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ароди Радянського Союзу, все прог
ресивне людство відзначають в ці дні дату знаменну: ювілей події, що 
є уроком для цілого світу, —  325-річчя возз'єднання України з Росією. 
В той час, коли світ капіталізму стільки робить для роз'єднання наро
дів і націй, коли імперіалісти провокують воєнні сутички і розбрат в ба
гатьох районах планети, ми зводимося перед людством, яскраво демон
струючи всі переваги соціалістичного способу життя, життєдайну силу 
ленінської дружби народів.

Союзом незламним республіки вільні
Навік об'єднала великая Русь

— урочисто сказано в Державному Гімні Радянського Союзу. Українсь
кий народ переконливо засвідчує сьогодні об'єднуючу і надихаючу си
лу народу великої Росії, що став нашою надією і запорукою нашого ви
живання у важку пору царської «тюрми народів»; покликав нас під 
прапори Жовтня і привів до перемоги під ленінським прапором; допо
міг у возз'єднанні всіх українських земель у єдиній Радянській державі 
чотири десятиріччя тому; допоміг вистояти і разом з усіма народами 
СРСР перемогти у Великій Вітчизняній війні; відродитися з руїни повоєн
ної і сягнути сьогоднішніх вершин розквіту.

Велике й радісне свято прийшло до нас! Всерадянське і всесвітнє 
свято! Ми прагнутимемо, як вказується у постанові ЦК Компартії Украї
ни про підготовку до святкування 325-річчя возз'єднання України з Ро 
сією: «активно використати святкування ювілею для всебічного розкрит
тя торжества ленінської національної політики партії, глибоких історич
них коренів єдності російського і українського народів, усіх народів на
шої багатонаціональної Батьківщини, для пропаганди ідей пролетарсько
го інтернаціоналізму, викриття домислів буржуазних, буржуазно-націо
налістичних, маоїстських, сіоністських та інших фальсифікаторів, які на
магаються зганьбити братерську дружбу наших народів... Переконливо 
показувати морально-політичну єдність нашого суспільства, нової істо
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ричної спільності людей —  радянського народу, тісну згуртованість тру
дящих навколо Комуністичної партії Радянського Союзу, одностайну 
підтримку ними внутрішньої і зовнішньої політики КПРС, плодотворної 
діяльності ЦК КПРС, його Політбюро на чолі з Генеральним секретарем 
ЦК КПРС, Головою Президії Верховної Ради СРСР товаришем Л. І. Бре
жнєвим».

В ближчих номерах «Всесвіту» ви прочитаєте матеріали, у яких конк
ретно реалізуються згадані тези. Сьогодні ж— ми разом з вами радіє
мо святу; дорогі читачі наші! Ми прагнемо, — як прагли завжди, —  
щоб «Всесвіт» гідно виконував своє високе призначення —  переконли
во служив інтернаціональній справі. Хіба ж не почесно щодень реалі
зувати дороговказні слова з мудрої «Цілини» Леоніда Ілліча Брежнєва, 
адресовані нам з вами: «Всяка національна культура, замкнута в собі, 
неминуче програє, втрачає риси загальнолюдськості... Надзвичайно 
важливе питання про національні традиції і самобутність не можна спро
щувати, зводити лише до етнографії і побутовізму: на Русі —  до хат,
хороводів і кокошників, у Казахстані —  до юрт і табуна коней».

Як же нам далеко видно з всерадянського нашого дому! Як же яс
но сяє над нами кремлівська зоря, запалена у серці Росії, в серці Радян
ського Союзу, до якого ми належимо кожним словом і кожною спра
вою!

Слався Возз'єднання наше! Будьмо ж гідні високих прапорів друж
би, піднятих предками, збережених батьками нашими; прапорів ленінсь
кого інтернаціоналізму, що нам їх нести у майбуття!
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Збігнєв
Д О М ІН О

Збігнєв Доміно (нар. 1929 р.) — польський 
писі менник, автор кількох збірок оповідань, а 
також романів «Ш торм», «Бихор шаленіє» і 
«Блукаючі вогні», який був відзначений премі
єю Міністерства національної оборони ПНР 
у 1973 р. 3. Доміно — голова Жешувського 
відділення Спілки польських письменників, 
головний редактор журналу «Профілі».

Від заболочених плавнів Нурця тягло, млистим передранковим хо
лодом. Густі трави, купиння клейкої вільхи, самотні верби — все при
пало перлистою росою. З лісу, що підступав до лук, вийшов довгий, 
керівний цеп солдатів і потонув по пояс у росяній траві. Тримаючи 
зброю напоготові, люди насилу переставляли обважнілі від утоми ноги. 
В черевиках чвакала вода, свербіли стягнуті змоклими обмотками лит
ки. Цеп сунув у цілковитій тиші. Тим часом за Нурцем зійшло сонце, 
величезне, цеглясто-червоне, й покотилося назустріч цепові, щоб згодом 
нерухомо зависнути в небі. Ставало дедалі паркіше, й солдати раз по 
раз змахували з лоба рясний піт і розтирали очі,щоб відігнати сонно
ту. Дехто змоченою в росі рукою проводив по розпашілому, обкусаному
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комарами обличчю або зволожував спраглі, попухлі губи, інші пози
рали на бліде безхмарне небо, що знову провіщало спеку.

Дорога була вже поряд, коли з-за вільхового гаю з ’явилися перші 
вантажні автомашини. Наддавши кроку, солдати з полегкістю ступали 
на вторований грунт, обтрушували з черевиків траву й росу, розстібали 
комірці, відшукували в закамарках конфедераток і кишень рештки 
курива, припалювали один в одного й затягались. Потім без нагадуван
ня вправно посідали на «студебекери», що стояли з заведеними мото
рами. Оперезаний ременями, вбраний, мов на парад, молодий підпо- 
ручник аж тепер сховав до кобури свій ТТ, обтер жмутом трави заля
пані чоботи і, сідаючи до кабіни, подав знак. Машини рушили в на
прямку Ляска.

Колона виїхала на шосе; тепер можна було послабити увагу, дати 
волю думкам. Підпоручник Боровець опустив шибку й підставив облич
чя під холодний вітер. Настрій був кепський. По-перше, вже на самому 
початку операції він повівся як слинько, й це при своїх підлеглих і 
тому начальникові відділу держбезпеки з Ляска. По-друге, хоч дві 
доби ганяв по мочарах, лісах і селах, замучивши себе й солдатів, хоч 
чатував у засідках,—усе намарно, йому не тільки не пощастило зустрі
тися з бандою Рейтара, а навіть натрапити на її слід, і тепер він нама
гався проаналізувати свої рішення, зважити, наскільки правильно скори
стався з відомостей про обстановку, переданих зі штабу підрозділу, та 
інформацією місцевого відділу держбезпеки; чи чогось не прогавив, 
не злегковажив чимось. Може, все-таки варто було зачепити й край 
Рудзького лісу, як це радив сержант Покшива? Той пропонував про
чесати Рудзький ліс, мовляв, не можна бути певним, доки сам не пере
віриш кожен закуток. А взагалі цей Покшива забагато собі дозволяє, 
навіть при солдатах намагається давати різні поради, втручається до 
наказів. Треба буде з ним поговорити, аби не забував, що він уже не 
командир групи. Хай йому чорт, а все-таки з тією цигаркою Покшива 
мав учора рацію. Вони зачаїлися були в нічній засідці. Належало до
тримувати цілковитої тиші, заборонялося розмовляти й курити. Від 
землі тхнуло прілим мохом. Немилосердно кусали комарі. Тож він при
палив цигарку і з насолодою затягся димом. Ось тоді сержант Покши
ва безцеремонно поклав йому руку на плече й спитав:

— То що, громадянине підпоручник, заборона курити скасовується?
Боровця ніби струмом ударило: він роздратовано зім’яв цигарку 

і втоптав її в мох. Обличчя аж запашіло від сорому. Оце-то так! У 
бойовій обстановці повівся, мов останній шмаркач, нездара, а не 
командир опергрупп! Вранці, й досі злий на сержанта, Боровець не 
послухав його поради завернути ще й до Рудзького лісу. Тепер, охоло
нувши, він сушив собі голову, чи правильно вчинив...

Ця операція була першою в житті підпоручника Боровця. Після 
закінчення офіцерського училища він прослужив якихось два місяці в 
бригаді, а вже тиждень, як його перевели сюди, до Ляска, призначивши 
командиром окремої групи КВБ !. Він навіть не встиг іще належно 
освоїтися на новому місці, познайомитись із солдатами, коли два дні 
тому довелось оголосити бойову тривогу: у висілку Корці, неподалік од

‘ Корпус внутрішньої безпеки — спеціальна частина народного Війська польсько
го, яка існувала в перші повоєнні роки і мала своїм завданням боротьбу з бандитиз
мом і контрреволюцією.
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Цєшанця, банда замордувала селянську родину. З групою підпоручни- 
ка виїхав також начальник Ляського повітового відділу державної без
пеки капітан Еляшевич із кількома своїми працівниками.

— Що то за банда, шефе? — спитав Боровець.
Еляшевич знизав плечима. Лише по паузі відповів:
— Різні тут вештаються, голубе мій. Це міг бути й Молот, і Рей

тар, Світанок, Глухар, Орел, Щиголь, Вепр, Акула. В наших околицях 
зібрався майже весь звіринець... Скажений звіринець.

