
Поступово наука розкриває справжнього 
Арістотеля, проникає в стихійно-діалек
тичні принципи його естетико-літератур- 
ного мислення, з’ясовує дійсний зміст 
понять і термінів його «Поетики»; цей 
процес триває і нині. Ясна річ, зазначені 
зміни в підході до «Поетика» Арістотеля 
аж ніяк не означають перетворення її в 
ординарну естетико-літературну пам’ят
ку, позбавлену живої, безпосередньої дії 
на розвиток естетико-літературної думки.

Дмитро НАЛИВАЙКО

1 История немецкой литературы , т II. 
Иэд.-во АН СССР, 1963, стор. 108—109
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ДОСЛІДЖУЄТЬСЯ

ЧЕСЬКА САТИРА

В. І. Ш е в ч у к .  Чеський са
тиричний роман XX ст. (1900— 
1940). К., «Наукова думка», 
1978.

Сатиричні твори чеської літератури вжі 
досліджували радянські і чехословацькі 
вчені Н. П. Єланський, С. В. Ні польський, 
І. А. Бернштейн, Р. Р. Кузнецова, О. М. 
Малевич, І. І. Трофімкін, А. Матушка, 
Р. Питлік та ін., які присвятили цьому пи
танню чимало грунтовних наукових праць. 
1 автор рецензованої монографії видав сво
го часу книжки «Карел Чапек» (К., «Держ- 
літвидав», 1958) та «Ярослав Гашек» (К., 
«Наукова думка», 1965). Це, звичайно, не оз
начає, що вже досліджено всі аспекти чесь. 
кої сатири: чим глибше аналізується твор
чість письменників-сатириків, тим більше 
розкривається її багатство й багатогран
ність.

Предметом дослідження в монографії 
В. Шевчука, крім широко відомих творів 
Гашека і Чапека, є ще романи «Промисло
ве виробництво моральності» ї. Гаусмана, 
«Курятник» і «Поки не намнуть вуха» 
Е. Вахека, «Примхливе літо» В. Ванчури, 
«Людина нізвідки» И. Томана, «Дім на 
околиці», «Чоловіки в офсайді» та «Міхе- 
луп і мотоцикл» К. Полачека. Ці твори ма. 
ло відомі радянському читачеві. Наприк
лад, можна лише пошкодувати, що такий 
цікавий сатирик, як К. Полачек, представ
лений у нас лише одним романом «Чолові
ки в офсайді» (український переклад, К.» 
1972) та збіркою гуморесок і повістю «Ка
русель. Нас было пятеро» (М.-Л., 1965).

Розкриваючи ідейне спрямування чеської 
сатири, В. І. Шевчук у тому разі, коли твір 
не перекладався в нашій країні, переказує 
зміст, супроводжуючи переказ власними, 
добре зробленими перекладами прозових і 
поетичних уривків.

Дослідник розглядає другий за обсягом 
твір Гашека «Політична і соціальна істо
рія партії поміркованого прогресу в ме
жах закону» і звертає увагу читача на йо
го важливі ідейно-художні аспекти, дово
дячи, що ця нищівна сатира на політичну 
практику всіх буржуазних партій цісарської 
Австрії несе в собі і позитивний заряд: у 
творі висловлене співчуття до російської 
революції 1905—1907 рр.

Великим достоїнством книжки є спроба 
грунтовно дослідити розвиток чеської сати
ри першої половини XX століття, визначити 
її роль у загальному літературному проце
сі. Такого типу узагальнюючої праці досі 
не було ні в радянському, ні в чехослова
цькому літературознавстві.

Принципово важливе значення в моно
графії має постановка питання про зарод
ження методу соціалістичного реалізму в 
чеській сатиричній прозі. Останнім часом 
питання генезису цього методу в чеській 
літературі привертає пильну увагу нашої 
славістики, що засвідчують, зокрема, праці 
С. О. Шерлаімової («Чешская поэзия XX 
века. 20—30 годы». М., 1973) та Р. Р. Куз- 
нецової («Становление романа-эпопеи ново
го типа в чешской прозе», М., 1975). Роз
робляється ця проблема і в зв'язку з дос
лідженням репортажу і еволюції жанрових 
систем.

У багатьох літературознавчих працях роз
глянуто під цим кутом зору твори чеської 
літератури, які утверджують нові суспільні 
ідеали. Однак досі приділялося мало уваги 
сатиричним творам, в яких з початку 20-х 
років йшла переоцінка всіх цінностей бур
жуазного суспільства на новій ідейній ос
нові, з точки зору перспектив, відкритих 
Жовтневою революцією. Події в Росії по
глибили критицизм чеської літератури, зму
сили по-новому подивитись на «маленьку» 
людину, переосмислити націоналістичні тен
денції. Нищівна критика суспільних і ху
дожніх шаблонів звільняла свідомість лю
дей від ідеалів, вигідних панівним колам.

В. Шевчук на матеріалі багатьох поетич
них і прозових творів розкриває суспільну 
активність чеської сатири. Щоб показати 
цю сатиру в розвитку, дослідник зверта
ється до оповідань і поезії кінця XIX сто
річчя (Чеха, Махара, Дика та ін.).Це зако
номірно, бо не можна оцінити романи Гаше
ка чи Гаусмана, не зробивши хоча б корот
кого огляду творчості попередників цих 
письменників. Однак, на жаль, у книжці е 
певна невідповідність змісту і назви. Адже 
з 270 сторінок цієї праці романові присвя
чено лише 180. Разом з тим, не маючи
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змоги докладно зупинятись На поетичних 
творах і оповідання/, дослідник аналізує 
їх дещо схематично. Це ж стосується й іс
торичного екскурсу у вступі. Він здається 
взагалі зайвим, бо в усіх розділах книжки 
В. Шевчук розглядає кожен твір у сус
пільно-історичному контексті, постійно по
казує зв’язок літератури з суспільним жит
тям, роль художніх творів у конкретних 
політичних обставинах.

Цінним у монографії є те, що її автор 
розглядає чеську літературу не ізольовано 
від загальноєвропейського літературного 
процесу, проводить паралелі, встановлює 
типологічні зв’язки. Часом це дуже вдалі 
порівняння, наприклад, зображення стано
вища солдатів-слов’ян у чеських і українсь
ких творах, часом мало вдалі, як порівнян
ня Гашека і Барбюса, але вони активізу
ють думку читача й розширюють рамки 
дослідження.

Найбільш дискусійним є теоретичний план 
монографії. Зазначивши у вступі, що він 
спиратиметься на теоретиків, які вважають 
сатиру специфічним способом художнього 
зображення дійсності, а не родом, видом, 
жанром, методом і т. п., В. Шевчук тут же 
неодноразово заводить мову про сатирич
ний напрямок, сатиричний метод, а зі сло
вами «метод» і «напрям» пов’язані конк
ретні поняття, наприклад, літературного на
пряму класицизму, романтизму тощо. В 
процесі аналізу творів дослідник також нр 
завжди послідовно реалізує висловлене у 
вступі теоретичне розуміння сатири. Осмис
лення динаміки форм у зв’язку зі світо
глядними позиціями авторів — позитивна 
риса книжки, але бажано було б послідов
ніше дотримуватися цього принципу, дава
ти чіткіші формулювання. Наприклад, ро
ман Гашека окреслюється то як роман- 
памфлет, то як притча-парабола, то як хро
ніка. Одне визначення суперечить іншому. 
Хроніка передбачає документально точне 
відтворення подій, а притча, навпаки,— але
горичне узагальнення і яскраво висловле
ну мораль.

Дослідник, не дотримуючись свого вислов
леного у вступі правильного визначення по
зитивного ідеалу у сатиричному творі і вва
жаючи роман Гашека за притчу, шукає в 
ньому позитивних героїв. До позитивних і 
«умовно позитивних» зараховуються в мо
нографії Швейк, Марек, пристосуванець 
Лукаш і навіть п’яниця, цинічний, бесприн- 
ципний споживач фельдкурат Кац. Помил
ковою також, на нашу думку, є характе
ристика Швейка як людини інтелігентної, 
«принципово чесної з рівними собі», як лю

дини, що має революційні погляди на істо
ричні події. Все це перебільшення. У рома
ні такого типу (на мою думку, його можна 
назвати бурлескним романом-епопеєю) по
зитивний ідеал слід шукати не в образах 
персонажів, а в самій позиції автора, який 
висміює і заперечує все потворне, антигу- 
манне й безглузде.

Не можна погодитися з висновком ав
тора, що Швейк — умовна, класово не 
означена величина. Нікому, наприклад, не 
спаде на думку зарахувати Швейка до дво
рян, він явно належить до «третього ста
ну». Надавши Швейкові традиційних рис 
фольклорного образу дурника, який зав
жди вміє обдурити й поставити в нез
ручне становище представників влади, Га
шек одночасно змалював і висміяв конкрет
ний тип чеського міщанина, Швейк зобра
жений з усіма деталями його празького по
буту, його звичок і смаків, хитрощів у не
чесній торгівлі собаками тощо, і в цьому 
Гашек сперся на традиції чеського сати
ричного й гумористичного роману кінця 
XIX в. (зокрема на романи Св. Чеха про 
пана Броучека, роман І. Германна «Бать
ко Конделік і наречений Веймара»).

Очевидно, розглядаючи чеський сатирич
ний роман, слід було б звернути увагу на 
романи Я. Гавлічка, а від аналізу деяких 
інших, розглянутих у монографії, наприк
лад, «Людина нізвідки» И. Томана, варто 
було б відмовитися, бо вони не є сатирич
ними, а тільки романами з елементами са
тири. Кожен жанр має свої можливості й 
у чомусь обмежений. Неправильне ви
значення жанру викликає безпідставні 
докори письменникові. Такими здаються 
докори на адресу Й. Томана. «Людина 
нізвідки» — це не роман, побудований 
на історичному матеріалі, а роман-прит
ча, і звідси абстрактність, алегоричність 
1 узагальнення, наявні в ньому. Так 
само не можна вважати за недолік роману 
Гаусмана «Виробництво моральності» те, 
що в ньому «переважають політичні моти
ви і порівняно мало місця займає розкрит
тя індивідуальної психології...», бо це за
кономірно для роману-памфлета, яким е 
цей твір.

Зрозуміло, наші зауваження не примен
шують значення сумлінного дослідження 
В. Шевчука. Завдяки своєму живому, об
разному і ясному викладу монографія за
цікавить не лише фахівців, а й широке 
коло читачів.

Нонна КОПИСТЯНСЬКА
Львів.
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сонячний СВІТ
ХУДОЖНИКА

31 жовтня 1977 року тяжка хвороба 
обірвала життя великого українського 
митця, народного художника СРСР, 
лауреата державної премії УРСР ім. 
Т. Г. Шевченка, голови секції образот
ворчого мистецтва Товариства культур 
них зв’язків з українцями за кордоном 
Миколи Петровича Глущенка.

Остання весна в житті художника — 
весна 1977 року — була особливо плід 
ною. Микола Глущенко працював радіс
но, з великим духовним піднесенням, 
одночасно створюючи кілька полотен, як 
прагвило, дуже відмінних за темою, нас 
троєм і колоритом...

У майстерні на мольберті лишився 
незавершеним його останній скромний 
дарунок Батьківщині — «Польові 
квіти»...

* * *
Народився Микола Петрович Глуїцсн 

ко 17 вересня 1901 року в м. Новомос
ковську Дніпропетровської області в 
родині службовця, навчався в комерцій
ному училищі Юзівки (тепер м. Донецьк) 
і там вперше взяв до рук олівець, відчув
ши своє покликання до живопису. Непе
реборне бажання стати справжнім худож
ником привело напівроздягненого, голод 
ного сімнадцятирічного юнака в Берлін, 
майже весь шлях до якого він пройшов 
пішки. В Берліні Глущенко, тяжкою пра
цею заробляючи собі на прожиття, відві
дував студію живописця і графіка Ганса 
Балушека, який належав до групи полі
тично активних художників, що піднімали 
в своїх творах теми соціальної нерівності 
і боротьби з експлуатацією.
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Своєму першому вчителю Глущенко 
зобов’язаний і грунтовною фаховою під
готовкою, і орієнтацією у виборі даль
ших наставників у мистецтві. Балу- 
шек познайомив молодого художни
ка з революційною графікою Кете 
Кольвіц, про яку Ромен Роллан сказав: 
«Творчість Кете Кольвіц — найвизнач
ніша поема Німеччини цього часу, вона 
відобразила поневіряння і горе прос
тих людей». Турбуючись про дальшу до
лю свого учня, Балушек показав його 
малюнки відомим німецьким графікам, 
які порадили Глущенкові вступити до 
Берлінської академії образотворчих мис
тецтв.

Чотири роки (1921 — 1925), які Глу
щенко провів у стінах Академії, не 
були згаяні. Підвищуючи свої знання та 
професійний рівень, студент, окрім 
програмного вивчення німецької класи
ки, самостійно знайомиться з творами 
видатних майстрів живопису різних епох 
і напрямків, відвідуючи Берлінську на
ціональну галерею; буває він також 
в місцевих художніх салонах, де панує 
дух сучасного живопису. Варто відзначи
ти, що художня атмосфера тих років у 
Берліні була досить складною і багато 
в чому суперечливою. Після закінчення 
світової війни Німеччину спіткала доля 
багатьох країн Західної Європи, які пе
реживали гостру економічну і духовну 
кризу. Остання ж не могла не позначи
тися на стані німецького мистецтва. Ху
дожники, охоплені почуттям відчаю і 
безвиході, втративши зв'язок із народом, 
тікали від насущних проблем часу в світ 
абстрактних сюжетів. Провідні художні 
об’єднання (наприклад «Сецесіон») роз
палися на ряд окремих груп, більшість 
Із яких стали тяжіти до формалізму. Од
нією з провідних тенденцій став експре
сіонізм. Під його впливом перебували й 
такі визначні майстри німецького мис
тецтва, як Ернст Барлах, Георг Гросс і 
Отто Дікс. Твори цих прогресивно наст
роєних художників розкривали трагедію 
людини, її страх перед смертоносним 
обличчям війни, протест проти жорсто 
кості й визиску.

Реалістичний спосіб мислення не доз 
воляв ГЛущенкові приєднатися до будь- 
якого з формалістичних напрямків. Хоча 
в цей ранній період творчості уподо
бання художника швидко змінюються, 
незмінною лишається відданість мистец 
тву тих майстрів, творчість яких, безпо
середньо пов'язана з життям, була вира
женням демократичних ідей. Спочатку 
в роботах Гл у щенка, що експонуються 
на студентських виставках «Абацція». 
помітно захоплення Менцелем і шведсь
ким живописцем Андерсом Цорном. В 
його широкій манері з напруженим ди
намічним малюнком і вишуканим коло-

Автопортрет. 1923.

ритом, витриманим у гамі сірувато-буз- 
ково-золотистих відтінків, був створений 
Глущенком в 1922 році портрет Олек
сандра Довженка.

З видатним українським кінорежисе
ром і письменником Олександром Дов
женком, який на той час був призначе 
ний на пост секретаря генерального кон
сульства УРСР в Німеччині, художник 
познайомився в приватній студії профе
сора Кампфа, який одночасно викладав 
живопис 1 композицію в Академії 
образотворчих мистецтв. На прохання 
професора, Глущенко часто заміняв йо 
го на заняттях з малюнка в студії. В той 
час студію відвідувала і майбутня дру
жина художника. Марія Давидівна Глу
щенко згадувала: «Тоді ми всі, вихован
ці студії Кампфа, з великим задоаолен 
ням і цікавістю позували Миколі Петро
вичу для портретів, які він виставляв 
спочатку на студентських виставках, а 
потім і в берлінських художніх салонах. 
В той час ним були написані в традиці
ях майстрів Відродження на невеликих 
дошках «Автопортрет», «Жіночий порт
рет» і мій нерший портрет... Треба ска
зати, що Микола Петрович одночасно 
захоплювався дуже багатьма майстрами: 
Гольбейном, Мемлінгом, Дюрером і Ру
бенсом, а ось портрет Довженка зовсім 
несподівано зробив у дусі Цорна... При
гадується, він казав, що «модель сама 
для себе вибирає стиль і манеру». Так 
було і з портретом Довженка. Як тепер 
пам'ятаю його появу в нашій студії на 
Канштрассе в 1922 році. Це був еле
гантний юнак у світло-сірому пальті й 
капелюсі. В усіх його рухах відчувалась 
стриманість і шляхетність добре вихо-
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Подвійний портрет.
1923—1924.

ваної людини, яка звикла часто бувати 
на людях. Цей артистизм зовнішності, 
ймовірно, і визначив стиль і манеру, в 
якій було виконано портрет...»

У житті й творчості Глущенка Олек
сандр Довженко відіграв важливу роль. 
Він був для нього не лише ланкою, яка 
пов’язувала його з батьківщиною, але й 
людиною, близькою за духом і погляда
ми, яка до того ж допомогла молодому 
художнику зорієнтуватись у бурхливому 
потоці інформації, «йому я зобов'яза
ний формуванням своїх суспільних ідеа
лів і естетичних принципів, — згадував 
художник. — Тоді ж я зрозумів, що 
більше не можу жити на чужині, і почав 
клопотатися про радянське піддан
ство...» 1923 року Микола Глущенко 
одержує паспорт громадянина Радянсь
кого Союзу. На звороті графічного авто
портрета, створеного в той же час, Глу
щенко написав: «Ось тепер я знаю, хто 
я!» Цей малюнок автор подарував Дов
женкові в день його від’їзду до Радян
ського Союзу. Варіант цього портрета з 
незначними змінами був повторений у 
1935 році. У створеному тут образі ми 
бачимо людину вольової вдачі, внутріш
ньо зібрану людину, яка вже усвідомила 
своє призначення в житті.

У 1924 році в приміщенні берлінсь
кої галереї Каспер відбулася перша пер
сональна виставка робіт двадцятитрнріч- 
ного українського живописця, яка неспо
дівано для автора обернулася справжнім 
тріумфом. Майже вся експозиція була 
розпродана. Деякі колекціонери прихо
дили до художника в майстерню і проси
ли продати ще кілька етюдів. Про вис
тавку писалося в багатьох газетах як 
про «явище яскраве і самобутнє».

Проте, незважаючи на успіх, худож
ник відчуває внутрішнє незадоволення. 
Здавалося б — такий плідний вплив тра
дицій майстрів німецького і фламандсь
кого Відродження (зокрема Дюрера, Яна 
Ван Бйка і Лукаса Кранаха Старшого), 
а проте чим далі, тим більше це починає 
сковувати його творчу ініціативу 1 при
гнічувати темперамент колориста. Ху
дожник дедалі виразніше відчуває не
примиренну суперечність між змістом, 
який диктують контрасти життя динаміч
ного XX сторіччя, і спокійно врівноваже
ною формою живопису епохи Відроджен
ня. Може, саме тому в елегійних портре
тах Глущенка берлінського періоду не 
рідко відчувається відірваність від нав
колишнього середовища («Автопортрет» 
— 1923). Чудово скомпоновані жанрові 
сцени в берлінському робітничому кафе 
(«Картярі», «За кухлем пива», «Шахма- 
тисти» —1923—24) завдяки індиферент
ності, а часом і невиправданій нарочи
тості образів втрачають свою соціальну 
гостроту. Не знайдено належного психо
логічного розкриття в багатофігурній 
картині «Процесія» (1925) і для гостро- 
драматичного сюжету, пов’язаного з 
конкретною подією — народним протес
том проти нацистського терору.

В 1925 році в Мангейм і, а потім в Ер
фурті, Штеттіні і Гамбурзі відбулася ви
ставка робіт художників нового напрям
ку, відома в історії під назвою «Нова ре
човинність». її організатор X. Хартлауб, 
який відвідав персональну виставку робіт 
Глущенка, запросив українського худож
ника взяти участь у вернісажі, пояснив
ши, що завданням художників нового 
напрямку є «розповідь про світ реаль
них речей мовою, яка не потребує сло
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весних доказів і роз’яснень». (Як з’ясу
валося згодом, ця добре сформульована 
ідея в процесі свого розвитку зазнала ве
ликих змін, і багато хто з учасників цьо
го напрямку радикально змінив свої по
зиції і приєднався до табору формаліс
тів.)

В 1925 році, тікаючи від гнітючої ат
мосфери тогочасного середовища Берлі
на, Микола Глущенко переїздить до 
Парижа. В його житті і творчості від
кривається нова яскрава сторінка. Пов
нокровне мистецьке життя Парижа вно
сить живодайний струмінь у живопис ху
дожника. «Я немовби прозрів, вибрався 
із задушливого, темного приміщення на 
світло, і мене осліпила яскравість фарб, 
що мерехтіли на сонці, — згадував свої 
перші враження від Парижа Глущенко.
— Париж, дійсно, Мекка мистецтва. Міс
то, душа якого розкрита для всіх: тут 
легко знайомляться і вміють розуміти 
один одного без знання мови... Та, на 
жаль, які контрасти: пишні Монмартр
і Монпарнас з терасами кафе і зелени
ми платанами, мрія кожного художника
— Луврський палац мистецтва і халупи 
робітничих районів — Гобелен, Монруж, 
де люди вмирають від виснаження і хво
роб, де діти й старики годинами просто
юють у чергах за супом і торгують на ву
лицях гарячими каштанами»...

Жадібний до вражень художник не 
розлучається з мольбертом. Годинами він 
стоїть на бульварі Монмартра, спостері
гаючи, як художники просто на вулиці 
творять свої картини заради заробітку, 
як у кафе «Ротонда» відомі, але ще не 
визнані офіційним мистецтвом майстри 
живопису за скромний сніданок розпла
чуються своїми етюдами.

Микола Глущенко переживає гостру 
потребу творчості. Окрім міських пейза
жів, що передають принаду паризької ар
хітектури, він робить численні жанрові 
зарисовки з натури в робітничих кварта
лах («Жінка з дитиною», «Сліпий музи
кант», «Старий жебрак» та інші). Худож
ник займається також графікою: ілюст
рує пісні Беранже, створює станкові ар
куші за мотивами «Мертвих душ» М. Го
голя і «Фата-моргана» М. Коцюбинського,

Відбираючи роботи для своєї персо
нальної виставки в галереї Фабр (Па
риж), Микола Глущенко доходить виснов
ку, що в його творах, особливо в пейза
жах, «замало кольору». Знайти секрет 
повноголосся фарб художнику допомага
ють Сезанн, Мане, Ренуар, Матісс, Го
ген, але значно пізніше, за кілька місяців 
до смерті, художник скаже: «З пристрас
тю до народної української творчості я 
не розлучався навіть тоді, коли жив дале
ко від Батьківщини... У французькі ін
тер’єри я вводив вази з чорнобривцями, а 
натурщиць малював на фоні косівських

ліжників, які нагадували своєю пухнас
тою зелено-іржавою поверхнею осінні 
луки рідної Дніпропетровщини, де проми
нули мої дитячі і юнацькі роки... Народні 
майстри часом краще за професійних ху
дожників відчувають колір, фактуру ма
теріалу... Пригадую, що я, ще учнем 
Юзівського комерційного училища, по. 
витканому бабусею ліжнику намалював 
акварельними фарбами весняний пей
заж... і вчитель мене похвалив за «добре 
переданий колорит».

В рукописній редакції своєї статті 
«Мане і сучасність» М. П. Глущенко 
пише: «...услід за реалістами і романти
ками — Делакруа, Курбе, Мілле, Коро 
та іншими, Едуард Мане і його школа 
прагнули спрощення, омолодження шля
хом безпосередніх вражень, щедро за
черпнутих з оточуючої природи й навко
лишнього світу. Саме ця школа пошири
ла діапазон мистецького пошуку, оволо
діла майстерністю передавати суть пред
мета або зображуваної особи поза їх 
традиційним трактуванням... Мане та йо
го школа збагатили живопис досягнення
ми в передачі мінливих станів природи, 
пленеру, тонких відтінків світла, забарв
лення предметів залежно від освітлення, 
розкладу складних відтінків на чисті ко
льори... В особі Мане-художника нероз
дільно поєдналися новаторство і бунтар
ство»1.

Загалом позитивно ставлячись до пле
нерної школи Едуарда Мане і його послі
довників, вважаючи, що в ній були за
кладені перші міцні основи ’тих рис жи
вопису, котрі визначили початок нового 
етапу в розвитку реалістичного мистец
тва Західної Європи 20-х—30-х років 
нашого сторіччя, Микола Глущенко все 
ж розуміє, що розробка принципів пле
нерного живопису повинна бути свідомою 
і цілеспрямованою. «Як переконаний ре
аліст, я не мислю своєї творчості у від
риві від сучасного життя,— стверджує 
художник.— Мені здається, що завдан
ня мистецтва не лише показувати пре
красне, але й переконувати в ньому».

За прикладом французьких колег, мо
лодий, але вже з своїми, цілком ^формо- 
ваними концепціями живописець часто 
їздить Jfa етюди на південь Франції, в 
оливкові гаї Корсіки. Тут були створені 
кращі твори художника кіцця 20-х — по
чатку 30-х років — яскраві за кольором, 
часом навіть феєричні, але позбавлені 
нальоту банальної екзотики. В багатьох 
із них помітний потяг лсивописця до мо
нументальної побудови композиції з ве
ликими компактними силуетами дерев.

Крім безпосередньої художньої твор
чості, Микола Глущенко вів значну гро- * і

1 Рукопис статті збер ігається  в Ц ентраль
ному Д ерж авному архіві-м узеї л ітератури
і м истецтва УРСР.
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мадську роботу В 1925 році, після ус
пішного оформлення радянського паві
льйону на міжнародному ярмарку в Лі
оні, він був призначений головним ху
дожником торговельно-промислових вис
тавок Радянського Союзу за кордоном.

За дорученням Радянського Торгпредст
ва, Глущенко бере безпосередню участь 
у влаштуванні радянських експозицій на 
міжнародних виставках у Брюсселі. Па
рижі, Мілані, Марселі га інших містах. 
«Водночас Глущенко виконує обов’язки
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консультанта з питань образотворчого 
мистецтва при Торгпредстві СРСР у 
Франції і робить чимало корисного для 
пропаганди радянського мистецтва за 
кордоном. Завдяки його ентузіазмові бу
ли організовані в Парижі виставки ра
дянських митців, наприклад, живописця 
П. Кончаловського. Глущенко також чи
тає лекції з історії та проблем мистецт
ва, організовує диспути у клубі Радянсь
кого Торгпредства за участю кращих 
представників французької інтелігенції, 
а також виступи представників радян
ського мистецтва в демократичній пресі 
(«Юманіте», «Л’ар віван», «Монд», 
«Кроцік дю жур») *.

Про житїя своєї соціалістичної Бать 
ківщини Мицола Глущенко дізнається із 
радянської Періодики, яка надходила в 
торгпредставництво, а також із особис
тих зустрічей з земляками, які відвідува
ли Францію. Ще в берлінський період 
знайомства з О. Довженком Глущенко 
створив цикл малюнків за матеріалами 
радянської хроніки. В Парижі йо
му випала можливість публікації своїх 
графічних робіт на тему «Життя в СРСР» 
в демократичній пресі, зокрема на сто
рінках журналу «Монд», який тоді очо
лював Анрі Барбюс.

З часом юнацьке захоплення Глущенка 
Парижем поступається місцем роздумам 
про долю сучасного мистецтва. «Прига
дується сумна біографія X. Сутіна, ху
дожника, який емігрував з Росії в роки 
реакції після революції 1905 року. Він 
часто голодував, хворів, а коли до нього 
прийшло визнання, він уже був прирече
ний. Тепер його картини коштують ней
мовірні гроші, а ім’я X. Сутіна — гор
дість французького мистецтва»,— писав 
М. П. Глущенко.

Починаючи з 1925 року, Микола Глу
щенко регулярно виставляє свої роботи 
в таких відомих паризьких художніх са
лонах, як «Салон незалежних», «Салон 
Тюїльрі», «Осінній салон». Восени 1925 
року було показано першу в Парижі пер
сональну виставку Глущенка у приміщен 
ні галереї Фабр.

Цим часом датуються 1 перші позитив 
ні рецензії у французькій пресі. До них 
слід додати захоплені відгуки на персо 
нальні виставки за рік до цього в галереї 
Андре та галереї «Кампань Прем'єр». 
Наведу лише деякі з них: «Ми стежили 
за розвитком цього художника протягом 
кількох років. Ця швидкість — чудодій 
на. Нині він — майстер, що має власні 
засоби» (Тієбо Сіссон). «Тепер... він 
вільний від усього, що чуже живопису, і 
постає перед нами як надзвичайно чуй

* В. П а в л е н к о  Л іричний щ оденник Ми
коли Глуіценка. Видання Товариства ку л ь
турного зв 'я зк у  з українцям и за  кордоном 
К.. 1972.

ний пейзажист, наділений правдивою ін
дивідуальністю. Він, без сумніву, нале
жить до найкращих у групі слов’янських 
митців, які вже кілька років працюють 
у Парижі» (Шарансоль. «L'art Vivant», 
Париж). «Портрети Глущенка рятують 
честь виставки незалежних...» (Де Ко- 
ломб'є. «Candide»). «Малюнки й аква
релі, що їх експонує Глущенко в галереї 
Зак, ставлять його в перший ряд сучас
них художників» (Г. Базен. «L’amour de 
l’art»).

Глущенко працює в усіх жанрах живо
пису, але, мабуть, найбільше в жанро
вій картині: «Умивання» (1925), «Му
зиканти Сіцілії» (1926), «Дівчата» 
(1926). Створені ним образи, дуже пое
тичні, музичні за ритмом і ніби зсереди
ни виповнені світлом, свідчили перш за 
все про нові пленерні пошуки художни
ка.

В 1927 році Микола Глущенко стає 
членом Асоціації революційного мистец
тва України (АРМУ). Того ж року він 
бере участь у Першій Всеукраїнській ви
ставці Асоціації в Харкові 1 у Всеукра
їнській ювілейній виставці «Десять ро
ків Жовтня». Його роботи відбираються 
на всесоюзний огляд у Москву. Персо
нальні виставки Глущенка відбулися в 
Мілані, Остенде (Бельгія), Бухаресті, 
Стокгольмі. Про творчі успіхи художни
ка свідчать численні відгуки в пресі.

У 1928 році видавництво «Кузен Понс» 
випустило розкішне видання малюнків і 
літографій Миколи Глущенка (текст до 
нього написав Фельс, головний редактор 
видань «Л'ар віван» 1 «Нувель літерер»).

Бельгія, особливо Брюссель з його 
готичною архітектурою, із середньовіч
ним ринком, з церквами, в яких зберег
лися дивовижні вітражі — все це справ
ляє величезне враження на художника. 
Значно пізніше у своїй статті «Подоро
жі. Роздуми», опублікованій у «Всесві
ті» (№ 10, 1970), Микола Глущенко об
разно розповів про життя й звичаї меш
канців цієї країни, її видатних майстрів: 
Рубенса. Иорданса, Ван-Дейка. Особли
вий інтерес являє ставлення художника 
до сучасних майстрів — висловлені у 
статті думки свідчать про об’єктивність 
міркувань митця, який твердо стоїть на 
позиціях реалізму.

Крім малюнків своєрідної архітекту
ри старовинних міст Бельгії, Глущенко 
зробив чимало зарисовок та етюдів з 
життя міських трударів на фоні старих 
подвір’їв і вулиць Брюгге: «Старовин
ний двір», «Канал», «Старий покрівель
ник» (портретна зарисовка), «Антверпен. 
У порту» та інші. Ётюди, створені в Ост
енде, не дійшли до нас. За розповідя
ми художника, вони мали успіх на ви
ставці і були куплені паризькими колек
ціонерами.
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Р о м е н  Р о л л ан . 1933— 1935.

1932 року художник здійснив творчу 
подорож в Бухарест, де в приміщенні га
лереї Хазефер відбулась його персональ
на виставка. Повернувшись. Микола Глу
щенко продовжує працювати над карти
нами. присвяченими темі будівництва в 
містах Радянської України: «Будівницт
во Дніпрогесу», «Робітники». «Підйом

ні крани на Дніпрі». Для цієї роботи 
художник використовує великий доку
ментальний матеріал, фотохроніку ра
дянської періодики, які були зібрані під 
час недавньої поїздки до СРСР. Натурні 
зарисовки для своїх персонажів він ро
бить у робітничих кварталах Парижа І 
Марселя
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У 1932 році на прохання повпреда 
СРСР у Франції В. П. ІІотьомкіна Глу
щенко починає працювати над серією 
портретів друзів Радянського Союзу: 
Марселя Кашена, Ромена Роллана, Анрі 
Барбюса, Поля Сіньяка. У своєму листі 
до автора цих рядків Микола Петрович 
пише: «Портрет діяча французького й 
міжнародного комуністичного руху Мар
селя Кашена (1869— 1958) був створе
ний мною в рисунках пером. Деякі з них 
репродуковані в «Юманіте», один, який 
особливо сподобався А. Барбюсу, я по
дарував йому. Кашен був зображений 
під час виступу на робітничому мітингу в 
травні 1932 року. Зустрічався я з Каше- 
ном і в посольстві, зрідка він відвідував 
і виставки. Крім зарисовок з натури, ре
дакції прогресивних французьких газет 
і журналів надали мені багаті фотомате
ріали».

В 1977 році на всесоюзній виставці 
«Радянський портрет 1917 —1977» були 
представлені два портрети роботи Мико
ли Глущенка, створені в 1933—1935 ро
ках у Парижі, — «Анрі Барбюс» і «Ро
мен Роллан». Ці портрети належать Мос
ковському музею ім. О. М. Горького. Іс
торію створення цих портретів автор 
розповідає у своїх листах, опублікованих 
у монографії мистецтвознавця ' А. Шпа
кова (Київ, 1962); додаткові відомос
ті про них художник подав у особистій 
бесіді зі мною та в листах до мене, дато
ваних травнем і червнем 1977 року.

Дозволю собі навести деякі витяги з 
них: «З Анрі Барбюсом я познайомився 
в 1931 році в редакції паризького жур
налу «Монд», який він редагував... Про
тягом трьох років я віддавав туди свої 
малюнки, присвячені життю Радянського 
Союзу. Як людина Анрі Барбюс був над
звичайно привабливий, дотепний і сер
дечний... Особливо вразило мене його 
обличчя — очі, губи... Вони постійно змі
нювали свій вираз, але ніколи не були 
байдужі. Барбюс мавг також дуже вираз
ні руки, те, що ми називаємо «музичні», 
чутливі, трепетні, досконалі формою... 
Ще до того, як мені офіційно запропо
нували писати портрет письменника, я 
міркував про створення його образу, зби
рав фотоматеріали і навіть зробив кіль
ка побіжних ескізів. Звичайно, цього не 
дссить було для композиційного портре
та, або, як у нас звичайно називають, 
картини-портрета. Справжня робота по
чалась лише тоді, коли Барбюс, дав
ши згоду позувати, запросив мене в 

свою заміську віллу (Омон-на-Сені)...» 
Письменник був дуже товариський, гос
тинний, він мав багато друзів, які часто 
його відвідували. Все це давало можли
вість художнику спостерігати свою мо
дель у різній обстановці. Барбюс позував 
у своєму кабінеті, позував на рідкість

Робітники на вулицях Париж а. 1932.

Ж інка з мертвою  дитиною. 1934.
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добре. За три сеанси портрет був гото
вий, але Глущенко вирішив зробити ще 
один варіант для Барбюса, в якому ве
лику увагу приділено світлотіньовій мо
дуляції форми. Письменник зображений 
у мить глибокого зосередження з рукопи
сом на колінах. Колорит теплий, витри
маний у зелено-золотистій гамі.

Знайомство художника з Роменом Рол- 
ланом відбулося на конгресі прогресив
ної молоді в Парижі в 1933 році. 
Туї-таки було зроблено шкіц його порт
рета. Для дальшої роботи цього було 
недостатньо, тому автор при роботі ко
ристувався фотографіями. «Закінчив я 
роботу над портретом Роллана в Швей
царії, біля Лозанни, у віллі «Ольга», де 

Барселона. 1934 письменник завершував останню частину
роману «Зачарована душа»,— писав у 
своєму листі Микола Петрович.— На 
відміну від Барбюса, Ромен Роллан по
зував неохоче 1 швидко стомлювався. 
Портрет був закінчений протягом одного 
сеансу, але позу і рух руки автор зробив 
за первісним шкіцом — вони були жит
тєвіші й безпосередніші. Ромен Роллан 
зображений під час виступу на конгресі. 
Барбюс, який бачив портрет, відзначив 
не лише велику зовнішню подібність із 
моделлю, але й помітив у ньому «духов
ну напругу».

З живописцем Полем Сіньяком Глу- 
щенка познайомив Анрі Барбюс. В 30-ті 
роки Поль Сіньяк був президентом Това- 

Безробітні. 1931. риства «Франція — СРСР». Окрім
творчої діяльності, художник проводив 

Париж. Робітниця. 1932. великУ громадську роботу, часто висту
пав у пресі. У нього було ряд значних 
мистецтвознавчих праць. З Полем Сінь
яком Глущенко зустрічався і в «Салоні 
незалежних», який Поль Сіньяк очолю
вав. До робіт молодого художника Сінь
як ставився дуже прихильно, але най
більше його приваблювало у Глущенка 
те, що той був громадянином Радянсь
кої країни. 1933 року 70-річний Сіньяк 
написав лисга до радянських художни
ків, якого попередньо прочитав Миколі 
Глущенкові: «Дорогі художники, ніщо 
не могло так втішити мене, як ваше звер
нення до мене. З великою радістю я від
значаю, що ви цінуєте мою участь у бо
ротьбі за мистецтво 1 людство, якій я при
святив себе протягом 50 років... Я по- 
справжньому розумію і люблю вашу кра
їну, країну надії 1 життя, де ви здійсню
єте ваші ідеали, які я плекав ще в юнос
ті»1.

«Над портретом Поля Сіньяка я пра
цював у нього вдома (він мешкав у ма-

1 «М астера искусства об искусстве». Том 
5. М . «Искусство». 1969, стор. 229.
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льовничому куточку Парижа поблизу 
Академії мистецтв і майстерні Дела
круа),—згадував М. П. Глущенко.—Не
зважаючи на свій похилий вік, художник 
увесь свій вільний час проводив у май
стерні. Я застав його за роботою над кра
євидом. Це визначило композицію полот
на,, настрій і навіть колорит. Краєвид, 
який він писав, також потрапив до ком
позиції. Та коли портрет було закінчено, 
Сіньяк з мого дозволу переніс портрет на 
свій мольберт і, беручи фарби зі своєї 
палітри, заново переписав на моєму по
лотні свій краєвид у своїй манері. Я по
просив його на зворотному боці полотна 
поряд з моїм підписом поставити й свій, 
що він охоче зробив...»1.

Портрет Поля Сіньяка під час війни 
загинув. Однак про нього є згадка у кни
зі Жоржа Сьора «Поль Сіньяк. (Листи, 
щоденники)». Поль Сіньяк в одному зі 
своїх щоденників пише: «Нещодавно до 
мене приходив художник Микола Глу 
щенко, щоб написати мій портрет для лі
тературного музею в Харкові. Він ство 
рив живий і виразний твір, який захо
пив мене» (М., «Искусство», 1976, стор 
99).

Письменник Віктор Маргеріт жив на 
березі Середземного моря в мальовничо
му французькому селищі Сен-Максім. 
Тут Глущенко і написав його портрет у 
стриманій теплій гамі, відтворив внут
рішнє піднесення і натхнення. Своєю 
живописною манерою і динамічним силу
етом він близький до попередніх портре 
тів.

Літо 1934 року Микола Глущенко про 
вів у творчому відрядженні в Іспанії на 
Балеарських островах і на острові Ма
льорка. Цей мальовничий край зі своєрід 
пою природою і романтичними легендами 
про піратів -уже давно привертав до 
себе увагу художників і поетів. У пор 
гу ГІаленсія безвиїзно жили прослав 
лені майстри Англада і Серна, сюди час 
то навідувалися і французькі художни 
ки. Взимку 1935 року у Львові відбулася 
персональна виставка робіт Глущенка, 
більшість творів якої було присвячено 
Балеарським островам.

Крім ліричних пейзажів «Паленсія» 
«Ніч у Пальмі», «Острів Мальорка», ху 
дожник створив велику серію жанрових 
сцен («Пальмський ринок», «Рибалки» 
«Бій биків», «Іспанець-гітарист», «Тан 
цівниці острова Мальорка»). У більшос 
ті цих творів чітко виступає тенденція 
до декоративного звучання відкритого 
локального кольору.

Під час своєї поїздки до Іспанії Мико 
ла Глущенко на запрошення одного з ре
спубліканських діячів відвідав Мадрід 
Мужня, самовіддана боротьба іспансько

1 Запис зроблено в липні 1977 року

Портрет Маргарити Еффель. ЗО-ті рр.

ю народу проти фашизму глибоко врази
ла і схвилювала художника. Під її вра
женням виник задум гостроконфліктно- 
го драматичного полотна «Розстріл рево
люціонера», який був реалізований у Па. 
рижі в 1935 році. В тому ж році карти
на експонувалася в Парижі в «Салоні не
залежних». Полотно «Розстріл револю
ціонера» поклало початок новій револю
ційно-історичній темі в творчості худож
ника.

Останні три роки життя в Парижі для 
Глущенка були позначені великими твор
чими успіхами. Після численних виста
вок у Франції та Інших країнах Європи 
художник здобуває широке міжнародне 
зизнання.

У 1936 році Микола Петрович Глу
щенко повертається на Батьківщину. На 
прощання Поль Сіньяк подарував ху
дожнику дві свої акварелі з написом. 
«Camarade Nikolas Gloutchenko». Від 
Ромена Роллана він одержав нове ви
дання книжки «Життя Льва Толстого» 
з автографом автора. Дружні стосунки з 
Полем Сіньяком 1 Роменом Ролланом 
тривали аж до їхньої смерті. Глущенко 
листувався з французькими друзями, 
надсилав книжки Й Ілюстровані видан
ня. які виходили в Радянському Союзі.

З перших днів приїзду до радянської 
столиці художник розпочинає активну 
діяльність. Він стає членом Спілки ху
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Віктор М аргеріт. 1935.

дожників СРСР (Московська організа
ція), бере участь у численних виставках. 
У 1936 році в Москві відбулася вистав
ка творів московських художників на ко
ристь фонду допомоги жінкам і дітям 
героїчної Іспанії. На ній серед інших ро
біт було представлено етюд до картини 
«Розстріл революціонера», названий 
«Так умирають герої». В 1937 році Глу
щенко розпочинає роботу над циклом ре-

Біля заводу. 1933.

волюційно-історичних сюжетів: «Смерть 
героя громадянської війни Василя Бо- 
женка», «Переправа партизан», та цик
лом малюнків, присвячених темі героїч
ної боротьби іспанського народу за звіль
нення батьківщини від фашизму.

В 1938 році художник створює порт
рет Т. Г. Шевченка, багатофігурну жан
рову композицію «Т. Г. Шевченко серед 
кріпаків» (ескізи до цієї картини були 
створені ще в Парижі). З великим ус
піхом демонструється його полотно «Роз
стріл революціонера» (більший варіант, 
1934—35 рр., Париж) у Києві на персо
нальній виставці, влаштованій у Спілці 
письменників України. Майже всі ці ро
боти загинули в роки Великої Вітчизня- 
ной війни.

1939 рік відкрив нову сторінку в твор
чості художника. «Випуск сталі», «У ву
гільному басейні» та інші роботи Глу- 
щенка присвячені індустріалізації в 
СРСР. Картини цього циклу написані в 
оповідній манері з розгорнутою сюжет
ною лінією.

В 1940 році художник вперше зверта
ється до ленінської теми. В її розробці 
велику роль відіграли паризькі спомини 
про ленінські місця. Ще на початку 30-х 
років, працюючи в журналі «Монд», він 
відвідав Національну бібліотеку, де пра
цював В. І. Ленін, Зал наукових това
риств на вулиці Дантона і, звичайно, 
Стіну комунарів. У 1940 році на Всесо
юзній виставці в Москві Глущенко ви
ставив картину «Володимир Ілліч Ленін 
біля Стіни комунарів», яка поклала по
чаток майбутньої великої серії «По ле
нінських місцях за кордоном» (1962— 
1969). В цьому ж році М. Глущенка 
було відряджено до Берліна в зв’язку з 
організацією там виставки радянського 
декоративного мистецтва.

Війна застала художника в Москві. В 
ці роки його зброєю стають пензель і 
олівець. Микола Глущенко—один з най
активніших учасників виставок, присвя
чених боротьбі з фашистськими загарбни
ками («По слідах ворога», цикл «На сто
рожі Батьківщини», «Смерть генерала 
Л. Доватора», портрети Героїв Радянсь
кого Союзу С. Ковпака, О. Федорова та 
ін.). У 1944 році, після вигнання німець
ких фашистів із столиці Радянської Ук
раїни, художник назавжди переїздить до 
Києва. Свої роботи він присвячує темам 
праці, відбудови зруйнованого фашиста
ми міста, створює портрети видатних су
часників, а також пише пейзажі.

«Впритул до створення узагальненого 
синтезованого образу Батьківщини я пі
дійшов лише в кінці 50-х — початку 
60-х років, — розповідав Глущенко, — 
коли розпочав роботу над циклом «Пей
заж Радянської України» і «Шевчен
ківські місця».
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Згодом більшість цих робіт було по
казано на багатьох зарубіжних вистав
ках. У 1962 році Мидола Глущенко почи
нає збирати матеріали для широкої серії 
пейзажів, присвячених сторіччю від дня 
народження В. І. Леніна — «Па ленінсь
ких місцях за кордоном» (1962—1969). 
У зв’язку з цим він побував у багатьох 
країнах: Франції, Швеції, Бельгії, Анг
лії, Швейцарії, Чехословаччині, Італії, 
там, де жив, працював 1 бував Ленін. 
Малював будинки, бібліотеки, кав'ярні, 
парки, вулиці. Зробив велику кількість 
начерків, ескізів та етюдів, за якими бу
ло створено близько 150 полотен. Про 
те, як художник працював над цією сері
єю, він написав у своїх спогадах «Поїзд
ки й роздуми»: «У Франції працювати бу
ло значно легше. Все тут було знайоме, 
обжите, облюбоване, починаючи від па
ризького Північного вокзалу, з якого Во
лодимир Ілліч надсилав свої статті в Ро
сію, тихих вулиць Боньє, Марі-Роз, де 
він жив, авеню Д'Орлеан, де містилася 
друкарня газет «Пролетарий», «Социал- 
демократ», і закінчуючи парком Монсу- 
рі, де часто гуляв Ленін».

Художник дуже любив Логіві, де в 
1902 році відпочивав Володимир Ілліч. 
Будинок Лафаргів у Дравейлі. в якому 
зупинявся Ленін з Крупською у 1909 
році, ефектний особняк з куполоподібним 
синім дахом, Глущенкові показав колись 
А. Барбюс і просив зробити малюнок 
для журналу. Тепер Глущенко ставив 
перед собою іншу мету: не лише доку
ментально відтворити на полотні всі 
ці місця, що збереглися, спробувати 
побачити їх очима того часу, коли 
тут бував вождь пролетарської рево
люції, але й мовою живопису відтвори
ти те характерне, типове для всіх часів 
дихання Парижа У своїй статті «З етюд

ником по Швейцарії», опублікованій У 
1967 році в січневому номері «Всесвіту», 
Микола Глущенко пише: «Дванадцятеро 
радянських туристів на запрошення То
вариства культурних зв’язків між Швей
царією та Радянським Союзом прибули 
до Цюріха. Природа щедро наділила 
Швейцарію дивовижними ландшафтами... 
Одне швейцарське місто не схоже на ін
ше. В Швейцарії говорять німецькою, 
французькою та італійською мовами. 
Бюргерський Берн, з силою-силенною ко
лонад, старовинних соборів немовби 
уособлює суть сучасної Швейцарії. 
Громади банків гармонують з пох
мурою спорудою ландтагу, підкреслю
ючи, що в цій країні гроші й законність 
одне без одного не існують. Красуня Же
нева, розташована на березі, феєрична 
ввечері та вночі. Місто парків та квітів, 
знамените Палацом націй та своїм уні
верситетом. Засніжений Цюріх, місто 
різьблених форм .з- чудовим озером і без
ліччю білих чайок, що плавають по ньо
му».

Цей стислий місткий словесний образ 
Швейцарії свідчить про одну дуже цін
ну рису сприйняття художника — бачити 
головне, чи як він висловлювався, «диви
тися в  суть». Вперше в Швейцарії Глу
щенко побував ще у 1935 році, коли 
приїздив до Ромена Роллана. В Цюріху 
художник написав свій перший зимовий 
пейзаж, в Женеві малював дерева, вкри
ті Іржавою вохрою і небо блідо-немічне... 
На Сен-Готардському перевалі бушувала 
завірюха і клякли від морозу пальці. 
В Цюріху художника вразив музей ново
го образотворчого мистецтва з колекцією 
картин, що не поступалася перед Паризь
кими галереями. «Члени Товариства 
культурних зв’язків — ентузіасти своєї 
справи — чудово зберегли пам’ятні міс-

Пожежа.
Початок 30-х рр.
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ІЗ СЕРИ «ПО ЛЕНІНСЬКИХ МІСЦЯХ» 
Вулиця Mapl-Роз. Париж. I960.

ця, пов’язані з перебуванням у Швей 
царії В. І. Леніна, — згадував Глущен
ко. — І показали мені все те, навіть 
лави у парках, де відпочивав Ілліч».

Перший етюд Глущенко написав у 
Берні. Останні два були написані в селі 
Ціммервальді. (Тут в 1915 р. відбулася 
Ціммервальдська конференція). Зберігся 
й будинок, де жив Ленін, його Глущен
ко писав сонячного ранку на тлі гірсько
го краєвиду. Багато етюдів під різнома
нітним освітленням і з різних точок і 
ракурсів було написано художником у 
Цюріху, Женеві, в гірському будинку 
відпочинку «Чудівізе». Близько десяти 
етюдів було створено в Альпах. Взагалі 
в Швейцарії було написано біля п’ят
десяти етюдів. «Я ніколи не працював 
так легко і з такою насолодою, як у го

рах Швейцарії, — згадував художник. 
— Цикл «По ленінських місцях» мені 
був особливо близький і в нього я нама
гався вкласти всю свою душу, все своє 
вміння... В цій темі я бачив свою грома
дянську місію і намагався виправдати 
довіру моєї країни, яка доручила мені 
це почесне завдання...» Більшість ро
біт серії демонструвалася 1970 року на 
республіканській художній виставці «Ху
дожники України до сторіччя з дня на
родження В. І. Леніна». В березні 1972 
року за серію живописних полотен «По 
ленінських місцях за кордоном» і «Пей
зажі України» (1969—1971) народному 
художнику УРСР Миколі Петровичу Глу- 
щенку було присуджено Державну пре
мію УРСР ім. Т. Г. Шевченка.

70-ті роки в житті і творчості худож
ника позначилися великим духовним під
несенням. Одночасно він бере участь у 
багатьох виставках в країні і за кордо
ном. Персональні виставки Глущенка з 
великим успіхом проходять у Франції, 
Югославії, Англії... До 75-річчл від дня 
народження Миколі Петровичу Глущен- 
ку було присвоєно високе звання народ
ного художника СРСР.

Закінчені роботи рідко затримувалися 
в майстерні. Ледь встигала висохнути 
фарба, як на них уже чекав виставочний 
рейс, нерідко далекий. Так, наприклад, 
1977 р. у французькому місті Шалетт 
експонувалася виставка сорока двох ак
варелей Миколи Глущенка, створених 
за останні роки. А в січні 1978 року, че
рез три місяці після смерті художника, ця 
виставка була показана парижанам у при 
міщенні штаб-квартири ЮНЕСКО. «Ви
ставку щоденно відвідувало від ста до 
трьохсот чоловік. — відзначено в листі 
Товариства «Україна» до автора цієї 
статті 28. VII. 1978 р. — Окрім співро 
бітників представництв держав — членів 
ЮНЕСКО — на ній побувало багато 
французів, іноземних туристів, учасників 
міжнародних нарад, які відбувалися на 
той час у Парижі. Більшістю відвідувачів 
виставка була зустрінута дуже тепло, лю 
ди висловлювали своє захоплення робота
ми Миколи Глущенка».

Галина КАРКЛІНЬ
Рига.
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З  АРХІВУ МИКОЛИ ГЛУЩЕНКА

Крім значної живописної та графічної 
спадщини, великий інтерес становить архів 
М. Глущенка, переданий родиною художни
ка до Центрального державного архіву-му- ілюстрації
зею літератури та мистецтва УРСР, де ще до «мертвих душ», юзі.
за життя митця було створено його особис
тий фонд.

Фонд М. Глущенка містить багато мате
ріалів, пов'язаних з перебуванням художни
ка за кордоном. Вони свідчать, що тридцяті 
роки були для М. Глущенка часом інтен
сивної роботи не тільки як живописця, але 
1 як книжкового Ілюстратора. Так, перебу
ваючи в Парижі, він виконав малюнки до 
поеми «Мертві душі» М. Гоголя (туш, перо, 
сухий пензель). Про цю роботу художник 
писав у листах до мистецтвознавця Г. С. Ос- 
тровського 12 травня 1967 р.: «Ілюстрації 
до «Мертвих душ» були виконані у 1931 ро
ці на замовлення Держвидаву України, бу
ло зроблено близько 60 (малюнків) та бага
то він єток. 2 — 17 січня 1932 р. в галереї 
За к у Парижі було їх встановлено [40 
штук]. Лишився у мене 1 каталог. Була до
волі широка преса з репродукціями (...).
Для Держвидаву Ілюстрував «Фата мор-
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Автограф Жана Еффеля.

Обкладинка журналу «Всесвіт». 1930.

гана» Коцюбинського] (деякі Ілюстрації зос
тались)... сумно, що велика робота, зробле
на з захопленням та пошуками... загинула. 
Нині, після стількох років я дивлюся на 
зроблене чужими очимаї Подібного я вже 
не зроблю». В листі 1 лютого 1972 р. 
М. Глущенко ще раз згадував: «Були 
цікаві пропозиції американців їх купити та 
видати. Відмовився. Оригінали були післані 
у Харків, де були зроблені кліше й надру
ковані пробні примірники...»

Різноманітні автографи, листи, фотогра
фії свідчать про дружні творчі зв'язки Ми
коли Глущенка з вітчизняними та зарубіж
ними діячами культури. Серед них назвемо 
давнього друга М. Глущенка — лауреата 
Міжнародної Ленінської премії «За зміц
нення миру між народами» Жана Еффе
ля, з яким український художник познайо
мився ще в тридцяті роки: обидва робили 
малюнки для газети «Юманіте». Пізніше 
зустрічалися і в Парижі, і в Києві. Під час 
останньої зустрічі Еффель подарував Мико
лі Петровичу дві книжки з своїми Ілюстра
ціями На одній книжці напис: «Миколі 
Глущєнку з почуттям захоплення 1 дружби, 
яким уже більше сорока років. Жан Еф
фель. Париж, січень 1976». на другій — 
«Миколі Глущєнку — Жан Еффель. Па
риж, 11 січня 1976 р.». Обидва автографи 
прикрашені жартівливими малюнками Еф- 
феля.

На сторінках цього номера «Всесвіту» се
ред репродукцій творів М. Глущенка пред
ставлено ряд маловідомих та опублікованих 
уперше, які (в оригіналах чи репродукціях) 
також зберігаються в ЦДАМЛМ УРСР. Се
ред них — альбомні малюнки кольоровим 
фломастером з серії «По ленінських місцях 
за кордоном», обкладинка для журналу 
«Всесвіт» 1930 року, подвійний жіночий 
портрет берлінського періоду, що репроду
кується за тоновою листівкою 20-х років 
(місцезнаходження оригіналу невідоме). Так 
само маловідомі — ранній автопортрет та 
портрет Маргарити Еффель.

Ігор ДИЧЕНКО
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Євген Росенко ЛИСТИ З НЬЮ-ЙОРКА  ; |

ЯК РОБИТЬСЯ
АМЕРИКАНСЬКА ПОЛІТИКА

І лист шостий
»%%%%%%%»%%%%%%»%%%%%%%%%%%»%%%%%%%%%%%%%%%

Дивне місто Вашінгтон. Воно складається з чудернацької суміші сумних, 
жалюгідних негритянських кварталів і тінистих алей з фешенебельними особня
ками. І лише ближче до річки Потомак Сіріє багатоколонне масивне громаддя 
чиновницького Вашінгтона, що і є, власне, столицею Сполучених Штатів Аме
рики.

Протягом останніх кільканадцяти років Вашінгтон трохи набрався блиску 
та діловитої поважності: тут було відкрито Кеннеді-центр та інші культурні осе
редки, сюди переселилися штаб-квартири деяких корпорацій т$ промислових спі
лок. Але звички пересічного американського провінційного містечка міцно при
жилися в столиці, щоправда, у вельми оригінальній подобі. Місце провінцій
них ділків, банкірів та панотців тут посідають політики, урядовці, газетярі та 
дипломати, що спілкуються не в церкві та на вечірках, а обертаючись у так 
званому «коктейльному колі», тобто на урочистих обідах 1 прийомах, куди за
прошують лише обраних. Предметом балачок та пліток у містечку-столиці 
стають не ціни на худобу та залицяння місцевих дженджиків, а залаштункові 
подробиці міжнародної політики, ухвали президента і конгресу та стосунки по
літиків 1 урядовців. Втім, 1 тут особливий попит мають пікантні пригоди, яких 
не бракує: адже чимало політиків та урядовців не гребують хабарами, до того ж 
тут важко сховатися від допитливих людських очей, коли комусь закортить роз
важитися після важливих державних справ.

Вашінгтон нагадує голову без тулуба. Подібні міста-столиці, як-от: Канбер
ра, Бразіліа, Ісламабад — виникли і в інших країнах, але столиці США нале
жить пальма першості. Вашінгтон було створено штучно, десь «посередині» між 
Північчю та Півднем, на досить невдало знайденій, задушливій та болотяній 
місцині. Довгий час він був не стільки центром політичної влади, справжньою 
столицею, а скоріше ланкою, іцо з'єднувала досить самостійні штати, місцем пе
ребування федерального уряду, тобто конгресу та адміністрації, з обмеженими 
повноваженнями.

Американська держава виростала «знизу»—з провінційних громад, що мали 
самоврядування, з окремих штатів, що й за колоніальної доби мали досить широкі 
повноваження, а проголошення незалежності США розглядали як ствердження 
самостійності кожного з них. Власне, Декларація незалежності 
США 1776 року в оригіналі звучить як «декларація незалежності тринадцяти 
держав Америки, що об'єднались» (слово «state» тоді ще тлумачилось лише 
як «держава», а нё штат). Навіть у конституції 1787 року, що започатку
вала федеральний уряд, не було жодного натяку на американську націю. Консти
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туція тоді розглядалась як своєрідна угода між штатами щодо надання феде
ральному урядові обмежених і чітко визначених прерогатив — та й годі. Через 
це процес централізації влади затягнувся трохи не до закінчення громадянської 
війни в середині минулого століття, а штати й досі відіграють чималу роль у 
державному та політичному житгі країни, намагаються втримати за собою хоча б 
деякі з колишніх своїх прерогатив.

Разом із зміцненням центральної влади федерального уряду розбудовува
лись і його приміщення. Конгрес починав з такої собі непоказної будівлі, що ста
ла пізніше крилом сучасної масивної споруди з величезною банею на зразок со
бору св. Петра в Римі. Важкі дубові двері, мармур, граніт, велетенські картини 
в стилі класицизму — «Вашінгтон (у наполеонівській позі. — Є. Р.) перепливає 
на човні річку Делавер» тощо — мають настроювати на врочистий, шанобливий 
лад.

В залі засідань сенату, який уособлює прерогативи штатів, панує атмосфе
ра, що нагадує старовинний американський приватний клуб. Кільканадцять се
наторів губляться серед сотні розкішних брунаїних шкіряних крісел (увесь за
гал збирається хіба що на голосування найважливіших законопроектів). Мляво 
точиться дискусія: «Шановний сенатор від славного штату... зазначив... але...» 
Справжнє обговорення відбувається в комісіях сенату та за його лаштунками.

Сенатори — патриції американської політики. Сенаторів — по двоє від 
кожного штату — майже вп’ятеро менше, ніж членів палати представників. Між 
черговими перевиборами вони мають чимало часу — шість років. Сенат має 
ширші повноваження, ніж палата представників, зокрема, право оголошення війни 
та укладання миру, ратифікації міжнародних договорів і угод, затвердження 
провідних урядовців. Майже кожен сенатор мріє про президентський жезл: сенат 
— головний постачальник претендентів на посаду господаря Білого* дому. В по
воєнну добу з лав сенаторів вийшли президенти Трумен, Кеннеді, Джонсон та 
Ніксон. І зараз у сенаті засідає не менше десятка колишніх 1 ще більше майбут
ніх претендентів на президентське крісло (серед них — і Едвард Кеннеді). Се
натори мають простор] офіси, статечні манери та найвродливіших секретарок.

Після спокійної незворушності сенату гомінливий зал засідань палати пред
ставників нагадує колишню бурсу. Позбавлені сенаторського блиску, вдягнені 
в уніформу американських провінціалів — картаті піджаки та штани, конгрес
мени навіть своїм зовнішнім виглядом виказують своє становище чорноробів 
конгресу. Політична вага переважної більшості конгресменів, крім керівництва 
та голів найважливіших комісій, — мізерна. До того ж членів палати представ
ників переобирають щодва-три роки і вони перебувають у стані майже постійної 
заклопотаності своїм становищем у конгресі.

Хоча в конгресі більше ладу, ніж було колись у шляхетському сеймі, він 
становить собою дуже складну мішанину з постійних комісій, впливових осіб та 
їх амбіцій, політичних угруповань, залаштункового лоббі та Білого дому, політич
них торгів, пристрастей, корупції, демагогії тощо. Часто-густо ставлення конгре
су до окремих питань остаточно визначається лише після голосування.

Машинерія Білого дому значно простіша. Адміністрація починається з пре
зидента і закінчується ним. На відміну від буржуазних парламентарних респуб
лік, де члени ради міністрів репрезентують партії і мають певну особисту полі
тичну вагу, в США члени кабінету відіграють роль виконавців-радників та поміч
ників президента. Влада кожного з них фактично залежить від обсягу повнова
жень. які їм делегує президент. З точки зору господаря Білого дому найголовні
ша доброчесність та вимога до членів кабінету й інших урядовців — це відда
ність президентові: їхні організаторські здібності вважаються зрозумілою річ
чю, хоча насправді це далеко не завжди трапляється. Такі президенти, як Ф. Руз
вельт. Г. Трумен, Дж. Кеннеді, Л. Джонсон та Р. Ніксон, дотримувались цієї 
традиції. Хоча були й випадки, коли окремим членам кабінету надавалися пов
новаження будівників політики. За Д. Ейзенхауера зовнішньою політикою заправ
ляли лихої пам’яті брати Даллеси, а внутрішньою — міністр фінансів банкір 
Діллон. В адміністраціях Ніксона та Форда зовнішньополітичний курс визначав 
передусім державний секретар Г. Кіссінджер. За Дж. Картера машинерія Білого 
дому повернулась на круги своя: президент, за виразом американської преси, віді
грає роль свого власного держсекретаря та міністра фінансів, а останні викону
ють функції радників.

Зовні досить презентабельний на фотознімках Білий дім не справляє яко
гось особливого враження (принаймні так мені видалося): такий собі двоповерхо
вий білий будиночок з колонами, що скидається на колишні панські садиби 
Півдня. Інтер’єр Білого дому — в еклектичному американському стилі минуло-
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го століття — теж не велике диво. І лише портрети президентів нагадують про 
політичну та Історичну вагу цього не дуже презентабельного будинку.

На тлі конгресу, що масивно височіє на Капітолійському пагорбі (жодна 
споруда у Вашінгтоні не повинна перевищувати Капітолію), Білий дім виглядає 
досить скромно, ще більше підкреслюючи претензії конгресу на його зверхність у 
федеральному уряді. Теоретично — за конституцією — конгрес ухвалює, а ад
міністрація виконує, але насправді між Капітолієм та Білим домом триває за
пекла боротьба за владу. Білий дім оточив Капітолійський пагорб сіро-кам'яним 
чиновницьким громаддям міністерств, департаментів та управлінь, що уособлю
ють зростання ролі президентства.

Верховний суд США відіграє не тільки конституційно-юридичну, а й неаби
яку політичну роль: велике значення мали його постанови у справі подолання ра
сової дискримінації, Верховний суд забив-таки останній цвях у політичну труну 
Ніксона, дозволивши прослухати зміст магнітофонних записів з розмов прези
дента, проти чого останній заперечував під приводом «охорони національної без
пеки».

Взаємодія конгресу, адміністрації 1 Верховного суду — це та політична 
поверхня, де змагання класів, прошарків і угруповань набуває форми законів, 
ухвалень та постанов. Це той політичний фокус, який показує, куди рухається 
Америка. Але напрям руху політичної поверхні визначається глибинними течія
ми, прагненнями уолл-стрітівських фінансистів, каліфорнійських, техаських та 
чікагських промисловців, військово-промислового комплексу, реакційною проф
спілковою верхівкою АФТ-КПП, фракціями демократичної та республіканської 
партій, лоббі, насамперед сіоністським, місцевими політичними угрупованнями 
тощо‘1 певною мірою громадською думкою,, з якою можновладці змушені рахува
тись, виходячи з суспільних, політичних та ідеологічних міркувань, намагаючись 
запобігти переходові трудящих від економічної до політичної боротьби. Амери
канська політика — це своєрідний привідний пас, що поєднує такі прагнення 
й наміри з діями Вашінгтона.

♦ * *

В Америці всім — у тому числі й самим політикам — дозволено глузувати 
з політики та політиків, переважно доброзичливо, але часом досить-таки злісно.

Є така приповідка. Якось лікар, будівельник та політик посперечались, який 
фах найдавніший. «За біблією бог зробив жінку з Адамового ребра, тобто здійс
нив медичну операцію. Отже, мій фах найдавніший», — мовив лікар. «Так воно 
так, але спершу господь створив світ із хаосу, проявивши себе зодчим»,— 
заперечив будівельник. «Стривайте, добродії, — втрутився політик. — А хто, на 
вашу думку, створив хаос?»

Якщо виникла б потреба сформулювати «закони» та «принципи» американ
ської політики на зразок відомих Паркінсонових «законів» бюрократії чи Піте- 
рових «принципів», то я б поклав наріжним каменем «закон» дотримання пра
вил гри. А як же корупція, підступи та хабарництво? Вони, власне, є невід’ємною 
складовою американської політики. Ясна річ, правила гри дещо змінюються. 
Президентові Кеннеді минулись його донжуанові пригоди. Після гучних сканда
лів останніх років вимоги до «моральної стійкості» політиків та урядовців підви
щились — але чи надовго? Втім, дотримуватись правил гри — це насамперед 
виявляти словом і ділом свою відданість американській «демократії», «вільно
му підприємництву», «американському способові життя», не зазіхати на підвали
ни суспільно-політичного ладу США: адже неабияку роль у жорсткому покаранні 
Ніксона за «уотергейтську справу» відіграло те. що він у своїх нападах на полі
тичних суперників у демократичній партії, конгресі та пресі вийшов за рамки 
дозволеного в американській політиці.

Дотримання правил гри — це стала величина американської політики. Далі 
починається той «хаос», про який Ішлося у приповідці, та стихійна гра сил. уо
собленням якої є вибори.

Найпоширеніший вид спорту в США — це не бейсбол, і найпоширеніше 
«шоу» — не телевізійне вар'єте, а політика, насамперед вибори. Звичайним 
американцям тут відведено роль глядачів, а по-справжньому беруть участь у цьому 
дійстві політики, урядовці 1 ті. що впливають на них з-поза лаштунків. «Я на
решті збагнув, що таке політика, — казав під час виборчої кампанії 1976 року 
один із основних претендентів на президентську посаду правий республіканець 
Рональд Рейган. — Це—як шоу. Ви відкриваєте його захоплюючим видовиськом 
1 вивершуєте на ноті «крещендо».
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Своєрідність американської політики багато в чому завдячує вельми ори* 
гінальному характерові двох провідних партій — демократичної та республікам 
ської. Американська двопартійна система є водночас... однопартійною та безпар
тійною. :

Двопартійність насамперед полягає в тому, що до державного керма підпус* 
каються лише висуванці демократів і республіканців. Кожна з цих партій мав 
дещо відмінні політичні уподобання: демократи більш схильні до поміркова
но-ліберального, буржуазно-реформістського курсу, до ширшого використан
ня федерального уряду, а республіканці переважно поділяють поміркова
но-консервативне кредо, необмежене... вільне підприємництво. Відповідно де
мократи шукають підтримки профспілок, інтелігенції, менш заможних про
шарків населення, а республіканці — великих 1 дрібних ділків, фермерів, 
консервативно настроєної частини виборців. Великий бізнес вільніше себе почу
ває в компанії з республіканцями, але не гребує і демократами. Перефразову
ючи відомий вислів, можна сказати, що для фінансових дідичів «політична влада 
не пахне». Уособленням такого ставлення є родина Рокфеллерів. Нельсон Рок
феллер — колишній віце-президент, один із провідних діячів республіканської 
партії, а йою брат Девід — впливовий демократ, батько «тристоронньої комі
сії», з якої вийшла трохи не половина теперішньої адміністрації аж до прези
дента включно.

Такий політичний опортунізм не є чимось винятковим: адже в обох партіях 
мирно співіснують консерватори, помірковані центристи й ліберали, хоча питома 
вага кожного з цих угруповань у партіях відмінна. Так, скажімо, консерватори- 
демократи не лише відчувають спорідненість з республіканцями консервативного 
гатунку більш, ніж з лібералами — колегами по партії, а й голосують відповідно 
у конгресі. Двопартійну систему можна назвати однопартійною в тому розумін
ні, що демократи і республіканці певною мірою скидаються на одну партію з 
трьома крилами — консервативним, помірковано-центристським та ліберальним.

Втім, часто-густо і різниця між консерваторами і лібералами в обох партіях 
досить невиразна, значно менш чітка, ніж, скажімо, між консерваторами й лей
бористами в Англії, чи ХДС—ХСС та соціал-демократами в ФРН. Критерії роз
пізнання американських консерваторів і лібералів теж вельми оригінальні. На
магаючись збагнути абетку американської політики, я запитав якось у працівни
ка корпорації «Хестерн електрік», у чому ж все-таки різниця між консерватора
ми та лібералами. «Скажімо так. Зараз постала проблема, як примусити паса
жирів автомашин прив'язуватись до сидіння пасами. Ліберал вважає, що треба 
зобов’язати водіїв шляхом ухвалення відповідного закону. А консерватор напо
лягає, щоб кожен сам вирішував, чи йому вдаватися до пасів чи ні», — пояснив 
мій співрозмовник, до того ж без Іронії, йшлося про те, що консерватори наго
лошують на «вільному підприємництві», «свободі особи», обмеженні повноважень 
федерального та місцевих урядів, а ліберали обстоюють втручання держави за
для вирішення суспільних та економічних проблем. Тим-то можна було спостері
гати дуже оригінальне видовисько: президент Форд, поміркований консерватор, 
лає на всі заставки незграбність та неефективність вашінгтонської бюрократії, 
яку сам очолює. Хоча, здавалось би, кого ж винуватити, як не себе?

Часом виникають важливі проблеми, ставлення до яких чітко розмежовуй 
лібералів і консерваторів, як, приміром, «новий курс» Ф. Рузвельта, расова се
грегація або агресія США у В’єтнамі. Але зникають ці питання, 1 знову амери
канські політики перетворюються на щось аморфне, консервативно-ліберальне. 
До того ж більшість з політиків так часто змінюють свої погляди, дотримуючись 
то ліберальної точки зору, то консервативної, що годі їх зрозуміти.

В американській політиці діє своєрідний закон тяжіння до поміркованого 
центру. Напередодні виборчої кампанії 1976 року я поцікавився в одного досить 
впливового консерватора щодо можливості утворення Р. Рейганом чи Дж. Уолле
сом третьої великої партії — консервативної. «Ні. Ми проти утворення третьої 
партії, — одказав він. — Ми проти ідеологізацій партій. Якщо заснувати консер
вативну партію, то виникне й яскраво виражена ліберальна партія. Інакше кажу
чи, станеться поляризація впливових політичних сил у країні. Кому це потріб
но?» Тому-то кандидати в президенти, що дотримуються досить послідовно яко
гось кредо, як-от консерватор Баррі Голдуотер в 1964 році та ліберал Джордж 
Макговерн в 1972 році, мають мізерні шанси на обрання. Натомість претенденти 
з чітко окресленим ставленням до окремих важливих питань часом відіграють 
велику роль у виборчих кампаніях, а зрештою — й у визначенні курсу країни. 
Так, наприклад, маловідомий сенатор ліберал Ю. Маккарті, виступив з нищівною 
критикою війни у В’єтнамі 1 примусив президента Джонсона відмовитись від бо
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ротьби за другий президентський термін. Консерватор Рейган відіграв неабияку 
шкідливу роль у розгортанні антирадянської істерії під час виборчої кампанії 
1976 року, але про це далі.

Але якщо демократична і республіканська партії не є спілками однодумців 
з більш-менш послідовною політичною платформою та світоглядом, то що ж це 
таке? Насамперед машини для збирання голосів. Провідні буржуазні партії в 
США було засновано як спілки претендентів на виборні посади, що допомагала 
одне одному, зокрема, вихваляючи своїх союзників та ганячи їх суперників. Пар
тійні платформи (саме платформи, не програми) виникли як додаток. Під час 
виборів американці кривляться. «Партійна платформа? То дурниця! Минуть ви
бори — і по всьому...» Правду-таки кажуть.

Отже, двопартійну систему можна назвати також 1 безпартійною в розумінні 
організаційно-ідеологічної аморфності демократів 1 республіканців. Членами цих 
партій вважають будь-кого, хто зареєстрував себе. Ніяких обов'язків — сплати 
членських внесків, участі в політичній діяльності партії, навіть голосувати за 
кандидата своєї* партії — члени партій не зобов'язані. Часто демократи голосу
ють за кандидатів-республіканців і навпаки.

Підсобна роль партій зумовлює велике значення особистих якостей політи
ків, бо коли в буржуазних парламентарних республіках виборці, як правило, го
лосують насамперед за партії, а потім за осіб, то в США справа стоїть інакше. 
В Америці існує такий термін «виборноздатність», тобто спроможність бути об
раним, без якої політик не існує. Для американських політиків вибори — це 1 
благодать 1 кара, початок 1 кінець їхньої кар'єри. Отже, наріжний камінь «плат
форми» політика — бути обраним у будь-який спосіб, будь-якою ціною — з до
помогою грошей, політичних підступів, залаштункових оборудок, биття в груди, 
обіцянок, наклепів на адресу своїх суперників. Часом у нагоді стають також 
1 здоровий глузд та справжній політичний хист, як президентові Ф. Рузвельту, 
але це трапляється не часто. Вихована «суспільством споживачів» та «масовою 
культурою» звичка обивателя до всього пережованого, включаючи 1 спрощене 
вирішення складних проблем, часто-густо надає переваги тим, хто оперує дема
гогічними гаслами на зразок «радянської загрози». На нижчі посади часто оби
рають кандидатів, у яких за душею взагалі одне гучне гасло на зразок «Аборт 
— це вбивство». Величезну роль відіграє так званий «імедж» кандидата, тобто 
той образ самого себе, репутація, які він зумів створити в уяві виборців, корис
туючись засобами реклами. «Імедж» залежить не тільки від політичних здібнос
тей. платформи й досвіду політика, а й його спритності та хисту до переконуван
ня виборців у привабливості банальних речей. Коротше кажучи, «імедж» може 
бути вельми далеким від справжнього обличчя політика. Але коли цей розрив ви
пливає на поверхню, то політикові непереливки.