Он воно як! Боровець одразу споважнів. Хоч і в бригаді йому гово 
рили про цей повіт, як про небезпечне місце, але щоб аж стільки 
банд!.. Чого з ними, в біса, так панькаються? Перекрикуючи гуркіт мо
тору, він спитав Еляшевича:

— Невже з ними не можна впоратися?
Еляшевич ледь помітно всміхнувся, дістав цигарку й почав її роз

минати. Боровець підніс йому запальничку.
«Студери» мчали на повній швидкості. Позаду лишалися придо

рожні стовпи, купи вільшин, житні лани, села й загублені серед полів 
та лісів хутори. Боровець, який походив з Жешувського воєводства, 
не знав цього краю. Йому було невтямки, чому в цій частині Польщі 
й досі шмигляють банди. За якихось сто-двісті кілометрів звідси міста 
й села живуть нормальним життям, люди прогулюються вечорами по 
вулицях, ходять у кіно, спокійно працюють, а тут... Боровець був пев
ний, що винні в цьому нездари з місцевих органів безпеки. Він скеп
тично придивлявся до Еляшевича. Вилицювате обличчя з різко окрес
леними щелепами було вкрите густою, чи не дводенною щетиною; смо
лянисто-чорне волосся стирчало на голові жорсткою стріхою. Невисокий 
на зріст, у сірому поношеному попліновому плащі, в бозна-відколи 
непрасованих зелених штанях і нечищених черевиках, він справді мав 
незугарний вигляд. Цю картину трохи пом'якшувала тільки свіжа, 
сніжно-біла сорочка. Еляшевич куняв, тож Боровець міг безцеремонно 
його розглядати. Та колона наближалась до якогось чималого селища: 
Боровець видобув карту й спробував зорієнтуватися.

— Цєшанець,— випередив його Еляшевич і кинув водієві: — До 
відділення міліції.

Вони їхали вулицею, щільно обсадженою обабіч високими акація
ми, що саме квітли о цій порі.

— Гарно тут,— не втримався Боровець. За парканами видніли 
чепурні будиночки й добре доглянуті садки.— Тільки людей мало, май
же нікого не видно.

—- Четвер сьогодні, базарний день. Тож людей вистачає, тільки 
бояться. Напевно, вже знають.

— Адже Ляск відси за кілька кілометрів, а тут у них відділення 
міліції. Чого їм боятися?

Еляшевич відмахнувся. Цей порух можна було тлумачити по-різно
му. Вони проїхали між білим костьолом і лікарнею й опинились на 
ринковій площі, оточеній старими дерев’яними будками, в яких перед 
війною містилися вбогі єврейські крамнички. Під’їхали до відділен
ня, розташованого в непоказній кам’яниці. Боровець разом з Еляшеви- 
чем попрямували до входу. Впізнавши начальника, міліціонер відчинив 
перед ними двері.

— Командир тут?
— Так, шефе. Балакає з тим хлопцем.
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З-за столу підвівся сержант міліції. Другий міліціонер бинтував 
голову блідому хлопцеві років чотирнадцяти.

— Вдарили його пістолетом,— пояснив сержант.
Хлопець шморгнув носом; був він досить рослявий, худючий, бо

сий, у латаних штанях і в подертій, поплямованій кров’ю сорочці.
— То його батька й матір...— сержант не доказав.— Прибіг сюди 

з годину тому й розповів, ну, то я відразу до телефону...
— Далеко звідси? — нетерпляче спитав Боровець, розкриваючи 

новенький планшет.
— Недалеко,— відповів замість сержанта Еляшевич і відрекомен

дував прибулого: — Познайомтеся. Новий командир групи, підпоручник 
Боровець.

— Сержант Ставинський.
Еляшевич підсів до підлітка:
— Болить?
— Ні...
Хлопець розплакався. Еляшевич заспокійливо погладив його по 

худенькій спині:
— Може, впізнав кого?
— Ні... Я весь час у льо... у льосі сидів, а потім вони ліхтариком 

посвітили й наказали вилазити, а коли я виліз, то один мені ще раз 
просто в очі блиснув і вдарив. У голові мені тоді запаморочилось, а він 
мене вхопив за комір і турнув у куток. Тоді я маму й тата побачив, 
вони вбиті лежали. Стільки крові було скрізь, стільки крові...

Хлопець затулив очі долонями. Еляшевич пригорнув його до себе.
— Син Годзялка,— доповідав Ставинський.— Батько його був у 

Корцях заступником солтиса. Небагаті. Я бував у них удома... Ви, ма
буть, пам’ятаєте: Годзялко навесні повідомляв, що до нього приходили 
якісь озброєні люди, веліли готувати вечерю...

— Пам’ятаю,— перебив Еляшевич.— Справа починає потроху про
яснюватись. Помстйлися. їдьмо, товариші, шкода часу. Сержанте, хлоп
чину відвезіть до лікаря й зателефонуйте, хай приїде прокурор. І дайте 
нам ще когось із своїх хлопців, бажано місцевого, може там придатися.

— Сталбович, збирайтеся.
— Слухаюсь, командире.
Міліціонер, який бинтував хлопця, взяв із пірамідки автомат. 

Хлопець бебехнувся навколішки перед Боровцем, який, очевидно, ви
дався йому найповажнішим з-поміж усіх:

— Пане, візьміть мене з собою. Я не хочу до лікаря. Там Михась 
у льосі зостався... візьміть мене!

Боровець підвів хлопця й запитально глянув на Еляшевича:
— Який ще Михась? — кинув той.
— Братик мій менший. Він у льосі зостався, коли я сюди побіг.
— Гаразд, хай їде! Швидше, швидше, товариші!
Дорогою хлопець розповідав:
— Коли вони були в нас першого разу, то я їх не бачив, бо ми з 

Михасем спали. Тільки вранці я чув, як тато з мамою говорили поміж 
себе, що вночі приходили лісовики, в шибку стукали й казали, щоб їм 
добра вечеря була, бо вони до нас іще прийдуть. Тато дуже хвилював
ся, але сказав мамі, що поїде до Цєшанця повідомити про лісовиків,' 
а мама плакала й просила його, щоб не їхав, бо вб’ють. Але тато за
тявся й сказав, що коли вже він заступник солтиса, то мусить повідо
мити, а ще сказав, що від лісовиків добра не жди, бо вони тільки кривду
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людям роблять. Мама все плакала, і Михась — малий, то й дурний — 
теж плакав, а тато сів на велосипеда й поїхав. Тільки перед тим ще 
наказав нам, щоб ми нікому не ляпнули, що в нас уночі були лісовики 
и що він поїхав до Цєшанця заявити.

— Ну і як, ти комусь про це говорив? Може, кому з приятелів? — 
утрутився Еляшевич.

— Хіба я дурний? Ні, я нікому не казав, ні Михась, ні мама, ми 
тоді цілий день з дому не виходили.

— А до вас ніхто не приходив? Може, з сусідів?
— Ні, прошу пана, ніхто тоді до нас не приходив.
— А далі?
— Далі тато повернувся з Цєшанця й сказав, що заявив у міліції. 

А ввечері до нас прийшли солдати й чатували цілу ніч і цілий день, 
один з їхніх навіть на тата гнівався, казав, що татові, мабуть, усе це 
привиділося. А коли пішли, то мама татові казала: от бачиш, навіщо 
було заявляти, вони собі пішли, а ми тепер самі коло того лісу. І мама 
почала просити тата, щоб ми звідси виїхали. Тато на маму розсердив
ся, й мама знову плакала. Вона завжди, як засмучувалась, одразу пла
кала. Сьогодні вночі, коли лісовики прийшли, мама теж спочатку пла
кала, і я чув, як просила їх: «Панове, згляньтеся на моїх сиріт». Вони, 
мабуть, дуже били її, бо я чув такий жахливий стогін, а потім по
стріли...

Хлопчина замовк, гамуючи нову хвилю сліз. Еляшевич гладив хлоп
ця по плечі. Водій газика дістав велику картату хусточку й сякався 
підозріло довго й гучно. Боровець, не повертаючи голови, втупивсь у 
вікно.

— Ти спав, коли вони прийшли? — спитав Еляшевич.
— Так, прошу пана. Ми всі спали в одній кімнаті. Вночі я проки

нувся, бо хтось страшенно гамселив у вікно й гукав, щоб тато відчи
нив, кілька інших теж кричали, лаялися і щосили гатили в двері, 
казали, якщо тато зараз не відчинить, то двері висадять. Мати почала 
стиха голосити, що тепер немає вже для нас ніякого порятунку, схопила 
Михася на руки, бо він малий, дурний і теж почав плакати, доки тато 
на маму не цитькнув, щоб замовкла, а сам схопився був за сокиру й 
став біля дверей, тоді махнув рукою й сказав мамі, щоб вона разом з 
нами спустилася до льоху, але мама сказала, що не покине тата самого, 
а за дверима стали ще більше кричати: «Тепер уже не донесеш, ти, 
більшовику». Отак кричали, але я з голосу нікого не впізнав, а тоді 
мама мене й Михася ввіпхнула до льоху, а я вже затяг його в куток, 
сховав там за діжкою з капустою й позакидав мотлохом, а він, хоч 
малий і дурний, од страху та темряви перестав плакати, тільки трем
тів і стискав мені руку, аж поки заснув, а я дослухався, що там нагорі, 
та не міг уторопати; тато взагалі мовчав, тільки ті на нього кричали, 
а мати просила, плакала: «Панове, згляньтеся». И чути було, ніби хтось 
по підлозі качається, а тоді як забабахкає — й стало тихо. Я ще дужче 
перелякався й хотів був сховатись у куток, та ляда відчинилася й на 
мене хтось посвітив ліхтариком і крикнув: «Вилазь відти, щеня!» Я 
боявся, щоб Михась не почав скиглити, бо ж малий і дурний ще, але 
він не озивався, мабуть, спав. Тоді хтось витяг мене за комір, ударив 
чимось по голові й штовхнув у куток. У голові мені запаморочилося, 
щось тепле потекло по спині, мабуть, кров, а я мовчу й тільки роздив
ляюся, де мама й тато, але в кімнаті було темно, і я спочатку нічого 
пе бачив, та в них були електричні ліхтарики, і коли вони повели по
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хаті світлом, я побачив, що тато й мама лежать долі і в мами страшно 
вищирені зуби... і я подумав, що тепер вони мене теж уб’ють, а один 
сидів за столом і писав якусь записку...