Дуже охоче кандидати роздають обіцянки, а також виливають помиї на сво
їх суперників: адже це й дохідливіше обивателю, й легше, ніж пояснення вельми 
туманних платформ 1 ще туманніших шляхів здійснення обіцянок. Можливо, че
рез велику роль «закону» в багатьох сферах суспільного життя Америки політич
ні двобої вельми скидаються на суд, де політик виступає як прокурор відносно 
свого суперника 1 водночас як власний адвокат, котрий захищає «доброчесність» 
своєї позиції, не звертаючи уваги на цілісність аргументації, без будь-якого соро
му перекручуючи погляди суперника — коротше, доводячи справу до нісенітниці.

Оскільки найвища виборна посада в США — це президент, в політичному 
житті Америки існує своєрідний чотирирічний цикл. Перший рік по виборах но
вий президент нагадує першокурсника, якому після тривалої «облоги» інститут
ської брами бракує снаги вчитись на по£ну силу. Другий рік вважається най
сприятливішим для того, щоб господар Білого дому чимось уславив себе перед 
Америкою 1 світом. Третій рік президент діє, дедалі пильніше озираючись на 
майбутні вибори, а четвертий рік його вже цілком поглинає передвиборча лихо
манка. В ідеалі вважається, що по-справжньому голова виконавчої влади може 
виявити свою державну мудрість протягом другого терміну, коли йому немає по
треби думати про наступні вибори (після Ф. Рузвельта президентську посаду об
межено двома термінами). Але після Д. Ейзенхауера, цебто з 1960 року, жодно
му президентові не пощастило завершити другий термін. Кеннеді було вбито. 
Джонсон змушений був відмовитись від висунення своєї кандидатури на другий 
строк, Ніксона з ганьбою було усунено з посади президента, а Форд зазнав по
разки на виборах. Президентство стає одним із найнебезпечніших фахів 
в Америці! Частково слабкість президента пояснюється тим, що на відміну від
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парламентарних буржуазних республік голова виконавчої влади в США не мав 
справжньої підтримки своєї партії 1 спирається насамперед на свій власний по
літичний капітал та зв'язки (це ще один вияв «безпартійності» двопартійної сис
теми).

Пошук президентом та Іншими обраними діячами політичних союзників — 
сприятливий грунт для постійного тиску на нього фінансових та промислових 
магнатів, військово-промислового комплексу, політичних фракцій на зразок пра
вих консерваторів, лоббістів тощо. В політичному гендлярстві застосовуються 
обіцянки, погрози, гроші 1 особливо — торгівля голосами виборців. Під час ви
борів тиск, торги 1 хитання політиків досягають часом рівня шизофренії (щоправ
да, американці звикли до цього).

Чималий вплив на політичну метушню мають засоби масової Інформації, 
що є дійовим знаряддям тиску на політиків з боку власників преси та прошарків, 
на які вони орієнтуються. Часто-густо американська преса з П нахилом до дра
матизації подій та новин, до сенсацій 1 спрощеності не тільки тенденційно Ін
формує, а й нагнітає атмосферу.

Примхи внутріполітичної стихії, з яких зараз особливо вдало користуються 
праві сили, впливають у США на зовнішньополітичний курс сильніше, ніж 
будь-де на Заході. Це яскраво видно на прикладі американо-радянських стосун
ків, коли найважливіші питання сучасності — проблеми війни та миру, обмежен
ня гонки озброєнь — стають у США предметом «внутріполітичного футболу».

Мабуть, крім чисто політичних чинників, є така річ, як психологія прийнят
тя зовнішньополітичних рішень, що залежить не лише від суспільно-політичного 
ладу країни, а й від П минулого та національного характеру. Брак Історичного, 
політичного й дипломатичного досвіду Інколи заважає США поставити вищі 
національні Інтереси країни понад дріб'язкові прагнення та примхи окремих угру
повань.

На долю Америки випало мало серйозних випробувань, коли на кін постав
лено долю країни 1 коли виявляється справжній характер нації, її  моральний 
потенціал. Останню війну на території США вела Англія 1812 року. Навіть 
громадянська війна в США — не йде в порівняння з тими катаклізмами, мо
рем лиха 1 крові, яких зазнали народи Європи 1 Азії під час двох світових воєн. 
Більше того, не лише для ділків, а й для більшості американців, за винятком 
кількох мільйонів військових та їх родин, обидві війни асоціюються передусім з 
економічним бумом. Нестатки під час війни для них обмежувались картками на... 
шоколад та бензин.

Американському обивателеві — а багато політиків не підіймаються вище 
їхнього рівня — властиві певна провінційність і байдужість до решти світу. Для 
нього світ — це Америка 1 її штати. Подорожуючи по США, я часто-густо в роз
мовах з американцями відчував, що цікавлю їх насамперед як нью-йоркчанин, 
хоча 1 тимчасовий. Американці чимало подорожують по світу, але переважна 
більшість робить це без справжньої допитливості, без бажання збагнути суть 
Іншої країни, з провінційним апломбом: мовляв, Америка — це «взірець усього 
можливого на землі» 1 решті світу лишається тільки рівнятись на неї. Чимало 
обивателів щиро вірять у таку нісенітницю, але це не втішає, а засмучує. Аме
риканська пропаганда старанно прищеплює обивателеві схильність до непрохано
го «облагодіювання» Інших: досить згадати втручання у внутрішні справи зару
біжних країн під приводом демагогічної кампанії Вашінгтона на «захист прав 
людини». З  Іншого боку, американський обиватель відчуває певний комплекс 
неповноцінності по відношенню до європейських країн з їхньою багатою Історією, 
традиціями, мистецтвом.

Певна провінційність Америки в міжнародних справах значною мірою пояс
нюється тим, що тривалий час США були на периферії головних світових подій. 
Це започаткувало зовнішньополітичний курс США, який назвали «Ізоляціоніз
мом» 1 який полягав у тому, що США віддавали перевагу «міжамериканським 
справам», цебто загарбанню земель на американському континенті 1 пограбу
ванню своїх сусідів. Пізніше, коли США стало свого континенту замало 1 напри
кінці минулого століття вони одібрали в Іспанії Філіппіни, було вироблено зов
нішньополітичний курс, який одержав назву «глобалізму» або «інтервенціоніз- 
му». Але й надалі — аж до кінця другої світової війни в США точилась бо
ротьба між прихильниками цих двох головних напрямів.

Великі амбіції, запаморочення від легкого сходження на щабель «супер
держави» 1 лідера несоціалістичного світу та незначний історичний досвід — 
такою вийшла Америка з другої світової війни.
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В музеї Гаррі Трумена в штаті Міссурі є його невеличка бронзова статует
ка. Трумен стоїть на п’єдесталі, де викарбувано слова горезвісного березневого 
послання президента конгресові 1947 року, що офіційно проголосило початок 
«холодної війни». Гачкуватий ніс, одна нога наперед, кулаки стиснуто, підборід
дя випнуто. Вся його постава наче промовляє: «Я вам покажу, де козам роги ви
правляють!» Неподалік скромний стенд, присвячений атомному бомбардуванню 
Хіросіми за наказом Трумена: карта міста з повітря, де зазначено епіцентр вибу
ху, повідомлення сухою військовою мовою про наслідки бомбардування. А в па
м'яті зринає бачене в Хіросімі та Нагасакі: тіні спалених живцем людей, що 
залишились на камені, деформований мозок пізніше народжених дітей, фотогра
фія міста, зруйнованого вщент. З музеїв міст — жертв атомної бомби я виходив 
з однією думкою: «Такого не прощають».

В книжці «Напередодні судного дня» американський публіцист С. Ленс пи
ше. що, одержавши звістку про бомбардування Хіросіми, Трумен вигукнув: «Це 
найкраща річ у світі!» «Трумену та більшості з його оточення здавалось, що 
країна, яка має монополію на атомну зброю або навіть перевагу першовідкрива
ча, здобула на багато років засіб нав’язування своєї волі світові, — зазначає 
Ленс. — «Велика бомба» розглядалась виключно як засіб досягнення військової 
та дипломатичної перемоги США, і тому здавалось, що їм призначено панувати 
у другій половині XX сторіччя 1, можливо, в XXI сторіччі, як Великобританія 
владарювала у ХІХ-ому».

■ Історія спростувала розрахунки американського Імперіалізму на його світо
ве владарювання. Але загалом перші повоєнні роки складаються для панівних кіл 
Америки досить сприятливо. Крім переваги в ядерній зброї та засобах її достав
ки, США мали змогу нав’язувати свою волю знесиленим війною західноєвропей
ським та японським суперникам. В Ідеологічному плані була сумнівна «ясність», 
що грунтувалась на оскаженілому антикомунізмі. Певній внутрішній стабільності 
доби двох строків президента Бйзенхауера сприяло те, що Америка на рубежі 
50-х років вступила в стадію «суспільства споживачів» з відносно забезпеченим 
матеріальним добробутом.

Громом серед ясного неба став для Сполучених Штатів запуск першого ра
дянського супутника та міжконтинентальних ракет. Відтоді вони втратили свою 
географічну недосяжність, провалились розрахунки на те, що ядерна війна по
минула б американський континент. Претензіям США на світове панування ста
ли на заваді також розгортання національно-визвольного руху та зміцнення захід
ноєвропейських і японських суперників. Водночас загострились внутрішні супе
речності, що виявились у рухові за громадянські права негрів 1 бунтах «дітей-кві- 
тів» проти цінностей «суспільства споживачів». Кризу зовнішньої та внутрішньої 
політики СІЛА можна визначити одним словом — В'єтнам. Брудна війна у В’єт
намі не тільки виявила збанкрутування претензій Вашінгтона на встановлення 
його порядків у світі, але й загострила морально-політичну кризу США, призвела 
до розколу країни, до втрати довіри американців до адміністрації та її спроб 
виправдовувати свої авантюри та прорахунки «інтересами національної безпеки».

В другій половині 60-х років центр ваги американської політики — і зов
нішньої, і внутрішньої — почав зсуватись ліворуч. Тверезі сили дійшли виснов
ку про марність намагань досягти воєнної переваги над Радянським Союзом з 
допомогою гонки озброєнь та взаємовигідність визнання воєнного паритету 1 
спільних пошуків шляхів зменшення загрози ракетно-ядерної катастрофи, обме
ження гонки стратегічних озброєнь та поліпшення американо-радянських сто
сунків. Здоровий глузд взяв гору, але шовіністичні сили та військово-промисло
вий комплекс не примирилися з політикою розрядки, покладаючи надії на го
нитву за фата-морганою воєнної переваги.

Поглиблення внутрішньої морально-політичної кризи Америки тривало. 
Спроба встановити за дорученням Білого дому апаратуру підслуховування в 
штаб-квартирі демократичної партії в готелі «Уотергейт» під час виборчої кам
панії 1972 року 1 намагання Ніксона приховати свою причетність до цієї ганеб
ної справи стали уособленням сваволі 1 порушенням законів тими, хто найгучніше 
галасував про «закон і порядок». Викриття зловживання владою Білим домом, 
ФБР та ЦРУ показали, що загроза фашизації Америки походить не стільки від 
відкритих нацистських та куклукскланівських угруповань, скільки від оскажені
лої реакції всередині державного апарату США. Широка строката коаліція по
літичних суперників Ніксона та прогресивних сил вперше в історії країни зму
сила президента піти у відставку.

ЄВГЕН РОСЕНКО. Як робиться американська політика 185



Конгрес скориставсь із послаблення президентської влади, щоб перейти в 
контрнаступ проти Білого дому, який вів тривалий —ще з часів Ф. Рузвельта — 
штурм прерогатив конгресу. Капіталові, зокрема, вдалось обмежити повнова
ження президента в справі оголошення війни та відрядження американських 
військ для закордонних каральних «експедицій».

В цю важку добу президентом став Дж. Форд. Його політичні проблеми — 
тягар «уотергейтської справи» та помилування Ніксона, посилення конгресу, 
слабкість необраного президента — ускладнювались економічною депресією. Та й 
репутація у Форда була не блискуча: мовляв, з неба зірок не хапає, ще Джонсон 
кепкував з нього: «Джеррі нездатен водночас жувати гумку й думати». Треба 
віддати належне Фордові: він більш-менш вгамував пристрасті 1 з допомогою 
Кіссінджера зробив подальші кроки в поглибленні розрядки, зокрема підписав 
Владивостокську угоду та Декларацію загальноєвропейської наради в Хельсінкі. 
Але противники розрядки вже перейшли в контрнаступ, нав’язавши конгресові 
наприкінці 1974 року поправки Джексона та Стівенсона щодо дискримінації 
СРСР в торгівлі. Консерватори також намагалися скористатись з того, що в умо
вах економічної кризи центр ваги американської політики в другій половині 
70-х років переміщається праворуч.

На цьому тлі розгорталась передвиборна кампанія 1976 року, суперечливий 
хід якої має помітний вплив на політику США аж дотепер. її динаміку я спро
бую показати з допомогою нотаток, зроблених по гарячих слідах визначних епі
зодів американської політичної дійсності.

Листопад 1975 рову. Крнворд. штат Нью-Гемпшір. Передвиборна кампанія 
вже розпочалась. За традицією перший тур первинних виборів відбудеться тут, 
в штаті Нью-Гемпшір. Первинні вибори, на яких демократи 1 республіканці на
різно обирають своїх кандидатів у президенти, не лише дають переможцям го
лоси на з'їзді партії, що визначають кандидата в президенти, але й стають по
казником їх «виборноздатності».

Місцеві політики та оглядачі не беруться навіть передбачати, хто з десят
ка претендентів-демократів переможе. Про Картера кажуть, що він здібний 
організатор і за своїми поглядами поміркований консерватор. Серед республі
канців рейганісти відверто звіряються в своїх намірах спекулювати на гаслі «ра
дянської загрози», а прибічники Форда скаржаться на погану організацію пре
зидентом підготовки до виборів.

Березень 1976 року. Нью-Йорк. Минуло кілька турів первинних виборів: 
серед демократів переможцями вийшли Картер 1 Джексон, у республіканців 
розгорнулась запекла боротьба між Фордом та Рейганом. У гонитві за голосами 
виборців Картер і Джексон приєднуються до традиційного параду в Нью-Йорку 
в день святого Патріка. Картер ще маловідомий претендент. Теперішній президент 
і загальна ситуація в передвиборній кампанії тоді вимальовувались так:

Картер долає перешкоди кавалерійським наскоком і скрізь йому щастить: 
як офіцеру підводного човна, як власнику арахісової ферми 1 як губернатору 
Джорджії. Блакитні очі, сивувате пасмо, посмішка, якій можуть позаздрити чи
мало кіноакторів, і водночас якась благовидність надають йому схожості з про
повідником Біллі Гремом. Ця схожість не лише зовнішня. Картер у своїх про
мовах наголошує на тому, що вважається в Америці «традиційними цінностями 
життя» — сім’ї, «патріотизмі», релігії, любові. Він поводить себе просто: «Звіть 
мене Джіммі». Але за зовнішньою простотою криються прекрасні організаційні 
здібності, добре розвинене політичне чуття.

Американців насамперед турбує, як упоратися із зростанням цін та подат
ків, як зберегти роботу. Серед претендентів залишились ті, що якоюсь мірою 
зуміли вселити виборцям довіру до своїх рецептів — справжніх чи вигаданих — 
розв’язання економічних проблем Америки. Картер виступає з близькою до рес
публіканців платформою збалансування федерального бюджету за рахунок ско
рочення витрат на суспільні заходи.

Закономірний вияв морально-політичної кризи США — це розчарування в 
Політичних інститутах, відчуження від Вашінгтона, апатія. Картер та Рейган 
приєднались до Уоллеса, що рекламує свою «незаплямованість» стосунками з 
Ващінгтоном. «Я ніколи не брехатиму вам»,— такий лейтмотив звернення Кар
тера до виборців.

У Рейгана немає істотних розбіжностей з Фордом у внутрішній політиці, 
тому він наголошує на критиці реалістичних аспектів політики Форда щодо
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QPCP. Рейган Скористався з  того, що <низка зовнішньополітичних невдач США 
викликала у частини виборців, особливо правих республіканців, гострий напад 
шовінізму. Звернення до почуттів зачепленого самолюбства, квасного патріотиз
му, звичайнісіньке залякування справили враження на консерваторів. Ясна річ, 
Рейган шукає причину зовнішньополітичних глухих кутів С11ЇА не у вашінгтон- 
ській політиці <3 позиції сили», а, навпаки, наголошуючи на вигаданому «бра
кові твердості» в стосунках з СРСР. Він малює апокаліптичні картини «падіння» 
Заходу «в яму, викопану розрядкою».

Хоча галас, зчинений довкола розрядки, має штучний характер, політична 
спокуса та тиск з боку Рейгана спричинилися до того, що в промовах Форда за
бриніли рейганівські нотки. Загроза антирадянської демагогії не лише в цьому. 
Процес вироблення глобальної концепції США в умовах нового співвідношення 
сил ще не вивершено, його допрацюванням займеться наступна адміністрація, 
1 залишкові явища психозу й шизофренії передвиборної кампанії можуть нега
тивно вплинути на цей процес.

Але загалом передвиборна кампанія засвідчила, що відкриті нападки на роз
рядку є досить жалюгідною підмогою претендентам. Картер, що чутливо реагує 
на настрої виборців, поквапився відмежуватись від «яструбів» і заявити про 
підтримку розрядки.

Липень 1976 року, Нью-Йорк, з ’їзд демократичної партії. Переконлива пе
ремога Картера на первинних виборах зробила з’їзд формальністю, шоу з пра
порами, промовами тощо. Знову звертаюся до записника:

Сиплючи компліментами на адресу власної політичної системи, американ
ська преса проголошує «феноменом» зліт Картера — «людини з глухого закут
ка». Зовні воно так, але насправді його успіх цілком закономірний. На тлі гост
рої кризи політичних інститутів країни та економічних проблем Картер роз
глядає свою непричетність до Вашінгтона не як недолік, а як перевагу. Основ
ним пунктом своєї платформи він зробив гасло «походу супроти Вашінгтона». 
йдеться не тільки 1 не стільки про критику конкретних аспектів політики Ва
шінгтона. В цьому відношенні пропозиції Картера мають розпливчастий супереч
ливий характер, не кажучи вже про те, що він не висуває альтернативи полі
тиці Вашінгтона. Виборців переконують, ніби подолати кризу довіри та розв’я
зати проблеми можна шляхом «морального лідерства».

Під час з ’їзду демократичної партії в штаб-квартирі Картера — готелі «Аме- 
рікана» — відбулась прес-конференція, на якій я вперше зблизька побачив май
бутнього президента, коли він оголошував У. Мондейла кандидатом у віце-пре
зиденти. Я впізнав знайому з телепередач та фото посмішку Картера, але по
мітив і те, чого не показували засоби масової інформації, а саме: Картера без 
посмішки. Мене вразив металевий холодний відблиск його блідо-блакитних очей, 
його напружений погляд.

Серпень 1976 року. Канзас-сіті, з ’їзд республіканської партії. Десь близько 
другої години ночі я повертався з палацу «Кемпєр арена», де щойно було ви
сунуто кандидата в президенти від республіканської партії. Центр цього тихого 
провінційного містечка, певно, вперше в такий пізній час світився вогнями, на 
вулицях стояли делегати, обговорюючи наслідки з ’їзду.

Форд переміг, але якось мляво. Майже годину на з’їзді тривала демонстра
ція рейганістів: галас, плакати «Хочемо Рейгана]», тисячоджмелеве дзижчання: 
прибічники Рейгана дмухали в «казу» — інструмент, схожий на музичні інстру
менти ескімосів. Запам’ятався виступ сенатора Джессі Хелмса, ультраконсерва
тора, що править за своєрідний «місток» між відвертими нацистами і куклукс
кланівцями та респектабельними консерваторами. Зовні він мало схожий на біс
нуватого фюрера: кругленька рожева пика, чорні дужки окулярів. Але це було 
ораторське «лицедійство» на кшталт фюрерового. Хелмс оскаженіло вигукував 
антирадянські гасла, які відлунювали ревом залу.

Знайомі американські кореспонденти поблажливо пояснювали: це, мовляв, 
І є «демократія в дії», адже зрештою рейганісти зазнають поразки. Так-то воно 
так, але праві зуміли проштовхнути чимало своїх гасел 1, зокрема, резолюцію про 
«моральність» зовнішньої політики США.

Жовтень 1976 року. Тижнів за два до президентських виборів я відвідав 
заступника головного редактора «Тайма» М. Гарта. В цю мить я особливо від
чув, як усі втомились від виборів. Під час попереднього опиту виборців Форд зро
бив неможливе: він майже подолав розрив у 20 процентів між ним та Картером у 
підтримці виборців. Алейне лише ускладнило справу. Гарт показав на ^грубезну 
книгу опитів виборців 1-розвір, руками: бозна. хто переможе...
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Другого листопада 1976 року. Вирішальний день. Виборці сіпали за держа
ки виборчих автоматів ще зранку, але справжнє шоу виборців розпочалось десь о 
восьмій годині вечора, коли провідні телевізійні програми почали повідомляти 
і аналізувати наслідки голосування, що поступово надходили до студій. Разом з 
безперервною комерційною рекламою востаннє показали і рекламні стрічки кан
дидатів. Коли через півтора року я слухав записану тоді плівку телепередач 
про вибори, зокрема промову Форда, то мене знову вразили його слова на адре
су Картера: «Довіра — це не жонглювання словами, які кожна аудиторія може 
тлумачити так, як вона хоче. Довіра — це коли ясно, просто говориш те, що 
дійсно маєш на думці».

Споглядання виборів захоплює. Почуваєш себе болільником на футболь
ному матчі. «Гра» така: є 537 виборщиків, яких обирають по всіх штатах. Щоб 
стати президентом, досить набрати 270 голосів. Лідерство одразу захоплює Кар
тер: він з Півдня, отже, весь Південь голосує за нього. Північ вагається. Захід 
підтримує Форда, але, як кажуть оглядачі, там «великі гарні штати, та в них 
мало голосів виборщиків». Десь після другої години ночі повідомляють, що пре
зидент Форд пішов спати, не чекаючи наслідків: 1 недарма, бо через півгодини — 
два телеграфні агентства та телестудії проголошують переможцем Картера.

Штаб-квартира Картера — готель в Атланті. З'являється новообраний пре
зидент. «Дякую вам! — губиться в гучних вітаннях його прибічників.— В цю 
мить, о четвертій годині ранку ви репрезентуєте мільйони людей, що воліють 
бачити свою країну знову єдиною... Америка — велика країна, але деякий час 
тому уряд розчарував нас... Ми знову зробимо нашу країну великою... Чи ви пи
шаєтесь Америкою?»

— Пишаємось,— лунко відгукується зал.
— І я теж. Я вірю, що буду хорошим президентом... Я вірю, що в на

ступні чотири роки ми... знову відчуємо, що уряд належить нам.
Шоу скінчилось. Час лягати спати.
Двадцяте січня 1977 року. Морозяний (за вашінгтонськими мірками) ранок. 

Церемонія інагурації, цебто вступу президента на свою посаду. Врочисті про
мови. позолота, прапори, гарматні залпи, президент іде по Пенсільванія-авеню — 
від Капітолію до Білого дому. Злива просторікувань щодо «нового духу» Аме
рики.

Цю церемонію я спостерігав по телебаченню в Нью-Йорку в невеличкому 
затишному кабінеті координатора «тристоронньої комісії» Джорджа Франкліна, 
що 1974 року разом із 3. Бжезінським залучив Картера до цієї комісії, яка віді
грала чималу роль в його сходженні до президентського крісла.

— Зрештою, що ж воно таке, «новий дух»? — запитав я Франкліна.
— Кожна людина розуміє це по-своєму, — відповів він. — Я гадаю, це 

надія на те, що можна розв'язати нагальні проблеми країни, насамперед еконо
мічні проблеми. «Новий дух» — це також відновлення довіри до уряду. Багато 
важить 1 належність Білого дому та більшості конгресу до демократичної партії. 
Форда як репрезентанта республіканської партії було паралізовано демократич
ною більшістю конгресу. «Новий дух» — це подолання кризи довіри американ
ців до уряду, до громадських інститутів, до бізнесу.

— Інакше кажучи, це відчуття, що після лихоліття — убивства Кеннеді, 
В'єтнаму...

— Уотергейту,— додає мій співрозмовник-демократ.
— ...з'явився просвіток у кінці тунелю?
— Так. Це потрібний країні настрій, що грунтується на довірі до теперіш

ньої адміністрації.
— А чи не здається чудною церемонія? — це вже Франклін цікавиться мо

їми враженнями про інагурацію.
— Церемонія як церемонія,— відповідаю я.— Але мене вразила картин

ність, з якою Картер демонстрував свої релігійні почуття. Я атеїст, однак га
даю, що будь-які почуття — це не привід до публічних вистав.

—* А як щодо промови Картера?
— Ясна річ, слова президента щодо необхідності обмеження гонки ядерних
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озброєнь знайдуть щирий відгук у радянської сторони. Проте насторожують ба
лачки щодо «прав людини». Що це таке?

Через тиждень-два з'ясувалось, що «права людини» — це демагогічна кам- 
нанія, націлена на втручання у внутрішні справи інших країн.

* * *
Минуло півтора року. Адміністрація опинилась на півдистанції до черго

вих президентських виборів 1980 року. Влітку 1978 року фактично вже роз
почалась нова передвиборна кампанія. Ініціативу знову захопили консерватори: 
свою кандидатуру в президенти офіційно висунув реакціонер рейганівського шти- 
бу конгресмен Філіп Крейн. Водночас американські політичні оглядачі розцінили 
публічну критику Едвардом Кеннеді програми Картера щодо страхування по здо
ров'ю як ознаку підспудної підготовки до виборів сенатора, що згідно з опитами 
населення має велику перевагу над теперішнім президентом.

Каталізатором раннього передвиборного бродіння в обох партіях стало різке 
падіння популярності Картера: як свідчать численні опити, діяльність президента 
схвалюють менш, ніж 40, а то й ЗО процентів американців. Про «новий дух» уже 
ніхто й не згадує. В пресі, в розмовах знову забриніла давня нота: Америка, 
мовляв, переживає «перехідну добу» невпевненості, кризи довіри до держав
них, суспільних і політичних установ країни.

Падіння популярності президента після виборів неминуче. Одна справа обі
цять, інша — здійснювати свої обіцянки. Але, здається, акції теперішньої адміні
страції впали нижче, ніж будь-коли.

Цю думку поділяли всі мої співрозмовники — в Нью-Йорку, Сан-Франціско. 
Лос-Анджелесі, Толідо, штат Огайо, і в інших місцях, які я відвідав під час по
дорожі по Америці влітку 1978 року.

— На жаль, це так,— сказав заступник головного редактора газети «Толі
до блейд» У. Дей. — Після Уотергейта виборці сподівались, що знайшли людей, 
здатних щось зробити, в новій адміністрації, яка обіцяла «нову мораль», обме
ження розбухлої вашінгтонської бюрократії 1 багато іншого. Але заходи Білого 
дому щодо подолання інфляції, розв’язання енергетичної та інших проблем ви
кликали лише розчарування.

— Адміністрація по суті нічого не зробила для розв'язання внутрішніх 
проблем, не виправдала надій тих. хто за неї голосував, — зауважив Броуер, 
негр, оглядач газети з суспільних питань.

— Замість ефективних заходів Білого дому ми маємо лиш балачки, — ска
зав працівник торгової палати Толідо Едвард Шулті.

— Додайте ще непослідовність та метушіння адміністрації,— докинув його 
колега Том Стендлі.

Коли запитуєш американців, що їх найдужче турбує, скрізь одна відповідь! 
«Ріст цін і податків». У Каліфорнію я приїхав невдовзі після того, як дві тре
тини виборців проголосували за так звану «поправку 13», що передбачала різке 
зниження податків на нерухоме майно. Це був стихійний бунт проти зростання 
податків 1 цін, з якого скористались консерватори.

Із розмов склалось ясне уявлення, що американців непокоять не просто 
окремі прорахунки Білого дому, а діяльність адміністрації в цілому.

— Та ж «поправка тринадцять» — це вияв пов'єтнамського. поуотергейт- 
ського комплексу, що спричинив кризу довіри до політиків, — зауважив молодий 
демократ із Сан-Франціско А. Лензен.— Протест виборців має економічне ко
ріння. Але це й недвозначне нагадування політикам, що криза довіри до них 
триває. Адже теперішня адміністрація прийшла до влади, скориставшись з ре
путації аутсайдера 1 спираючись на гасла поновлення довіри до уряду.

Вельми турбує виборців «якість керівництва». Складається враження, що 
адміністрація захлинулась проблемами, не може дати собі ради, в «команді» 
Білого дому панує розбрат.

Чимало американців розуміють, що країна переживає складний хворобли
вий процес пристосування до економічних реалій, що мають якісно новий харак
тер, до нового співвідношення сил у світі, до кризи економічних, торговельних 
та валютних стосунків Заходу та інших складних процесів, які вельми познача
ються на стані справ у США. І саме за таких умов адміністрація виявилась не
спроможною виробити більш-менш послідовний курс у внутрішній та зовнішній 
політиці, скотилась до кон'юнктурно-спазматичних дій з метою підвищення 
своєї популярності в країні. Канцлеру ФРН Г. Шмідту американська преса при
писує такий вислів: «Картер таки послідовний — він послідовно рухається зиг
загами».
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В галузі американо-радянських стосунків Білий дім тривалий час хитався 
між тверезими міркуваннями щодо необхідності підписання угоди про обмежен
ня стратегічних наступальних озброєнь та діями в дусі «холодної війни*, зокре
ма втручанням у внутрішні справи соціалістичних країн під приводом «захисту 
прав людини*. Але навесні-влітку 1978 року Білий дім у його хитаннях почало 
дедалі дужче заносити праворуч. Під прикриттям «радянської загрози» один за 
одним лунали провокаційні заклики Бжезінського до нацьковування Китаю на 
Радянський Союз, войовничі виступи Картера, оголошувалися нові дискримінацій
ні заходи в справі торгівлі з СРСР.

— Питання про «експансію» СРСР та Куби в Африці Білий дім роздмухує 
насамперед для того, щоб відвернути увагу американців від внутрішніх проб
лем, — сказав журналіст Броуер. — Щоб зробити Радянський Союз та Кубу коз
лами відпущення, великого розуму не треба. Але Білий дім не навів жодного пе
реконливого доказу «причетності» Куби до подій у заїрській провінції Шабі. І 
знову виникла підозра, чи можна довіряти адміністрації.

Чи можна зверненням до шовіністичних інстинктів та антикомуністичних 
упереджень, що десятиріччями втовкмачувались американцям, підвищити попу
лярність Білого дому?

— Хіба що на якийсь нетривалий час,— відповідає Р. Хеггі, президент 
Ради із світових проблем Сан-Франціско. — Але, врешті-решт, ефект буде зворот
ним. Більшість американців скептично ставиться до адміністрації, вони не мають 
певності відносно дійсної позиції Білого дому з того чи іншого питання. Адже 
вашіигтонська риторика погіршує атмосферу для успішного завершення пере
говорів про обмеження стратегічних наступальних озброєнь.

Нині, вперше за тривалий час, американці називають зовнішню політику 
третьою, після інфляції і безробіття, серед найбільш наболілих проблем. Із уст 
людей, які аж ніяк не належать до консерваторів, можна почути думки, що рік 
тому вважалися крамольними.

— Нещодавно я гортав книжку Ніксона. Ясна річ, внутрішню політику він 
пустив самопливом. Але на відміну від теперішньої адміністрації він умів улад
нувати зовнішньополітичні справи, — сказав У. Дей із «Толідо блейд*. — Без
умовно, ми розуміємо, що можливості президента обмежені. Чи багато зробив 
Кеннеді? Ні, ясна річ. Але він зумів вселити почуття гордості за країну, пере
конати, що ми спроможні розв’язати свої проблеми 1 щось таки робимо в цьому 
напрямку. Потім це почуття було втрачене. Ми сподівалися, що теперішня ад
міністрація здатна поновити його. Дарма...

У липні 1978 року в містечку Хайден, штат Кентуккі, відбувся перший 
після відставки публічний «вихід у світ» Ніксона — з промовами, салютом, на
товпами прихильників і роззяв. Містечко консервативне, республіканське, і його 
почуття до батька ганебної «уотергейтської справи» поділяє аж ніяк не вся Аме
рика. Але це був ще один вияв розчарування, непевності, кризи довіри до те
перішньої адміністрації.

Америка на роздоріжжі. Як і раніш, перед нею стоїть питання: чи тверезо 
вважити своє теперішнє становище в світі і зробити відповідні висновки, чи пли
сти за течією внутрішньополітичної стихії, жити вчорашнім днем.

Нью-Йорк.
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У иестихаючій ідеологічній війні, яку веде проти нашої країни, проти світу соціа
лізму імперіалізм, останнім часом відчутно посилилися атаки на церковно-релігій
ному фронті. Ці атаки, розпочаті відразу ж після Великої Жовтневої соціалістичної 
революції, власне, ніколи не припинялись. Але в наші дні вони набули характеру 
масованого наступу, що пов'язано насамперед з поглибленням загальної кризи капі
талізму і значним поширенням у всьому світі Ідей наукового соціалізму. Заступ
ники І пропагандисти буржуазного способу життя силкуються переконати широкі маси 
віруючих у так званому «вільному світі», що лише капіталізм захищає «найвищі ду
ховні цінності» релігії, церкви і християнської цивілізації взагалі, і водночас роб
лять спроби захопити під свій вплив душі і серця віруючих людей в Радянському 
Союзі. На відміну від попередніх подібних кампаній, які здійснювали переважно 
зарубіжні релігійно-церковні центри та організації, нині пущено в хід весь механізм 
буржуазної пропаганди. Особливої уваги заслуговують спеціальні «дослідницькі» цент
ри, створені в різних капіталістичних країнах для того, щоб поставляти засобам мас- 
медіа «об’єктивну інформацію» про «переслідування» релігії І церкви, священнослужи
телів І віруючих у нашій країні, «потоптання» прав людини в питаннях релігії, а також 
«обгрунтування» того факту, ніби атеїзм є державною політикою в СРСР і тому по
дібне. З певністю можна сказати, що ці установи мають на меті не захист релігії 
І церкви, а посилення боротьби проти соціалізму І комунізму. Придивімося до різно
бічної діяльності «дослідників» пильніше.

Восени минулого року якийсь Майкл Бурдо, репрезентант Кенстоиського «дос
лідницького» центру, про який мова піде далі, відвідав США і Канаду. Скрізь, де 
тільки можна, виступаючи з войовничими промовами-проповідями, отець Майкл Бур
до звинувачував Радянську владу у переслідуванні віруючих і духовенства, а також —  
дивовижна турбота про наш основний законі —  у «порушенні Конституції СРСР з 
питань релігії і церкви».

Не обтяжуючи себе аргументацією, велемовний «дослідник» посилався лише на 
два факти: «знищення Української автокефальної православної церкви» та кінець 
«української католицької церкви», тобто уніатів, яких, мовляв, Радянська влада на
сильно приєднала до руської православної церкви.

Оплакуючи загибель цих церков, о. Майкл Бурдо запопадливо вихваляв їх, як 
церкви «Історично національні», «ніколи не причетні до будь-якої політики», як такі, 
що завжди служили «вищим духовним цілям українського народу, задовольняючи 
Його релігійні потреби». Згодом виявилося, що о. Майкл Бурдо, який не раз наголо
шував, буцімто 1977 рік він присвятив вивченню питання про переслідування релігії 
й церкви на Радянській Україні, проводив свої «дослідження» не в СРСР серед вірую
чих І духовенства, а в зарубіжних націоналістичних кублах і в церковних громадах 
автокефального й уніатського охвістя.

Однак завідомо наклепницькі одкровення душпастиря набули розголосу в бага
тьох країнах Європи й Америки, І саме це змушує нас з документальною точністю 
відтворити перебіг тих досить вже давніх подій.

ЦЕРКОВНИЙ КАМУФЛЯЖ

Закон про автокефалію Української православної церкви видала першого січня 
1918 р. очолювана Вииничеиком І Петлюрою контрреволюційна Директорія. Про при
значення автокефальної церкви яскраво свідчать міркування, висловлені Вииничеиком 
під час розмови з галицьким націоналістом Цегельським 19 грудня 1918 р.

«...Православіе скасуємо,—  говорив Винниченко,—  це ж воно нас завело під царя 
східного, православного, то воно проводило обмосковлеиия України. ...Скличемо
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сииод спископів, архімандритів та представників мирян з України І порадимо їм 
прийняти унію... Ще й порозуміємося з Римом. А хто не згодний, нехай посміс... 
Заарештуємо яких два-три десятки заїлих старозаконників, збавимо парафії хліба, 
цього чи того, то решта присяде... Відгородимо Україну муром унії від Москви раз 
назавжди»

Сказано ясно І недвозначно. Розбити єдність братніх українського І російського 
народів і запродати Україну Ватіканові, використавши для цього церкву.

Проте не минуло і року після цієї бесіди, як Директорія була вигнана з Києва. 
Громадянська війна закінчилась, і на Україні назавжди утвердилась Радянська влада. 
В нових умовах буржуазно-націоналістичні недобитки розробили новий план ство
рення автокефалії.

Ініціатором його став амністований Радянською владою колишній прем'єр-міністр 
і міністр закордонних справ Директорії В. Чехівський. Представивши свій проект на 
розгляд підпільної буржуазно-націоналістичної організації «Братство українських дер- 
жавників |БУД|», Чехівський говорив:

«Борючись за суверенну державність України, ми мусимо покликати до життя 
одну з основних її підвалин —  автокефалію Української православної церкви. Наша 
автокефальна церква має бути знаряддям нашої національної політики в новик умовах. 
Тепер, коли ми потерпіли поразку в збройній боротьбі з більшовиками (цей виступ 
Чехівського мав місце на початку 1921 р. —  С. Д.), на УАПЦ покладено важливе, а 
точніше, головне завдання —  підготовляти широкі маси нашого населення до неми
нучої схватки з радянською владою в майбутньому за самостійну Українську державу —  
УНР...»

Звернувшись до уряду Радянської України з проханням про скликання Собору 
для обговорення питання щодо самоврядування церкви на засадах автокефалії, інспі
рована націоналістичним підпіллям Ініціативна група «щиро віруючих людей» моти
вувала своє прагнення категоричною відмовою підкорятись ставленику російських 
монархістів патріарху московському Тихону. І як було не повірити «щиро віруючим 
людям»!

Собор зібрався в Києві восени 1921 р. Його учасники колективним покладанням 
рук на голови своїх кандидатів —  священиків Василя Липківського І Нестора Шараїв- 
ського, наділили їх «благодаттю наступності» і оголосили законно висвяченими єпис
копами.

То була «модерна» хіротонія, за яку автокефалістів назвали самосвятами. Очолив 
новостворену автокефальну церкву митрополит Василь Липківський.

У  перші роки існування УАПЦ з її амвонів не наважувались виголошувати аитира- 
дянських проповідей. Та згодом автокефальне духовенство за таємним наказом своїх 
найвищих керівників змінило тактику. І полились націоналістичні проповіді. Незабаром 
з амвонів пролунали і прямі аитирадянські випади. В органи Радянської влади від ві
руючих почали надходити листи з протестами проти контрреволюційних виступів но- 
воявлених священнослужителів.

Автокефальна церква фактично об'єднала в собі багато найактивніших класово 
ворожих буржуазно-націоналістичних елементів —  залишки розгромленої петлюрівської 
контрреволюції, найбільш знавіснілих представників куркульства і міської дрібної бур
жуазії, що в умовах непу пнулася відродити капіталізм. Досить послатися на такі дані: 
під машкарою священнослужителів переховувалися 214 учасників петлюрівських банд; 
55 учасників різних українських буржуазно-націоналістичних партій; 46 офіцерів цар
ської армії; 22 деиікіиці; 17 жандармів і 3 колишні члени чорносотенного «Союзу 
руського народу».

Лише 5 процентів автокефального духовенства і раніше, до створення автокефа
лії, мали священницький сан православної церкви.

Отож не дивно, щоі про самосвятів говорили: «Вони діють в одній руці з хрес
том, у другій —  з обрізом». Ще точніше охарактеризував «нову церкву» авторитет
ний на Полтавщині священик Микола Базилевський: «У  липківців |автокефалістів.—  
С. Л.) хрест —  це поперечна перекладинка на держаку обріза, оцим хрестом вони 
воюють проти православної церкви і народної Радянської влади...»

Автокефалісти жорстоко розправились з незалежним священиком. В кінці 20-х 
років, в один з темних вечорів пострілом з обріза через вікно Миколу Базилевського 
було вбито.

Церковний камуфляж з багатьох священнослужителів остаточно було зірвано піс
ля викриття в 1929 р. підпільної контрреволюційної націоналістичної організації СВУ —  1

1 Цей витяг наводимо Іа спогадів націоналіста Л. Цегельсьаого, виданих в США.
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«Спілки визволення України». Ця організація ставила собі за мету підготовку збройного 
повстання, повалення Радянської влади, сподіваючись з допомогою інтервентів рестав
рувати капіталістичний лад на Україні. Верховоди СВУ, і в першу чергу В. Чехів- 
ський, під час слідства докладно розповіли про місце і роль автокефальної церкви 
в СВУ, визнавши, що ця церква фактично була невід'ємною складовою керованої 
ними підпільної організації. В зв’язку з цим у січні 1930 р. скликали Надзвичайний 
Собор. До Киева з'їхались представники автокефальної церкви, численне духовенство, 
а також багато віруючих. Доповідачем був спископ Петро Ромаданів.

Надзвичайний Собор виніс постанову, в якій між іншим говорилось: «...Собор 
УАПЦ... категорично засуджуючи всіх, хто причинився до перетворення церкви на 
контрреволюційну антирадянську організацію, визнає дальше існування УАПЦ за недо
цільне і вважає її за ліквідовану»

Цю постанову Надзвичайний Собор автокефальної церкви прийняв одноголосно, 
за неї проголосував весь єпископат на чолі з митрополитом УАПЦ Миколою Боре
цьким, його заступником К. Малюшкевичем і Й. Оксіюком. І все ж Радянська влада 
не закрила жодного парафіяльного храму автокефалістів. Згодом всі такі діючі цер
ковно-парафіяльні громади, одна за одною приєдналися до традиційної Руської пра
вославної церкви2.

Так безславно закінчила своє існування автокефальна церква, створена не для  
задоволення релігійних потреб віруючих, а для боротьби з народною Радянською 
владою.

ХТО ВІДНОВИВ АВТОКЕФАЛІЮ!

У роки тимчасової окупації території Радянської України гітлерівськими загарб
никами автокефалію було відновлено. В гестапо недовго розмірковували над тим, 
яка саме церква здатна з найбільшою запопадливістю приневолювати народ кори
тись «новій владі». В сейфах німецької розвідки ще з 20-х років зберігалось відпо
відне досьє: адже біля керма автокефалії стояли ті «державні мужі», що в 1918 роцї 
закликали кайзерівські війська окупувати Україну. Для відомства Гіммлера це була 
справжня знахідка. Зробивши ставку на самосвятів, гестапо зразу ж взялось за ство
рення автокефальної Ієрархії.

Кадрами для цього стали колишні петлюрівці —  колишні конфіденти польської 
дефензиви, які швидко порозумілися з новими хазяями. Верховним адміністратором 
автокефальної церкви гестапо призначило єпископа Полікарпа Сікорського. Ось що 
ионфідеиціальио розповів гестапівський владика про свою програму дій в бесіді з 
Харківським митрополитом Ф. Булдовським під час їх побачення в 1942 р. у Луцьку:

«...Коли німецькі чинники (тобто представники гестапо, —  С. Д. ) викликали мене 
і наказали відновити Українську автокефальну православну церкву, я їм заявив: буду 
діяти зі щирим серцем, вірністю і навіяним мені богом переконанням, що з його 
волі наступило тисячолітнє царство найкультурнішої нації світу, очолюваної великим 
фюрером її —  Гітлером... З перших днів своєї діяльності я наказав духовенству 
служити вдячні молебни, поминати в богослужінні владу наших визволителів, прого
лошувати многоліття фюреру німецької держави і молитись, щоб господь послав йому 
перемогу над всіма його ворогами».

Сікорський невідступно дотримувався цієї програми. В міру того, як окупанти 
просувались в глиб території СРСР, «адміністратор» автокефалії призначав на єпархії 
І вікаріати апробованих гестапо нововисвячених єпископів —  давніх запеклих ворогів 
українського народу. Ось імена цих запроданців: Никанор (Абрамович) посів Київ
ську єпархію; Геинадій діяв у Дніпропетровську, Григорій (Огійчук) —  у Житомирі, 
Платон —  у Ровно, Михаїл |Хорошій| —  у Кіровограді, Мануїл (Тарновський) —  у  
Білій Церкві, Сильвестр |Гаєвський) —  у Лубнах, Фотій (Тимощук) —  у Ніжині...

Зрозуміло, що в обов’язки гітлерівських пособників в єпископських клобуках 
входило виявляти і доносити про всіх, хто був иезадоволений владою окупантів і в 
тій чи іншій формі чинив їм опір, насамперед —  про партизанів і підпільників. Єписко
пи гестапівської автокефалії брали безпосередню участь в усіх злочинних діях гітле
рівців на тимчасово окупованій території, допомагаючи їм не лише грабувати добро 
радянського народу і вивозити молодь на каторжні роботи до фашистської Німеч
чини, але й винищувати радянських патріотів. Особливо відзначився на цьому поприщі 
кривавий спископ Мстислав Скрипник, який хазяйнував на лівобережній Україні. * •

* Постанова Надзвичайного Собору УАПЦ була надрукована в республіканській газеті «Комуніст» 
б лютого 1930 р.

• Руська православна церква —  історично-традиційна назва церкви українського, російського і біло
руського народів.
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Детальніше про нього мн розповімо згодом, а тим часом радимо всім захисникам 
і уболівальникам за долю автокефальної церкви звернутися до матеріалів, які збе
рігаються, зокрема, в архівах Луцька, Ровно, Тернополя. Неупереджений дослідник 
знайде тут досНть свідчень, що спростовують міф про «непричетність Української 
автокефальної православної церкви до будь-якої політики».

ЛЕГЕНДА ПРО «ЦЕРКВУ-СТРАДНИЦЮ»

В березні 1946 р. Львівський собор уніатської церкви постановив: ліквідувати 
брестську унію, порвати з Ватіканом І возз'сднатися з Руською православною церк
вою. В Соборі брали участь делегати від кожного деканату на чолі з деканами (216 
священиків). Постанови Собору були прийняті одноголосно.

Безславний кінець улюбленої папством унії викликав страшний переполох у Ваті
кані, розлютованому тим фактом, що це зробила не Радянська влада, а самі віруючі 
та їхні уніатські душпастирі. Втратити одразу цілу церкву з усім клиром —  такого рим
ська курія не пригадувала з часів Лютера. Однак ліквідація Брестської унії була іс
теричним фактом.

Ватіканські фальсифікатори та їхні поплічники з люттю приречених розпочали 
кампанію неймовірних наклепів на радянський народ І Радянську владу, виливаючи 
в ефір потоки брехні.

Із нашвидкуруч сфабрикованою провокаційною заявою виступив тоді секретар 
конгрегації з надзвичайних церковних справ у Ватікані кардинал Тардіні.

А через два тижні після Собору в Лондоні виступив кардинал Гріффіи. У спе
ціальній проповіді з амвону Вестмінстерського собору він змалював перед прочана
ми «страшну картину утисків» на Радянській Україні, де «жорстоко переслідуються 
католики, багато священиків арештовано, багато вбито, католицьке духовенство за
мінено священиками-відступниками, які... відмовились коритися авторитетові папи...»

Пізніше цими інсинуаціями і наклепами Ватікан озброїв зарубіжне охвістя уніатів, 
яке значно поповнилось пособниками гітлерівських катів з числа так званих «перемі* 
щених осіб». У  1963 р. до Рима прибув і останній митрополит уніатської церкви-—  
ворог Радянської влади Сліпий. Щоб приховати свої осооисті гріхи, які в значній мірі 
прискорили падіння Брестської унії і самоліквідацію уніатської церкви, Сліпий залюбки 
прибрав роль жертви Радянської влади, свідка «трагедії». Разом з тим він доповнив 
«обвинувачення» й типово єзуїтською вигадкою, заявивши, що «радянська влада за» 
боронила існування української католицької церкви. її нині називають —  церква мов
чання, але наша церква-страдниця живе І діс в катакомбах».

«Доповнення» виявилося прибутковим. Церковні громади, духовенство І навіть 
Ватікан не шкодують грошей, аби тільки допомогти «церкві-страдииці». Офіційні пред
ставники Ватікану не ремствують на лжесповідника віри Сліпого та його челядь. Вони 
і в наші дні вперто повторюють давню брехню. Так, виступаючи на Белградській кон
ференції в жовтні 1977 року, офіційний представник Ватікану монсеньйор Сільвесгріиі 
заявив, що в західних областях України «5 мільйонів католиків не мають можливості 
задовольняти свої релігійні потреби», і знову повторив, ніби уніатську, або, як він її 
назвав, «українську католицьку церкву» Радянська влада «адміністративним способом 
ліквідувала». А наприкінці- листопада в Римі відбулось повторне провокаційне збігови
сько видворених з СРСР запроданців і відщепенців, в якому брав участь усе той же 
колабораціоніст Сліпий. Кардииал-наклепиик, укотре вже, твердив про «ліквідовану 
радянською владою» уніатську церкву, наголошуючи на тому, що «радянський уряд 
насильно присдиав уніатську церкву до Руської православної церкви».

Монсеньйора СільвестрінІ доведеться розчарувати. В західних областях України 
колишні «католики», тобто уніати, возз'єднавшись за власним вільним волевиявлен
ням з Руською православною церквою, задовольняють свої релігійні потреби в 
повній мірі.

В 19/1 р. у Львові відбулось релігійне свято —  25-рІччя возз'єднання з Руською 
православною церквою. В урочистостях, які проходили в колишній цитаделі уніато- 
католицизму —  соборі св. Юра, взяли участь представники духовенства і маси вірую
чих з усіх західноукраїнських областей. Буржуазні засоби масової інформації і сло
вом не прохопилися про цю антиуніатську демонстрацію, як замовчують вони і 
справжні причини падіння Брестської унії.

ЧОМУ ВПАЛА БРЕСТСЬКА УНІЯІ

Хто не знає страшного лихоліття в Історії поневоленого українського народу 
після насильницького запровадження унії Ватіканом, польськими магнатами, єзуїтами 
І православними ієрархами-запродаицями) Брестська унія була тим знаряддям, за до
помогою якої Ватікан прагнув підкорити папству Україну.
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У  свідомості наших братів, які жили на західноукраїнських землях, завжди збері
гались пам’ятні слова Івана Франка про те, що Брестська унія спричиняла «цілій 
Русі безконечно много лиха і нещастя». Відомо, з якою ворожістю зустріла керівна 
верхівка уніатської церкви здійснення одвічної мрії українського народу про воз
з'єднання обох частин України в єдиній незалежній суверенній державі —  УРСР.

Весь український народ торжествував. Лише його вороги —  українські буржуазні 
націоналісти та уніатські верховоди з перших же днів установлення Радянської влади 
на західноукраїнських землях заходилися плести павутиння підступів і змов, щоб у 
будь-який спосіб прискорити розправу над українським народом за це його тор
жество.

Спалахнула війна. На радянську землю вдерлися полчища німецько-фашистських 
загарбників. Численний уніатський клир і зграя націоналістичних запроданців, очолю
вані митрополитом графом Андрієм Шептицьким і його коад'ютором Сліпим, у при
сутності вищих чинів гітлерівської армії, абверу і гестапо з піднесенням проспівали 
«многая лета» ГІтлеру І його катам. I далі пішли численні акції ганьби і зради. Про 
них свідчать нині старанно приховувані за рубежем документи, видані для церкви 
і для «широкого загалу».

Ми назвемо лише один з них —  «Послання до духовенства про організацію 
парохії і громади» за 10 липня 1941 р. Цим посланням глава уніатської церкви покла
дав на своїх єпископів і священиків функції організаторів німецько-фашистської оку
паційної влади на місцях.

«Повинен душпастир, —  писалося в посланні, —  своєю властью назначити війта, 
радних і начальника міліції, пригадуючи віруючим конечність послуху для німецької 
військової І цивільної влади...»

Всі такі документи, як і документи гестапівської автокефалії, зберігаються в архі
вах УРСР. їх може прочитати кожен дослідник, у тому числі і дослідники з Кенстом- 
коледжу, що уболівають за уніатською церквою зради. А прочитавши, спитайте себе, 
чи могла існувати далі така церква!

Криваве пособництво німецько-фашистським загарбникам, що ставили собі за 
мету повне знищення першої в світі соціалістичної держави, всіх слов’янських наро
дів і серед них українського народу, було найгіршим із злодіянь уніатської церкви 
за 350 років її існування. Досить нагадати, що з благословення її глави митро
полита Андрія ІІІептицького і під проводом коад’ютора Сліпого було створено есе
сівську дивізію «Галичина», напучувану на братовбивство.

Брестська унія впала під тягарем злочинів народженої нею уніатської церкви. 
Легенда про так званий «український католицизм» розсипалася на порох. Цей като
лицизм, убраний уніатськими запроданцями в національні шати, був силою загарб
ницькою, що завжди працювала на чужоземних гнобителів нашого народу.

КЕНСТОНСЬКИЙ ЦЕНТР I ЙОГО ГЛАВА

З 1974 року в Лондоні почала діяти нова релігійно-пропагандистська організація 
«Центр дослідження релігії і комунізму в СРСР». Серед фундаторів центру були 
колишній дипломат Джои Лоуренс, а також давні запеклі вороги СРСР та інших країн 
соціалізму, такі як Джои Арнольд, Алон Бут, Александр Левін, Чарлз Спенсер, Лео
нард Шапіро та інші.

Зупинимось лише на особі останнього. Леонард Шапіро називає себе професо
ром Лондонського університету. А хто він насправді!

Леонід (а не Леонард) Мойсейович Шапіро — син головного рабина Каунаса за 
часів буржуазного уряду Литви, сіоніст. У 1949 р. Шапіро працював у міністерстві 
закордонних справ Англії, виконуючи в той же час обов’язки агента англійської роз
відувальної служби як фахівець-радянолог. Користувалася його послугами й амери
канська розвідка. Шапіро написав кілька книг, які свідчать про його фанатичний 
антикомунізм.

Після переїзду «дослідницького центру» до Кеистон-коледжу його очолив уже 
відомий читачеві отець Майкл Бурдо. Він є штатним оглядачем з релігійних питань 
радіостанцій «Свобода» І не виключено, що в своїй Ідеологічно-диверсійній діяльності 
проти нашої країни керується вказівками капіталістичних розвідок. Не секрет, що 
радіостанція «Свобода» була і лишається улюбленим дітищем спецслужб.

Однак є всі підстави твердити, що і Кенстонський центр займається розвідуваль
ною діяльністю. Цей «дослідницький» центр, мов дві краплі води, схожий на лондон
ський «Інститут вивчення конфліктів» |див. «Литературную газету» за 5 січня 1977 р.|, 
викритий відомою англійською газетою «Гардіан», яка опублікувала документальні ма
теріали про зв’язок «Інституту» з. розвідувальним управлінням однієї імперіалістич
ної державі. За свідченням «Гардіди», «Інститут вивчення конфліктів»* був наступни
ком двох Інших ін4ліровайих цим розвідуправлінням організацій, що зазнали ярова*
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пу —  «Форум» і «Брайдоон» (войн прикривалася вивіскою компанії по продажу м’яса 
і птиці).

Горезвісний директор цих організацій— агент Брайан Крозьср діяв достоту так, як 
нині діс отець Майкл Бурдо, щоправда, в Іншій сфері.

Керівництво і стиль розвідки позначається в кожному публічному виступі 
Майкла Бурдо. Не було жодної аитирадянської інсинуації, жодного провокаційно
го наклепу, яких би він не взяв на озброєння. І при цьому «святий отець» з 
апломбом «об'єктивного дослідника» щоразу заявляє про своє прагнення лише «нау
ково фіксувати факти». Так, в своїй книжці «Релігійний рух в СРСР», виданій в Лон
доні ще 1968 р., Майкл Бурдо силкується переконати читача, ніби в СРСР масово 
переслідуються релігійні організації, церковнослужителі і віруючі, і водночас рішуче 
засуджує тих представників духовенства і віруючих, які щиро лояльно ставляться 
до Радянської влади. Йдеться фактично про те, щоб нацькувати всі існуючі в нашій 
країні церковні організації проти народної влади і ввергнути їх в непримиренну 
боротьбу проти Радянсько? держави.

Виникає законне питання: чому голова Кенстонського центру отець Майкл Бурдо 
обрав об’єктом своїх досліджень саме СРСР, а не, скажімо, свою рідну країну —  
Англію, де вісім років точиться кривава боротьба між протестантськими ультра і 
католиками Ольстеру! Чому пастор англікансько? церкви не дбає про зміцнення релі
гійного благочестя англійців, яке помітно занепадає! За офіційними даними, в Англії 
налічується 23 мільйони віруючих англійців, але храми в країні порожні. З 19 тисяч 
англіканських храмів 765 закрито: лондонський храм св. Георгія перетворено на екс
периментальний театр, храм Всіх Святих в Оксфорді — на бібліотеку, 72 храми пере
обладнано під студентські гуртожитки, подекуди в них відкрилися спортивні зали, 
тенісні корти, а один з храмів пристосували навіть для тренування поліцейських со
бак. Проте дійсні проблеми становища церкви на Заході не обходять «дослідника-тео- 
лога». Інша справа —  вигадані «мученики за віру» в СРСР.

На початку жовтня 1975 р. радіо Ватікану повідомило про такий «сенсаційний» 
факт. Буцімто представники органів влади, з’явившись додому до дрогобицького свя
щеника Луцького, схопили його, повели в ліс І... повісили. Цю «інформацію» тоді ж 
надрукував офіціоз апостольської столиці «Осерваторе Романо». Звісно, вона була під
хоплена різними «голосами», насамперед «Голосом Америки».

Радянська прокуратура ретельно розслідувала «сенсацію» і офіційно опублікува
ла таке повідомлення:

«Матеріали слідчої справи за фактом смерті згаданого священика (передсмертна 
записка Л., опитування родичів, знайомих і т. ін.) начисто спростовують злостиву 
вигадку. Л. наклав на себе руки (до речі, не в лісі, а в своєму власному будинку), 
запідозривши, що його амурні пригоди, які аж ніяк не відповідали його духовному 
сану, закінчились дуже сумно для здоров’я». Ось чого вартий «жахливий факт» жор
стокого переслідування релігії І духовенства в СРСР, на який посилався отець Майкл 
Бурдо, роз'їжджаючи по США і Канаді.

Не так давно в США була поширена «сумна звістка» про «героїчну смерть» у 
радянській тюрмі двох сектантських керівників Г. Вінса й І. Бондаренка. Ця прово
каційна вигадка розповсюджувалась не лише в Америці і Канаді, але І в Європі, 
незважаючи на те, що сектантські організації за рубежем добре знали, що Вінс 
і Бондаренко —  живі і здорові.

Ми вже говорили, що Майкл Бурдо в планах своїх «досліджень» оголосив 1977 
рік «Роком України». Головною його темою було зібрати «точні документальні» дані 
про те, як Радянська влада ліквідувала Українську православну автокефальну, а та
кож Українську католицьку, тобто уніатську, церкви.

Зрозуміла річ, кожний неупереджений дослідник у такому випадку обов'язково 
вивчатиме матеріали І документи на місці, тобто в даному разі в Радянській Україні. 
Чи звертався глава Кенстонського центру до відповідних органів СРСР за дозволом 
відвідати в цій справі нашу країну! Аж ніяк. Більше того, він навіть не спромігся 
переглянути збірку «Діяння Собору греко-католицької церкви у Львові 8— 10 березня 
1946 р.», видану Президією собору у Львові в тому ж таки 1946 р., де вміщено всі 
документи Собору, звіт мандатної комісії, виступи делегатів і постанови.

Майкл Бурдо «досліджує» в інший спосіб. Він збирає потрібні йому «свідчення» 
серед колишніх пособииків гітлерівських окупантів, що втекли від гніву народного 
за межі нашої країни.

В наші дні за рубежем з’явилась ще одна категорія запроданців, яку Майкл Бур
до і подібні йому «релігіологи» широко використовують. Маємо на увазі так званих 
«дисидентів», що залюбки продають на ідеологічній біржі «в асортименті» наклепи 
на СРСР та Інші соціалістичні країни. Ватікан заохочувально охрестив їх «інформацій
ними групами». Вербуючи агентуру, Майкл Бурдо майже постійно перебуває у від
рядженнях —  в США, Канаді, Європі. Минулого року він побував у Римі на прово
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каційному збіговиську, відомому під назвою «друге читання», а також у Венеції на 
«Бієнале». Відверто антикомуністичне спрямування виставки було підсилене галас
ливою «дискусісю» про мниме переслідування релігії І церкви в нашій країні. Серед 
ораторів увагу Майкла Бурдо привернули такі «корифеї», як Вагіи, Краснов-Левітіи, 
Плющ. Але справжня задоволення дала йому зустріч з уцілілим ісрархом гестапів
ської хіротонії Мстиславом Скрипником.

МАЙКЛ БУРДО І ГЕСТАПІВЕЦЬ МСТИСЛАВ СКРИПНИК

Скрипник не тільки вижив після капітуляції гітлерівців, але з волі своїх нових 
хазяїв очолив так звану Українську автокефальну православну церкву в США.

Повоєнна кар’сра епископа Мстислава почалася з посади коменданта табору для 
переміщених осіб в Офенбаху. Проте там Скрипник швидко скомпрометував себе 
пияцтвом І розпустою. Американці перекинули його в табір у Дормштадті, а звідти —  
разом з іншими гітлерівськими поплічниками— за океан, спершу до Канади, потім у 
США. Тут перед вишколеним пансько-польською дефензивою конфідентом, збагаче
ним досвідом суперагента гестапо, відкрилося широке поле діяльності.

Влітку 1977 р. спископ Мстислав, уже в білому клобуку митрополита, несподіва
но з'явився в Кенстон-коледжі. Відвідуючи «свої» парафії в Англії, він вирішив зуст
рітись з главою Кенстонського «дослідницького» центру, щоб передати «цінні» мате
ріали знову ж таки про «переслідування» релігії і церкви в СРСР і, зокрема, на Украї
ні. Майкл Бурдо так оцінив результати візиту колишнього гестапівця:

«Це була щаслива зустріч. Відколи існус наш центр, ми вперше мали змогу бесі
дувати з високим представником церкви, так глибоко обізнаним про становище в 
СРСР, на Україні і то не тільки в сфері релігії і церкви, а і в національному питанні...»

Нчма потреби переповідати детально ту брудну «інформацію», яку Мстислав по
дав Майклу Бурдо. В Кенстон-коледжі дістали повне уявлення про те, чим живуть 
українські буржуазно-націоналістичні запроданці «в діаспорі». Митрополит не прихо
вував заповітної мрії своєї пастви і її духовних проводирів: викликати ненависть до 
«збільшовиченого» російського народу і нацькувати на нього всі «поневолені нації» 
Росії.

Отець Майкл Бурдо в свою чергу «дискретно» повідомив Мстислава про одер
жані з СРСР «інформативні», читай —  шпигунські, матеріали про мнимі «арешти» 148 
церковних діячів, серед яких ніби було 9 католиків і 2 черниці. На прощання закло
потаний господар порадив сановному гостю частіше викладати свої «роздуми» і 
«побажання» не лише в повчаннях і проповідях до своєї пастви, але І в посланнях 
«до широкого українського загалу».

Зустріч у Кенстонському «дослідницькому» центрі безумовно надихнула Мсти
слава. Його різдвяне послання «до широкого українського загалу» про народження 
«маленького дитятка Христа Спасителя» сповнене лютої ненависті до нашої країни, 
до Москви, до всього радянського народу. Отак була зсукана нитка антирадянського 
зв'язку між главою Кенстонського «дослідницького» центру Майклом Бурдо І автоке
фальним гестапівської школи владикою Мстиславом Скрипником.

* * *
Агресивні сили Імперіалістичної реакції та їх секретні служби, посилив

ши атаки проти СРСР з позицій релігії І церкви, за всяку ціну силкуються по
рушити ідейно-політичну єдність нашого народу. Практично їхня мета —  нацьку
вати віруючих на «атеїстичну владу», створити внутрішню «опозицію» в нашій 
країні, використовуючи для цього тих, хто під прикриттям релігії І церкви проводить 
підривну роботу проти Радянської держави. Тим-то І знадобилось «релігіологам» з 
різних «дослідницьких» центрів взяти під свій захист емігрантське охвістя давно ви
критих автокефалістів І уніатів, а також тих представників сектантських організацій, 
діяльність яких носила явно антирадянський характер.

«Дослідники» типу Майкла Бурдо намагались І будуть намагатись використати в 
своїх ворожих цілях контакти між СРСР і капіталістичними країнами Заходу, які в 
умовах розрядки значно розширилися. Тому радянські люди повинні завжди пам'я
тати пересторогу, яку зробив Генеральний секретар ЦК КПРС Л. І. Брежнєв, висту
паючи на Конференції комуністичних і робітничих партій Європи в Берліні:

«...Адже говорячи про «свободу» контактів, —  зауважив Л. І. Брежнєв, —  дехто 
на Заході часом дбає про те, щоб дістати свободу рук для дуже нечистих справ. 
На «шлигуиоманію» ми не хворіємо. Але І свободи для підривних дій проти нашого 
ладу, нашого суспільства не допустимо. Думаю, що після недавніх скандальних 
викриттів діяльності ЦРУ США кожний добре зрозуміє, що наш підхід до цього пи
тання, м’яко кажучи, має підстави».

Сергій Д А Н И ЛЕ Н КО
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^  середині XV століття, точніша дата невідома, в нідерландському місті 
Хертогенбосі, що в північному Брабанті, в родині художника ван Акена народив
ся син, якого назвали Іеронімом. Не лише його батько був художником, й п 
дід, дядьки, брати займалися тим самим ремеслом. Родина ван Акенів, велика й 
шанована, жила в Хертогенбосі вже давно, з того часу (1399), коли в цьому 
місті поселився купець Ян ван Акен, судячи з прізвища, виходець з німецького 
Аахена — прадід майбутнього митця. Засновник династії художників був лю
диною заможною — «домовласником», його нащадки також належали до реміс
ничо-торговельного бюргерства, міського патриціату. Справи їхні йшли непогано, 
принаймні ті, що обирали для себе шлях живописця, не прагнули покинути 
Хертогенбос.

Ієронім, очевидно, любив своє місто. За тими вбогими даними, що відомі 
дослідникам, він прожив у ньому все життя, начебто нікуди не виїжджаючи. Біль
ше того, складову частину його географічної назви Ієронім зробив своїм псев
донімом — Бос, або, як прийнято в нас вимовляти, Босх. Псевдонім прижився так 
міцно/що справжнє прізвище забулося, й світ знає великого художника Ієроніма 
Босха, а не ван Акена.

1478 року Босх одружився з дівчиною з багатого патриціанського роду 
Алейд ван де Меєрвенн, яка принесла в придане маєток, розташований неподалік 
від Хертогенбоса. Збереглися короткі відомості про те, що Босх, Як 1 його родичі, 
виконував церковні замовлення, оздоблював собор св. Іоанна, найбільший готич
ний храм у Нідерландах. Відомо, які вівтарі й вітражі він зробив для собору, 
хоча самі твори не збереглися: їх знищили в XVI столітті протестанти-іконоборці. 
Є свідчення про те, що Босх належав до напівчернечого «Братства Богородиці», 
або, як його ще називають, «Братства Вільного Духа». Зрілим майстром він 
виконував замовлення бургундського двору. Знаменитим став ще за життя. 
Коли помер 1516 року. то про цей сумний факт у хроніках братства було зроб
лено відповідний запис, в якому його назвали «видатним художником» (латиною 
«insignis. pictor»). А в іншому документі фламандською мовою: «seer vermaerd 
schider».

Ось майже всі документально підтверджені факти з біографії художника. 
А решта — більш-менш переконливі гіпотези, припущення, здогади, а то й 
зовсім фантастичні вигадки. Ми знаємо, як іноді імена реально існуючих лю
дей — наших сучасників — огортаються серпанком міфа, а конкретні факти їх
ньої біографії набирають у різних Інтерпретаціях протилежного значення. Що 
ж тоді казати про Босха, який жив п’ять століть тому й по собі не залишив 
нічого, крім своїх картин (на відміну, скажімо, від дюрера, який забезпечив 
своїх бірграфів багатющим матеріалом — щоденниками, листами, автопортре
тами).

Недаремно Босха називають загадковим, таємничим, найнезбагненнішим з 
великих художників минулого. Його жИволис викликає велике бажання знайти 
розгадку, розкрити таємницю, відшукати Шифр, збагнути до кінця, дійти до 
найпотаємнішого, до самої суті. Таємниця, прихована в полотнах майстра, хви
лювала вже тих, хто народився на початку XVI століття. Але вонй, мабуть, ро
зуміли Босха значно краще, ніж люди наступних поколінь. Атмосфера, в якій 
дозрівали його твори, була і їхньою атмосферою. Зміни в побуті, світогляді, всі№ 
системі життя відбувалися поступово, майже непомітно для сучасників цих змін.
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І Інший великий нідерландський художник Пітер Брейгель, який народився не
вдовзі після смерті Босха, ввійшов у світ свого попередника природно, чудово 
орієнтуючись у його химерній образній системі, в його символах, алегоріях, ме
тафорах, знаках.

На ранньому етапі творчості Брейгеля Босх був для нього вчителем, він 
бачив світ крізь призму босхівського сприйняття, вводив у свої картини його 
образи, розвиваючи, переосмислюючи їх по-своєму, але не відриваючись від них 
зовсім, не створивши ще своєї власної, цілком самостійної художньої мови й 
стилю. Що ж до менш талановитих художників, то вони й не намагалися вирва
тися з-під впливу майстра з Хертогенбоса. В Ермітажі виставлено полотно 
«Пейзаж з легендою про св. Христофора» Яна Мандейна (1500—1560), що в 
явним наслідуванням за манерою і відтворює безліч символів, характерних 
ддя картин Босха. Ця картина дуже нагадує пекельні сцени вівтарних триптихів 
знаменитого майстра, таких, як «Віз сіна», «Страшний суд», «Спокушання св. 
Антонія», або триптих, який умовно називають «Сад земних утіх». Фантазія ав
тора ермітажного полотна вбогіша, символи плоскі, в них нема властивих Босху 
багатозначності, привабливої таємничості, філософських глибин. Головне легко 
співвідноситься з певним релігійним міфом, витлумачується дуже просто, а дру
горядне позбавлене оригінальності, запозичене в усіх своїх деталях у поперед
ника. Картина Мандейна лише один з прикладів.

Якщо твори епігонів Босха й не можна порівняти з його оригінальними 
творами за рівнем майстерності й складності думки, то не можна заперечуваги 
й очевидного факту, що сучасники й найближчі за часом наступні покоління 
сприймали його органічно й природно як частину свого духовного світу, з мен
шим талантом і віртуозністю користуючись тією самою мовою, вони відносно 
легко його читали, він не був для них сукупністю гарних, але незрозумілих за 
своєю семантикою ієрогліфів.

Одначе суперечності були закладені в творах Босха вже в момент їх ство
рення, точніше, можливість різночитань, різних тлумачень, приводи для супере
чок про смисл картин живописця, підстави для вільних інтерпретацій. За кілька 
десятиріч після смерті художника, в роки посилення терору католицької церкви 
на його батьківщині, загарбаній Іспанією, в період особливо лютих переслідувань 
вільної думки, яку інквізиція оголосила єретичною, церковники з підозрою вдив
лялися в босхівські вівтарі та інші картини на релігійну тематику. А чи не 
єретик цей майстер? Чи не намагався цей хитрун, прикриваючись благочестям, 
вірою і старанністю в ім’я боже, творити блюзнірство, чи не був він безвірником? 
Одні лише сумнівалися, інші твердили, що він і справді «художник-безвірник», 
який «ніколи не вірив в існування диявола», що само собою страшний гріх.

В одній із своїх численних праць про Босха сучасний німецький дослідник 
1, великий знавець його творчості Вільгельм Френгер наводить цікаві факти. Так, 
видатний іспанський гуманіст, письменник-сатирик Франсіско Гомес де Кеведо 
(творив у першій половині XVII століття), захищаючись від звинувачень у тому, 
що він, мовляв, наполегливо наслідує безвірника Босха й продовжує його справу, 
всіляко відхрещувався від такого небезпечного попередника. При цьому він 
посилався на власні літературні праці, зокрема, на сатиру «Сни», де помістив 
голландця в пекло й уклав у його вуста зухвалі промови про невіру в диявола.

І це відбувалося в Іспанії, де в Босха був наймогутніший шанувальник — 
сам король Філіпп II, що зібрав велику колекцію творів улюбленого художни
ка, а дві картини помістив у власній спочивальні. Правда, відверто нападати на 
Босха за життя Філіппа II ніхто не наважувався. Та й після його смерті автори
тет цього найбільш католицького серед католицьких монархів захищав картини 
нідерландського художника від переслідувань церкви. Так і зберігалися вони 
в Ескуріалі та інших королівських палацах.

Проте після смерті Філіппа II знову почалися розмови про єретичний ха
рактер полотен Босха —недарма вчений чернець Хосе де Сігуєнца виступив на 
захист живописця в своїй книжці «Історія ордену св. Ієроніма», що вийшла в 
Мадріді 1605 року. Він писав: «Гадаю, що його несправедливо підозрюють у 
єресі. Почнемо з того, що я найвищої думки про благочестя й щирість у вірі 
короля, нашого патрона, й не можу припустити, щоб він, якби так було, терпів 
його твори в своєму домі, в монастирських келіях, у своїй кімнаті, в приміщен
нях капітулу й ордену, в ризниці, а він, навпаки, прикрашав свої приміщення 
цими картинами. Крім цієї дуже вагомої, на мій погляд, обставини, є ще одна, 
яку я виводжу із самих картин: на них зображені майже всі святі таїнства, всі 
священнослужителі, від папи й до найнижчого рангом — два моменти, які
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звичайно бувають каменем спотикання для єретиків. Він же зображував їх 
щиросердно й дуже старанно, що єретик ніколи не міг би зробити, 1 так само 
він поставився до містерій нашої душі, духовного здоров’я». Але Сігуєнца не 
був таким наївним, як можна було б подумати, читаючи його слова. Він дуже 
глибоко осягнув суть творчості Босха, те новаторське, що робило її незви
чайною: «На мою думку, різниця між живописом цієї людини й інших полягає 
в тому, що інші намагаються, наскільки можливо, писати людину такою, якою 
вона виглядає зовні, тоді як він має мужність писати її такою, яка вона веере* 
дині».