— Що робив? Писав записку? — перебив Еляшевич.
— Так, прошу пана, один записку писав, а другий присвічував йому 

ліхтариком.
— Ну, й що далі?
— Той. що писав, лишив записку на столі, підвівся, підійшов до 

мене, посвітив мені в очі й каже: «Завтра вранці віднесеш її, щеня, до 
солтиса й скажеш йому, що коли він буде такий, як твій батько, то ми 
й з ним поквитаємось». Тоді схопив мене за комір і турнув назад до 
льоху, я чекав, що буде далі, але вони пішли, а я, тільки розвиднілось, 
побіг до міліції.

— Де ж та записка?
— Певно, лежить собі там на столі, я її звідти не взяв, бо як 

вибрався з льоху і побачив маму й тата, то забув про все, тільки побіг 
хутчіш до Цєшанця.

— Газу, мій голубе, газу,— заквапив водія Еляшевич.
Хлопець сказав, що прізвище солтиса, якому мав однести цю запис

ку,— Кевлакіс. Почувши це, Еляшевич стрепенувсь і попросив хлопця 
виразніше повторити прізвище.

Удалині серед гаїв та садків показалися Корці. Як і було домов
лено, колона розділилася. Солдати позіскакували з машин і цепом по
чали оточувати виселок. Підпоручник Боровець, власне, робив це швид
ше для порядку, бо чудово розумів, що банда десь-то вже давно 
втекла. А втім, усе могло бути. Ще раз уточнивши з Покшивою й 
командирами відділень сигнали, а також наказавши доповісти по радіо 
командирові батальйону про початок операції, Боровець разом з Еля- 
шевичем і працівниками відділу безпеки, в супроводі машини з відді
ленням солдатів, в’їхали до Корців. Убогий то був виселок: старі, пе- 
рехняблені, криті замшілою соломою хати, занедбані стайні, вітром 
підшиті стодоли, напіврозвалені, а зараз, по весні, порожні обороги. 
Одна тільки будівля вирізнялася з-поміж інших: неподалік од лісу, від 
якого посувалися житами до висілка солдати, хтось уже майже під 
самий дах звів новий дім — єдиний на всі Корці цегляний будинок.

. — Солтис будується, Кевлакіс,— підказав хлопець.
Село наче вимерло. Якби не кури, що наполохано випурхували 

з-під коліс, могло б видатися, ніби його мешканці ще сплять чи десь 
подалися. Проте люди в селі були. То в тому, то в тому маленькому 
вікні обережно відхилялась фіранка або з-за рогу витикалася чиясь 
голова. Обійстя Годзялків стояло на другому кінці висілка. Воно нічим 
не відрізнялось од сусідніх садиб, хіба що садок був більший і краще 
доглянутий. Видно, господар не шкодував рук і часу. Коло хати щіль
ною групкою стояло кілька чоловік. Побачивши солдатів, що зіскаку
вали з машини, селяни звично поскидали характерні для цього краю 
кашкети-мацеювки з малими лискучими козирками. Один з-поміж них, 
молодий селянин, був зодягнений в англійську військову форму. Піді
йшовши до гостей, він простяг руку начальникові відділу держбезпеки, 
як давньому знайомому.

— Привіт, Еляшевич.
— Як ся маєш, Кевлакіс. Я чув, ти тут за солтиса?
— Обрали, то й став.
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— Ну, то що скажеш?
Кевлакіс знизав плечима:
— Що я скажу. Шкода сиріт.
— Оце й усе?
— А що тут іще скажеш.
— їх хто-небудь бачив?
— Кого?
— Тих горлорізів.
— Я не бачив, і ніхто мені нічого не казав.
— А люди що балакають?
— Єпитай їх сам. Бояться, нічого не кажуть.
Солдати вирядили з двору селян. Працівники служби безпеки й 

міліціонер обшукали подвір’я й хату, чи не лишилося ще яких слідів 
банди. Референт Грабик відкликав Еляшевича вбік. Боровець бачив, як 
референт, щось пояснивши, передав йому невеличкий папірець. Певно, 
ту записку, що про неї розповідав малий. Еляшевич повернувся й запи
тав Кевлакіса:

— Коли ти довідався про все це?
— Годину тому. Сусідка Годзялків прибігла. Вона вранці пішла 

до них щось позичити, ввійшла до хати...
— Пострілів не чув?
— Я далеко живу.
— А люди?
— Спитай. Мені ніхто не казав.
— Спитаю. А ти чому одразу ж не повідомив міліцію? Не знаєш 

обов’язків солтиса, чи що?
— Знаю. Відправив одного велосипедом. Хіба ви його не зустріли?
— Ти в хаті був?
— На порозі.
— Чому?
— Бо нічого мені там робити.
— В хаті залишався малюк.
— Його витягли з льоху.
— Тож ти заходив-таки до хати.
— Льох коло самого порога.
— У хаті ніхто нічого не чіпав?
— При мені ніхто, а далі не знаю.
— Записку бачив?
— Яку записку?
— Звичайну, написану бандитами Ось цю! — Еляшевич вийняв з 

кишені руку й махнув перед очима Кевлакіса клаптиком паперу.— Не 
бачив оцього?

— Ні, не бачив.
— І не знаєш, що тут написано?
— Як не бачив, то звідки можу знати?
— Щось ти, Кевлакіс, надто мало знаєш. Певно, «твоя хата з 

краю», га?
Кевлакіс нічого не відповів. Еляшевич сховав папірець до кишені:
— А втім, нам ще слід поговорити, еге ж?
— Твоя воля, Еляшевич, можемо й поговорити.
— І поговоримо, Кевлакіс, тільки не тут і не зараз. Ходімо, під- 

поручнику.
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Боровець увійшов за Еляшевичем до хати. З низької задушної оселі 
війнуло трупним смородом, наче з моргу або прозекторської. Очам під- 
поручника відкрилася моторошна картина: на брудній підлозі, в калю
жах закипілої крові лежало два трупи. Червоні плями були скрізь: на 
стінах, меблях, навіть на стелі. Стіл, ліжка, лави були поперекидані, 
отже, або жертви чинили опір, або ж усе це потрощили охоплені шалом 
нищення бандити. Чоловік лежав коло дверей, долілиць, з простягнути
ми вперед руками, на спині — криваві дірки від автоматної черги. 
Трохи віддалік — жінка з розметаними руками й підібганою ногою; 
полотняна нічна сорочка збилась, оголивши почорніле від синців стегно. 
Сліди брудних чобіт на тілах, пошматований на обох одяг свідчили 
про те, що, перш ніж повбивати, цих людей безжально катували. В 
затхлому повітрі задзижчала велика лискуча муха й сіла жінці на око. 
Боровцеві раптом здалось, ніби жінка блимнула, й тієї ж миті він від
чув, як до горла підкотилася хвиля нудоти. Він ледь устиг вискочити 
за поріг, як на нього напала невтримна болісна блювота. Командир від
ділення капрал Канюк відвів його за хату, приніс цеберку води. Сяк- 
так оговтавшись, Боровець обмив руки й хлюпнув на обличчя холод
ної води. Капрал підніс йому флягу з чорною кавою. Підпоручник 
ковтнув кілька разів і відчув себе краще.

— Дякую, капрале. Ну й скрутило ж мене, хай йому дідько,— 
сказав він, мовби виправдовуючись.

— Буває, громадянине підпоручник.
— Є якісь новини? Штаб не озивався?
— Якраз звідти передали, щоб ви з ними зв’язалися, коли тут закін

чимо. Якийсь хлопчина казав Франецькому, що, коли виганяв удосвіта 
корів, бачив п’ятеро військових — пробиралися житами в бік Нурця.

— Неодмінно розшукайте цього хлопчину.
Вийшов Еляшевич. Боровець підвівся, кволо всміхаючись. Еляше- 

вич удав, ніби нічого не помітив, і відразу перейшов до діла:
— Небагато знаємо, голубе мій. Але з того, що вдалося поназбиру

вати з різних джерел, видно: цього разу маємо справу з витівками Рей
тара. Читайте.

Боровець перебіг очима клапоть вирваного з зошита паперу.
«І тебе, Кевлакіс, спіткає така сама доля, якщо не перестанеш 

вислужуватись перед комуною. Попереджаю, затям це собі.
Рейтар».

— Коли це справді витівка Рейтара, то він особисто міг і не бути 
тут, міг прислати котрогось поплічника. За нашими даними, зона діяль
ності Рейтара, простягається від Високого до Бєльська й від Лап аж до 
Бугу. От і шукай вітра в полі.

— Територія чималенька.
— Так то воно так, але треба щось робити, бо ж ніколи наперед 

не знаєш, де вони зачаїлись і якого коника викинуть.
— Один хлопчина нібито бачив уранці групу військових — ішла 

межею в бік Нурця.
— Військових? Ті, що в Рейтара, ходять у формі, та й ті, що в 

Молота, теж. У бік Нурця, кажеш? Так, криївок там повно, до того ж 
болота, очерети, ліси.

— То й нічого зволікати, шефе. Зараз зв’яжуся зі штабом, скоор
динуємо, наскільки зможемо, наші дії з іншими групами й прочешемо 
місцевість понад Нурцем.
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— Згода. Нічого кращого тут не вигадаєш. Взагалі Рейтар сути
чок з регулярними військами не шукає. Принаймні так було досі. Але 
якщо заскочить невелику групу — добра не жди. Банда добре озброєна, 
до того ж — майже самі вбивці. Отже, на випадок зіткнення краще 
діяти обачливо: повідом нас — у гурті завжди надійніше. Ну, й нама
гайся брати їх живцем, голубе, дуже б нам придався котрийсь із них, 
Я ще тут трохи побуду, розглянуся, почекаю на прокурора, отже, поба
чимось тільки в Ляску.