У своїх сучасників Босх заслужив визнання. Сам Лукас Кранах Старший 
приїздив до Хертогенбоса, далекого від знаменитих центрів нідерландського 
мистецтва, щоб познайомитися зі своїм надзвичайно обдарованим колегою, робив
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копії з його картин, зокрема, з триптиха «Страшний суд». У Будапештському 
музеї зберігається ще одна картина Кранаха, що дуже нагадує полотно Босха 
«Несіння хреста», — ті самі огидні, злобні гротескні голови, ті самі прийоми 
карикатурного вип’ячування однієї з рис обличчя, та сама композиція полотна, 
що є скупченням безлічі потворних голів, які тісно заповнюють увесь його прос
тір, ті самі різкі фарби — зелені, багряні, синювато-бліді фізіономії в кольорово
му ганчір'ї'.

Потім був період, коли фанатичні прихильники протестантизму — Іконо
борці винищували церковний живопис католицьких храмів; тоді були знищені 
деякі картини Босха, зокрема, намальовані для міського собору Хертогенбоса. 
Відтак прийшло нове визнання — коли стало відомо, яким прихильником Босха 
є Філіпп II. Парадокс історії — деякі картини потрапили до короля з конфіско
ваного майна вельмож, страчених за його наказом за єресь.

Настав час тлумачень творчості великого художника, прямо протилежних за 
своєю суттю, — як благочестивої 1 християнської, 1 як єретичної, безбожної, 
навіть диявольської А потім про Босха забули, й тільки в XIX столітті знову 
виникла цікавість до загадкового майстра з Брабанту. У 80-ті роки з’явилися 
перші серйозні праці про нього, почались пошуки документів про його життя, 
ідентифікація його полотен. Босх далеко не все підписував, 1 тому атрибуція 
його картин потребувала копіткої праці.

В епоху сецесіону про Босха писали по-декадентському пишномовно, 
дошукуючись у його працях рафінованої еротики й заморожуючого душу 
жаху. Потім прийшов час фрейдистських тлумачень. В образах художника почали 
вбачати матеріалізацію підсвідомого, втілення болісних психологічних комплек
сів, що мучили його, патологію. Сюрреалісти оголосили його своїм попередни
ком. Модерністське мистецтво побачило в Босхові співзвучний своїй філософії 
безмежний песимізм і розпач.

І в наші дні мистецтвознавці трактують твори Босха по-різному. В працях 
радянських дослідників, що з'явилися за останні двадцять років, можна про
читати, що «для Босха характерне уявлення про світ, як про царство зла. оселю 
диявольських сил, наповнену химерними рослинами й огидними пекельними Істо
тами, Трагічне світовідчуття виражене в невеликих картинах з такою силою, що 
вони хвилюють, а іноді відштовхують своєю майже патологічною нервозністю» 
(К. Єгорова).

З іншого боку, «творчість цього своєрідного майстра найтіснішим 
. чином пов'язана з місцевим фольклором, з народним прислів'ям, приказкою, 
піснею, пронизана соковитим народним гумором. Босх перший у нідерландсько
му живопису звертається до зображення народної маси, показує зворотний бік 
придворної розкоші й церковного церемоніалу — злидні плебсу й моральний 
розклад духівництва. Босх пильний і іронічний спостерігач людського життя, 
його потворності й пороків», він найхарактерніший представник передового, 
демократичного напряму в нідерландському живопису початку XVI століття 
(Б. Віппер). Ще один автор твердить, що Босх «виносить вирок своєму часові, 
картає пороки — безглуздість, неуцтво, забобони, злобу. Але він залишає надію 
— пейзаж з прозорими далями, найтонше співзвуччя тонів, ніжних, переливчас
тих, багатобарвних» (Л. Дьяков).

Можна навести й інші приклади різночитань і у визначенні домінанти жит
тєвої філософії Босха, втіленої в його художніх творах, 1 в характеристиці йою 
ставлення до дійсності й людини, витоків його образної системи, її коренів. Утім, 
з приводу цих витоків і коренів у всіх дослідників ми можемо знайти дешо 
спільне — всі вони визнають рідкісну різноманітність 1 багатство джерел, до 
яких звертався в своїй твбрчості художник. Це багатство й різноманітність ви
значили особливу складність босхівського духовного світу, значно більшу, ніж у 
його сучасників і послідовників (порівняймо, наприклад, відносно легку для роз
шифрування символіку гравюри Брейгеля «Любострастя» («Luxoria»), створеної 
під найбезпосереднішим впливом Босха, 1 центральної частини вівтарного трип
тиха «Сад земних утіх»). Численність джерел, духовно-образних імпульсіз 
зумовила й суперечливість світогляду художника, химерне поєднання в його 
творчості елементів, які важко узгоджуються, антиномії, якими вона буквально 
рясніє. Саме ж багатство, хаотичне нагромадження, здавалося б, взаємовиклю- 
чаючих складових частин його світу було породжене особливостями часу, коли він 
жив і творив, доби подолання середньовічних стереотипів у розумінні дійсності 
й становлення уявлень раннього відродження про неї. В Босхові як мислителі 
й художникові жили обидва начала — середньовічне й ренесансне, містика й
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схоластика епохи, що минала, й гуманізм нової, страх перед карою за гріхов
ність плоті й культ почуттєвого в людині, розуміння «внутрішньої людини» як 
сукупності вад і порив до ідеалу майбутньої світлої і чистої людини.

Концепція народного середньовічного й ренесансного мистецтва як святко
вого, карнавального, вільного, що протистоїть церковній ортодоксії, вузості, 
неволі, веселого й пародійного щодо всього офіційного, жорсткого, канонізова
ного світською і духовною владою, тверезого й земного на противагу містиці, 
ця концепція, створена в літературознавстві М. М. Бахтіним, знаходить в ос
таннє десятиріччя застосування іі до творчості Ієроніма Босха (А. Матвеев, 
Г. Фомін). Народне начало в його картинах простежується досить виразно й 
чудово піддається тлумаченню (як і в картинах такого близького до нього 
Пітера Брейгеля, що, зображуючи народне життя, продовжував його лінію) в
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світлі концепції Бахтіна. Це особливо переконливо підтверджується найха
рактернішою рисою багатьох полотен художника — їх іронічністю, веселою або 
злісною глумливістю, сатиричністю. Босх кепкує з людських слабостей і недолі
ків, насамперед з «матері всіх вад» — дурості. Він часто вдається до сатиричного 
гротеску, карикатури, зображуючи зло світу і його носіїв. Але не тільки картина 
гріхів і вад сучасників з висоти християнських чеснот постає на картинах майст
ра. Як і багато його сучасників-гуманістів, він постійно критикує церковників, 
особливо нетерпимо ставиться до святенницької інституції — чернечих орденів. 
Більше того, і в його картинах пекла є якесь пародійне, буфонадне, «єретичне» 
начало (сучасники й люди XVI століття це відчували!). Чудовиська, що населя
ють його картини, часто не тільки потворні й страшні, а й смішні. Пекельні 
муки вражають не лише своєю химерною витонченістю, а й досить часто 
сміливою глумливістю й Іронічною вигадкою.

Час, коли жив художник, був переломним. І цей злам зачіпав усі аспекти 
життя суспільства, змінювалися політична й соціальна структури, відбувалися 
найрізкіші зміни в духовному житті, руйнувалися підвалини середньовічного 
світогляду, що закладалися цілими століттями, зміцнювався світогляд нового часу. 
Але старе часто було досить живучим, зберігало принаймні зовнішні форми, 
а паростки нового не завжди були настільки яскравими й виразними, щоб їх міг 
побачити рядовий сучасник подій. Багатьом загибель старого здавалася крахом 
світу взагалі, а нове, незвичне — злом, підступами диявола. Як завжди, коли 
на руїнах минулого народжується майбутнє, частина людей бачить лише хаос, 
катастрофи, відчуває незадоволення, невпевненість, страх, ностальгію за цим 
минулим. У такі зламні, перехідні епохи, як свідчить історія, нерідко посилюють
ся містичні й апокаліптичні настрої, бентежні голови шукають опори у фальши
вих доктринах і вченнях, вірять у пророцтва й віщування, піддаються впливові 
панічних чуток про майбутні лиха й випробування. В часи Босха подібні настрої 
були поширені в усій Європі, але в кожній окремій країні на загальне тло невпев
неності, бродіння накладалися специфічні процеси, явища, події, характерні для 
цієї конкретної країни. В Нідерландах це були тяжкі утиски, викликані поси
ленням влади іноземних правителів. Вплив католицької Іспанії, такий згубний для 
Голландії в XVI столітті, приніс багато випробувань уже наприкінці XV століт
тя. І це не могло не відбитися в культурі країни взагалі, і в мистецтві такого 
вразливого таланту, як Ієронім Босх зокрема.

Точне датування картин художника невідоме. Є кілька гіпотез про те, коли 
який твір було написано, приблизний поділ творчості художника на етапи. А що 
багато картин загубилося, то неминучі й прогалини між окремими працями, які 
тепер нічим заповнити. З тридцятих років нашого століття, тобто з моменту 
виходу в світ праці англійського дослідника Чарлза Толнея, більшість вчених 
прийняли з деякими уточненнями його хронологію і періодизацію творчості 
великого голландця. До ранніх картин Босха Толней відносить такі полотна, як 
«Операція глупоти», «Поклонінниволхвів», ‘«Бенкет у Кані Галілейській», «Ессе- 
Ііото», «Сім смертних гріхів», «Штукар»,' створені, на його думку, в сімде
сяті роки. Жак Комб додає ще «Розп’яття» і обмежує період 1475—1480 ро
ками. Ці твори об’єднуються за кількома лініями. Насамперед, змістом усі вони 
близькі до жанрових сцен, навіть ті з них, які пов'язані з євангельськими леген
дами. Більше того, як відзначають багато дослідників, річ для часів Босха зовсім 
незвичайна — три з шести праць взагалі не мають жодного зв’язку з релігійною 
тематикою. До Босха не було живописця, який так сміливо порушив би прин
ципи сучасного йому мистецтва й звернувся до зображення життя, побуту, зви
чаїв простих людей. У цьому відношенні Босх також унікальний, його новатор
ство величезне. Ще одна важлива особливість картин, що дозволяє їх об’єднати 
й віднести до одного періоду, це чисто художнє розв’язання: відносно невеликі 
розміри, проста композиція, зображення небагатьох людських фігур, густі, 
досить яскраві локальні фарби, своєрідність перспективного розв’язання і нова
торська манера, в якій художник пише пейзаж (а також прорахунки в техніці 
малюнка й живопису, які пояснюються саме тим, що це ранні праці).

Більшу частину цих картин можна за змістом назвати багатошаровими. Пер
ший, загальнодоступний ідейний шар — це реалістичне зображення життєвих 
сцен, таких, як виступ шахраюватого штукаря перед групою довірливих, наївних 
або й просто недалеких глядачів; виймання міфічного «каменя глупоти» хірургом- 
шарлатаном з голови обдуреного ним гладкого простяка; жанрові картинки, що 
зображують людські гріхи — злобу, похіть, пиху, обжерливість, гнів, жадіб
ність, заздрість. Другий шар стає ясним при уважнішому розгляді картинок, 
коли в око впадає якийсь загадковий, фантастичний, логічно незбагненний еле-

204 КІРА ШАХОВА. Ієронім Босх



Н е с ін н я  х р е с т а . Ф р а гм е н т. О лія. Гент.

мент у них. Так, з рота допитливої бабусі, яка стежить за маніпуляціями штукаря, 
вискакує жаба; в хірурга на голові чомусь замість капелюха намальована лійка; 
а в черниці, присутньої на операції виймання каменя, лежить на голові згорнута 
книжка. На картинах, що ілюструють сім смертних гріхів, також з’являються за
гадкові предмети — дивні трикутні стільці, чи то кліщі, чи то камертони, з кутів 
визирають сови чи сам лихий, на стінах висять капелюхи, простромлені стрілою, 
або якісь інші багатозначно таємничі предмети. Для того, щоб їх зрозуміти, треба 
знати ті символи, які існували в часи Босха, бо, як відомо, середньовічний 
світогляд вбачав у речах і рухах, крім звичайного, ще другий, прихований голов
ний зміст. Так. наприклад, згорнута книжка означала фальшиве пізнання, сова, 
очевидно, як нічний птах, утілювала в собі сили зла, мовби виступаючи (і в 
Босха; якимсь знаком пекельного, сатанинського. Півмісяць символізував начало 
єретичне, а отже, також пов’язане з дияволом, тощо. І тоді, коли ми знаємо ці 
приховані значення, часто зовсім непов’язані з побутовою функцією речі, зміст 
картин стає глибшим і водночас більш узагальненим, набирає характеру притчі, 
яка повинна бути для глядача повчальною.

Треба сказати, що ряд дослідників, передовсім уже згаданий Френгер, у 
своїх тлумаченнях іде ще далі, розкриваючи за допомогою співставлення картин 
Босха з містикою і символікою Сходу, з релігійними вченнями й єресями його
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часу та попередніх епох ще глибші ідейні пласти, приховані під, на перший пог
ляд, звичайними й невибагливими їх сюжетами. Френгер витратив чимало сил 
на спробу розкрити релігійно-філософський зміст картини «Сім смертних гріхів». 
Відштовхуючись від звичайного і, на його думку, неправильного, плоского, ба
нального пояснення цього твору, як простого зображення людських вад, дослідник 
дійшов висновку, іцо дошка, на якій написана картина Босха, є верхньою час
тиною вівтаря, поширеного в послідовників Єгови. Він будує дуже складну іі спір
ну теорію, яка пов’язує Босха не лише з рядом поширених в Європі XII—ХНІ 
століть єресей, наприклад, адамітською, а й з якоюсь особою, сучасником майст
ра — носієм давньоіудейських вчень. Ця особа, на думку Френгера, жила в Хер- 
тогенбосі. мала велике багатство і вплив, замовляла художникові майже всі 
його головні картини і, що найбільш спірне й сумнівне, детально викладала мит
цеві, що і як мусить бути намальовано на цих картинах, аж до найменших подро
биць з найскладнішим прихованим змістом.

Дуже важко уявити собі Босха абсолютно залежним від міфічного Іудейсько- 
християнського містика, Босха, який, за даними, що є тепер у розпорядженні 
його біографів, одружившись з багатою патриціанкою, був людиною матеріально 
незалежною, а отже, міг писати те, іцо йому хотілось, а не те, чого від нього 
вимагали замовники. Теорія Френгера неправдоподібна насамперед тому, що з 
цим гаданим замовником він пов’язує в творчості художника все найоригіналь- 
ніше й усе значуще, тобто в кінцевому підсумку замість загадкового Босха, який 
реально існував, висуває подвійно загадкову, гіпотетичну особу, про реальне 
існування якої нічого не відомо.

Щоправда. Френгеру вдалося за допомогою архівних працівників розшу
кати серед тодішніх жителів Хертогенбоса людину, яка видалася йому підхо
жою для ролі цього замовника. З ’ясувалося, що в часи Босха в його місті 
хрестився багатій Якоб ван Альменгієн. його перехід у християнство відбував
ся дуже пишно в присутності герцога Брабанту Філіппа Красивого. Альменгієн 
вихрестився 1496 року й одержав ім’я Філіпп ван Сінт Ям, під яким вступив 
до братства Богородиці. А до цього братства належав з 1486 року іі Ієронім
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Босх. У документах Філіппа ван Сінт Яна називають майстром., що дає під
стави Френгеру твердити, нібито ця людина була магістром наук, а можливо,. 
— магістром братства. Через деякий час новоявлений християнин відійшов3 
від католицької церкви й повернувся в лоно іудаїзму. Факт існування цієї 
людини, її релігійних пошуків і еволюцій сам собою досить цікавий, але немає, 
ніяких доказів на користь того» що саме вона була духовним наставником, ргд-: 
ником, замовником Босха.

Очевидно, найлогічніше буде пояснювати зміст Босхових творів не сто
роннім впливом, а його власною естетичною й філософською позицією.

Ясна річ, що при всій своїй геніальності й безперечно широкій освіченос
ті Босх був людиною, яка мислила в тих самих категоріях, що й багато йога 
сучасників, художником спостережливим, моралістом, що спирався на макси
ми здорового глузду. Тим-то ряд ситуацій, образів, речей у його картинах зма
льовані реалістично, легко піддають інтерпретації.

Але, на жаль, далеко не все. Про це свідчить історія тлумачення багатьох 
його творів. Навіть тих, що належать до ранньої творчості, наприклад, відомої 
картини «Бенкет у Кані Галілєиській». Тлумачення цієї картини кількома 
провідними фахівцями є  прикладом різночитань одного з простих творів Босха 
(простих на перший погляд). Зовнішній сюжет полотна — євангельський: на 
бенкеті в Кані, коли глеки з вином вичерпалися, Христос перетворив на вино 
воду. Але саме перетворення майже не показане на картині. Для художника 
воно лише привід для втілення в образи якихось інших сюжетів і ідей. Толней 
вважав ключем до картини слова біблії: «Не можете пити чаші Господньої та 
чаші демонської; не можете бути спільниками Господнього столу і сталу де
монського». (Перше послання до корінф’ян, X, 21). Англійський вчений ба
чив у картині контрасне протиставлення фальшивих чудес мага, яким він 
вважав фігуру в рожевому з чарівною паличкою перед «єретичним» «буфетом»- 
на задньому плані, і справжнього чуда Христа. Комб визначив головну тему 
«Бенкету» як «підступи диявола, які він влаштовує, щоб перепинити грішни
кам шлях до порятунку, щоб їхні очі не бачили, а вуха не чули». Френгер 
твердив, що сліпі не грішники, а тлумачі картини, бо вони не побачили, що 
перед ними зображення весілля, яке проводиться за єретичним обрядом, таєм
ної сходки релігійної секти. ЧОБНОЇ меси.

Сад земних утіх. Д ет а л ь .
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Навіть рух фігури одного із слуг на другому плані пояснюється кожним 
дослідником по-різному. Одним здається, що він падає від жаху чи подиву, по
бачивши на золотих тарелях голову вепра й лебедя, що вивергають вогонь і 
отруту, увінчаних півмісяцем — знаком єресі, іншим, — що він ловить губа
ми краплі вина, яке розлилося з перекинутої посудини на балкончику, де си
дить, посміхаючись, волинщик. Саме тому він, мовляв, розтулив рот, закинув 
голову й утупив погляд вгору (1 справді, ця людина намальована так, що це 
пояснення видається цілком правдоподібним).

На нашу думку, в картині справді є протиставлення чудес, «темних і 
лихих» мага й «добрих» — Христових. Разом з тим сам бенкет, — не просто 
бенкет, а святкування весілля чи заручин, чи посвячення пари молодих — го
ловних персонажів картини.

На полотні багато загадкового, дивного, багато що незвичне, наприклад, 
архітектура приміщення, яке являє собою нагромадження суперечливих еле
ментів, немовби деталей театральних декорацій, недбало поставлених разом. 
Незвичайний і одяг гостей, особливо їх химерні головні убори. Дивно накри
тий стіл — загадкова сервіровка, убога їжа, якісь круглі й квадратні коржики, 
розкладені по два (цю їжу ніхто не їсть), там і тут розкидані скромні квіточ
ки. Незрозуміла маленька фігура в зеленому, з візерунками на одязі до п’ят з 
білою перев’яззю через плече й масивною золотою чашею в руці. Хто це — 
дитина, карлик, дорослий, зображений у спотворених пропорціях? Чоловічок 
звертається до молодика й жінки в світлому одязі, що сидять у центрі кар
тини. Хто вони? Судячи з усього, молодий і молода, головні люди на цьому 
бенкеті. Дівчина в білому з розпущеним на плечах золотим волоссям сидить 
відчужена, схрестивши руки на колінах і потупивши очі. Шапочка на її голо
ві нагадує віночок. Поряд з нею, ледь обернувшись до молодої, Марія. Далі 
якась повавкна особа в середньовічному одязі, а біля неї, трохи збоку, на тлі 
золотої парчевої стіни — Христос, який, благословляючи, підніс угору пра
вицю. Чи перетворює він у цю мить воду на вино? І де та вода? На передньому 
плані стоять кілька глеків, і служник у малиново-рожевому одязі й білому 
фартусі схилився над одним з глеків 1 щось ллє в нього зі жбана з вузькою 
шийкою. Чоловічок у зелено-золотому одязі з перев'яззю стоїть ближче до 
Христа, в руках він також тримає посудину — золоту чашу. Кого з цих двох 
благословляє Христос? Рух у картині розгортається в основному по діагона
лі — згори вниз і зліва праворуч. На цій діагоналі розміщені служники з 
дивним частуванням — головою вепра й лебедем, молодий і молода, чоло
вічок з чашею, виночерпій. Діагональ підкреслена й кольорами одягу, розта
шованого на ній — блідо-рожевого й оливково-зеленого. Всі три персонажі в 
зеленому тримають у руках кубки або чаші. Молодиця в зеленому, в правому 
кутку переднього плану, навіть пригубила свою плоску чашу, схожу на блю
дечко. По суті, вона єдина з присутніх «бенкетує». Хто вона, ця дивно вдягнена 
особа, в головному вборі, схожому на давньокитайський, з шишкою на вершеч
ку й звисаючим хвостом-стрічкою? Чому вона одна п’є, а інші не доторкають
ся до їжі й питва? Запитань виникає безліч, 1 всі вони поки що не знайшли 
абсолютно переконливого тлумачення навіть у Френгера, який присвятив 
«Бенкетові у Кані» велике дослідження, що відзначається глибиною ерудиції. 
Одне цілком ясно — картина ця, як 1 більшість інших, з подвійним, потрій
ним дном. Вона насичена не тільки євангельською символікою, але розшифру
вати все зашифроване в цьому пишному, святковому за кооьором полотні дуже 
важко, бо в картини нема живописних аналогій. Нема в сучасників і поперед
ників Босха творів, які хоча б віддалено нагадували це полотно (мається на 
увазі прихований зміст зображеного, а не сама євангельська тема чи прийоми 
композиції).

Тут ми наближаємося до однієї з найважливіших особливостей Босха — 
до його вражаючої самобутності. Він жив віддалік від нідерландських худож
ніх центрів, і його творчість розвивалася поза будь-якою школою чи напрям
ком. Звичайно, це зовсім не означає, що він не був знайомий з мистецтвом 
своєї країни, й не тільки своєї. Якщо Кранах зміг приїхати до Хертогенбоса, 
то й Босх міг здійснити не одну подорож. Просто ми про це нічого не знаємо. 
Однак, будучи людиною добре обізнаною з мистецтвом, Босх шукав у ньому 
своїх власних шляхів. Шукав живописної форми втілення для своїх думок. 
Саме тому всі, кого цікавить і хвилює цей гідний подиву майстер, намагають
ся проникнути в таємниці його мислення, збагнути хід його роздумів. І часто, 
забуваючи про чисто живописний бік його картин, прагнуть якнайшвидше діс
татися до їх ідейної суті. Показово, що в наші дні, коли на Заході так напо-
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леглмво й послідовно відокремлюють мистецтво від думки, абсолютизую їй 
чисту форму, саме цей думаючий художник викликає таку велику цікавість, 
значно більшу, ніж сотні чистих формалістів. Утім, є в цій цікавості й безу
мовне відлуння моди на «складне, витончене», а отже, не масове, а елітарне 
в мистецтві, доступне лише небагатьом утаємниченим.

Легше тлумачити такі картини раннього періоду, як «Поклоніння волхвів* 
(перший варіант і «Ессе homo» («Се людина»), хоча й у них багато оригі
нального, своєрідного й багатозначного. Ці картини тісно пов’язані з євангель
ською тематикою, трактують епізоди з життя Ісуса Христа. Вони й до Босха, й 
після нього неодноразово розроблялися в живопису.

«Се людина» — полотно, яке здається особливо архаїчним за манерою. 
Насамперед, це стосується правої частини твору, де, тісно з ’юрмившись, 
стоять вороги Христа. їхні обличчя жорстокі і злі, хоча вони не окарикатурені, 
як на картині «Несіння хреста» (прибл. 1505). Фігури здаються плоскими, 
двомірнимп, примарними. Значно об’ємніші й живіші фігури другої групи в 
лівому верхньому кутку на кам’яному помості, де стоїть Ісус. Похмурий тра
гізм цього полотна не лише в жорстокості самої сцени, а й у суворій архітек-
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турі споруди, на тлі якої зображена група довкола Христа, в кам’яній холод
ності міста, поданого в далекій перспективі. В картині переважають червонясті 
й жовтаві тони, але рожевий і червоний кольори здаються тут тьмяними, по
хмурими, а жовтаво-коричневий — ніби присипаний попелом.

Часто до першого періоду відносять картину «Корабель дурнів», що збері
гається в Луврі. Вона виникла приблизно в один час з написаною німецьким 
гуманістом Себастьяном Брантом поемою «Корабель дурнів» (1498). А що 
точна дата створення картини невідома, то важко говорити про пріоритет. Од
нак, очевидно, сама ідея корабля, на якому зібралися дурні, що втілюють у 
собі вади, моральні недоліки представників найширших прошарків, була популяр
на в гумністичних колах північних країн напередодні Реформації, де гріх 
розуміли як глупоту, а глупоту, неуцтво як гріх. Брант створив у своїй поемі 
глибоку сатиру на всі вади, характерні для тодішнього суспільства, він не по
щадив і церкву, дошкульно висміяв неправильний, як на нього, спосіб життя 
більшості своїх сучасників. З творів Бранта, природно, випливала ідея необ
хідності перебудови суспільства, яке грунтується на застарілих середньовічних 
політичних, економічних, моральних принципах, хоча сам він справжнім ре
форматором не був. На нашу думку, не тільки картина Босха «Корабель дур
нів», а й інші його ранні твори, зокрема такі, як «Операція глупоти», «Сім 
смертних гріхів», «Штукар», близькі за пафосом заперечення, розуміння не
уцтва як гріха, до таких творів, як Брантів «Корабель дурнів».

У «Кораблі дурнів» Босха багато символічних атрибутів, є на картині 
характерне зображення сови, перекинутого півмісяця й багато іншого. Але го
ловне, що відразу впадає в око — це гостро сатиричне, критичне зображення 
церковників. Чернець і черниця — центральні фігури картини — втілюють у
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собі грішне, а не благочестиве начало. Це розпусники, що віддаються на ко
раблі дурнів обжерству й пияцтву. Антиклерикальна тема проходить через ба
гато творів художника. І на ранній картині «Операція глупоти» асистентка 
лжехірурга — жінка в одязі черниці. Широко розгортаєгься антиклерикальна 
тема в знаменитій картині «Віз сіна», що поклала, на думку більшості дослід
ників, початок нового, центрального періоду в творчості художника.

Цей твір багатофігурний, насичений дією. Його головний зміст звичайно 
трактується як зображення сучасного Босхові суспільства в особі найрізнома
нітніших його представників, від імператора й папи до селянина й розбійника, 
суспільства, де всі прагнуть привласнити якнайбільше згідно зі старим нідер
ландським прислів’ям: «Світ — це віз сіна,*і кожен намагається урвати з ньо
го, скільки може». В картині (йдеться про центральну частину триптиха) кож
на фігура своїми рухами, вчинками виражає цю думку. Світ виникає як ки
піння нечистих егоїстичних пристрастей, гонитва за матеріальними благами 
й насолодами. Тут теж особи духовні — священики, ченці, сам папа — грішні 
так само, як імир/.ни. Причому Босх виносить зображення жадібних ченців на 
передній план, а папу виписує з усіма атрибутами його сану. На цей нікчем
ний, егоїстичний земний світ з неба позирає бог. Але він нічого не робить, 
щоб зупинити похід юрби, яка, оточивши віз сіна, кудись прямує. Тут слід 
сказати, що дві бокові стулки вівтаря являють собою картини раю і пекла. Рух 
на центральній частині спрямований у бік пекла, де грішники муками розпла
тяться за своє страшне засліплення й аморальність. Райська стулка оповідна, 
вона складається з кількох сцен, в яких послідовно викладена історія Адама 
і Євн.

Багато рис «пекельної» стулки характерні для наступних праць майстра 
на ту саму тему. Тут безліч загадкових істот, різних тваринних організмів, що 
складаються з несумісних частин, зображені муки оголених грішників, дивні й 
складні механізми Для їх покарання. Як і належить, у пеклі переважають два 
кольори — червоний і чорний, кольори пітьми й полум'я, мук і крові. Босх 
майстерно передає ефекти нічного освітлення, відблиски зловісного пекельного 
полум'я, черні силуети будинків, що горять. У вівтарі є ще зовнішня стулка, 
яка була доступна оглядові частіше, ніж внутрішні, що відчинялися лише під 
час богослужіння. На цій стулці зображений подорожній — літня згорблена 
людина з луб’яним коробом за спиною. Краєвид довкола нього сповнений руху. 
Серед мирних пагорків і зелених гаїв.кояться злочини і неподобства. Розбій
ники грабують перехожого купця, роздягаючи його догола та ще прив’язуючи 
до дерева. Якийсь молодик тягне за руку жінку, злий собака гавкає на пере
хожого; на передньому плані ворони злітаються на падло, лежать кістки і об
гризений череп, а на обрії видніє силует шибениці. Безрадісність краєвиду 
відповідає глибокому смуткові головної дійової особи картини, яку часто нази
вають «коробейником», але це не зовсім точно. Хоча б тому, що персонаж на 
картині Босха «Блудний син», написаній, на загальну думку дослідників, в 
останній період життя художника, в головних своїх рисах дуже схожий на так 
званого «коробейника». Одягнені вони майже однаково, й короб за спиною в 
обох однаковий, і так само тримається на лямці. У них однакові палиці в ру
ці, навіть дірка на коліні в обох однакова. Щоправда, в одного вона на пра
вому, а в другого — на лівому коліні. Тому можна говорити про деяку спіль
ність ідеї, закладеної в обох картинах. Обидві ілюструють зло світу, жорсто
кість, розпусту, беззаконня. Обидва персонажі — люди, які прожили тяжке й, 
очевидно, нечисте життя. Підсумок цього життя невтішний, особливо це видно 
на пізнішому полотні. Чудовий світ природи контрастує з жорстоким людсь
ким, а герой хоч і засуджує зло, але, судячи з усього, не обрав шлях добро
чесності. й через те він нещасливий, самотній. А втім, як свідчить друга кар
тина на цю тему, поки людина жива, шлях добра перед нею не закритий 
остаточно.

На обох картинах дуже важливий мотив дороги. Для Босха він характер
ний взагалі. Символічно дорога втілює в собі юдоль земну. Біблія вчила, що 
людина — мандрівник на цім світі. Ця думка була близька Босхові Але він 
намагався розширити її зміст* Не просто мандрівник, а подорожній, який під
дається на довгому життєвому шляху тисячам спокус і який разом з тим має 
перед собою і світлу мету, і можливість піднестися до неї душею, подолавши 
випробування, поборовши в собі все порочне, нице, пов’язане з найгіршим, що 
є в земному житті. Багато дослідників бачать у Босховім мандрівникові сим
вол людства. І з цим не можна не погодиться. І в більш ранній, і в пізнішій 
картині жанровий характер окремих сцен не може заступити притчеподібного.
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універсалізованого характеру цілого. В обох картинах більшість предметів і 
тварин (сорока, свиня, собака і т. д.) є прозорими символами, що поглиблюють 
її повчальний характер.

«Віз сіна», як уже зазначалося, започатковує центральний період твор
чості Ієроніма Босха. В цей період, очевидно, було створено багато картин, з 
яких до нас дійшла тільки частина. Найзнаменнішими серед них є вівтарні 
триптихи «Страшний суд», «Спокушання св. Антонія», «Сад земних утіх» 
та ін.

«Спокушання св. Антонія» (тема цієї картини була улюбленою в усіх 
жанрах середньовічного мистецтва — живописі, церковній літературі, теат
ральних виставах) спирається на традицію попередників Босха й у свою чергу 
розбуджує фантазію його молодших сучасників і художників наступних поко
лінь, зокрема Кранаха й Брейгеля Старшого. Але всіх їх Босх перевершує 
неймовірною буйністю фантазії, складністю і багатогранністю вкладеного в твір 
змісту. Художник впевнено створює багатофігурні, складні за композицією, 
цікаві за колористичним розв'язанням картини. На всіх трьох стулках пере
важають відтінки червоного кольору: пурпурова земля, червоні плащі, камзоли, 
попони, коричнево-червоні пагорки й руїни, яскраво-червоне сяйво пожежі зі 
світлими язиками вогню й багрово-червоними клубами диму. Багатство червоно
го кольору додає тривожності неспокійному, схвильованому рухові різнома
нітних химерних фугур, що густо населяють усі частини триптиха. Холодний 
сіро-синій колір — другий за значенням у цьому творі Босха-фантаста. Це ко
лір неба, по якому мчать повітряні кораблі-риби й цілі кораблі-острови зі спле
тених тіл дивних істот. Це також колір далини, на тлі якої розгортаються 
події, колір вод, що течуть на передньому плані всіх трьох частин «Спокушан
ня св. Антонія». Дія триптиха відбувається серед цих неспокійних, різких, 
контрастних поєднань барв, на горбистій рівнині, мовби складеній з ділянок 
різних місцевостей, вихоплених з різних країн. Тут і охоплене полум’ям ні
дерландське село, 1 вигорілі піски, і химерні споруди, що нагадують східні 
храми, 1 стародавні руїни, прикрашені залишками барельєфів з драматичними 
емоційно напруженими сюжетами. Тут же якісь помости й місточки, що нага
дують сценічні площадки. На них розгортаються сцени, в яких присутній 
св. Антоній. Над окремими ділянками всередині однієї частини триптиха — 
різний час дня й зображені вони в різних пропорціях, що не узгоджуються з 
цілим. Композиція центральної частини особливо заплутана. Але це не випад
ковість, не невдача художника, а худойшє розв'язання, що точно відповідає 
задуму майстра. Адже те, що відбувається довкола центральної фігури, не 
реальність, а видива, кошмари диявольського наслання. Демони мучать Анто
нія в небесах, якісь люди тягнуть його, зовсім знесиленого, до хатини, (лівий бік), 
він молиться посеред бісівського карнавалу (центр триптиха), і в глибині 
зруйнованої башти перед ним постає Христос разом з власним розп’яттям, він 
шукає допомоги й утіхи в святій книзі (правий бік). І довкола праведника, 
який бореться з кошмарами й спокусами, фігури, що втілюють ці кошмари,— 
мертвотно-бліді або тьмяні обличчя, голови людей з ногами, але без тулуба, 
химери, істоти з порожніми стовбурами замість тіл, сучками-руками тощо. 
Всі вони мають своє символічне значення, хоча різні дослідники тлумачать 
це значення по-різному, залежно від ключа, за допомогою якого вони намага
ються розшифрувати загадку: християнські символи, бестіарії, праці середньо
вічних алхіміків, єретичні уявлення різних сект, символіка східних релігій то
що. Однозначних тлумачень нема, й вони, мабуть, неможливі. Хоча ще Хосе де 
Сігуєнца в XVI столітті зрозумів зображене на картинах Босха як внутрішню 
боротьбу людини, яка долає зло в прагненні до досконалості.

Вівтарний триптих «Сад земних утіх» — найзнаменитіша й найбільш ін
тригуюча своїм змістом праця Босха. її назва, нині загальноприйнята в ми
стецтвознавстві, — лише одна зі спроб розкрити зміст центральної частини 
вівтаря. В XVI столітті цей твір називали «Любострастя», «Суничне дерево», 
пізніше — «Рай утіх», «Мирська суєта». В. Френгер у своєму монографіч
ному дослідженні намагається довести, що основна дошка вівтаря зображує 
вимріяне сектантами-адамітами «тисячолітнє царство», тобто чисте й прекрас
не, сповнене любові життя людства напередодні його вступу у вічний період 
райського блаженства.

Гіпотеза Фрснгера про належність Босха до таємної секти адамітів не до
ведена й досить серйозно спростовується іншими вченими хоч би тому, що не
має відомостей про існування адамітських груп за часів Босха не тільки в 
Хертогенбосі, а й у всій країні взагалі.
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«Сад земних утіх» складається з двох явно протиставлених одна одній нерів
них частин. Це, з одного боку, ліва стулка, на якій перед глядачем постає ча
рівно-прекрасна, сповнена життя й руху картина раю, і центральна частина 
з її світлим радісним колоритом, заповнена сотнями фігур чоловіків і жінок, 
шо втішаються коханням, почуттєвими радощами. А з другого боку, це права 
стулка, похмура, як завжди в Босха, але не позбавлена сатирико-гумористич- 
них акцентів картина пекла. Для вівтарів Босха (як і для триптиха «Віз сіна») 
характерний розвиток руху зліва праворуч. У творах інших художників, його 
сучасників, рух ішов здебільшого з флангів до центру, де змальовувалося го
ловне, найсуттєвіше. І в Босха є вівтарі, де застосовується цей принцип, на
приклад «Поклоніння волхвів». Тож, якщо припустити, що й у вівтарі «Сад 
земних утіх» рух спрямований до центральної частини. то триптих можна 
прочитати як втілення минулого, сучасного й майбутнього людського роду. Істо
рія виникнення світу й людини дається при цьому на зовнішніх стулках вівта
ря — зображення третього дня творення (коли твердь відокремилася від води й 
повітря, але земля ще не була населена живими істотами, а лише покрита зе
леними рослинами й плодовими деревами) й на лівій стулці — картині раю. 
Ця картина вражає глибоким проникненням Босха в суть біологічних процесів 
на землі. З води виповзають перші тварини — плазуни, земноводні, щось се
реднє між птахом і ящіркою. В тваринному світі точиться боротьба... Сучас
ність людства можна (щоправда, з натяжкою) побачити в картині пекла, яке 
гіперболізоване й гротескно відбиває тіньові сторони реального світу (на дум
ку Г. Фоміна, на задньому плані цієї стулки зображені споруди, які нагадують 
гігантські майстерні, щось бездушно-технічне). Нарешті, центральна картина 
здається утопією, царством радощів та насолод і не зовсім зрозумілої, але 
вельми активної діяльності великих людських груп. Френгер справедливо за
уважує, що цю частину ніяк не можна інтерпретувати як засудження любост- 
растя, розпусти. Не свідчать про осуд і ніжні радісні фарби картини, і її плав
ні округлі лінії, і цнотливість зображених на полотні тіл. Що ж до руху, то в 
центральній частині триптиха він іде чи то по колу, чи то всередині замкне
них груп, чи від країв до центру, тобто характерний для інших праць Босха 
рух від раю до пекла в цій картині не помітний

Звичайно, і запропоноване тлумачення можна заперечувати. Але є підста
ви припускати, що це полотно не виражає песимістичного погляду на людину, 
що воно є спробою зазирнути в її далеке й прекрасне майбутнє.

Більшість дослідників відносить триптих «Поклоніння волхвів» (Прадо) до тво
рів пізніших, як і «Несіння хреста» (Гент), «Спокушання сз. Антонія» (Прадо), 
«Блудний син» (музей Бойманс). Нечисленні фігури на «Поклонінні волхвів», 
виписані дуже ретельно, вони природні й гармонійні в своїх рухах, взаємини 
між ними логічні, перспектива розроблена старанно й точно. Чудово написа
ний на всіх вівтарних стулках пейзаж. Нідерландський пейзаж, що досяг та
ких висот уже в творчості Пітера Брейгеля, багато чим завдячує Босхові. йо
го пейзажі ніжні й м'які за кольором, дуже детальні й реалістичні (це стосу
ється насамперед ранніх, дофантастичних пейзажів, але й у фантастичних 
вражає реалізм і точність елементів). У них багато ознак рідної землі ху
дожника.

Більшість дослідників сходиться на тому, що в картині велич події, винесеної 
на передній план, протиставляється байдужості до цієї події світу людей 
і світу природи. Лише кілька чоловії; зацікавлені появою заморських волх
вів у вбогій хатині. Інші просто не помічають народження Ісуса, прохо
дять мимо, живуть своїм, переповненим буденними справами життям. Згадай
мо прикру ноту з картини Пітера Брейгелл Мужицького «Падіння Ікара». Це по
лотно такого близького до Босха художника також містить у собі думку про бай
дужість світу до великих шукачів, мрійників, страстотерпців.

У зрілий період творчості Босх написав багато картин, що зображують 
святих у вигляді самітників, які відійшли від мирської суєти й на лоні при
роди віддаються молитві або медитації. Взагалі Босх неодноразово звертався 
до зображення різних християнських святих: досить сказати, що святого Анто- 
ні.п він малював не менше як десять разів. Очевидно, художник залюбки зобра
жав саме цього святого тому, що тема спокушання благочестивого мужа дия
вольськими силами давала велику свободу творчій фантазії. Ми вже аналізу
вали знаменитий вівтар «Спокушання св. Антонія», що зберігається в Ліса
боні. Щоб легше було зрозуміти такі картини Босха, як «Іоанн Євангеліст на 
Патмосі», «Ієронім, що кається», «Іоанн Хреститель у пустелі», слід розі чл- 
нути й останній варіант «Спокушання св. Антонія» (приблизно 1515 р.), який
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зберігається в Мадріді, в Прадо. Як і інші праці останнього періоду, ця кар
тина сповнена умиротворення, в ній нема ні страшних чудовиськ, ні напружен
ня пристрастей і страждань. Антоній зображений на тлі ясної, спокійної, мо
гутньої природи, що ж до істот, що його спокушають, то вони кумедні, а не 
грізні, й задуманий мислитель не звертає на них уваги. Його душа відкрита 
високим ідеалам, і ниці пристрасті світу вже не хвилюють заглибленого в муд
рі думки самітника. В картині можна побачити протиставлення плотського й 
духовного, перемогу високого духу над жалюгідними спокусами диявола. Босх 
жив в епоху, коли найпохмурішин обскурантизм, утілений в ідеях фанатич
них церковників, боровся проти допитливої людської думки. В його часи була 
поширена ідея, що демони оточують людину, як вода плавця, «полювання на 
відьом» досягло величезного розмаху, набрало характеру небезпечної для сус
пільства манії. І разом з тим саме в останні роки XV й перші десятиріччя 
XVI століть виникають і міцніють бунтарські суспільні течії, духовні напрями, 
що привели до руху Реформації, живуть і діють такі великі гуманісти Північ
ної Європи, як Еразм Роттердамський, Себастьян Брант, Томас Мор. Масшта
би думки Ієроніма Босха, її спрямованість дозволяють поставити його в один 
ряд з ними.

Гуманістична сутність творчості художника, його близьке до рене
сансного розуміння краси природи й людини заходило в конфлікт з релігійни
ми передсудами, яких він. як син свого часу, не міг позбутися. Звідси — час
то трагічний зміст його картин. Але прагнення до позитивного ідеалу, вміння ба
чити в світі не тільки торжество диявольських сил і руйнівних спокус, а й існу
вання справжніх цінностей духовних і тілесних, відрізняло Босха від багатьох 
його видатних сучасників.

Художник-новатор відкрив для мистецтва вартість буденного, красу щоден
ного життя людей. Він по-новому—масштабно, детально побачив природу, спро
бував зазирнути в душу людини, виявив мужній критицизм, картаючи справжні 
вади суспільства. Багатьма своїми творами він проклав шлях до нового розуміння 
дійсності. В його творчості відбувався відрив мистецтва від релігійної доктрини, 
якоюсь мірою він звільняв уми своїх сучасників від гніту догматичного мислен
ня. його художні відкриття й знахідки, як і ідейні пошуки, справили великий 
вплив на багатьох видатних художників XVI та XVII століть, таких, як Брейгель 
Мужицький чи Рубенс.

Хоч як цікаво розшифровувати окремі символи в картинах Босха і намага
тися раціонально-логічно пояснювати всі деталі його живописного світу. — ке це 
головна мета дослідника. Універсальні метафори Босха не піддаються буквальній 
інтерпретації. При спробі тлумачення цілісне в картинах розпадається на тисячі 
більш-менш переконливих дрібниць, що не допомагають осягти задум творця як 
щось гармонійно єдине в ідейно-естетичному плані. Крім живописного багатства, 
унікальності й масштабності фантазії, в працях Босха важливе значення має 
духовна боротьба й пошуки майстра, що ведуть його до людини як вінця творен
ня, суверенної і цілісної людини Ренесансу.

Кіра ШАХОВА
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Богота, столиця Колумбії, розташована 
далеко від моря на місці колишнього озе
ра, на висоті 2600 метрів. Оточене високи
ми горами, місто простягається на 25 кіло
метрів, його населення зростає щороку на 
сім процентів і становить нині 4,5 мільйона 
чоловік. Наче магнітом притягує місто до 
себе людей. Хто вони? Звідки? Чому зали
шають насиджені місця? Може, їх вабить 
шум столиці, блискучі вітрини, бруківка? 
Переселенці —  безземельні селяни, і цим 
усе сказано.

Місто бідне, місто й багате. На півночі 
квартали багатіїв, на півдні —  хижі бідноти.

У р и в к и  з к н и г и :  .lacqnc Meunier. Les
gamins do Bagota. Editions Jcan Claude Lattes, 
Paris. 1977.

Ро з в и то к  ц ь о го  міста, що на перший погляд 
скидається на сортувальну станцію, здаєть
ся, не підпорядкований жодним законам. 
Місто-какофонія, місто-парадокс. У 1910 ро
ці Богота налічувала 100 тисяч жителів, у 
1950 році —  550, ще через 14 років —  1,7 
мільйона. На кінець 1978 року тут житимуть 
5 мільйонів чоловік.

Масова міграція —  щодень прибуває від 
60 до 1000 злидарів — - перетворила столи
цю на місто-притулок. Його перенаселеність 
на межі катастрофи. Найзнедоленіші ліп
лять свої халупи з дощок та толю на схи
лах гори, біля підніжжя Гваделупи, М он- 
серати, в кварталах, де немає води, кана
лізації. Тут часто бувають пожежі, оповзи 
грунту, повені. «20 тисяч чоловік живуть під 
страхом смерті. Це —  некероване місто», 
—  заявив один функціонер, що займається 
справами міського самоврядування. 700 ти
сяч городян освітлюють оселі свічками. Сто.
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лиця Колумбії завоювала репутацію одного
з найнебезпечніших міст у світі: 500 убивств 
на рік, 117 нальотів на банки, 48 процентів 
всіх крадіжок у країні. Про боготан?ів пи
шуть, що вони —  «виклик суспільству, де не 
говорять про прогрес, бо втратили всіляку 
надію на нього».

ГАМЕНИ
У  Боготі йде дощ. З-під коліс автобусів 

і таксі прискають фонтани брудної води.
Нарешті я тут. Переді мною столиця із 

цегли, бетону, пластмаси. Напівекзотична. 
Г розова.

Я сховався під колоніальним портиком. 
Тут же —  шестеро вуличних дітей, гаменів. 
Гамени Боготи! Я стільки думав про них, 
ідеалізував їх. Ніколи не погоджуся, що це 
тільки ватага завошивлених забіякуватих ді
тей, таких собі малолітніх хуліганів... Але 
ж як важко знайти з ними контакт, не кажу
чи вже про те, щоб потоваришувати, як 
важко викликати їх на відвертість! Перше, 
з чим я зіткнувся, це їхня недовіра до 
світу дорослих.

Власне, в цьому не було нічого несподі
ваного. Кармен Ортега Рікорте, автор стат
ті «Лінгвістичні та історичні аспекти бого- 
танського гамена», попереджала мене про 
щось подібне, застерігаючи від готових 
визначень, стереотипів, з якими я зустрі
нусь на сторінках столичних газет, хоча 
«таке чтиво не позбавлене інтересу, бо до
поможе вам краще зрозуміти думку жите
лів Боготи про гаменів, «дітей без дитин
ства», або «хіппі в дитинстві», за висловом 
доктора Альваро Лопеса Пардо.

Найпоширеніші три точки зору: для
одних гамени —  це результат злиднів, для 
других —  несправедливості. Третіх вони вза
галі не обходять. Однак ні перші, ні другі 
теж не цікавляться думкою самих гаменів, 
маючи гаменізм за фатальність на зразок 
стихійних лих, а дітлахів вважаючи безсло
весними жертвами. Всі малюють той самий 
портрет-схему: цим дітям від п'яти до п'ят
надцяти років; вони брудні, нестрижені; 
вештаються по вулицях, сплять на тротуа
рах, у підворіттях, на пустирях; крадуть і 
жебракують; вони непостійні, бунтівні, 
мрійливі, спритні, сміливі, нахабні, ніжні, 
вдячні тим, хто їм допомагає. Вони можуть 
бути страшенно брутальними, лихими, агре
сивними з тими, хто до них погано ставить
ся. Над усе боготворять свободу. Мало
письменні, дуже люблять сенсаційну пресу. 
Великі заголовки. І дуже цікавляться пла
нами уряду щодо свого майбутнього. В 
Боготі таких дітлахів від 3 до 5 тисяч.

Образ надто емоційний, щоб бути об'єк
тивним.

Щоб зрозуміти гаменів, а надто їх бунт, 
треба поглянути на них крізь призму істо-

Майже всі гамени курять цигарки — часом 
і з маріхуаною. — п ’ють горілку, одурманю
ють себе вихлопними газами й випарами 

бензину.

рії. Одна складність: це антисуспільство ді
тей, ця субкультура бідності з давніх-давен 
були позбавлені грамоти. Отже, це й без- 
архівне суспільство.

Кармен Ортега Рікорте намагається пере- 
повісти мені все, що вона знає про минуле 
гаменів.

Гамени такі ж старі, як і Новий світ. По
чинаючи з 1774 року тема знедоленого ди
тинства знаходить відображення і в адмі
ністративних актах. У 1789 році архієпископ 
Нової Гранади б'є на сполох, вимагаючи 
організувати притулки для жебраків, якими 
переповнені міста. Було відкрито два при
тулки, де розмістилося 222 дорослих і 47 
дітей. Під час визвольних воєн 1810— 1858 
років ці притулки не функціонували.

Ці 50 років докорінно змінили «вуличну» 
ситуацію. Знедолені дітлахи «chinos de la 
calle» 1 тепер формують ватаги —  gallada. 
Вони не живуть більше на вулиці, вони її 
населяють. На світ з'явився термін —  гаме
нізм. Йдеться про організаційну систему 
«chinos de la calle». Діти змушені шукати 
засобів для існування. О б ’єднавшись по 
двоє, троє, десятеро, вони почувають себе

■ Chinos de In calle — вуличні діти (ісп.). 
Chino — слово індіанського походження » на 
мові кечуа означав «хлопець».
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сильнішими. Гамени займають пешні квар
тали, створюючи «зони свободи», згурто
вуються проти спільного ворога та репре
сій, виробляють свій спосіб життя.

В 1860 році Хануаріо Сальгар так описує 
їх: «Вуличні діти, або «chinos», як Тх нази
вають у Боготі, складають соціальну кате
горію, що не має собі подібних. «СЬіпо», 
як правило, сирота або покинута дитина, 
яка ночує в першій-ліпшій підворітні, хар
чується покидьками. Ранком вона вилизує 
пляшки з-під меду на площі Сан-Вікторіо, 
після обіду грається з собаками. Вона знає, 
де хто живе, обмінюється новинами із слу
гами, розповідає малечі різні нісенітниці, 
водить глухонімих, дражнить божевільних, 
корчить гримаси старим, супроводить до 
дверей тюрми заарештованих, словом, грає 
активну роль у вуличному житті. У «chinos» 
немає ні кола, ні двора. Це утриманець му. 
ніципалітету. Всі його жести виказують при
родний неспокій. Він насвистує мелодії, які 
почув уперше, і не візьме жодної фальши
вої ноти. Він ввічливий, послужливий чи 
зловтішний, залежно від настрою».

В 1874 році Хосе Марія Гутьєрес де Аль
ба; засновник газети «Качако», спробував 
залучити гаменів до продажу своєї газети. 
Вони на кожному розі вигукували її назву, 
на свій лад коментували матеріали. В ре
зультаті тираж газети зріс. Конкуренти Гу- 
тьєреса де Альба наслідували його приклад. 
Нині ті ж самі хлопчаки в певні години 
щосили кричать: «БоогооотаноІ» «Ель Тьєм- 
поооі» «Еспектадор!»

1880 рік не менш важливий у житті chi
nos. Два спритні італійці, що тримали мо
нополію на чистку взуття, почали викорис
товувати дитячу працю. Маленькі чистиль
ники взуття —  bola-botines із скриньками 
за спиною заполонили сквери та площі міс. 
та. В 1884 році їх було сорок. Скільки їх 
тепер? Двісті? П'ятсот? Мабуть, більше. По
чинаючи з 1874— 1880 років, експлуатація 
chinos набула широкого розмаху. Вони ван
тажать цеглу в глиняних кар'єрах, продають 
лотерейні білети, працюють на фабриках, 
у ресторанах, паркінгах, становлячи числен
ну і дуже дешеву робочу силу. Час від ча
су вони бунтують, спонукані почасти гор
дістю, почасти інстинктом самозбереження 
або просто тому, що їм «це» «набридає до 
смерті».

Позиція гамена є результатом активного 
процесу. Це спроба звільнитися від суво
рості, брутальності, несправедливості до
рослих. Гамен хоче бути рівним.

ДУШІ ЧИСТИЛИЩА

Моє дослідження йде по спіралі. Зібрати 
потрібний матеріал виявилося справою 
складнішою, ніж мені здавалося. Я повинен 
був зустрічатися з гаменологами, спеціаліс

тами по «нічийних дітях», хитрувати з влас
тями, звертатися до пройдисвітів, не забу-, 
ваючи про істориків, соціологів, етнологів, 
психіатрів. «М и вважаємо за краще прати 
нашу брудну білизну в своїй сім'ї», —  зая
вив один офіцер поліції III зони. Я вдаю з 
себе дурника і питаю: «Яка білизна? Яка 
сім'я? Який бруд?» Однак «чин» не удосто
ює мене відповіддю.

Я годинами блукав навмання по безко
нечному гомінкому місту, сподіваючись, що 
одного дня мені трапиться нагода. І вона- 
таки трапляється. Тритижневі мандри, в 
дощ і спеку, пішки, в жахливих автобусах 
та дорогих таксі закінчуються знайомством 
з Хасінто. Він належить до ватаги, яка зай
має «зону» від парку Журналістів до бу
динку Болівара. Йому тринадцять ро
ків. Він, як і я, сам один. Ватага його поки
нула. Певно, саме тому ми порозумілися. 
Хасінто призначив мені побачення далеко 
від центру. Боїться, щоб його не звинува
тили в зрадництві

Він поміняв десятки професій: продавав 
газети, лотерейні білети, скибочки ананасів, 
крав «двірники» від автомобілів, окуляри, 
парасольки, торгував птахами, собаками, 
чистив взуття, мив машини, співав біля кі
нотеатрів, охороняв стоянки машин.

Соромливий і спостережливий, він доб
рий оповідач. Пританцьовуючи, Хасінто роз
казує мені про похорон матері. І тут же ви
гадує інший варіант свого життя, відмінний 
від першого.

—  Хасінто, чому ти брешеш?
Він удає засмученого:
—  Всі гамени завжди роблять так.
У  Боготі я не раз чув: «Наш гамен —  не 

дитина. Це компроміс між дитиною і до
рослим». На мою думку, навпаки, —  це ди
тина, яка усвідомила своє дитинство, дити
на без майбутнього, але зачарована дитин
ством. Справжня дитина.

Хасінто не бреше. Він хитрує. Вигадує. 
Прикидається. Якось він признався:

—  Я боюся душ чистилища... Моя мати... 
просить їх мене знайти.

—  Але ж ти казав, що твоя мати помер
ла і ти був на її похороні?

Він регоче. Його мати не вмирала: він ні
коли її не знав.

А  про похорон розповів лише для того, 
щоб обдурити душі чистилища.

Дізнавшись, що я жив у країнах Латин
ської Америки, Хасінто зважується на від
вертість. Вчора він ходив до кварталу Шапі- 
иеро, щоб зустріти «Вченого». «Вченому» 
лише дев'ять років. Але, як каже Хасінто, 
це справжній чаклун. Зцілитель. Він завжди 
має при собі висушену кролячу лапку. «За 
одне песо ти можеш доторкнутися до його 
розп'яття, це захищає».

—  Але чому ти до нього приходив?
—  Через моє викривлене вухої
—  Щ о він тобі сказав?
—  Щ об я спав у мокрому капелюсі.
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Діти без дитинства. Вулиця править їм  за  дім, тротуар  — за  ліжко, картонні упаковки 
та газети  — за  м атрац І простирадло

—  Він сміється з тебе!
—  Ні! Ні! Капелюх треба натягати на ву

хо. Вночі він висихає І вранці вухо стає 
нормальним.

—  Ти віриш у ці вигадки?
—  Ні, не дуже. Але трішки вірю.
—  Що ж ти зробиш?
Якусь мить він, насупившись, розмірко

вує, а потім напівжартома кидає:
—  А ти не знаєш, де можна вкрасти ка

пелюх?
Якось Хасінто щез. Мені стало відомо, 

що він приєднався до ватаги Сірз і став її 
регго —  ватажком. Я зустрічав його безліч 
разів, але він удавав, що мене не знає.

ЦИКЛ ГАМЕНА

День у день столичні газети —  будь то 
ліберальні «Тьємпо» або «Еспектадор», кон
сервативні «Републіка» або «Сігло», буль
варна «Боготано», реформістська «Нуева 
фронтера», соціалістична «Альтернатива» —  
пишуть про «безладдя», яке панує в місті. 
Інколи в них з'являються матеріали, при
свячені гаменам. Вкрай стримані. І лише 
тоді, коли «нічого не відбувається».

Відразу по прибутті 2 січня 1976 року я 
прочитав у «Тьємпо» статтю під назвою

«Гамени: поразка в Боготі». «Богота поча
ла -новий рік, так і не вирішивши своє? ста
рої проблеми: проблеми гаменів, —  пише 
автор. —  Це нагадує зачароване коло. По
ліція хапає дітлахів, а потім змушена їх 
випускати, бо не існує закладу, який би 
міг їх прийняти».

У Боготі 40 000 бідних дітей. Потенційно 
це гамени. Чим одні відрізняються від ін
ших? Колишній гамен Маркос, якого я час
то зустрічаю, допомагає мені:

—  Бідні діти —  сумні, гамени —  ніколи.
На мою думку, відмінною ознакою га

менів є їхня шкіра. За кольором шкіри лег
ко впізнати, де гамен, а де просто бідна 
дитина. Шкіра гамена має якийсь зелену
вато-сірий наліт, той відтінок, що його дає 
поєднання пекучого сонця, пилюки і злив. 
Скільки потрібно було мішаних шлюбів, 
вихлопних газів, безсонних ночей, скільки 
довелося мерзнути, голодувати, щоб «вичи
нити» цей татуйований пергамент —  пере
пустку боготанського гамена... Проте вирі
шальне значення має, звісно, соціальна ор
ганізація. Поза gallada він тільки бідна ди
тина.

Chino виходить на вулицю, мов пірат у 
відкрите море. Перші враження вкидають 
у розпач. Все йому нагадує, що він лише 
дитина. Він повинен захищатись від інших 
гаменів, садистів, гомосексуалістів, поліції,
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тікати від дорослих, які хочуть його екс
плуатувати, шукати на ніч якийсь притулок 
і товаришів по грі. Інстинктивно він праг
не визнання. Компенсації. Ласки. І знахо
дить gallada.

Gallada для гамена субстант сім'ї, якої 
він не мас. Позбавлений батька-матері, він 
тут вибирав собі рідню. Псевдобратів, псе- 
вдоплемінників. Його товариші: п'ять або 
вісім хлоп'ят різного віку, такі ж знедо
лені, як і він.

Звичайний цикл гамена: вулиця, виправна 
колонія, знову вулиця, gallada. В Боготі ме
ні пощастило знайти контакт з трьома gal- 
ladas. Кожна з них має свої закони, свій 
спосіб життя. Одна звалася іменем свого 
ватажка, інша —  номером вулиці, де про
мишляла, третя прибрала гучний псевдонім 
«Конг-фу». Кожна діє в межах своєї «зо
ни», в кожної своя спеціалізація.

Діють нарізно, хоча мають багато спіль
ного. Статут першої ліпшої gallada можна 
викласти так: «М и не любиме, щоб нас 
принижували» і «Поміж собою треба бути 
справедливими».

Гамен, який вступає у протиріччя з ци
ми двома принципами, неминуче зазнає 
кари: винного б'ють викруткою або колють 
цвяхом, обпікають шкіру змоченим у бен
зині палаючим віхтем, вибивають зуби, 
роблять «око в томатному соусі». Кидають 
на землю, оглушують, а тоді «фарширують 
жабу», тобто набивають рот травою, доки 
не наступає задуха. Останній «витончений» 
жест помсти —  всі стають у коло і рясно 
мочаться на жертву.

Найбільш мене вразило те, що гамени 
мають свою автономію. Gallada для них 
означає також віднайдену гордість. Вони 
мовби відроджують одне з перших зна
чень цього слова: «риса гордості»...

Бідних дітей, своїх братів по злиднях, га
мени кваліфікують як chupagruesos, тобто 
«підлабузник», «лизун». Звучить майже так 
само, як «коллабо» (ренегат), слово, широ
ко вживане під час війни. Чим не політична 
оцінкаї Дивовижна інтуїція...

Chupagruesos —  це діти, що збилися з 
дороги. Старці. Пляшка в морі. Бідна дити
на пропонує свої послуги кому завгодно. 
Вона тримається на межі дозволеного. В 
неї мало друзів і то лише серед дорослих, 
бо вона вміє розчулити дам-благодійниць 
та священиків. Гамени ненавидять «цих 
скигліїв», б'ють їх, всіляко принижують, 
активно заперечуючи мовчазну згоду chu
pagruesos з дорослими.

Треба послухати гамена, аби визначити, 
що він за один.

Тринадцять інтерв'ю з членами трьох 
galladas дають мені підстави для деяких 
узагальнень.

ГАМЕН ЦЕ:
той, хто визнає себе таким;
той, кого таким визнають інші;

той, хто пройшов цикл гамена або зумів 
кинути виклик циклу гамена.

Саме gallada ліпить гамена.
Скільки ж їх? За статистичними даними, 

опублікованими в квітні 1974 року в Боготі 
нараховувалось 4 790 гаманів; 2 549 у при
тулках, 2 241 —  на вулиці. З повною від
повідальністю заявляю, що цифра 2 241 
завищена, а 4 790 —  просто божевільна.

Випадок підтвердив мої спостереження. 
На профспілкових зборах водіїв таксі я по
ставив запитання: скільки хлоп'ят мешкає 
на вулиці? Питання було включене до по
рядку денного. Після голосування з'ясува
лося таке: 70 процентів присутніх назвали 
цифру п'ятсот, 10 процентів вважали, що 
гаменів менше восьмисот, і 20 процентів —  
що їх не більше трьохсот.

Колумбійці, яким я розповів про резу
льтати свого дослідження, цілком погоди
лися з ними.

Але як би там було, цифра залишається 
жахливою. Дійсно, на вулицях Боготи одно
часно перебуває не більше 500 гаманів, але 
це не одні Й ті самім. Постійна зміна 
дійових осіб обумовлена циклом гамена. 
Такі правила гри.

ВИКРАДАЧІ ДЗЕРКАЛ
Мистецтво чіплятися ззаду на бампери 

автомобілів —  невід'ємне від гаменізму. Це 
не тільки пристрасть, але й екзамен на му
жність і, зокрема, готовність зустрітися 
віч-на-віч з розгніваним водієм. З тех
нічної точки зору —  це вищий пілотаж. 
Адже деякі водії намагаються навмисно 
різко зрушити з місця, різко загальмувати, 
щоб скинути гамена.

Хасінто пояснив, що над усе вони полю
бляють фольксвагени, джипи і старі амери
канські моделі 50-х років. Інші моделі 
відбивають сідниці.

За цим видовищем, що викликає радість 
фоторепортерів, вуличних зівак, дітей ба
гатіїв і невдоволення власників машин та 
поліцейських, криється не що інше, як спо
сіб життя. Висловлюючись метафорично, га
мени граються в кота і мишку з суспіль
ством.

Життя гамена міцно пов'язане з автомо
білем. Хромовані деталі, «двірники», номе
ри, пробки бензобака й радіатора, габари
тні ліхтарі —  все це можна вкрасти й пере
продати. Крадіжка посідає важливе місце 
в бурхливій діяльності гаменів. Безліч ра
зів я бачив, як вони знімали дзеркала, 
«двірники». Якось обчистили грузовик з 
молочними пляшками. Іншим разом навіть 
вкрали перуку прямо з голови літньої да
ми.

Вантажні машини, автобуси, легковушки 
задовольняють різноманітні потреби гаме
нів. Справжні діди-морозиі
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Часто ж ертвам и м алолітніх злочинців стаю ть іноземні туристи  І особливо туристки, в 
яких  вони відбираю ть сумочки й зриваю ть з  голови перуки. На фото — двоє з гаменів 

утікаю ть з вкраденою  дамською  сумкою

Вантажні машини постачають провізію: 
фрукти, овочі, молоко, содову воду. Авто
буси і тролейбуси —  для тих, хто вміє про
слизнути непоміченим через задні двері,—  
засіб пересування. Автомобілі створюють 
ілюзію свята.

Із автомобілями пов'язано ще дещо —  
випари бензину, своєрідний наркотик. Га- 
мен Мантекілла пояснює:

—  Я надихуюсь бензином тоді, коли ме
не поб'ють або коли мені тоскно.

Напевно, це також «ліки» проти страху, 
що надають гаменам сміливості, відганя
ють голод, заспокоюють біль. Власники 
бензоколонок платять дітям за «спектакль»: 
chino опускає голову в резервуар з-під 
бензину і дихає на повні груди, аж поки не 
впаде на землю запаморочений і щасли
вий.

Щасливий?
Діти харкають кров'ю, никають, мов сно

види. У них заплітаються ноги. Вони блю
ють. Б'ються в конвульсіях. Деякі в стані 
прострації годинами лежато біля бровки 
тротуару. Нудота минає, але запалені очі 
ще довго лишаються червоними. ...Ось, на
решті, місце ночівлі. На тротуарі просто 
неба розстеляють газети, шмаття картону, 
старі афіші. І лягають у шаховому поряд
ку. Про щось стиха говорять. Мріють. І по
ринають у сон.

Вранці, спалюючи папір, який правив їм 
оа ковдру та подушку, вони намагаються 
вигадати найфантастичніші історії, пов'яза
ні з учорашнім «спектаклем». А тим, хто

не вірить у їхні розповіді, кажуть: «Попер
вах завжди недобре. Наступного разу ти 
побачиш сам».

Не слід шукати ритуалу там, де йдеть
ся про пародію. Гамени нюхають бензин, 
щоб зовні бути схожими на дорослих, які 
споживають алкогольні напої і курять ма- 
ріхуану. (Щ о іноді трапляється і з chinos).

Пригадую, як одна високопоставлена ні
мецька дама досить ексцентричного вигля
ду, побачивши гаменів, заволала: «Суспіль
ство, що залишає на вулиці своїх дітей —  
прогниле суспільство! Пропаще суспільст
во!» Що ж, вона має рацію.

ГАМЕНИ —
ТЕЖ КОЛУМБІЙЦІ

У кожною боготанця завжди є хтось, хто 
знає гаменів. Дізнавшись про мету мого 
перебування в столиці, мені дають адресу 
або телефон. Мовляв: «ідіть туди від мого 
імені». Соціолог Карлос Едуардо С. напра
вив мене до Квітникаря.

Знайомство виявилося корисним. Квітни
кар —  трохи згорблений, сивий чоловік го
ворить цілком пристойною французькою 
мовою. Він над усе пишається своїми 
плантаціями троянд і гвоздик, що квітнуть 
цілий рік. Після кави, бананів, бавовни, 
смарагдів та ще кокаїну і маріхуани, чзі-
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ти —  важлива складова колумбійського ек
спорту. На плантаціях квітникаря працю
ють 40 чоловік. Не рахуючи тих, кого гос
подар називає «моє хоббі»: п'ятьох гаме- 
нів. Квітникар захоплюється дитячими ро
манами. В його бібліотеці я помітив «Ри
жика», «Без сім'ї», «Лоліту», «Шибеника», 
твори ЛьюТса Керрола, Марка Твеиа, Д ік- 
кенса, Кіплінга, Горького, П'єра-Паоло Па- 
золіні, Вільяма Голдінга.

Гамени приходять до нього працювати, 
коли їм заманеться. Така традиція існує 
протягом двадцяти років. Він знав Тх рід
них і двоюродних братів, напевно, і батьків.

Він відкриває шухляду.
—  В мене є досьє, яке могло б вас за

цікавити. Альбом безпритульних.
Йдеться про два томи вирізок, газет

них статей, зібраних за 80 років. Дещо з 
цього досьє варто нагадати.

Думка Хануаріо Сальгаоа, члена парла
менту, державного діяча (помер в 1910 ро
ці): «СНіпо», або покинута дитина —  це вла
да, яку не визнає конституція, але яка на
багато сильніша від конституції. Держав
ний діяч популярний серед chinos, досягне 
успіху в своїй політичній діяльності. Гасла, 
написані вугіллям на білих стінах, мають 
велику силу».

1932 рік. Газета «Тьємпо»: «Банди ма
леньких злодіїв викликають занепокоєння 
поліції. Діти об’єднуються в групи по ві- 
сім-десять чоловік на чолі з ватажком і 

лютують у чітко визначеній «зоні», не за
зіхаючи на територію інших банд».

1935 рік. Газета «Еспектадор»: «У  1933 
році нараховувалось 1400 малолітніх пра
вопорушників, 2000 —  в 1934 році і в пер
ші місяці 1935-го —  2027.

Випускник католицького університету 
священик Камілло Торрес у дипломній ро
боті намагається проаналізувати явище: 
«Мізерна меншість населення, що склада
ється з 80 сімей, тримає в своїх руках еко
номіку країни. Лише вони приймають рі
шення: завжди на свою користь і ніколи —  
на користь колумбійського народу. 80 про
центів колумбійців помирають з голоду. 
Саме тому тисячі дітей Боготи живуть на 
вулиці, з 12 років займаються проституці
єю, вбивають, крадуть. Вони вміють роби
ти тільки це. Тх навчали тільки цього».

1936 рік. Газета «Тьємпо»: «Спіймали чо
тирьох маленьких злодіїв. Місцем їхнього 
збіговиська був зруйнований будинок, який 
вони перетворили на склад крадених ре
чей».

1937 рік. «Проблема викликає занепоко
єння», —  заявляє один високопоставлений 
чиновник.

1938 рік. «Четверо хлоп'ят вчинили кра
діжку на ярмарку іграшок. їм ще не ви
повнилося й семи років. Один з них був 
п'яний».

1939 рік. «Поліція поклала край діяль

ності групи гаменів, «капітаном» яких бу
ла дівчинка».

1940 рік. «11-річна дитина, озброєна дво
ма незарядженими пістолетами, нападає 
на жінку і забирає в неї гаманець».

1945 рік. «Гамени з'являються в інших 
колумбійських містах».

1948 рік. «9 квітня під час різні, що мала 
місце після вбивства Хорхе Гайтана (лі
дера лівих лібералів. —  Р ед .), загинуло 
5000 чоловік і серед них багато дітей».

1948— 1958 роки. «Громадянська війна 
донесла до нас свідчення про злидні і ди
тячі бунти».

1962 рік, 1 липня. «О  10-ій годині ранку 
гамени пройшли колоною по 7-ій авеню 
до 20-ї вулиці. Вони свистіли, тарабанили в 
порожні бідони. Вони несли плакати з на* 
писами: «Гамени також колумбійці». «Це 
не страйк, не маніфестація. Ми просимо 
допомоги». І ще одне гасло, білим по чер
воному: «Нам холодно».

Колону очолював тринадцятирічний Бен- 
хамен Забала. Вихідець із злидарської 
сім'ї (мати померла, батько —  портьє в 
кафе, дев'ятеро дітей), Бенхамен обстоює 
право гаменів на існування: «М и всі хоче
мо працювати... Ми багато чого не вміє
мо, але, гадаю, спромоглися б чистити 
взуття, охороняти автомобілі, продавати 
газети... Мало хто, крім нас, знає, що таке 
спати на вулиці без ковдри, зовсім без ні
чого. При холодах, як у Боготі. Мало хто 
знає, що таке харчуватися покидьками, 
ще й радіти, коли вони є. Люди кажуть, 
що ми повинні йти до притулків. Можли
во, в притулках нам повелося б кращеє 
Але що станеться з тими, кому ми допо
магаємо!? З товаришами, братами, батька
ми... Ми хочемо, щоб нас приймали таки
ми, як ми є, і ми хочемо, щоб нам дали 
роботу».

Бенхамен Забала стає історичним ватаж
ком. 9 вересня американський кореспон
дент Ріхард Едер із Нью-Йорка присвячує 
йому свою статтю, назвавши гаменізм у 
Боготі «чорною чумою».

1968 рік. «Національний альянс за про
грес» виділяє 20 мільйонів доларів для 
вирішення проблеми гаменів у наступні 
чотири роки.

Та незважаючи на ці 20 мільйонів, дис
кусії тривають, відгомін їх докотився на
віть до Франції: «Нувель Обсерватер» на
дає гаменам три повні сторінки, а Ізабель 
Обер співає «Діти Боготи». Це було на
прикінці літа 1968 року. Хто про це нині 
пам'ятає?

Того ж року папа Павло VI у супроводі 
кардиналів та архієпископів відвідує Бого
ту. Організація зустрічі коштувала три з 
половиною мільйона песо. Треба було не
гайно звільнити столицю від божевільних 
та старців, чимшвидше спекатися гаменів. 
Злидні стали непристойними, отож їх ого
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лосили поза законом. 10 червня почалася 
активна кампанія по виловленню безпри
тульних дітей. Протягом двох місяців дві 
тисячі дітей перебували в двох жіночих 
тюрмах на карцерному режимі. Від'їж
джаючи, Павло VI вручив архієпископу чек 
на 100 000 доларів на притулок для сиріт 
католицького інституту Святого' Павла... Та 
проблеми це не вирішило.

Близько 50 фахівців з «дитячого питан
ня», вихователів, психологів, соціологів, 
лікарів, що зібралися на семінар у Мелга
рі, дійшли висновку: якщо в Боготі стіль
ки гаменів —  значить колумбійське сус
пільство «гаменогекке». Нарешті, крок 
уперед. Хоч і не надто рішучий.

Отець Густаво Перес Рамірес, організа
тор зустрічі, відповідаючи на запитання, 
що він думає про д :тей, яких «виловлю
вали» перед візитом папи, зауважив: «Я не 
згоден з цією «акцією». Гамени —  соці
альна реальність, І* треба було залишити 
на вулиці, щоб папа побачив Тх, а вони 
побачили папу».

Спонтанне антисуспільство, засноване 
гаменами, невід'ємне від суспільства, яке 
їх породило. Гортаючи «альбом безпри
тульних», я мимоволі відзначаю, що кожна 
важлива подія національного життя супро
воджується появою або зникненням гаме
нів. Так було і під час візиту папи, і коли 
зустрічали президента республіки в місті 
Санта-Марта, розташованому на північно
му узбережжі Колумбії.