Підпоручник Боровець наказав солдатам позлазити й, відправивши 
машини на умовлене місце, повів групу берегом Нурця. Вона дістала 
завдання прочесати лівий берег у смузі до одного кілометра завширш
ки. На випадок зіткнення з бандою Боровець повинен був негайно до
повісти по радіо в штаб батальйону, а якщо нікого не знайде — влаш
тувати вночі засідки в придатних для цього місцях.

...Протягом двох днів і ночей, без сну, відпочинку й гарячої їжі, а 
часто й не маючи можливості зробити бодай одну затяжку, солдати 
групи підпоручника Боровця прочісували багнисті плавні Нурця. Пере
лякані люди, що стрічалися їм, здебільшого відповідали, що нічого 
не бачили й не чули. Щоправда, солдати затримали кількох підозрілих 
для подальшої перевірки, але наперед було відомо, що це не дуже до
поможе. Дві ночі влаштовували хитромудрі засідки на перехрестях 
доріг, поблизу лісових просік, побіля мостів через Нурець, неподалік 
поодиноких осель і невеличких хуторів, що стояли самотою серед лісів 
і лук. Безрезультатно. Вранці третього дня командир батальйону нака
зав підпоручникові Боровцю припинити пошуки й вирушати назад до 
Ляска. Тож нічого дивного, що молодий офіцер, повертаючись із пер
шої самостійної операції, ще почувався препогано.

Не мав підстав тішитись і начальник Ляського повітового відділу 
державної безпеки капітан Томаш Еляшевич. Черговий звірячий 
наскок бандитів знову залишився безкарним. Еляшевич знав, як це 
вплине на населення повіту, й так залякане терором банд. Зросте кіль
кість бандитських гнізд — потаємних «малин», побільшає спільників ї 
агентів банди: спробуй її тоді швидко викрити й ліквідувати. Мало* 
клопоту, так йому ще прислали командиром групи новоспеченого» 
підпоручника. Хлопець начебто й непоганий, але досвіду ніякого: не 
знає місцевості, не знає тактики боротьби з бандами, солдати в нього 
молоді й недосвідчені. Що трохи зарозумілий — не головне, минеться 
після першої операції. Як він тоді дивувався: «Невже з ними не можна 
впоратись?» Або взяти Карного, з воєводського управління; сяде 
на телефон і починає збиткуватися, як оце сьогодні:

— Еляшевич, ви там поснули, чи що? Людей у вас під носом ни
щать, а ви? Ще, чого доброго, до вас у Ляску доберуться. Візьміться 
нарешті за них, бо інакше...

— Це не так просто, товаришу начальник...
— Не вигадуйте дурниць, а беріться за діло!..
І хряпнув трубкою.
Еляшевич довго ходив з кутка в куток, потім видобув із сейфа 

оперативні документи, що стосувалися банди Рейтара, й заходився 
гортати. Однак це не допомогло зосередитися; зрештою, він майже 
напам’ять знав кожний папірець, тож кілька хвилин сидів у задумі, 
час по час потираючи чоло, потім витяг з портфеля записку, знайдену 
на столі в Годзялків, і почав порівнювати її з почерком Рейтара., зразок 
якого зберігався в теці: свого часу було перехоплено його звіт началь
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никові округу «В іН »1за умовним підписом «Анеля-51». Ні, вже з першо
го погляду можна було впевнитися, що то не Рейтарова рука. Чи де не 
означає, що хтось діє під його ім’ям? Можливо, навіть зі згоди самого 
Рейтара? Нічого певного. В усякому разі, треба взяти всі зразки почер
ків, які є в оперативних документах, й разом з оцим попередженням 
відправити на експертизу: можливо, колись і пощастить з ’ясувати, хто 
саме вбив Годзялків... Так, доводиться визнати, що спритності цьому 
Мінському не бракує. Стільки років діє в одному районі, стільки напа
дів, стільки вбивств і сутичок із солдатами й працівниками органів 
безпеки, а йому кожного разу вдається вискочити на сухе. Ну дарма. 
Рейтар, усе минається! Бурий стрибав і дострибався, хоч яку силу мав. 
Бували періоди, коли Бурий по двісті й триста чоловік за собою водив, 
у тому числі й ескадрон кавалерії на чолі з Рейтаром. І що? Прийшло 
махом, пішло прахом. Спіймали спритника, хоч він і сховався був на 
Західних землях2. Тепер на нього чекає суд. Молот теж на ладан 
дихає. Звісно, небезпечний, як той обложений вовк-самітник, але йому 
вже недовго лишилося... Найнебезпечніший тепер Рейтар. А був же час, 
коли Еляшевичу здавалося, що й цей карась на гачку. От тоді, на сві
танні, у висілку під Лапами...

Все почалося з нападу на кооператив у Церанах. Еляшевич, тоді 
ще просто референт, довідався, нібито банда, переобтяжена здобиччю 
(горілка, цукор, крупи та інші продукти), повантажилась на підводи 
й потягла за Буг, у бік Нурця й Богути. Не лишалося сумніву, що 
в пограбуванні брав участь сам Рейтар, бо дехто з кооператорів знав 
його особисто. Зрештою, Рейтар вирізнявся з-поміж своєї ватаги й ви
глядом, і вбранням. Вродливий, смагляволиций. Він носив (та й зараз, 
мабуть, носить) елегантний офіцерський мундир з нашивками по
ручника (тепер, як стало відомо, велить називати себе капітаном), 
хвацькі офіцерські краги і якісь особливі остроги. Так, вершник з нього 
першокласний; зрештою, ще передвоєнний кавалерист. У повіті оголо
сили тривогу, з Ляска вирушив військовий підрозділ, який розпочав 
облаву. Минув день, другий — нічого. Скидалося на те, що й цього 
разу ниточка ввірвалась, тим більше, що Рейтар удався до хитрощів і 
підводи за Бугом відпустив. Од селян-візників годі було довідатись, 
у який бік він майнув, бо наказав звалити награбоване докупи у лісі, 
а їх прогнав назад. До того ж випав перший сніг і позасипав геть усі 
сліди. Однак Еляшевич не відступався. Чудес не буває, міркував він 
собі: територія лісу, в якому селяни вказали місце, де скинули ван
таж,— близько п’яти квадратних кілометрів, і його можна прочесати. 
Солдати оточили ліс, виставили секрети. В сторожці, відомій під 
назвою «Самотня», було знайдено частину награбованих продуктів. 
Проте хазяїн «малини» не сказав, куди поділася банда, хоч, може, 
й справді, як присягався, не знав цього. Після довгих нарад облаву 
зняли, а в «Самотній» лишили засідку. Був там і Еляшевич. Тиждень 
крячкою сиділи в лісі, але таки висиділи. Однієї ночі під’їхали до сто
рожки сани, в них візник і двоє бандитів. їх узяли тихо і вправно. 
Коли вже приїхали за рештою здобичі, то, ясна річ, мусили знати, куди

1 Абревіатура походить від назви «Wolnosc і Niepodleglosc» («Воля і Незалеж
ність»), яку прибрала створена в середині 1945 року терористична організація поль
ської реакції.

2 Прадавні польські землі, повернені Польщі після другої світової війни.
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її везти. Знали й сказали, що Рейтар з усією бандою в тридцять чоло
вік розташувавсь у висілку поблизу Лап, де збирається відсвяткувати 
різдво й зустріти Новий рік.

Тієї ж таки ночі оточили виселок і, здавалося, виберуть бандюг, 
рибу з ятера. Еляшевич із двома товаришами підійшов до будинку, 

де мав переховуватися Рейтар. Пролунав постріл. Випадковий чи нав
мисний, з боку солдатів чи з боку банди — з ’ясувати потім так і не 
змогли. Але цього виявилося досить, щоб сполошити бандитів. У висіл
ку зчинилась безладна стрілянина. Ніч і снігова заметіль сприяли бан
ді. Ведучи вогонь з автоматів, одбиваючись гранатами, бандити, по
декуди в самій білизні, вибігали з дверей, вискакували у вікна, пра
гнучи прорватися крізь кільце оточення. А от із хати, біля якої чату
вав Еляшевич, ніхто не втікав і не стріляв. Невже Рейтар готував якусь 
пастку? Почали гатити в двері. Озвався господар. Еляшевич наказав 
йому вийти на подвір’я разом із сім’єю. Господар вивів дружину йдвох 
перестрашених дітлахів і присягався всіма святими, що не тільки в хаті, 
а й на всьому обійсті більше нікого немає. Так, тут справді квартиру
вав до самого вечора пан поручник, такий чорнявий, ставний, іще 
з двома іншими, але ввечері наказав запрягти в сани пару коней і по
їхав. Як не щастить, то не щастить: перетрусили все обійстя, але по 
Рейтарові та його дружках і слід запався. Стрілянина у висілку поступо
во вщухала. Солдати перевіряли хати й двори, збирали покинуту зброю, 
зносили вбитих. Загинуло сім бандитів, ще кількох було поранено, 
двоє здалися в полон. Еляшевича цікавило тільки одне: де дівся Рей
тар і які мав плани. Від спійманих бандитів небагато чого домігся. 
В одну дудку твердили: Рейтар нікому ніколи не повідомляє, куди їде 
й коли повернеться. Еляшевичу вдалось встановити одне: Рейтар зник 
зі своїм нерозлучним ескортом — з Похмурим, Акулою, Фредеком, 
Збишеком, Шведом, Риссю й Кракусом. Улаштовувати засідку в цьому 
висілку не мало жодного сенсу, бо стрілянину та кілька охоплених по
лум’ям стодол було видно й чутно в радіусі п’ятнадцяти-двадцяти кіло
метрів. Залишалося тільки попередити навколишні пости міліції, а та
кож органи безпеки й армійський підрозділ, що десь у цих місцях 
гасає Рейтар на санях, запряжених парою коней, один кінь досить при
мітний — чорний з білими плямами. Повертаючись до Ляска, натом- 
лений боєм Еляшевич дрімав у кабіні ЗІСа. Десь між Топчевом і 
Бранськом машина загрузла в кучугурах. Солдати почали відкидати 
сніг. От тоді, крізь дрімоту, до свідомості Еляшевича дійшов передзвін 
бубонців. Він протер спершу очі, потім уквітчане памороззю скло — 
й побачив сани, що обминали машину: одні, другі... Досвітньої зимової 
пори не просто було роздивитись, хто їде. Прочинив дверцята, й перше, 
що впало в око,— рябий кінь, який саме проходив поряд легким клу
сом, Еляшевич вихопив пістолет і вистрілив. Коні рвонулись, а з са
ней жовтим вогнем огризнувся автомат. Так, то був Рейтар! Солдатів 
завела в оману кількість саней: хтозна, може, то селяни їдуть до Бран- 
ська базарювати — така валка й так спокійно оминає військову авто
машину! Хлопці кинулися були навздогін, але швидко поприставали: 
пішки снігом далеко не побіжиш. Тієї ночі Рейтар із своїми підручни
ми замордував у селі Костри одного й пограбував кількох інших гос
подарів. Тому й вертався не одними саньми.