5 листопада 1974 року 25 гаменів чату
вали біля президентського палацу. Вони 
хотіли говорити з дружиною президента.
І таки домоглися свого. Семирічний Лас
ло Гонзалес на прізвисько Грр'ила, що на
тягнув п'ять шкарпеток на кожну ногу, пи
тає даму номер один:

—  Як тебе звуть?
—  Сесілія.
—  Це ти жінка того, хто командує?..
У  розмову втручається Чоколат, або 

Смокч и-Сві й-Палець:
—  Я хотів би, щоб ти подарувала мені 

автобус, щоб потрусити тих, котрі не люб
лять ходити пішки.!

—  А  я хотів би, щоб ти купила мені цю 
ручку! —  вигукує Абузадор.

—  Але ж це моя ручка, —  сміючись, 
відповідає жінка.

А  потім більш серйозно запитує Чінче 
Моно, Мавпятка:

—  Ви щасливі?
—  Ні, —  відповідає Чінче Моно, —  але ми 

не нещасніші за багатих!
Як би там було, але, певно, пані 

президентша зрозуміла, що гаменам не 
забракне почуття власної гідності...

Протягом сорока років «Тьємпо», «Еслек- 
тадор» видрукували понад шість тисяч 
повідомлень про гаменів, які стали жерт
вами садизму дорослих. Матеріали публі
кувалися в недільному додатку поряд з

інформацією про розчавлених собак. Нез
важаючи на сенсаційні фото, такі повідом
лення рідко спричинялися до скандалу. 
Немов боготанці звикли до цієї приголом
шливої соціальної реальное гі.

Власне, лише дві події серйозно стру
сонули громадську думку: візит папи, про 
який вже говорилося, та акція «Сонячний 
експрес». В основі обох —  надмірно служ
бова ретельність.

Отже, «Сонячний експрес».
24 липня 1975 року бальнеологічний ку

рорт Санта-Марта, збирався святкувати 
своє 450-річчя. З цієї нагоди президент 
Колумбійської Республіки запросив сюди 
на уїк-енд президента Венесуели і пре
м'єр-міністра Панами.

Готуючись до зустрічі високих гостей, 
інспектор тутешніх пляжів Віктор Монте- 
негро зненацька помічає, що в підпоряд
кованій йому зоні панує незрозуміле пож
вавлення. Хтозна-звідки набігли малоліт
ні торговці сигаретами, чистильники взут
тя, всі ці голодранці, що тиняються з не
допалками в зубах. «Гамени!» —  думає 
він. А  хто промовив гамени, промовляє —  
Богота... Інспектор збирає людей і вирі
шує провести облаву. Зрештою 23 підоз
рілі особи —  чоловіки і діти —  посадже
ні у вагон номер 2975. Тх супроводжують 
четверо поліцейських. Рівно о дев'ятій го
дині поїзд вирушає до столиці. Подорож 
триває 22 години. Діти перебувають без 
води і без їжі. їм не дозволяють заходити 
до інших вагонів. Звичайно, вони згадува
тимуть «Сонячний експрес»! Власті Боготи 
розлючені. Між столицею і Санта-Мартою 
розривається телефон. «Щ о ми маємо ро
бити з вашими гаменами і вашими стар
цями? У  нас тут і своїх досить! Тільки-но 
вони прибудуть —  миттю відішлемо на
зад!»

Пристрасті розпалюються. Молодий офі
цер служби охорони дітей не приховує 
обурення:

—  Своїм вчинком лейтенант Монтене- 
гро знімає з себе відповідальність за ви
рішення місцевих проблем. Це трапляєть
ся не вперше. Минулого квітня з узбереж
жя нам силоміць приставили 100 дітлахів. 
Вони прибули до нас після триденної по
дорожі. Весь цей час вони нічого не їли. А  
в нас нема установи, яка б Тх прийняла. 
Довелося повипускати на вулицю.

...Хто заплатить за квитки на зворотну 
подорож? Чиновники сперечаються, а ді
ти чекають. Трьом, що зробили вигляд на
че йдуть до туалету, вдалось вислизнути 
на волю...

Нарешті, група дітей від'їжджає з вок
залу Сабана. Подія транслюється по радіо. 
Псевдогамени уклінно дякують. Поїзд від
ходить. Десятирічне негреня вибиває 
ритм на порожній банці з-під сухого мо
лока і наспівує: «В Санта-Марті є море, але 
немає трамваїв, в Санта-Марті є море...»
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1976 рік, травень. На шпальтах «Тьємпо»
—  чергова сенсація: ватага гаменів, озбро
ївшись палицями та каменюками, полює на 
галченят. Місце дії —  столичні смітники. 
Добивши птаха, діти обскубують його, від
ривають голову, виривають кігті, печінку, 
збирають кров у консервну банку. Вони 
зовсім не мають на увазі чинити щось ли
хе, вони тільки хочуть «заробити трохи^ гро
шей». Адже воронячі голови, кігті і пе
чінку охоче купують знахарі для при
готування мазей і приворотного зілля, а 
кров є складовою ліків від лейкемії. «Пра
цюємо цілий день. Попит дуже великий», 
визнає один гамен. Журналіст запитує:

—  Лікарі кажуть, що пташиною печін
кою можна лікувати рак... Ти в це віриш?

—  Я вірю в гроші, які можна на цьому 
заробити.

Журналіст Абель Родрігес С. пише: «Як
що власті не вживуть заходів, цей вид пер
натих зникне зовсім, винищений дітьми, які 
втрачають жалість, коли йдеться про 
гроші».

Вже відомий читачеві Квітникар, який 
люб'язно надав мені можливість ознайо
митися з «каталогом» історії гаменізму, 
позначив червоним олівцем деякі місця в 
своєму досьє, наприклад, таке: «Колумбія
—  країна дітей та бідних: 47 процентів на
селення молодші за 15 років і 70 процен
тів населення не мають прожиткового мі
німуму». Або: «Гамен виходить на вулицю 
раніше, ніж у нього випадуть молочні зу
би...», «Гамен —  це бунтар, який не хоче 
думати про минуле і не сподівається на 
майбутнє». Під цими словами міг би стояти 
підпис Хануаріо Сальгара, який 80 років то
му писав про chinos —  покинутих, «нічий
них» дітей.

Перегорнуто останню сторінку «альбома 
безпритульних». Ріже очі. Тіло заніміло, за
терпло. В будинку напроти засвічуються 
вікна. Проходить автобус.

Шоста година ранку.

Мантекілла більше не гамен. Я дізнаюся 
про це з телефонної розмови.

—  Алло, говорить Алонсо Лопес...
—  Який Алонсо?
—  Алонсо «Мантекілла» Лопес.
—  Мантекілла? Що трапилось?
—  Нічого особливого, все гаразд, я за

лишив своїх.
—  Ти повернувся до ватаги з 22-ої вули

ці?
—  НІ!
—  Тебе забрали в поліцію?
—  Ти не вгадав... Я більше не гамен!
—  *Не гамен?
—  Так. Я працюю. Я... клоун.
—  В/ цирку?
—  Не зовсім.
—  А де ж?

—  Перед магазином, де продають речі 
за зниженими цінами. В руках у мене ме
гафон. Я закликаю покупців!

—  Так, зрозуміло... Ти вмовляєш перехо
жих: «Шановні панове та шановні пані, за
ходьте до нас, у нас все майже безкош
товної..» І в тебе виходить?

—  Непогано... Тільки ти мусиш прийти?
Звичайно, я йду. Ось і магазин. «Клоун»

мене відразу помічає. Широко посміхається. 
Отакої, йому вже вибили одного зуба! Ми 
влаштовуємось у дальньому кутку їдальні. 
Мантекілла пояснює мені, що 3 минулим 
покінчено, що gallada його викинула/ що 
він не любить більше і ї ї е с а і  тільки-но 
заробить кілька песо, поїде до Толіма, де 
в нього є чи то дід, чи то двоюрідний 
дядько, але я відчуваю, що він править 
теоевені, і нічого більше.

Я розпитую про gallada. Я хочу знати 
таємницю її магнетизму: чим вона приваб
лює бідних дітей, чому виживає, весь чбс 
оновлюючись, чому приймає в своє лоно 
ту, а не іншу дитину. Перечитавши твори 
Шарля Фур'є, я дійшов висновку, що gatia- 
da скидається на фратрію дітей, на 
«сніп».

Мантекілла, що віддає перевагу рису, а 
не сентенціям, вживає більш просте визна
чення. Gallada —  це перш за все —  тери
торія. Робоча зона.

Центр Боготи і всі її квартали перебу
вають під невсипним наглядом 60 дитячих 
банд. Середній вік гамена —  10 років. 
Значимкть зони діяльності характеризуєть
ся не її розмірами, а продуктивністю від
дачі. «Ватага» в середньому нараховує 8— 10 
членів, які ревно оберігають «свою» зону 
крадіжок та жебракування, неухильно за
безпечуючи дотримання кордонів. ЗоЧи 
найбільшої рентабельності контролюються 
найпрестижнііиими і найорганізованішими 
galladas.

На чолі кожної ватаги один або кілька 
perros. їм по п'ятнадцять років. Сильні, 
сміливі, меткі, вони захищають своїх підо
пічних, розподіляють учасників «операцій», 
навчаючи менш спритних, як випорснути з 
рук поліції. Ватажки добре знають ринок 
збуту краденого, ціни, перекупників. Крім 
того, вони повинні вміти бути щедрими. 
Вміти справедливо розподіляти здобич. 
Справжнім ватажком не може бути жмот, 
який привласнює найкраще, або гомосек
суаліст, або пройдисвіт. Мистецтво ватаж
ка в тому, щоб якнайкраще використати 
можливості кожного. В таких «престижних» 
galladas, як банда з 22-ої вулиці і банда 
«Конг-ф у», розподіл обов'язків залежить 
від віку.

П'яти- восьмирічні chinches жебракують, 
їхні заробітки забезпечують прожитковий 1

1 Шеса — Інверсія слова «саііе», що на арго 
гаменів означає «вулиця».
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мж?мум gallada. Chinches, що буквально 
означає «клопи», вважаються «амулетами» 
групи. Але коли вони не справляються зі 
своїми обов’язками, то ризикують пере
творитися на дітей-рабів: козлів відпущен
ня для старших. Починаючи з 12 років, га- 
мен уже не може розраховувати на мило
сердя дорослих. Тепер його місце зале
жить від власної спритності, досвіду, вмін
ня битися, красти, командувати.

Один стає кишеньковим злодієм або ви
крадачем автомобільних дзеркал. Інший —  
«кухарем», «дослідником», що обчищає 
квартири, «охоронником» скарбів, який 
стереже у схованці колективне майно, 
«дзвоником», котрий вартує, поки інші зні
мають «двірники» або крадуть фрукти.

Є також «законники» і «чаклуни». Але 
такі діти трапляються рідко. Як правило, 
вони вміють читати. Це інтелектуали gal
lada. Законник мусить пояснити зміст тієї 
чи іншої статті, в якій ідеться про гаменів, 
прокоментувати результати спортивних зма
гань або почитати меншим перед сном. 
Коли гамени відвідують кіно, —  що трап
ляється часто, —  мусить розтлумачити інт
ригу тим, хто не зрозумів. А коли немає 
колективних грошей, Bit* дивиться фільм 
сам один, а потім переповідає його това
ришам з найменшими подробицями. «За
конник» також малює план квартири або 
вілли, що П вирішено пограбувати. Обо
в'язки «чаклуна» —  лікувати і віщувати до
лю. Це справжній оракул. Одного «чаклу
на» звали El Sabio —  Вчений: «...він ніко
ли не краде. Подейкували, що досить йому 
скласти пальці навхрест і нічого поганого 
не трапиться». «Законник» і «чаклун» мо
жуть будь-кого розвеселити, супроводжу
ючи свою розповідь гримасами. Мантекіл- 
ла додає:

—  В gallada, коли один говорить, всі ін
ші слухають, і, навпаки, коли ти говориш 
—  тебе слухають. І майже ніколи не гово
рять всі одночасно.

Gallada для дітей —  єдина можливість 
обмінятись думками. Висловитись. Розпо
вісти якусь байку...

Образ ватаги буде неповним, якщо не 
згадати про найулюбленішого друга гаме- 
иів —  собаку. Як правило, це обшарпаний 
рудий дворняга, що всюди ходить за діть
ми, спить серед них. Коли це сука, то во
на стає джерелом прибутків: цуценят про
дають біля великих магазинів. За висло
вом журналіста Хорхе Морено Клавіко, 
«собака в гаменів з точки зору зоології те 
ж саме, що гамен у людському суспільст
ві. Гамен і собака —  брати не по крові, а 
по серцю. їх єднають дуже міцні зв'язки».

Вступ гамена до gallada позначений дво
ма важливими подіями: дитина забуває
своє колишнє ім’я і засвоює нову мову. 
Повний розрив з минулим. Однак гамен 
може будь-коли залишити gallada. Бо най

важливіше для нього —  ні від кого не за
лежати. На думку психіатра Хосе Гутьєре- 
са, gallada стоїть на перехресті страхів 
бідної дитини, що їх породжують «сім'я, 
де цю дитину б'ють; дорослі, котрі її 
експлуатують: поліція своїм постійним пе
реслідуванням; вихователі своїми виправ
ними заходами».

Кожен член групи має свого найкращо
го друга, який у скрутну хвилину прийде 
на допомогу. («Якщо тебе мають відлуп
цювати або скривдити»...) Таким чином, ва
тага складається із пар або тріо друзів, які, 
наскільки це можливо, протистоять засиллю 
старших. Характерно, що суспільству ді
тей не властивий процес відтворення і на
копичення досвіду суспільства дорослих. 
Проте останнє обкачує gallada, як море 
гальку...

Мантекілла відкриває мені деякі «профе
сійні таємниці». Один з трюків зветься 
«половина-половина». «Ти не завжди мусиш 
її віддавати. Буває, що крадеш і не хочеш 
ні з ким ділитися. Тоді перед крадіжкою 
попереджаєш: «кожен для себе». І всі зна
ють, що ти крадеш для себе. Але обов’яз
ково про це треба попередити заздалегідь. 
Бо інакше доведеться ділитись... Обов'язко
во. Так само, коли тобі набридає і ти на
думав поміняти gallada. Маєш чесно ска
зати».

Нарешті мені стає зрозумілим найпоши
реніше серед геменів правило «el pormis». 
Половина-половина. Його принцип простий: 
треба вміти давати, якщо хочеш здобувати.

Моє перебування в Боготі наближалося 
до кінця. Остання зустріч з Хосе Гутьєре- 
сом, натхненником усіх сучасних дослід
жень про гаменів. Спостерігаючи, як жи
вуть гамени, слухаючи, що і як вони гово
рять, він навчився витривалості й терпіння.
І саме Гутьєрес наважився заявити, що не 
бачить іншого шляху для вирішення проб
леми, крім революції.

—  Подивись на капіталістичне суспіль
ство. Чим воно репресивніше, тим гострі
ша відповідь на його репресії. Що це за 
суспільство, де батьки лише народжують 
дітей, де діти добровільні сироти? Коли 
гаменів запитують про їхнє минуле, вони 
відповідають приблизно так: «Коли я наро
дився, нікого не було вдома. Батько ще 
два роки тому десь виїхав, а мати грала з 
сусідкою в карти...»

Гамени нестерпні для боготанців, тому 
що наочно свідчать про поразку держави, 
школи, сім'ї. Але діти не В ЗМОЗІ ДСБЄСТИ 
до кінця свій бунт...

Чому в gallada немає дітей стерши* 
15 років? Та тому що 16 років —  це вже 
вік громадянської зрілості. Тепер ти дорос
лий і за найменшу провину потрапляєш 
до тюрми... Крім того, час подбати і про
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своє особисте життя. Вчорашній гамен стає 
вимогливішим. І трошки нечесним. Посту
пово втрачає смак до гри. Надто багато 
думає про гроші. Невдовзі він уже не го
ворить мовою «своїх», тому що арго гаме- 
нів увесь час змінюється. Давні жарти його 
не смішать. Це кінець. Він «зривається з 
гачка».

—  Але ким стає гамен, коли спалює за 
собою мости?

Ніким. Як повнолітній громадянин рес
публіки, він поповнює армію безробітних. 
Або приєднується до шпани. Незабаром 
перед ним постає проблема здоров’я. 
Даються взнаки кілька років вулиці без 
даху над головою, без більш-менш регу
лярного харчування. Власне, все життя він 
розплачуватиметься за ці роки поневірянь.

—  Як колумбійця тебе, напевне, бенте
жить існування дитячих банд?..

—  Звичайно! Проте самими поліцейськи
ми заходами гаменізм не викорениш. Го
товий повторювати це хоч тисячу разів. 
С лід  починати з організації ясел, чим, до 
речі, і займається тепер моя дружина. 
Слід змінити життя...

Я складаю свої касети і блокноти. Все. 
Кінчається Богота. Пекуче сонце, безсонні 
ночі, пустирі, жалюгідні задушливі кіноте
атри, квартали з чеовоної цегли, освітлені 
свічкою хижки...

Настає «година чаю», як говорять діти 
Боготи. Година правди.

З часом гамени зникнуть —  так само, 
як кінні трамваї старої Боготи. Проти них 
поліція, телевізійний контроль у магази
нах, ці чортові американські та японські 
автомобілі без бамперів, які правили гаме- 
иам за ослінчик, коли вони чіплялись на 
машини, бензобаки, що закрилися на два 
оберти...

Зростає кількість дитячих виправних за
кладів. Словом, прогрес спрямований про
ти гамена. Ті, кому вдасться вислизнути з 
його лабетів, никатимуть по місту, не в 
змозі об'єднатися, воюючи поодинці.

...Бідолашний chinche, гнаний і переслі
дуваний, втративши надію знайти свою 
gallada, мчить містом у пошуках останньо
го порятунку. Добрий десяток «дам з ро
жевими шиньйонами» —  так гамени нази
вають патрульні машини з червоними ми
готливими ліхтарями на даху —  ось-ось 
його оточать. І раптом утікач наштовхує
ться на натовп, що рухається, піднявши до
гори кулаки... «Тут надійне місце, де мо
жна сховатись!» —  посміхнеться він. Таке 
привиділося мені в «годину чаю», напере
додні від'їзду з Боготи.

...Останній з гаменів буде революціоне
ром.

ПОСТСКРИПТУМ

РОЗПОВІДЬ ГАМЕНА 
НА ПРІЗВИСЬКО 

«ЕЛЬ МУНЬЄКО»1
Змолоду мій батько жив у селі, де не 

було води. До  джерела треба було ходити 
дуже далеко. В Зору. Моя мати, що жила 
в Рунта, теж ходила по воду. Батько часто 
піддражнював її. Ти розумієш, що я хочу 
сказати... Насправді, вона йому подобалась.

Мій батько сказав своєму брату, що 
знає вродливу дівчину, яка не хоче з ним 
балакати. Тоді мій дядько пішов по воду. 
Він заговорив з моєю мамою і заручився 
з нею!

Моїй мамі було одинадцять років, коли 
мій дядько познайомився з нею. Потім во
ни почали разом жити, мамі було 14 років, 
моєму дядьку 15 або 19 років. Невдовзі у 
них народилась моя сестра Леонора, потім 
мій брат Хуліо Альберто Парра, потім моя 
сестра Клотільда, потім Ерлінда та Міса- 
ель. Перед народженням Місаеля дядь
ко посварився з мамою через іншу жінку. 
Він пішов з дому, і більше ніколи вони не 
бачились. Саме тоді з'явився мій батько.

Вони одружилися, тому що моя мама 
подобалась йому давно.

Моя мати родом з села. Вона малень
ка, в неї засмагла шкіра, кучеряве волос
ся, дуже чорні очі. Вона молода і дуже 
гарна. До мене вона завжди дуже добре 
ставилася, навіть посилала до школи. І 
братів, і мене смачно годувала та одягала 
і майже ніколи не била. Лише тоді, коли 
ми пустували. Ось чому я кажу, що вона 
дуже хороша.

Моя мама ніколи не ходила до школи. 
Вона не вміє читати. Вона вміє лікувати 
людей, бо п’ять років працювала в кос
топрава. Це було дуже давно. Він уже по
мер. Від нього мама навчилася робити різ
ні мазі, збирати трави. Вона стала знахар
кою. Але якось у Боготі її заарештували, і 
тепер вона лікує тільки нас.

Тепер мама повертається додому дуже 
рано. Після обіду вона більше не працює 
і майже не п'є. Може, іноді 2— 3 склянки 
пива. Ми їй приносили пиво. Раніше вона 
сильно випивала і неможливо було її 
стримати. Місаель сказав, що піде з дому. 
Вона кинула пити, щоб він не пішов.

Мої батьки розлучилися кілька років то
му. Вони весь час сварилися. Батько не 
платив за житло і зовсім не давав гро
шей на життя...

Одного дня батько пішов з дому назов
сім... Він був ще не зовсім старий, але за

1 Я щ иро вдячний соціологу Сесілії Мунь- 
йос та етнологу Хімені Паон за  розш кф ров- 
ку  ц ієї розповіді, записаної на магнітну плів, 
ку. «Ель Муньєко», що зн ачить «лялька», 
«маріонетка», виповнилося 11 років.
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сім років став виглядати на 80 років. Ма
буть, тому, що він відчував себе самотнім. 
Ми намагаємося йому допомогти. Але ма
ти лається, каже, щоб ми йому не допо
магали або залишалися в нього жити. Я 
відповідаю: «Я не хочу залишатися у ньо
го, але я маю право йому допомагати, бо 
він добре до мене ставився».

Щоправда, ми пішли на вулицю тільки 
тоді, коли батько пішов з дому... Коли він 
був дома, то дозволяв нам гратися коло 
хати або на протилежному боці вулиці. Не 
далі. Якби батько не покинув нас, ми б ні
коли не пішли на вулицю. Ніколи.

Мої батьки торгували фруктами на база
рі. Це дуже важка роботе. Фрукти швид
ко псуються. І нічого не заробляєш. На 
базарі діти переймають звички дорослих. 
Вони никають скрізь, підносять покупки. 
Вони бачать, як напиваються старі жінки, 
вчаться лаятись. Коли вони стають старши
ми, то не хочуть іти до школи... А хочуть 
бути з матір’ю на базарі. На базарі вони 
вчаться красти гаманці в покупців.

Моїй сестрі Леонорі ЗО років. Вона на
родилась, коли моїй матері було 14 років. 
Мої старші брати та сестри мусили самі 
влаштовуватись у житті. Тому Леонора зна
йшла собі місце на фабриці по виготовлен
ню матраців. Там вона зустріла Роберто. 
Вони^ одружились.

Моя сестра Клбтільда також працює на 
фабриці матраців. Вона була одружена. 
Має маленьку доньку. Але нині вона роз
лучилась із своїм чоловіком.

Після Клотільди іде сестра Ерлінда. Во
на рідко буває з нами. Працює служни
цею в якомусь домі. Інколи бачиться із 
сестрами. А  з матір'ю ніколи. Вона її не 
любить, а каже, що далеко їздити...

Старший з моїх братів Хуліо Альберто. 
За Хуліо іде брат Місаель. Він платить за 
житло. Йому 18 років. Він каменяр. Він 
пішов з дому дуже маленьким. З ранку до 
вечора вештався вулицями, чистив взуття, 
але кожного дня мився. Я також миюсь 
кожного дня, хоч і не все тіло. О дяг бра
та завжди чистий і охайний.

Місаелю купили скриньку для чищення 
взуття, щітки, і він став чистильником. Цьо
го ремесла він навчив Сільвіно. Ми з 
Сільвіно ніколи не розлучаємось, Сільвіно 
сказав мені: «Пішли з нами!» Я пішов. Я 
бачив, як вони чистять взуття. І одного дня 
сказав брату: «Можна й мені спробувати?» 
Він мені дозволив.

Я жив на вулиці лише рік і жодного ра
зу не повертався додому. Повір мені, що 
жити на вулиці дуже тяжко. Треба ходити 
по ресторанах і жебракувати, а якщо нічого 
не дають, красти. Спочатку було соромно, 
а потім ні. Хто-хто, а я знаю, що гамени 
тікають з дому, тому що батьки поводяться 
з ними, як із худобою. І ще тому, що не 
мають ні грошей, ні одежини;

Діти багатіїв також тікають на вулицю. 
Тм усі догоджають вдома, і одного пре
красного дня їм це набридає... А  я хотів 
би, щоб мене трохи причепурили... Я не 
заперечував би, ні. І не тікав би нікуди. 
Але зі мною такого не трапиться І

Я був членом gallada з 20-ої вулиці. В 
нашій ватазі було десять-двадцять хлопців, 
і ми весь час вешталися по місту разом, 
крали їжу. Коли ти вступаєш у gallada те
бе навчають різних дурниць...

У притулках життя також не мед. Туди 
потрапляють різні негідники, що чіпляю
ться до найменших. Але я нічого поганого 
не робив. Гамен ти чи ні, але якщо лишив
ся на вулиці, тебе ловлять і силоміць при
возять до якогось виправного закладу. А  
тут тебе будь-чого навчать, насамперед, 
красти виделки і все, що погано лежить. 
Таке найчастіше трапляється з сільськими 
дітьми, що раптом опинились у місті. їх 
привозять у виправний центр, і дитина, 
яка раніше була чесною і ніколи не кра
ла, проходить «школу».

На Новий рік ми були в сестри. їли, пи
ли содову. Мій брат Місаель упився. Сіль
віно був зайнятий на роботі і не прийшов. 
Мами також не було з нами. Вона спала.

Напередодні Нового року я не повер
нувся додому, а пішов на ярмарок ігра
шок. На ярмарку я лишався до ранку, там 
і заснув.

Кажуть, що наступного року буде війна 
з Венесуелою. Я краще накладу на себе 
руки, ніж одягну військову форму... Чо
му? Хай мене краще вб'ють тут, ніж я вмру 
там із солдатами, захищаючи, як ка
жуть, зі зброєю в руках свою батьківщи
ну. Якби мені батьківщина щось давала, 
то інша справа. Але вона мені нічого не 
дає, то нехай нічого й не вимагає.

Це не тому, що я боюсь війни... Але 
чому я повинен віддавати своє життя за 
інших? Хай на війну ідуть ті, хто каже, що 
треба воювати —  президенти, полковники 
та їм подібні... Хай вони самі спробують 
повоювати замість посилати людей на 
смерть. Треба поставити двох президентів 
один проти одного, хай вони б’ються. По
бачимо, хто кого переможе...

Я не розуміюсь на політиці. Але я знаю, 
що не всюди однакове життя. Там, десь 
далеко, люди працюють на благо держа
ви. У нас же немає ніякого вибору... Лю
ди кажуть, що комуністи не вірять у бога, 
що вони не знають катехізису, не ходять 
на месу. Але це ж ми, католики, не віри
мо ні в бога, ні в чорта. А там, напевне, 
не католики, там, напевне, по-іншому. На
приклад, в Японії обожнюють драконів. У 
нас моляться Ісусу Христу. А його не 
існує... Кажуть, що він на небесах. Мо
жливо. У  всякім разі на землі його 
немає.

З французької переклала 
Тетяна СТРЕЛЬЦОВА
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Карл-Гайнц ШНАЙДЕР

З давніх-давен кам'яне вугілля і сталь 
визначали делю цього міста. Закіптюжені 
цегляні стіни робітничих бараків, оповиті 
рудувато-брудною імлою, —  такою була 
візитна кар~ка «чорної Острави». Ще і 
сьогодні можна зустріти подекуди сліди 
тяжкої минувшини.

Історія індустріальної Острави розпоча
лася 150 років тому, коли за наказом 
єпископа Рудольфа фон Оломоуца в неве
личкому селищі Вітковіце, населення яко
го становило лише 157 жителів, почали 
споруджувати металургійний завод. Влас
ники постійно зростаючого підприємства, 
банкіри Ротшільди, протягом століття нажи

вали свої мільйони на праці вітковіцьких 
металургів. Нині чавун і сталь —  найбільша 
гордість 43 тисяч трудящих четвертого за 
розміром міста ЧССР. Проте батьківщиною 
великого металу і досі залишилося Віткові
це. Майже всі мої остравські знайомі вия
вилися вітковічанами. І... чудовими знав
цями історії.

Гелена Петрасова і Рудольф Пєчка не
становлять винятку. Я знаю їх обох уже 
чотири роки. Вперше ми зустрілися весе
лого квітневого дня, через три десятиліття 
після переможного завершення операції 
«Моравська Острава». ЗО квітня 1945 року 
Москва салютувала на честь воїнів Четвер
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того Українського фронту і Першої Чехо
словацької танкової бригади. Позаду —  57 
довгих днів запеклих виснажливих боїв. 
Гелена Петрасова і Рудольф Пєчка —  їх 
учасники, кулеметниця й офіцер-танкіст, 
бойові побратими радянських воїнів. Для 
них операція «Моравська Острава» біль
ше, ніж просто воєнний епізод.

—  Острава —  рідне місто мого бать
ка, —  розповідає Гелена Петрасова. —  Я 
знала, чим живуть робітничі квартали, чого 
бояться, на що сподіваються. І без кінця 
запитувала себе: чи вдасться врятувати на
шу Остразу від знищення?

Ті самі думки непокоїли Рудольфа Пєчку:
—  Острава була головним індустріальним 

центром Чехословаччини, —  говорить він. —  
Ми не могли допустити, щоб зупинилося 
сталеве серце республіки.

Завдяки пильності трудящих індустрі
альний гігант залишився майже неушкод- 
жений. Танкіст Пєчка не мав сумніву —  
найближчим часом заводи оживуть. Хоча 
навряд чи уявляв тоді, що стане генераль
ним директором підприємства і як член ЦК 
КПЧ відповідатиме за долю всієї країни... 
А проте ким би не став у мирному житті 
Рудольф Пєчка, головний вибір було зроб
лено. Він добре засвоїв найважливіший 
урок «Моравської Острави», що його фор
мулює так: «Братерство по зброї між че
хословацькими і радянськими воїнами, яке 
народилося в жорстоких боях з ворогом, 
після перемоги потрібно зберегти і розви
вати».

Будні металургійного комбінату імені 
Клемента Готвальда —  живе свідчення не
вмирущості цього братерства. Історичний 
союз міцніє і загартовується з кожною

черговою реконструкцією домен, з кожним 
новим прокатним станом. З кожною тися
чею кіловатів струму, що його дає геоша в 
ЧССР атомна електростанція...

У червні цього року Гелена Петрасова і 
Рудольф Пєчка відсвяткували 33-ю річницю 
спільного життя. Вони одружилися напере
додні вирішального наступу на Остраву, на
передодні миру...

Хлопці Фішери —  бригада слюсарів, 
ініціатори змагання 1964 року. їм першим 
на дільниці було присвоєно звання колек
тиву соціалістичної праці. Відтоді вони 
жодного разу не здавати позицій. І все ж 
Зденєк Фішера, бригадир, досить енергійно 
заперечує проти того, щоб їх бригаду ви
ставляли напоказ, «наче скакових коней». 
«Чотирнадцять років тому, —  говорить цей 
двометровий велетень, —  ми справді були 
першими, але ж сьогодні ще 36 колективів 
тільки на нашій дільниці удостоєні почес
ного титулу. А це не абищо!»

Читачі в НДР жваво цікавляться успіхами 
Фішери та його товаришів. І це не дивно. 
Адже на газомірах у Магдебурзі, Дрезде
ні, Берліні стоїть 9Ітковіцька марка, так са
мо як і на 200-тонному розливному ковші 
сталепрокатного комбінату в Бранденбурзі 
або на вантажних пристроях у Ростокському 
трансатлантичному порту.

Один з лайсолідніших контрактів було 
підписано того ж таки 1964 року, коли віт- 
ковічачи, згідно з довгостроковою програ
мою, розрахованою до 1995 року, розпоча
ли виготовлення колінчатих валів для рос- 
токського заводу дизельних моторів. Ви- 4 
робництво 50-тонних гігантів з надтвердої 
високоякісної сталі для двигунів морських

Зденєк Фішера 
і його бригада.
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суден було, в числі інших, доручено і бри
гаді Фішери.

На двигуни чекали у Варні, де закладали 
нову серію суден для Радянського Союзу.

—  Власне, це було б звичайне експортне 
замовлення, —  говорить Зденєк Фішера.—  
Якби не візит вашого посла. Спочатку, як 
годиться, ми піднесли товаришу послу 
хліб-сіль, подякували за виявлену нам честь. 
Але ж це був не просто візит ввічливості. 
З'ясувалося, що колінвали потрібні ра
ніше, ніж у нас заплановано. Посол заче
пив наше самолюбство, бо, на його думку, 
люди, які стоять на кінцевому етапі вироб
ництва, можуть суттєво вплинути на скоро
чення строків...

І фішерівці вплинули. Застрільниками вия
вилися комуністи. Шість тисяч на комбінаті, 
двоє в бригаді. Було ясно: завдання необ
хідно виконати якісно і точно. Люди, зви
чайно, пам’ятали про девіз: «Інтеграція —  
справа честі кожного». І все ж план був 
надто напружений. Ті двоє бригадних кому
ністів уміли не тільки зробити розрахунки, 
але й підтримати, надихнути. Сповнити ві
рою в свої сили.

Фішерівці навели «останній блиск» на всі 
180 колінвалів. Спочатку з Острави щоро
ку надходило по шість штук, пізніше мото
робудівники одержували вже по тридцять. 
Але як дізнаються ростокці, які саме вали 
побували в руках у фішерівців? «Дуж е 
просто, —  пояснили слюсарі під час одного 
візиту на Ростокський моторобудівний за
вод, —  відтепер до кожного колінвала до
даватимемо цидулку приблизно такого 
змісту: цей вал виготовлений нашими рука
ми, якщо у вас є претензії, несемо повну 
відповідальність».

Так встановилися тісні контакти із замов
ником, ті братні контакти, які мислимі і 
можливі тільки між народами соціалістич
них країн.

У  бригадному журналі, починаючи з 
серпня 1964 року, можна знайти записи ба
гатьох працівників посольства НДР у ЧССР.

Зненєк Фішера розповідав мені, що під 
час цих візитів обговорюються не тільки 
строки поставок, економічні і взагалі діло
ві проблеми двох країн, —  ідеться про 
мсйже родинні стосунки, щирі, невимушені. 
До речі, і вітковічани не чужі люди в бу
динку посольства НДР у Празі.

Але одним візитом і записом у книзі бри
гада особливо пишається. 16 жовтня 1974 
року тут зустрічали Генерального секрета
ря ЦК Соціалістичної єдиної партії Німеч
чини Гріха Хонеккера. А напередодні ф і- 
шерівцям було присвоєно ім'я бригади 
«Дружби між народами ЧССР і НДР». То
го дня Зденєкові довелося відповідати на 
безліч запитань. У моєму журналістському 
блокноті занотовані й такі бригадирові

слова: «Вже десять років у нас міцні зв'яз
ки з нашими друзями із НДР, і ми робимо 
все, щоб і надалі зміцнювати їх і поліпшу
вати якість нашої продукції».

Це були не просто слова. І я нагадую їх 
не тільки .тому, що наші остраеські партне
ри завжди дотримуються своїх експортних 
зобов’язань. XV з'їзд КПЧ поставив перед 
машинобудівниками серйозне завдання —  
на 48— 51 процент збільшити виробництво 
продукції. На Вітковіцькому комбінаті імені 
Клемента Готвальда 1500 бригад соціаліс
тичної праці включилися в змагання «за 
досягнення нових рубежів ефективності і 
якості».

Фішерівці, звичайно, серед них.

Ви знаєте, скільки вітковічани заробля
ють щодня? Генеральний директор Пєчка 
відкриває мені «секрет»: 4,5 мільйона кроні 
Цифра величезна, та вона значно менша 
реальних доходів трудящих. Адже тільки 
на медичне обслуговування підприємство 
асигнує щороку 10 мільйонів крон, на відпо
чинок трудящих ще 19 мільйонів. Нарешті, 
у вітковічан найбільший в ЧССР палац куль
тури...

Мені влаштували екскурсію на «чорний 
луг», бо вже й згадки не лишилося про 
брудне звалище, на місці якого сьогодні 
зеленіє чудовий парк.

«Програма захисту навколишнього сере
довища», —  лаконічно прокоментував по
бачене мій добровільний гід, додавши, що 
нині підприємство витрачає значні ’кошти 
на реалізацію плану поліпшення умов жит
тя і праці жителів Острави. Тільки на водо
очисні споруди витрачено 400 мільйонів 
крон. Як наслідок —  сьогодні вже знову 
можна купатися у двох тутешніх річках. 
Запорошеність порівняно з 1962 роком 
зменшено вчетверо. Автоматична стан
ція постійно фіксує рівень забруднення по
вітря: встановлених норм дотримуються ду
же суворо. Або візьмімо, озеленення. До 
кінця року навколо міста буде висаджено 
справжній ліс —  150 тисяч дерев. Хто 
назве після цього Остраву «чорною»? Не
забаром це буде лісове місто, жартома 
зауважив я. «Про таке, звичайно, ще рано 
мріяти, —  почулось у відповідь, —  хоча за 
14 років кількість зелених насаджень на 
кожного жителя зросла з 7 до 25 квадрат
них метрів. Сьогодні в нових районах меш
кає понад 300 тисяч жителів, а будівництво 
тільки розгортається. Приїдете наступного 
разу —  не впізнаєте цих місць».

Не знаю, коли ще доведеться побувати в 
Остраві, але навіть протягом нетривалих 
відвідин я встиг полюбити це місто —  не
втомного трудівника і надійного товариша.

«ХО РІЦО Н Т», НДР
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g> Л І Т Е Р А Т У Р Н О  МИСТЕЦЬКА Х Р О Н І К А  °
АНГЛІЯ

В Королівському Шекспірівському теат
рі відбулася прем’єра «Комедії поми
лок». Режисер Тревор Ней переніс події 
шекспірівського твору в наш час. Вис
тава насичена сучасною музикою, пан
томімою, танцювальними та акробатич
ними номерами.

Сцена э вистави «Комедія помилок».

БОЛГАРІЯ

В місті Велико-Тирново відбувся П’ятий 
національний фестиваль літературних і 
мистецьких творів на історичну темати
ку. Чільне місце у фестивальній програ
мі належало театральному мистецтву: 
провідні театри країни показали свої по
становки історичних п’єс. Великим при
зом фестивалю відзначено п’єсу Николи 
Русева «Від землі до неба», присвячену 
боротьбі болгарського народу за визво
лення з-під османського ярма.

Життю творчої інтелігенції присвячено 
новий фільм режисера Рангела Велчано- 
ва «З любов’ю і ніжністю» (виконавці го
ловних ролей — Теодор Юруков, Алек
сандр Дяков, Євгенія Баранова).

Теодор Ю руков у  ф ільмі «З лю бов’ю і ніж 
ністю».

ДАНІЯ
«Тукак» мовою гренландських ескімосів 
означає «вістря гарпуна». Саме таку 
назву прибрав перший ескімоський те- 
атр-студія, створений групою студентів 
з Гренландії, які навчаються в Данії. 
Нещодавно відбулися успішні гастролі 
трупи на Фарерських островах. Попере
ду — гастрольні поїздки до Франції та 
Канади. Керівник трупи Рейдар Нілсон 
сподівається, що в недалекому майбут
ньому колектив «Тукак» утворить ядро 
постійно діючого ескімоського театру в 
самій Гренландії.

ІТАЛІЯ
Під гаслом «Врятувати й оновити іта
лійське кіномистецтво!» в Римі відбувся 
з ’їзд Спілки італійських кіномитців. 
Промовці з тривогою констатували озна
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ки занепаду національного кіномистецт
ва. Різко зменшився випуск фільмів, 
присвячених актуальним суспільним 
проблемам. Торік, у порівнянні з попе
реднім роком, на 20 процентів менше 
глядачів побувало в кінотеатрах. У краї
ні останнім часом закрилося понад 500 
кінотеатрів.

* * *
Тридцять другий раз присуджено най
авторитетнішу в країні літературну іре- 
мію «Стрега». Цього року нею відзначе
но молодого венеціанського письменника 
Фердінандо Камона за роман «Олтар 
для матері», яким завершується трило
гія «Цикл останніх» з життя селян об
ласті Венеція.
«Конкурентами» Ф. Камона в передос
танньому турі були письменники Карме- 
ло Самона, Джорджо Монтефоскі і Джу
зеппе Бонура.

Фердінандо Камон.

КУБА
З ініціативи міністерства культури в Га
вані розпочато підготовку до видання 
«Атласу фольклору Куби», в якому бу
дуть зібрані пісні, казки, прислів’я, опи
си танців та народних свят. Одне з голов
них завдань цього видання — сприяти 
розвиткові народного мистецтва.

МЕКСІКА
В Мехіко відбувся перший фестиваль 
латиноамериканської фотографії. В рам
ках фестивалю були організовані три ве

ликі виставки, а також колоквіум з пи
тань розвитку фотомистецтва на конти
ненті. Як свідчить преса, переважна 
більшість експонатів виставок має ви
разний соціальний підтекст і зображає 
життя, в якому панують злидні, безпра
в'я і насильство.

МОЗАМБІК
У Мапуту відбувся Перший національ
ний фестиваль танцю. Концерти фести
валю, в яких виступили найкращі ан
самблі з десяти провінцій країни, пере
творилися на яскраве свято народного 
мистецтва. В попередніх відбіркових 
конкурсах взяли участь близько двадця
ти тисяч виконавців.

Телебачення республіки покаже гляда
чам дванадцятисерійний телефільм 
«Маркс і Енгельс — сторінки життя». В 
кожній 45-хвилинній серії документаль
ний матеріал поєднано з ігровим. Теле
фільм знято за сценарієм Ганса Пфай
фера, Вольфганга Беттнера й Гюнтера 
Маркардта режисерами Целіно Бляйс- 
вайсом, Гюнтером Віттембекером та 
Иоргом Мішке. Головні ролі виконують 
Юрген Ройтер (Маркс), Ян Шпітцер 
(Енгельс) і Мікаела Крайслер (Женні 
Маркс).

ПОЛЬЩА
У Познані відкрито літературно-меморі
альний музей Генріка Сенкевича. В екс
позиції музею велика кількість рукопи
сів, листів, унікальних фотографій, кар
тин та скульптур, а також видання тво
рів Сенкевича багатьма мовами світу.

* * *
Вийшла друком книжка Збігнєва Су- 
дольського «Словацький — Біографічна 
повість». Судольський — авторитетний 
знавець літератури епохи романтизму — 
зібрав у книжці надзвичайно багатий 
матеріал з біографії поета. Спогади 
близьких 1 сучасників Словацького, фраг-
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менти його творів доповнені змістовним 
коментарем автора.

Обкладинка книж ки 
3. Судольського.

УГОРЩИНА
Тридцятиріччя державної угорської кі
нематографії відзначено фестивалем най
кращих фільмів, створених за цей період. 
У кінотеатрах країни демонструвався, 
зокрема, фільм Фрідьєша Бана «П’ядь 
землі» (1948) — перша стрічка, знята 
після націоналізації кінопромисловості в 
країні, класичний твір угорського кіно
мистецтва.
З нагоди ювілею кінокритики назвали 
найкращі фільми останніх років. У по
чесному списку — «Фотографія» Пала 

Золпаї, «Хто їде в Англію» і «Кінороман» 
Іштьана Дардаї, «Диявол б’є свою дру
жину» Ференца Андраша.

♦ * *
Ансамбль «Калака» відзначається ціка
вою й оригінальною манерою виконання. 
Створений 1969 року колектив багато 
уваги приділяє популяризації народної 
музики та поезії. В репертуарі ансамблю 
також композиції на вірші Лорки, за 
«Антигоною» Софокла, музичні інтерпре
тації творів Сервантеса, Кальдерона.

Найновіша програма ансамблю «Калака» 
— монодрама «Гамлет» у постановці ре
жисера Каталін Кьоварі, з Андрашем Ко
заком у головній ролі.

Ансамбль «Калака»

ФІНЛЯНДІЯ
В місті Валкеакоскі відбулися традицій
ні «Дні робітничої музики». Цього року 
вони були присвячені солідарності з на
родами Азії, Африки й Латинської Аме
рики. На вулицях і площах, на заводах і 
будівельних майданчиках самодіяльні ко
лективи виконували політичні пісні.

* * *
Шестисерійний фільм за епосом «Калева
ла» знімається на студіях фінського те
лебачення.

ФРАНЦІЯ
Видавництво «Галлімар» розпочало ви
дання 100-томного зібрання легенд і ка
зок французьких провінцій. Ця публіка
ція є результатом тридцятирічної праці 
колективу фахівців під керівництвом Жа
на Кюїзніє, головного хранителя Музею 
фольклору та народних традицій.

* * *
Марсель Блюваль зняв для телебачення 
шестисерійний фільм за драмою Франка 
Ведекінда «Лулу». Головні ролі у філь-

232



мі виконують Даніель Лебрен, Мішель 
Піколі, Франсуа Сімон та Франсуа Мар- 
туре.

ні, філософські, любовні. Поряд з твора
ми класиків — Іржі Волькера, Вітєзсла- 
ва Незвала, Карела Томана друкуються 
вірші Вілема Завади. Доната Шайнера, 
Іржі Тауфера. Йозефа Рибака, Івана Ска
ли та ін.

ШВЕЦІЯ
У Стокгольмі відкрито пам’ятник, який 
називається «Ла мано» (в перекладі з іс
панської — «Рука»). На ньому є напис: 
«З п’ятисот шведів, які в 1936—1938 
роках боролися за демократію Іспанії, 
загинув кожен третій. Вони віддали своє 
житхя під Мадрідом, Гвадалахарою. Те- 
руелем, Арагоном і на берегах Ебро. Пе
рехожий, зупинись і згадай про них з 
гордістю». Автор пам’ятника скульптор 
Лісе Еріссон сказав кореспонденту поль
ської газети «Трибуна люду»: «Я працю
вав над пам’ятником зі смутком і радіс
тю. Зі смутком, бо стільки наших людей 
загинуло, і з радістю, бо їхня справа ни
ні перемагає».

Мішель Піколі у  ф ільмі «Лулу».

* * *
у Парижі відкрито Музей плаката, в 
якому зібрано експонати з XVIII століття 
до наших днів. Найпочесніше місце в 
збірці займають роботи Тулуз-Лотрека, 
Савіньяка, Андре Франсуа та інших май
стрів цього жанру.

ЮГОСЛАВІЯ
У героїчні' дні боротьби з фашистськими 
загарбниками повертає глядачів новий 
багатосерійний фільм режисера Хайру- 
діна Шіба «Партизанська ескадрилья». 
Головні ролі у фільмі виконують відомі 
кіноактори Бата Живоїновйч, Любіша 
Самарджич, Бранко Плеша, Радоні Баїч 
та Суада Авдич.

ЧЕХОСЛОВАЧЧИНА
Тридцять премій та медалей присудило 
жюрі VIII Міжнародного бієнале прик
ладної графіки у Брно. Серед лауреатів 
— художники я Радянського Союзу, Бол
гарії. Японії, Франції. Ірану та інших 
країн. Критика відзначає високий ідей
ний та художній рівень більшості експо
нованих на бієнале праць.

♦ * *
У видавництві «Ческословенскі спісовІГ- 
тел» вийшла збірка «Поети в дорозі», до 
якої ввійшли вірші, написані внаслідок 
подорожей чехословацьких поетів до різ
них країн свігу. Поезії ці різні- соціаль- Бата ЖивоТнович у ф ільмі «П артизанська 

ескадрилья»
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«Лудаш Маті»,  Угорщина.

— Не кожна жінка за
пропонує своєму чоло
віку на обід три страви 
на вибір!

« Б у н іе  ілл ю стр ір те» , ФРІ1.

— Хто сказав ча-ча-ча?
«Ді мант», Ф Р І  і

— Не розумію, чому 
моя дружина так не лю
бить свята.

«Ойленшпігель», Н ДР. «Бунте ілл юстрірте», ФРІР
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— І тобі не сором
но — третій рік я в тій 
самій короні!

«Польское обозрение», 
Польща

— Ну добре, 
йди вже дивитися 
свій футбол!

«Квік».  ФРН.

— Чайових не беру, але попере
джаю — у мене немає здачі.
«Польское обозрение», Польща.

— Не турбуйтесь, як
що ви щомісяця давати
мете по 3000 форинтів, я 
беру вашу доньку.
«Лудані Маті», Угорщина. «Павліха»,  Югославія.
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ЙОЗЕФ ЧАПЕК
( 1887— 1945)

АФОРИЗМИ
Добре, якщо людина собою вдоволена. Але, мабуть, ще краще, якщо вона 
собою невдоволена.
Трапляється, що все лихо в злиднях, але скільки ж то лиха в багатстві!
З  двох різних думок перемагає звичайно гучніша.
Успіх часто плутають з  геніальністю.
Рідною мовою ницого й неблагородного мислення завжди є і може бути 
тільки брехня.
На світі є мерзотники, паразити, гангстери. А ле життя — це не парази
тизм, не мерзота і не гангстерство.
Люди найчастіше незрівнянно кращі або незрівнянно гірші, ніж обставини, 
в яких вони живуть.
Якщо не можеш перевершити закладених природою здібностей, то хоча б 
у їх межах розкрийся повною мірою.
Війна страшна й мерзенна, але рабство ще страшніше й мерзенніше. 
Огидність рабства не в тому, що воно позбавляє волі, а в тому, що воно 
позбавляє гідності. Рабство — це не ув'язнення, а приниження.
Не плутай свої слабості з пристрастями!
Непоступливим слід бути лише у великих справах.
Жити коштом життя своїх ближніх — теж своєрідне людожерство.
І не бажаючи війни, мусиш бути хоробрим у бою. Адже любити мир оз
начає також: ревно охороняти його.
Людина радо переоцінює себе — щоб мати змогу в себе вірити.
Ковзаючи по поверхні, легко падаєш.
Якщо людина надміру себе любить, вона глибоко помиляється: якщо лю
дина себе зневажає — вона помиляється вдвічі глибше.
Людина завжди важче зносить свої власні страждання, аніж свою жор
стокість щодо інших людей.
Під тиском необхідності люди розумнішають.
Мало в своїх висновках спиратися на істину: з них повинна випливати та
кож віра і надія.
Наші пращури А  дам і Єва навряд чи мали з чого сміятися в раю. Сміх 
вони відкрили пізніше, працюючи в поті чола на суворій землі.
І  перемоги бувають ганебні.
Найнещасніші люди — яким нудно самим із собою.

З  ч есько ї п е р е к л а в  
Д м ит ро Р О М А Н Е Н К О
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ЗМІСТ
ЖУРНАЛУ «ВСЕСВІТ»

за 1978 рік

Гімн Українсько? РСР, № 5.

СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА

ПОЕЗІЯ
Арагон Луї. Поезії. (П ереклад з  ф р ан ц у зь
кої Бориса Тена). М? 12.
Валлатхол Нараяна Менои. Світ — єди
ний. Вірш. (Переклад з  м алаялам  М. Мос
каленка за  підрядником В. М акаренка), 
Mb ю.
Гарсіа Лорка, Федеріко. Поезії. (Переклад 
з  Іспанської Д. Павличка). Mb 12.
Германов Андрей. Поезії. (П ереклад з 
болгарської, Д. Білоуса та  Д. Павличка), 
Mb 4.
Ернандес Мітель. Поезії. (Переклад з іс
панської О. Завгороднього та Г. Латника). 
Mb 4.
З індіанської поезії США. Саймонс Ортіс. 
Даррел Деніел. Сент-Клер. Сандра Джон
сон. Алонсо Лопес. Вікі ВІджІл. Моріс 

Бетт І ОлІвео. Фред Ред-Клауд. Том 
Вайт-Клауд. Ніиі Паулзіне. Річард Сміт. 
Юджін Тсо. Грег Колфамс. — Колективна 
творчість індіанців. (Переклад з анг
лійської Ю. Косача), № 11.
З поезії ескімосів. Кларенс Пікерналл. 
Такту. Самій. (Переклад з англійської 
Ю. Косача). Mb 3.
Івашкевич Ярослав. Пригорщ  вербового 
листя. (Переклад з польської М. Бажана), 
№  12 .

Із сучасної в ’єтнам ської поезії. Ван Конг, 
Нгуен Хонг. ЧІнь Хай. Хоай Ань, І Ньї, 
Ань Тхо, Тхань Хай. (Переклад з  в 'єтн ам 
ської М. Кашель). Mb 9.
Ма^имочич Десанка. Поезії. (Переклад з 
сербохорватської Р. Лубківського). Mb 5. 
Матев Гія9ел. Пог~,у -Переклад з болгар
ської Д. Білоуса), № 4.
Поети Західного Б ерл ін і. Фольиер фон 
Терне. Запитання. — Офіційне сповіщ ен
ня. Крістоф Мекель. Хапай його. — Золо
та рибка. ФрідрІх Крістіан Дел і ус. День 
народин. — Котячий вірш. (Переклад з 
нім ецької Л. Череватенка), М  10.
Ріцос Янніс. Греція. Поема. Поезії. (Пере
клад з новогрецької В. Степаненка, В. По- 
ложія), № 8.
Сен-Ніон Перс. Поезії. (Переклад з ф р ан 
цузької М. М оскаленка). М? 1.
Скала Іван. Поезії. (Переклад з  чеської 
п. Ck v f" h*. № 7.
Целаи Пауль. Поезії. (Переклад з німець
кої М. Баж ана. М. Білорусця, М. Фішбей- 
на, Л. Череватенка), Л& 6.

ПРОЗА. ДРАМАТУРГІЯ
Арбо Себастьян Хуан. Сервантес. Роман. 
(Переклад з  Іспанської І. Салика). № 5. в. 
Ачебе Чінуа. Н яньчина помста. Оповідан
ня. (П ереклад з  англійської В. Коробка), 
Mb 9.

Аудерська Галина. Плід гранатового де
рева.. Повість. (П ереклад з  польської 
Д. Андрухова), Mb 2, 3.
Б олгарська новела. Борис Априлов. Схо
ди велетів. Герчо Атанасов. Збуди мене 
в травні. Димитр Дишев. Тут, на цьому 
місці... Славчо Донков. Для зими було 
рано. Васко Жеков. Тернак. Добрі Жотев. 
Айшс. Слав. Хр. Караславов. Місячні ду
кати. Атанас Мандаджієв. Модна казка. 
Ліляиа Михайлова. М урахи. Любен Пет- 
иов. Серед хлібів. Йордан Радичков. 
Кросворд. — Б атьків  слід. — Бройлер. 
Серафим Северняк. С ентим ентальна іс
торія. Еміліан Станев. Дикий рогань. Геи- 
чо Стосв. Л астівка. Дончо Цончев. 
С кринька. Богдан Цветанов. Ця весела 
сумна пісенька... (Переклад з болгар
ської І. Б ілика), № 4.
Брехт Бертольт. К ар 'єра А ртура Уї. яку  
мож на було спинити. Драма. (Переклад 
з  нім ецької В. М итрофанова), Mb 2. 
Гарсіа Маркес, Габріель. Осінь патр іар
ха. Роман. (Переклад з іспанської С. Бор- 
щ евського та С. Жолоб). № 1—3.
Готхале. Пес і слуга. — Убивця. Оповідан
ня. (Переклад з  Непалі О. Ш иряєвої та 
В. Сулими), Mb 8.
Доктороу Ё. Л. Регтайм. Роман. (Переклад 
з  англійської М. І С. Зарудних та  В. Хан- 
догія), JSfr 9 —11.
Івасюк Александру. Раки. Роман. (Пе
реклад  з рум унської В. П 'янова), МЬ 10. 11. 
Італійські оповідання. Альберто Моравіа. 
Гра. — Хай ж иве Верді! — Ж інка-не- 
видимка. — Уява. Джузеппе Маротта. 
Золото Неаполя. — Смерть у Неаполі. — 
П ерш а любов. Діно Будзаті. Моє власне 
місто. — Побачення з Ейнш тейном. — 
Нічна баталія на бієнале у Венеції. Л е о  
нардо Шаша. Філологія. — Екзамен. — 
Апокриф про випадок з Кроулі. ЛуїджІ 
Малерба. Долари. — Кохання на дні ко
лодязя. — Громи та блискавки. — Від
криття абетки. — Запалення легенів. (Пе
реклад  з італійської А. Перепаді, О. Пах- 
льовської. А. Баглая). № 2.
Карпентьср Алехо. Концерт барокко. По
вість. (Переклад з іспанської М. Ж ерди- 
нівської), № 4.
Куснсвич Анджей. Третє царство. Роман. 
(Переклад з польської К. М арущак). 
Mb 8 — 10.
Люцканова Весела. «О’кей» чи «СорІ»? 
Оповідання. (Переклад з болгарської 
І. Білика), Mb 10.
ОонісІ Акахіто. П анахида по лю дству. 
Оповідання. (Переклад з японської Г. Дут- 
кіної та В. Сулими), № 3.
Портер Кетрін Енн. Корабель блазнів. Ро

ман. (Переклад з англ ійської В. Батю ка), 
Mb в —8.
Узе Бодо. К арається смертю  — нагород
ж ується ж иттям  .. Оповідання. (Переклад 
з німецької П. Ревухи). № 12.
Філіпсон Ніл. Як усі люди. Роман. (Пере
клад з англійської А. Муляра). Mb 12. 
Фріл Брайен. Почесні громадяни. П’єса. 
(Переклад з англійської Р. Доцснка). М 5. 
Хакслі Олдос. Ж овтий Кром. Роман. (Пе
реклад  з англійської В. Вишневого). Mb 1.

ІЗ СКАРБНИЦІ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Арістотель. Про мистецтво. Ф рзгменти. 
Ш ереклад з давньогрецької И. Кобіва),
Байрон Джордж-Гордон. Поезії. (Переклад 
з англійської Д. П алам арчука), Mb 7. 
Бернс Роберт. Поезії. (Переклад з анг
лійської В. Мисика). № 11.
Гельдерлін Фрідріх. Поезії. (Переклад з 
нім ецької М. Бажана). Mb 9.
Гете Яоганн-Вольфганг. З естетичної спад
щини. (Переклад з  н ім ецької Б. Гавришкі- 
ва), Mb 6.
Дайте А ліг’срі. Рядки про кам інну пані.
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Поезії. (Переклад з  Італійської Є. Дро- 
б ’язка). X? 10.
Мольср Жан Батіст. Л ікар не по своїй во

лі. Комедія. (П ереклад з ф р ан ц у зько ї 
В. СаміЙленка). № 4.
«Манйосю». Антологія давньої японської 
поезії. (П ереклад з  япон ської Г. Туркова). 
№  8.
Тагор Рабіндранат. З книги «Садівник». 
(Переклад з англійської В. Мисика). Х& 12. 
Чосер Джеффрі. К ентерберійські оповіді. 
(Переклад з  англійської Є. К рижевича). 
X? 5.

Ж ИТТЯ І сло в о

Хижняк Ігор. К ультура в системі амери
канського  суспільства, Х& 9,
Чайковськии Богдан. Ж иття і творчість 
Януш а Корчака. Хе 11.
Чирков Олександр. Історична ф реска  
Бертольта Врехта, ХЬ 2.
Чичерін Олексій. Подолання пристрасті.X* 3.
Чорнописький Михайло. Невідомий пе
р еклад  Володимира СаміЙленка, № 4. 
Шахова КІра, Баканов Андрій. М еханіка 
конф орм ізм у, Х« 7.
Шпак Валерій. У пош уках традицій, X? 3. 
Якимович Тетяна. М онодрами пізнього 
Б еккета, ХЬ 10.

РЕЦЕНЗІЇ, ВІДГУКИ, АНОТАЦІЇ
Белоусов Роман. К расуня, у в ’язн ен а  в 
С альпетріері, Хе 3.
Білий Олег. Культ надлю дини і ш ляхи 
бурж уазної культури, M i l .
Бенедетті Маріо. «Розправа» з  «верхов
ним» «патріархом», № 5.
Валах Яків. «Н ебезпечна проф есія: літе
ратура» , № 8.
Гавришків Богдан. И.-В. Гете про націо
нальне та  інтернаціональне в л ітературі, № 6.
Гайнічеру Олег. Політичний ром ан А лек
сандру  Івасю ка, X» 10.
Гіленсон Борис. Черниш евський і за р у 
біж на л ітература. № 7.
Гольберг Марк. Боління й сповіді Пейо 
Яворова, № 1.
Гравіна Альфредо. Л ітературний «бум» у 
Л атинській  Америці: невдач більш е, ніж  
успіхів, № 5.
Денисов Юрій, Коптелов Володимир. У
пош уках  нових ш ляхів, № 9.
Єрмонський Андрій. «Третє царство» І 
його автор, № 8.
Жлуитенко Наталя. П арадокси підтексту. 
№ 7.
Зарудна Марина. Ром ан про «ам ерикан
ський  міф»% № 9.
Затонський Дмитро. Ще один Габріель 
Гарсіа М аркес, № 1.
Затонський Дмитро. Світова велич Тол
стого, № 9.
Кетков Олександр. П олум 'яний співець 
револю ції. № 10.
Коптілов Віктор. Художній переклад  — 
зброя в ідеологічній боротьбі, № 12. 
Коротич Віталій. Про ром ан К. Е. Пор
тер  «Корабель блазнів», № 6.
Косач Юрій. Передмова до добірки інді
ан сько ї поезії. M i l .
Кочубей Юрій. Гордість арабсько ї л ітера
тури, М  5.
Кочубей Юрій. Поезія Н азік Аль-Маляї- 
ки. Хе 12.
Кравченко Валерій. Теорія без грунту. 
М  4.
ЛубкІвський Роман. Д есанка М аксимо
вич №  5.
Макаренко Володимир. Століття Валла- 
тхола, М  10.
Марков Георгій. М оральна проблем атика 
в болгарській  прозі, М  4.
Мегела Іван. Історія і сучасн ість в угор
ськом у романі, М  11.
Наливайко Дмитро. П оезія Сен-Жон Пер
са  М  1.
Наливайко Дмитро. Світлий геній Гер- 
дерліна. М  9.
Наливайко Дмитро. «Поетика» А рістотеля 
і новоєвропейські л ітератури. М  12. 
НаркІр’ср Федір. Ром ани про війну й рух 
Опору, М  12.
Новикова Марина. Контекст пам 'яті. М  в. 
Рябчук Микола. Поетичний сад  Л еополь
да С тафф а, М И .
Седельник Володимир. Від м іф а до дійс
ності. X? 2.
Скуратовський Вадим. Д ж еффрі Чосер, 
Хе 5.
Стеценко Катерина. «Південна ш кола» 
в л ітератур і США, М  1.

Гавришків Богдан. Д іалектика буття і 
м ислення. (В. И. Ш и н к  а  р у  к. Единство 
диалектики, логики и теории познания. 
Киев. «Н аукова думка». 1977), М  7. 
Гольберг Марк. «Мала проза» про велике 
ж иття. (Сучасна болгарська  новела. Упо
рядник  В. Захар ж евська . Київ. «Радян
ський письменник», 1977), М  2. 
Гольденберг Лев. Н аука про книгу. 
(К М і г о н ь .  К нигознавство серед  інших 
суспільних наук. Вроцлав. 1976 — поль
ською  мовою), М  1.
Гольденберг Лев. П исьменники США — 
російською  мовою. (Ли б м а н В. А. Аме
р и кан ская  л и тература  в русских  перево
дах и критике. Б иблиограф ия. 1776 — 
1975. М. «Наука», 1977), № 7.
Доценко Ростислав. «И ностранная лите
ратура»  — за  двадцять років, Xfe 10. 
Грибовська Олександра, ди м итру  Д и м о ву  
присвячено. (В. О. З а х а р ж е в с ь к а .  
Димитр Димов. Л ітературно-критичний 
нарис, К. «Наукова думка», 1978), X* 11. 
Жердинівська Маргарита. Історія очима 
письменників. ( Г у с т а в о  Е г у р е н .  
Я щ ірки не їдять сиру. — М а н у е л ь  
К о ф  і н ь й о. Коли кров нагадує вогонь. 
Гавана — іспанською  мовою). X? 3. 
Жердинівська Маргарита. Чорні парти за
ни ( С е с а р Л е а н т е .  Чорні партизани. 
Гавана. 1977 — іспанською  мовою). ХЬ 8. 
Калениченко Павло. Ленін у  Польщі. (В а- 
л е н т и н а  Н а й  д у  с. Ленін серед дру
зів  і знайом их у  Польщі, 1912—1914 рр. 
В арш ава. 1977 — польською  мовою), 
№  11 .
Кіффер Розмарі. Гра. щ о зак ін чується  по
разкою . ( Ж о з е ф  Л е й д е н б а х .  Гра в 
ш ахи. «Ренесанс ду лівр». Брю ссель. 
1976 — ф ранцузькою  мовою). X? 2. 
Копистянська Нонна. Д осліджується чесь. 
ка сатира. (В. І. Ш е в ч у к. Чеський сати
ричний роман XX ст. (1900—1940). К., «На
укова думка». 1978), Х& 12.
Космачевська Світлана. Л ітературний 
портрет Яна К озака. ( Г а н а  Г р з а л о -  
в а. Ян Козак Ческословенскі спісова- 
тел. Прага. 1977 — чеською  мовою). X? 9. 
Наливайко Дмитро. Цінні видання. ( П о л ь  
Л а ф  а р г. Про естетику  і л ітературну 
критику. К.. «Мистецтво». 1977. Р о м е н  
Р  о л л а н. Думки про мистецтво. К. «Мис
тецтво», 1977), Х& 5.
Ольшанська Наталя. Звернення дб су
часності. (Н. Ю. Ж л у к т е н к  о. Бунт внут
ри традиции. Киев. «Вища ш кола». 1977),
X? 2.
Пащенко Євген. Л ітература народно-виз
вольної боротьби. ( М и л о ш  Б а н д и  ч. 
Квіт і прапор: л ітература  народно-виз
вольної боротьби. Белград), ХЬ 2.
Рябчук Микола. Поезія земного буття. 
( М і л а н  Б л а г и н к а .  Земна поезія. Пра
га. 1977 — чеською  мовою), X? 7.

Рягузова Галина. Роздум и про щ астя. 
( А н д р е  С т і л ь .  Роман-сон. Париж. 
1976 — ф ранцузькою  мовою), № 3. 
Рягузова Галина. К ниж ка про творчість 
П 'єра Гам арра. (В. І. П а щ е н к о .  Ф ран
цузький письменник-комуніст П’єр  Га
м арра. К., В-во КДУ, 1977), № 5.
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ШЛИХИ МИСТЕЦТВА
Богемський Георгій. Політичне кіно Іта
лії: загр о за  м істиф ікац ії, №  4.
Гаккебуш Валерій. Л ессінг на сучасній 
сцені, Nb 1.
Делчева Віолета. Б олгарське кіно — під
несення триває, Nb 6.
Карабутенко Іван. Л абіринти лю дської 
душі, № 2 .
Овчинникова Олена. А мерика: ш едеври й 
муляжі, Nb 3.
Педан Юрій. В м айстерні Ф ранческо Мес- 
сіни, Nb 8.
Чередниченко Тетяна. До соціології кітчу, 
Nb 3.
Черток Семен. Кіно А ф рики, Nb 5.
Шахова Кіра. Тєронім Босх. Nb 12

УКРАЇНА І СВІТ
Рецензії на книги, видані в СРСР. 
Домбррвський Юрій. «Європа 45» ф р ан 
цузькою  мовою. ( П а в л о  З а г р е б е л ь -  
н и й .  Європа 45. Київ, 1977), N° 8.
Зорівчак Роксоляна. Англомовному чи
тачеві про Великий Ж овтень. (Великий 
Ж овтень. Вірші поетів Радян ської У краї
ни, присвячені Великому Ж овтню. Київ. 
«Дніпро», 1977). N° 2.
Зорівчак Роксоляна. Художня проза  Іва
на Ф ранка в англійськом у звучанні. 
( І в а н  Ф р а н к о .  Оповідання. К.. «Дніп
ро», 1977 — англійською  мовою), N° 6.
Рецензії на книги, видані за  кордоном. 
Коваль-Костинська Оксана. Б олгарська 
антологія молодої у країнсько ї поезії. 
(Усмивката на Днепър. (Млада украи нска  
поезия). София. «Народна культура». 
1976 — болгарською  мовою), Nb 6. 
Лубківський Роман. Алмазом добрим, до
рогим... ( Т а р а с  Ш е в ч е н к о .  Засту
пила чорна хм ара  та  білую хм ару. Пра
га. 1977 — чеською  мовою), N° 3. 
Михайлюк Юрій. Прапороносці правди. 
( О л е с ь  Г о н ч а р .  Прапороносці. Б ер
лін. «Фольк унд Вельт». 1976. О л е с ь  
Г о н ч а р .  Циклон. Берлін унд Веймар. 
«Ауфбау-Ф ерлаг». 1976 — нім ецькою  мо
вою). Nb 8.
Моторний Володимир. Чеський однотом
ник Юрія Яновського ( Ю р і й  Я н о в с ь -  
к  и й. Синюваті башти. Прага. «Одеон». 
1976 — чеською  мовою), Nb 6.
Сиваченко Галина. Тополя на тому бере
зі. ( С а в а  Г о л о в а н і в с ь к и й .  Топо
ля на тому березі Прага. 1977 — чеською  
мовою), № 8.
Шевчук Василь. Леонід Н овиченко чесь
кою мовою. ( Л е о н і д  Н о в и ч е н к о .  
Роздум и і огляди. «Ческословенскі С П І- 
совател». Прага, 1977 — чеською  мовою). 
Nb 2.
Щербак Юрій. Антологія любові і друж 
би. (Як вірш ем оспівати твою  славу... 
Лодзь. 1977 — польською  мовою), Nb 8.

Зарубіж на л ітература на Україні. Рік 
1977. Б ібліограф ія, Jvfe 5.
Б ібліограф ія інозем них книж кових ви
дань творів Олеся Гончара. Nb 4.
Гримич ВІль. Від покоління до покоління. 
Nb 3.
Диченко Ігор. З архіву М иколи Глущ енка, 
Nb 12.
Йні П ортугалії в Києві. Nb 8.

>рівчак Роксоляна. М арія С крипник — 
лауреат  прем ії СП СРСР імені Горького, 
Nb 10.
Івашкевич Ярослав. Книжки, привезен і з 
України, Nb 1.
Каркдікь Галина. Сонячний світ худож ни
ка, № 12.
Крижицький Олександр. Скарби бол
гарських  книгосховищ , Nb 9.
Моторний Володимир, Трофимович Кос

тянтин, Виставка серболуж ицької книги, 
Nb 5.
На світових обширах. (До 60-річчя з дня 
народж ення Олеся Гончара). Nb 4. 
Олійник Борис. Н алеж ить вічності, N° 9 
Пачовський Теоктист. Ще одне надбання 
в ш евченкіані Єнджеєвича, Nb 9.
Пащенко Євген. Іван Ф ранко в л ітерату
рах народів Ю гославії, Nb 9.
Педан Юрій. Голос, що не має п ар ал е
лей. Nb 6.
Погребенник Федір. Л еопольд Л енард і 
у кр аїн ська  л ітература. Nb 2.
Погребенник Федір. Нові ш трихи до за 
рубіж ної ш евченкіани. Nb 3.
Полєк Володимир. Твори Григорія Квітки- 
О снов'яненка за  рубеж ем. Nb 11.
Рой Євген. Дружба міст-побратимів, Nb 5. 
Саратовський Вадим. Ш евченко в кон
тексті світової л ітератури, Nb 3.
Соколець Фріда. Т. Г. Ш евченко та І. Я. 
Ф ранко про творчість Байрона, Nb 9. 
Сулима Віра. Традиції єднання. («Поетич- 
ний літопис дружби» в ж урналі «Дружно 
вперед»), Nb 8.
Череватенко Леонід. Одна забута  рецен
зія на «Землю» Олександра Довженка. 
N° 5.

НАРИСИ З ІСТОРІЇ СВІТОВО! КУЛЬТУРИ

Завадська Євгенія. Класичний живопис 
далекосхідного регіону, Nb 5.
Кочубей Юрій. А рабо-м усульм анська 
культура, Nb 7.
Мозолевський Борис. Синтез скіфо-антич- 
ної думки, N° 2

НА РУБЕЖІ ВОГНЮ
Геєвський Ігор. Таємна війна проти іна
комислячих. N° 2.
Григулевич Йосип. Амплітуда коливань 
ватіканського м аятника, N° 10.
Гуз Євген. Чи повен «третій кошик»? 
Nb 11
Даниленко Сергій. Амвони чорної лжі, 
Nb 12
Євтух Володимир. Канада та  її  супереч
ності. Nb 3.
Коротаєвський Геннадій. Чорне павутин
ня змови, Nb 1.
Коротаєвський Геннадій. А льтернатива 
атомного віку. Nb 7.
Лаврецький Йосип. Ж иття — подвиг.
Nb 8.
Михайловський Микола, Мурашин Генна
дій. А партеїд, N° 4.
Росенко Євген. Листи з Нью-Йорка. Лист 
п ’ятий. На обочинах ам ериканських  ав
тострад, Nb 5
Росенко Євген. Листи з Нью-Йорка. Лист 
ш остий. Як робиться ам ериканська полі
тика. N° 12.
Соломатін Микола. Голоси з того світу, 
N° 6.

НАШ КОМЕНТАР

Галчин Володимир. Роззолочені карти н 
ки. — Чортівня. Nb 4.
Галчин Володимир. Про закон і про диш 
ло, N° 5.
Недашківський Кость. «Архетипи» з пі*
сто летами, Nb 1.
Недашківський Кость. Подвійна бухгалте
рія Райм она Арона, Nb 3.

КРАЇНИ. МІСТА, ЛЮДИ

Аллег Анрі. К різь призм у «Соні», Nb 7. 
Гайдаенко Іван. Де ж  сходить сонце?, 
Nb 7.
Джордан Роберт Поль. Турецькі пере
хрестя. Nb 6.
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Кобо Хуан. Під небом Ламанчі, М  4. 
Манн Ігор. Б разільське  «диво», №  11. 
Меньс Жак. Гамсни Боготи. № 12. 
Погребенник Федір. Дорогами братерст
ва, № 5.
Стінгл МІлослав. Н езнана М ікронезія, 
-\Ь 10.
Фремонтьс Жак. П ортугалія; к р ап к а  над 
«і».
Ходгсон Брайян. у  цих світлих Чорних 
горах. № 8.
Чалий Богдан. Ліда Плаха і Чорний Ре- 
H c iic c D . № 9.
Ш апош никова Віра. Спраглий архіпелаг,
Кя 3 .
Щ епонІк Хорст. Н ародж ується новий Ла
ос. № 1.

З МІСЦЯ.ПОДІЯ

Аллег Анрі. Єгипетське м арево. № 9. 
Б арикади в Ольстері не вічні, № 6. 
Клименко Ніна. В ізра їльськи х  катівнях , 
№ 7.
У парти зан ів  Зімбабве. № 1.

Ф едаїн з  гітарою . Інтерв'ю  з  Діном Рі-
8ом. М  8.

оллмен Дітер. Зустрічі в Тель-Авіві,
Й З.

пацек Петер. «Робітники — це солда
ти револю ції», № 5.
Шнайдер Карл-Гайнц. Сталеве серце Ос- 
трави. № 12.

АФОРИЗМИ

Гегель Георг-Вільгельм-Фрідріх, № 7 
Овідій ПублІй Назон, № 6.
Паскаль Блез, № 1.
Петан Жарко, № 4.
Ренар Жюль, № 9.

Чапек Иозеф, № 12.
Літературно-мистецька хроніка, Ш  1—
12.

Веселі сторінки, № Nb 1— 4. 6— 12.
Анкета читача, № 5.
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