Після цього Рейтар принишк і майже нічим про себе не нагадував. 
Дехто у відділі вважав, ніби Рейтар, як свого часу Бурий, покинув усе 
й утік на Західні землі. Еляшевич цієї думки не поділяв. Знаючи хво
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робливу амбітність і вперту вдачу 'Рейтара, він лише чекав, коли той 
знову себе викаже. Це тривало майже рік. Щоправда, за цей період 
на території Ляського повіту було два вбивства й кілька пограбувань, 
проте на якісь більші вилазки банда Рейтара не зважувалась. Остан
нім часом до Еляшевича дійшли чутки, нібито Рейтар знову злигався 
з Молотом, і це дивувало. Бо ж не було таємницею, що Молот і Рей
тар жили, як кіт із собакою. Молот походив з Люблінщини й сюди 
прибув у банді Малого. Після її розгрому пристав до Лупашка. Той 
призначив Молота командиром так званої 6-ї партизанської бригади; 
свого часу він же доручив Бурому керівництво 3-ю бригадою. Рейтар 
був тутешній. Народивсь у Вальковій Гурці, неподалік від Ляска. До 
гімназії ходив у Високому, за часів окупації тут-таки перебував у під
піллі, знав кожен закуток, багатьох людей. То й не дивина, що хотів 
бути найголовнішим...

Еляшевич відігнав спогади, напився прямо з карафки теплуватої 
води, підійшов до вікна й розчахнув його навстіж. Уже полум'янів 
небокрай, займався новий червневий день. Перед брамою, тримаючи 
ППШ під пахвою, розміреним кроком ходив вартовий. Ніч проминула, 
а нові рішення не визріли. «Беріться за діло!» Робили, робили, 
що могли, а часто й більше, ніж могли... Пробували й своїх людей до 
Рейтара підсилати, але нічого з того поки що не виходило. А може, слід 
про це знову подумати, тим більше тепер, коли Рейтар поповнює свою 
компанію? Кевлакіс... Той Грабик, мабуть, щось відчув, коли пропонує 
його затримати. Чи не співробітничає Кевлакіс із Рейтаром? Що, 
справді, означає вся ця історія з погрозами на адресу Кевлакіса в за
писці, яку бандити лишили після вбивства Годзялків? Бо ж коли вони 
всерйоз хотіли його настрахати, то хіба їм далеко було до нього йти? 
Живе в кінці висілка, до того ж у повітці, бо дім собі ще тільки бу
дує. Що ж криється за всім цим?

Еляшевич наказав Грабикові заарештувати Кевлакіса й провести 
в нього обшук, та це нічого не дало. З Кевлакісом він вирішив погово
рити пізніше: хай трохи прохолоне, надто вже гордовитий. А може, 
саме Кевлакіс і повідомив Рейтара про те, що Годзялко побував у мі
ліції? Може, Годзялко все йому відкрив: що там не кажи, Кевлакіс 
був солтисом, а Годзялко його заступником. З відділення зателефону
вали до Ляска, звідти — до військового підрозділу, й увечері село вже 
було оточене солдатами. Тим часом банда не з ’явилася. Що з цього 
випливає? Принаймні дві можливості: або хтось попередив банду» 
або ж вона сама помітила пересування солдатів. Перевірити останнє 
з цих припущень поки що неможливо, а як з отим першим — що хтось 
доніс на Годзялка? Хто? Підозра падає перш за все на працівників 
відділення. А на кого саме? Еляшевич особисто знав усіх тамтешніх 
міліціонерів. Разом із сержантом Ставинським їх було п’ятеро. Троє 
молодих, тільки-но з армії, — відпадають. Четвертий, присланий нещо
давно аж з Белостока, — теж відпадає. Ставинський? Ні, це неймовірно.

Еляшевич лише тепер збагнув, що сонце вже зійшло й світить 
йому в очі. Він вимкнув лампу й розсунув штори на другому вікні. 
Чоловіче, та годі тобі всіх підозрювати! Підозрювати?.. А той випадок 
з агентом Рейтара у Високому?

Був собі працівник, не гірший і не кращий від інших, на прізвище 
Дзядович. Що він бандитський агент, дізналися лише тоді, коли на
передодні облави втік до Рейтара. Звісно ж, попередив його й залишив
ся при ньому під кличкою Чорний. Але Ставинський?!
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Еляшевич стяг із себе сорочку, підійшов до вмивальника, примос
тив на крані люстерко, відкрутив воду й заходився голитись. Людині 
завжди бракує часу; матір уже скільки тижнів не бачив. Може, сього
дні пощастить? Ставинський... Міліціонер із стажем, працює, мабутьг 
від самого початку... Місцевий, це теж факт. Під час операцій поводив
ся бездоганно. Двічі успішно боронився зі своїми міліціонерами від 
бандитів, зокрема й від Рейтара. І все-таки до нього слід придивитися 
пильніше. Треба доручити Грабикові, щоб дізнався, хто саме приймав 
Годзялка, хто тоді чергував і взагалі — все про всіх з відділення, а над
то — про Ставинського. Еляшевич умився під краном, розтер щоки 
одеколоном, нашвидку просушив їх рушником, бо защеміло, дістав 
з тумби письмового столу сніжно-білу, до хрумкоту накрохмалену 
сорочку й ледь помітно всміхнувся, знову згадавши матір. У двері 
постукали.

— Заходьте!
То був черговий офіцер з терміновим повідомленням:
— Товаришу начальник, щойно отримав рапорт з відділення 

в Бранську. Вночі й над ранок у Рудзькому лісі, з боку села Чапле 
Блото, ч>ти було стрілянину.

— Все?
— Більше вони нічого не знають.
— Оголосити загальну тривогу! Всі, хто є*— по машинах. Армійці 

повернулися?
— Так, десь годину тому.
— Гаразд. Негайно з ’єднайте мене зі підпоручником Боровцем.
Черговий зник за дверима. Капітан Еляшевич перекинув через

плече ремінець із кобурою пістолета й зняв китель з бильця стільця.

2

Поміж Нурцем та Бугом аж до східних кордонів Польщі розляг
лися великі лісові масиви, і серед них — могутній Рудзький ліс, спадко
ємець прадавньої мальовничої пущі. За мирних часів цей ліс був міс
цем паломництва грибарів і ягідників. Навколишні селяни, з бідніших, 
приходили сюди й по хмиз. Вже було по війні, а Рудзький ліс і досі 
не знав спокою. Спочатку лісовими дорогами на північ і захід про  ̂
йшли великі армії, поспішаючи взимку сорок четвертого року на фронт. 
Пізніше ним заволоділи загони «лісовиків». Відтоді днями й ночами 
калатало серед дерев одлуння пострілів; ліс дичавів, безжально зводи
лася в ньому всяка звірина, гинули люди, заблукавши в його нетрях. 
Мешканці поблизьких сіл боялися Рудзького лісу; гнили незбирані 
гриби, обсипалися чи висихали ягоди — ніхто по них не ходив.

Рудзького лісу тримався свого часу Лупашко, тут рятувався від 
облав Бурий, а останнім часом і Молот та Рейтар, не кажучи вже про 
дрібніші зграї всілякцх там «ос», «ластівок», «сичів», «диких котів», 
«ветеранів» чи «мідяків». Проте жоден бандитський ватажок не почу
вався в лісі так вільно, як Рейтар; навіть Молот, котрий пустив тут своє 
коріння ще з вінівських1 часів та й обов’язки виконував важливіші, 
ніж Рейтар. Молот, між іншим, досі мав себе за начальника над Рей

1 Див. виноску на стор. 12.
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таром, але останнім часом, після кількох невдалих спроб підпорядку
вати собі молодшого, більш кмітливого й освідченого побратима. 
Молот охолов. Власне відтоді, як під селом Задобже, лише завдяки 
допомозі Рейтара, йому пощастило вийти цілим із сутички з сильним 
підрозділом КВБ.

Це було в липні. Несподівана облава захопила Молота в межиріччі 
Чарної й Лісної. Загинуло кільканадцять членів його банди, зокрема 
Вихор, Юрек, Чорт, Віднога, Зозуля й Новий. Молот з іншими 
відстрілювавсь од солдатів, що наступали цепом. Становище було кри
тичне. Саме тоді Рейтар та його люди заскочили армійців з тилу, густо 
поливаючи їх вогнем ручних кулеметів, закидаючи гранатами. Молоді, 
необстріляні солдати не витримали. Надто хитрим і старим вояком був 
Молот, щоб пропустити таку нагоду: відірвавшись од підрозділу, він 
зашився в мочарах. Коли ж облаву було знято, Молот, забувши про 
гонор, стрівся з Рейтаром, оголосив йому подяку й... підвищив звання. 
Чин капітана Рейтар прийняв, навіть красно дякував, проте й надалі 
Діяв самостійно, а Молотові бракувало сил, щоби змусити його до 
послуху.

Розбитий під Задобжем, колись досить сильний загін Молота 
було розсіяно. З ватажком лишилося якихось п’ятнадцятеро чоловік, 
серед них найвідданіші йому — брати Добитки, Сич, Моряк і Леопард. 
Була ще група Світанка з шести чоловік, але той дедалі рідше йому 
підкорявся, останнім же часом досить недвозначно прихилявся до Рей
тара. Всі інші дрібніші групи хоч-не-хоч мусили рахуватися з Рейта
ром, котрий, зрештою, коли визнавав це за потрібне, вмів зробити їх 
слухняними. Не раз і не двічі траплялося, що люди Рейтара виловлю
вали непокірливих бандитів, коли ті відбивались од гурту, приводили 
їх перед грізні очі свого командира, й той, якщо був у доб
рому гуморі, обмежувався тим, що карав їх різками, але здебільшого не
слух зависав з його волі на сухій гілці. Рейтар мав тут найбільшу силу, 
тож не дивно, ідо відчував себе хазяїном Рудзького лісу й усієї 
околиці.

...У лісі западав вечір. Довкола — тиша, ані шелесть. Із урочища 
виїхало троє вершників у військовій формі. Коні в них були чудові, 
особливо в того, що мав капітанські погони: під ним вигарцьовував 
вороний жеребець з білою зіркою на лобі. Вершники були добре озбро
єні. Ті, що їхали на гнідих, мали на грудях автомати, а на поясі пісто
лети й по кілька гранат. На чорній лискучій портупеї капітана був «віс» 
у м’якій шевровій кобурі. Вся його постава засвідчувала, що він справ
жній кавалерист.

Затримавшись на пагорбі, капітан подав знак одному з попутників, 
і той, зіскочивши додолу, зник у хащах. Капітан заспокійливо поплес
кував коня. Коли б досвідчена стороння людина побачила цих кіннот
ників, багато що впало б їй в око, передусім одяг офіцера. Ставний, 
чорнявий, з акуратно підстриженими англійськими вусиками, він мав 
на голові не конфедератку, а чорний берет — такий носили танкісти 
або ж солдати, що повертались до Польщі з Заходу. Капітан був не 
в звичному польському мундирі, застебнутому під саму шию, з 
розшитими сріблом хвилястими офіцерськими нашивками. Він їхав в 
англійській похідній формі, так званій ваШ-dress, що скидалася на спор
тивну куртку із застібками-змійками. На чорному береті було зобра
ження білого орла з короною, на лівому плечі — чорний оксамитовий

20 ЗБІГНЄВ ДОМІНО. Блукаючі вогні



трикутник з літерами «АК»1 посередині, а навколо — трьома вигаптуй 
ваними сріблом літерами «SWO», шо мало означати «Смерть ворогам 
вітчизни». '

Рейтар, а то був він, разом із своїм ад’ютантом Здісеком чекав 
на Кракуса, якого щойно вислав назустріч зв’язковому Молота. Було 
27 червня, день святого Владислава, а Молота звали саме так. Отож 
зодягнений, мов іноземець. Рейтар з почтом своїх найвірніших людей 
і, звісно ж, із подарунками їхав до Молота на іменини.

— Ідуть, пане командир! — попередив Здісек.
: *' Кракус вигулькнув з-за дерев у супроводі озброєного чоловіка. То 

був ад’ютант Молота на прізвисько Моряк. За кілька кроків до Рей
тара, що верхи рушив їм назустріч, обоє зупинилися, й Кракус по всій 
формі відрапортував:

— Пане командир! Охорону перевірено, зв’язок налагоджено. Від 
пана командира Молота прибув капрал Моряк. Пароль перевірено. 
Доповідає сержант Кракус.

Тепер виструнчився Моряк:
— Пане капітан! Капрал Моряк прибув у ваше розпорядження.
Рейтар посміхнувся.
— Чому не боцман, а тільки капрал? Морякові більше пасує 

бути боцманом.
—- Так точно, пане капітан. Але для боцмана в цих краях, мабуть, 

води замало.
— Для доброго солдата боцманська посада й без води знайдеться. 

Ведіть, Моряк.
, — Дякую... Слухаюсь, пане командир.
:: Улещений Моряк мало не бігцем рушив з місця, а слідом за ним 

tpoe кіннотників. Моряк не міг надивуватись: «Ач, який франт оцей 
капітан Рейтар, і кінь у нього неабищо, й форма! Як не крути, англій
ська і все тут. У цього, побий мене грім, є зв’язок, не те що в нашого 
Молота». Хто-хто, а Моряк, постійно перебуваючи при Молоті, був До
сить добре обізнаний з можливостями свого ватажка. «Під Рейтаром 
ходити б, то й лиха б не знав, і дослужитись до чогось можна було б...»

— Стій! Пароль!
Куш ліщини зашелестів. Моряк став, мов укопаний.
— «Поліно»! Відзив?
— «Поле»! Дорога вільна, пане командир!
Рейтар віддав честь, і всі четверо рушили далі. Завбачливість і 

хитрість Рейтара просто ошелешили Моряка: «Оце то охорона: ввесь 
ліс, мабуть, своїми нашпигував, нас йому вже замало, і не як-небудь, 
а пароль, відзив. Так, це військо, а не шантрапа, як тепер у нашого 
Молота: пиячить, з-під бабської спідниці не вилазить, брати Добитки 
кирпи позадирали, тільки й ждуть, до кого б присікатись. Хіба що Сві
танок дає ще серед своїх такий-сякий лад, та на нього, знову ж таки, 
Молот скоса позирає. А цей Кракус теж добра штучка: жодного слова 
про ці їхні сторожові пости не сказав. А якби я на котрийсь із них 
наскочив?..» Тут Моряк мусив урвати свої невеселі думки» бо вже під
ходили до узлісся, де чаївся інший секрет, цього разу Молотів, з Лео
пардом на чолі. Вартові були непогано озброєні: всі з автоматами, 
крім того, мали ще й ручний кулемет, не кажучи про пістолети й гра-

1 Армія крайова.
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нати. Рейтар потішено зітхнув. Після юго нещасливого для Молота 
бою під селом Задобже він сподівався побачити тут повний розлад. 
Власне, саме прагнення справити враження на Молота, а надто на 
його підлеглих, і спонукало Рейтара прийняти це запрошення. До того 
ж треба було обговорити кілька справ: скажімо, поділ сфер впливу, 
ставлення до місцевого населення, узгодити тактику з огляду на зрос
таючу активність армійських підрозділів і органів безпеки. Рейтар об
міркував кожну деталь цієї гостини: від коней і вбрання до сторожових 
постів і своєї поведінки в таборі Молота.

Смерть Годзялків теж була часткою цього старанно виваженого 
плану. Інша річ, що поквитатися з Годзялком Рейтар нахвалявся ще 
торік, коли той повідомив про нього міліцію. Ліквідувати Годзялка 
Рейтар доручив Похмурому, а той перестарався, замордував і дружи
ну. Рейтар висварив Похмурого за свавільство, хоча в душі був 
задоволений, бо після такої кривавої розправи жах надовго відіб’є 
охоту в інших наслідувати приклад Годзялка. Еляшевич шаленітиме, 
викличе в Корці й солдатів, ну що ж, доки вони там морочитимуться, 
тут буде вільніше. Опріч усього, Похмурий упоравсь із своїм завдан
ням бездоганно; замів по собі сліди, ошукав переслідувачів, а до того ж 
добре розіграв партію з Кевлакісом, хоча то було вже ідеєю виключно 
Рейтаровою, бо Похмурий на таких тонкощах не знався: для нього 
найпереконливішими аргументами були куля, батіг і посторонок. Досі 
все складалося так, як запланував Рейтар: після вбивства Годзялків 
селян в околиці знову обняв жах, Еляшевич та його «оперативники» 
відбігали ноги, а Рейтар і його люди сиділи собі в добре замаскованих 
схронах Рудзького лісу, до того ж зовсім недалеко від місця злочину, 
вирішивши скористатись із старого, банального, але часом дуже дійо
вого правила: господар менш за все сподівається спіймати злодія 
у власній хаті. Облава не дала наслідків, бо шукали не там, де нале
жало шукати: до Рудзького лісу й не поткнулися.

Молот обрав місцем зустрічі з Рейтаром прилеглий до цього лісу 
невеликий виселок Чапле Блото, а в ньому — хату свого агента Лацько- 
го. І те, й те цілком улаштовувало Рейтара. Чапле Блото стояло осторонь 
головного тракту; а городами й буйними садками підступало майже 
до самого лісу. Його неважко було убезпечити вартою так, що й миша 
не проскочить. Підходи з лісу були зручні й непомітні, а відразу ж за 
висілком починались розлогі лани й луки, що полегшувало спосте
реження.

Рейтар був обачливий чоловік. Він уже кілька разів мав змогу 
пересвідчитися, що кмітливістю й спритністю Еляшевича природа не 
обминула. Отож, привітавшись із Леопардом, він ще раз зупинився 
край лісу, аби перед в’їздом у виселок дати змогу Морякові й Здісеку 
востаннє перевірити пильність варти. Рейтар зовсім не покладався 
на Молота, тому для власної безпеки виставив два свої патрулі: По
хмурого лишив на узліссі, а Рись послав перекрити підходи з боку 
ланів і дороги на Побікри. Моряк і Здісек зникли в житі. Чекаючи 
на них, Рейтар величним жестом кинув Леопардові пачку американ
ських сигарет, а сам почав уважно розглядати виселок у бінокль. 
Сінокос уже майже закінчивсь, до жнив лишалося кілька днів. Була 
субота, й у висілку панувала сонна тиша; де-не-де в загородках пас
лись корови. Червоне сонце сідало за хати.

Повернувся Здісек:
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— Дозвольте доповісти — дорога вільна. Всі чекають на вас, пане 
командир.

— Рушаймо, панове!
Не дожидаючись, поки Кракус і Здісек скочать на коней, Рейтар 

зострожив жеребця, так натягти повіддя, що вороний аж присів, а по
тім зірвався з місця танцюючим коротким галопом. Чудовий кінь, пре
красний вершник! Леопард та його люди дивилися на Рейтара в німому 
захваті: оце то офіцер, оце то кавалерист. Підручні наздогнали Рей
тара, й тепер уже всі втрьох, між ланами духмяного квітучого жита, 
поскакали польовою дорогою до садиби Лацького.

Молот, веснянкуватий чолов’яга на кривих уланських ногах, 
ішов їм назустріч у супроводі кількох своїх людей, помітно кульгаючи 
і ще здалеку привітно вимахуючи рукою. Він був у конфедератці 
й мундирі довоєнного польського офіцера з майорськими погонами на 
плечах. Старший од Рейтара (десь за сорок), обперезаний безліччю 
ременів, з двома гранатами за поясом і нерозлучним маузером у дере
в’яній кобурі, що ляскала його по правому стегні, Молот мав гріз
ний, але воднораз незграбний і кумедний вигляд, надто проти ставного 
жевжикуватого Рейтара. За кілька кроків од Молота Рейтар несподі
вано осадив жеребця, легким завченим рухом зіскочив додолу. Віддаю
чи честь, кілька кроків ступив назустріч кульгавому Молотові:

— Пане майор, дозвольте...
Та Молот не дав йому закінчити — схопив в обійми. Рейтар не без 

відрази приклався губами до його спітнілих, погано виголених щік — 
аж дух перехопило від горілчаного перегару з вуст розчуленого зустріч
чю побратима. «Слава богу,— подумав Рейтар,— що він ще не п’яний. 
Треба якнайшвидше з ним переговорити». Те, що Молот пиячить уже 
давно, не було для нього таємницею. Пиячить, занапащає своє здоров’я 
й авторитет, настроює проти себе людей і робить дурниці, виконуючи 
всілякі примхи такої ж, як і сам, п’яниці — товстозадої Петронелії. 
Тим часом Молот, під гречні вітання і взаємні розпитування, взяв Рей
тара під ліву руку й повів до хати, де на ганку, привітно всміхаючись, 
стояв господар. Задкуючи й спотикаючись об поріг, Лацький запрошу
вав до покоїв. Товариство з веселим гомоном вступило до найбільшої 
на першому поверсі кімнати, заставленої столами, вже готовими до 
іменин.

Молот усадовив Рейтара праворуч від себе, ліворуч була Пеля. 
Далі за Рейтаром сів Світанок, а потім інші — всього близько тридця
ти чоловік. Столи вгиналися від наїдків. Чого там’ тільки не було: всі
ляке варене м’ясиво, печена свійська птиця, ковбаса власного виробни
цтва, що вабливо пахла димом і часником, холодці, солоні огірки, 
гриби домашнього засолу, а до того ще й буряковий гарнір із хронохМ, 
не кажучи вже про пишний хліб. Ну й, звісно, горілка, а точніше — 
«бімбер», справжнє море розведеного медом, розлитого по літрових 
пляшках дев’яностоградусного самогону. Перед кожним — груба гран
часта склянка. Гості, мов табун застояних коней перед перегонами, 
чекали тільки на перший тост, аби кинутися до їжі, що громадилась на 
столах. Рейтар, відчуваючи, що його англійський мундир справив не
абияке враження, сидів чемно й потай розглядав присутніх. Тут було 
кілька місцевих господарів, панів-шляхтичів зі статком, і кілька врод
ливих дівчат, обличчя в яких пашіли, мов ті півонії. Стрічаючись із 
гострим поглядом Рейтара, красуні затулялись кінчиками хустин. Реш
ту гостей становили більш-менш значні члени загону Молота: Світанок,
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одчайдушний ватажок, що волів ходити власними стежками, зняті 
з вартування Леопард і Сич, невідступна тінь Молота — здоровань 
Моряк, за ним — готовий на все дезертир Крогулець і, нарешті, три не
розлучні брати Добитки з гучними прізвиськами — Маркос, Рейтан і 
Римша. Цих трьох Рейтар знав найкраще: певний час еони перебували 
в його загоні, аж доки він їх вигнав за недотримання субординації й 
постійні бійки з іншими членами загону. Брати завжди трималися 
гуртом, і досить було зачепити котрогось, або ж той сам заводився 
з кимсь, як двоє інші, не добираючи, хто винний, а хто ні, стрімголов 
кидалися на допомогу. Були вони молоді, один до одного, хлопці як 
дзвін, пообвішувані всілякою зброєю й амуніцією. Видно, затаїли на 
Рейтара образу, бо вряди-годи зухвало зиркали на нього. Після вигнан
ня вони пристали до Молота, і весь цей час вірно служили йому, хоч 
задерикуватості не позбулись. З Рейтарових людей у кімнаті були 
тільки Кракус і Здісек.

Налили в склянки, Молот підвівся й, постукавши ножем по караф
ці, втихомирив галас і почав:

— Пані й панове! Передовсім хочу висловити свою велику радість, 
шо ви не погордували й прийшли на моє скромне свято...— Серед 
гостей перебіг задоволений шепіт. Молот скинув очі на Рейтара: — А 
найдужче втішив і вшанував мене своїм приїздом мій старий друг, 
щирий поляк, пан капітан Рейтар.

Усі обернулися до Рейтара, який уперше посміхнувся й на знак 
потяки за привітання схилив голову. Що правда, то правда — коли 
Рейтар того хотів, манери його були бездоганними: давалося взнаки 
й навчання з гімназії, й перебування в офіцерському кавалерійському 
училищі в Грудзьондзі, звідки курсантом пішов на війну у вересні три
дцять дев’ятого року.

— Тож дозвольте, панове й пані, цей перший тост проголосити за 
вас, дорогі гості, й особливо за вас, мій любий пане капітане Рейтар! 
Ваше здоров’я, друзі!

— Будьмо здорові! Будьмо! Віват!
— Здоров’я іменинникові!
Молот цокнувся з Рейтаром, після чого обидва одночасно вихи

лили склянки. Самогон, хоч і розведений медом, не втратив до кінця 
свого характерного духу, до того ж був пекельно міцний. Рейтар охоче 
настромив виделкою найніжнішого маринованого рижика, що їх по
служливо підсунув йому Світанок. Молот спочатку понюхав скоринку 
хліба, потім закусив солоним огірком. Якийсь час у переповненому 
покої панувала відносна тиша, порушувана тільки брязкотом тарілок, 
ножів і виделок, хрумканням огірків і загальним плямканням. Знову 
налили. Коли підвівся Рейтар, йому не довелося стукати об карафку: 
всі зашикали одне на одного. Навіть прочинилися двері, і з сіней ви
зирнуло кілька цікавих облич. Лише якийсь дідуган, що сидів на лаві 
під піччю, незважаючи на тишу, затято жвакав, шарпаючи беззубими 
яснами куряче стегно — аж хтось шикнув дідові кілька слів на вухо; 
той з жалем поклав недоїдок. Рейтар, упевнившись, що тепер уже всі 
приготувалися його слухати, промовив:

— Дорогий і шановний імениннику, пане майор Молот!
Молот ледь помітно скривився, неприємно вражений тим, що Рей

тар не величав його командиром, але слухав уважно.
— Щиро вам вдячний за сердечні слова вітання. Зі свого боку я 

хотів би висловити вам, пане майор, свої якнайкращі побажання з на
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годи ваших іменин.— Присутні врозбрід заплескали в долоні.— Перш за 
все хочу побажати вам доброго здоров’я й нових успіхів у боротьбі за 
Польщу. Тутешнє населення, шляхта й селяни Підляшшя, ніколи не 
забудуть вашого великого внеску в боротьбу за його визволення з-під 
комуністичного гніту.

— Хай живе наш командир, пан майор Молот! — вигукнув, підхо
пившись із місця, Поліщук— бородатий, зарослий чоловік, котрий хо
див з Молотом від самого початку. Рейтар підніс склянку й обернувся 
до Молота, той теж підвівсь, а за ним і все товариство.

— Хай живе пан командир Молот!
— Хай живе!
— Будьмо!
— Сто літ! Сто літ! — завела писклявим дискантом опасиста 

Пеля, проте взяла надто високо, тож величальна пісня, хоч і дружно 
підхоплена іншими, прозвучала фальшиво. Зворушений Молот одважу- 
вав поклони на всі боки.

Рейтар провадив далі:
— Дозвольте, дорогий імениннику, від свого імені й від імені 

мого загону передати вам щирі солдатські вітання. Прошу також 
прийняти від нас скромні дарунки.

Рейтар подав знак Здісекові.
Всі голови повернулися в той бік, звідки Здісек із великою шкіря

ною сумкою пропихавсь до столу. Заінтригованість присутніх досягла 
межі, коли Здісек, поставивши торбу перед Рейтаром, розстебнув 
пряжки й заходився виймати подарунки: спочатку багато інкрустова
ний сріблом браунінг, потім золотий швейцарський годинник,. далі дві 
пляшки французького коньяку, ще дві пляшки віскі «Уайт хоре» і на
решті — блок американських сигарет «Кемел».

— Погляньте-но, все американське!
— Годинник, мабуть, золотий!
— А пістолет який!
— І все американське, геть усе американське!
— Напевно, із скинутого. Кажуть, Рейтарові із Заходу парашути 

скидають...
— Скидають, авжеж!
Під вигуки неприхованого захвату Рейтар вручав подарунки Мо

лотові. Коли обидва гаряче розцілувалися, знову гримнуло «Сто літ!» — 
цього разу трохи доладніше, бо тональність було взято потрібну, хоча 
самогон починав уже робити своє. Частуючи один одного, Молот і Рей
тар домовились погомоніти сам на сам. Але Молот, бажаючи подяку
вати Рейтарові за подарунки, ще раз зажадав од присутніх тиші.

— Шановні гості! Скажу коротко. Мій заступник, пан капітан Рей
тар...— Цього разу трохи зблід Рейтар. «Узяв-таки реванш клишоно
гий. Ну зажди, унтере, ось поговоримо, тоді побачимо, якої ти заспі
ваєш». Молот, перекрикуючи вже сп’янілих гостей, повторив: — ...мій 
заступник, пан капітан Рейтар та його люди своєю увагою й щедрістю 
дуже втішили мене. Сердечно дякую, пане капітан, за такі царські да
рунки.— Молот узяв браунінг й підніс угору, ще раз показавши при
сутнім, демонстративно поцілував і закінчив:— А ця чудова зброя, як 
лицарська шабля колись, нагадуватиме мені, що доти нам не знати 
спочинку, доти напружувати всі сили й гуртувати ряди, відкидаючи все 
особисте, доки наша найясніша Річ Посполита не поверне всі свої землі
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від моря до моря, доки вогнем і мечем не винищимо комунію. Вип’ємо 
ж за здоров’я мого заступника й дорогого гостя, пана капітана Рейтара 
та його підлеглих — героїчних і вірних солдатів, найяснішої Речі По
сполитої! Сто літ!

Склянки з самогоном дружно пішли вгору. Всі випили до дна, на
віть розпашілі дівиці, що збуджено підхихикували, навіть беззубий 
старигань, який увесь час, хоча й без особливого успіху, прів над твер
дим, мов лико, курячим стегном.

Знову запросивши гостей пригощатися, Молот узяв Рейтара попід- 
руч і пішов з ним до іншого покою — спальні хазяйських дочок, на
горі. Тут вони могли розмовляти не церемонячись. У кімнатці стояла 
задуха, єдине вікно було запнуте квітчастою скатертиною. На шафі 
жовтаво мигтіла гасова лампа, поряд стояла літрова пляшка з горіл
кою; Молот почав був наливати в с к л я н к и .

— Мені трішки.
— Останнім часом у тебе страшенно слабка голова, Рейтар: два 

келишки вип’єш і починаєш верзти дурниці.
— Ти запросив мене, щоб ображати? Коли хтось тут і п’є без міри 

й робить дурниці, то напевно не я.
— Облиш.
— Добре. Я приїхав сюди не за тим, щоб з тобою сваритися; маю 

залагодити більш важливі справи.
— Як то? Зі мною, з пияком, з хамом недорікуватим? Не бійся, 

Рейтар, я тебе вже давно наскрізь бачу. І добре знаю, до чого ти 
хилиш.

— Тим краще. Не доведеться розтлумачувати.
— А це ми ще побачимо! І взагалі, може, я й хам і темний холоп 

для тебе, пане шляхтичу, але я старий горобець і не дам себе на по
лові зловити. І то якомусь жевжикові.

Рейтар рвучко підхопився з канапи й пересунув кобуру з пістоле
том наперед:

— Ну знаєш! Це вже занадто!
Не звертаючи уваги на промовистий жест гостя, Молот незворуш

но наповнював склянки:
— Не занадто, не занадто, любий. Я тобі й те скажу, що на мене 

весь твій англійський маскарад не справив ніякого враження. То дурні 
шляхтичі дзьоби пороззявляли. А мене мій польський мундир цілком 
влаштовує, і він дорожчий за всі інші, навіть за оці твої англійські 
лахи.

— Та я...
Рейтар зблід і був уже ладен кинутися на Молота, але той обачли

во змінив тон:
— Ну добре, добре. Досить того, що нас б’ють інші, тож не буде

мо ще й один одному чуби скубти. Вип’ємо краще, бо й нерви треба 
заспокоїти, і розмова в нас піде нелегка.

Запальний Рейтар, пересиливши себе, теж перейшов на полюбов
ний тон:

— Можна без горілки, але можна й випити.
— Ну, то за твоє здоров’я, Рейтар!
— За твоє, Молот!
Випили до дна: Хвилину помовчали, закурили Рейтарових, амери

канських сигарет. Затягшись зо два рази, Мслот закашлявся, розча
вив недокурок об край попільнички й гидливо сплюнув:
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— Слабкі, як сіно. Кизяк якийсь: душать, смердять.— Він витяг 
власний «В ’ярус», запалив і з насолодою затягнувся.

Рейтар іронічно всміхався. Молот простяг руку до пляшки, але 
той рішуче заперечив:

— Досить поки що, Владеку! Нам справді треба серйозно пого
ворити.

— Воля гостя — моя воля. Ну, давай, Рейтар, навпрошки.
Рейтар підвівся й почав говорити, нервово походжаючи по тісній

кімнатці. Молот сидів за столом, підперши кулаком підборіддя, слухав, 
сонно кліпаючи, проте час по час кидав на Рейтара несподівано гост
рий тверезий погляд. Поки той викладав свої думки, не перебив його 
жодним словом і жодним рухом. Рейтар тим часом казав:

— Ми знаємося не від учсра, знаємо один про одного все чи май
же все. До того ж їдемо на одному возі, й настав уже час поговорити 
про деякі спільні справи й поглянути правді у вічі. Перше, що варто 
обговорити,— проблему так званої субординації. Ти стоїш на своєму: 
нібито мій загін підпорядкований тобі, й без угаву про це торочиш. 
От хоч би й сьогодні за столом: «Пан капітан Рейтар, мій заступник...» 
Зрозумій, старий, що справа тут навіть не в моєму, як думаєш ти, 
хворобливому самолюбстві, йдеться про фактичний стан речей. Хто ти 
для людей мого загону, особливо для нових, завербованих рік чи два 
тому, а таких у мене чимало? Вони знають, що Молот — це командир 
сусіднього загону, і то,— не гнівайся, я ж їм очі й вуха не позату
ляю,— загону маленького, не більшого за два мої середні патрулі. До 
того ж цьому загонові останнім часом не вельми й щастить. Адже мої 
люди знають, що торік під Задобжем вони мусили просто із солідар
ності виручати тебе з біди, хоч, правду кажучи, потрібно мені це було, 
як сироті лихо: втратив трьох людей, склад зброї, ще й принишкнути 
мусив на кілька місяців, бо «убеки» 1 гасали, як ті хорти. А ти затявся 
з якоюсь там субординацією, вигрібаєш на світ божий те, що давно 
вже сконало природною смертю, відколи Лупашко чкурнув звідси, від
коли накивав п’ятами той шибайголова Бурий, якого тримають тепер 
у Белостоці. Отож ми повинні вирішити й сьогодні ж оголосити про 
це. Я не хочу тебе принижувати, оголоси сам, що віднині в наших краях 
існують і тісно співробітничають два рівноправні загони: твій і мій, 
загін Молота, котрий і надалі носитиме свою традиційну назву «6-а 
бригада», і загін Рейтара, який називатиметься «окремою підляською 
бригадою». Даруй, але якщо ти цього не зробиш, то я зроблю це сам, 
і зараз поясню причину. Я щойно казав — мене найменше хвилює влас
не самолюбство; йдеться не про шляхетські, як ти кажеш, фанаберії, 
хоча й шляхту не слід зовсім скидати з рахунку. Я родом звідси, знаю 
людей — діло шляхетства вкорінилося тут давно, й не нам з тобою 
його викорінювати. В усякому разі, ми повинні зважати на це. Чому 
шляхта йде до мене? Бо я — один із них. Уся округа знала мого бать
ка, знає і мене й довіряє мені. Хіба це погано для загальної справи? 
До тебе йдуть селяни, ну й, не ображайся, потрапило кілька таких 
шляхтичів, котрих я повигонив, і їм просто не було де притулитися. 
Скажімо — брати Добитки. Тепер ще одне. Район дій треба розподі
лити. Маю такі пропозиції: моєму загонові краще триматися Підляшшя, 
особливо шляхетських осередків, а ти міг би податись трохи далі на

1 Жаргон. Від UB «Urzgd bezpieczenstwa» — управління держбезпеки.
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рівніч: від Гайнузки, через Супрасль, Сокулку аж до Авгуетовської 
Пущі. Ти розумієш, що ми на цьому виграли б, що виграла б наша 
спільна справа?! Більше того. На південь, за Буг, у Сем’ятицький і Со- 
коловський повіти, аж до Люблінського воєводства можна було б пу
стити третій загін, хоча б твого Світанка. Він походить звідти та й до
свід має. До того ж, наскільки я поінформований, давно вже прагне 
до самостійних дій. І третє. Що дужче ми роззосередимось, то кращі 
матимем умови: житло й харчування, не кажучи вже про те, скільки 
додаткових сил змушені будуть залучати до операцій наші супротив
ники. А що більше сил, то більший розголос у світі. Розгортаючи 
ширші операції, вони зрештою викличуть загальну зненависть людей: 
бо де ми тільки з ’явимося, де переночуємо, де нам води подадуть, де 
щось цікаве повідомлять, де, нарешті, нас побачать і не донесуть на 
нас,— «убеки», потім приходитимуть і вдаватимуться до репресій. Ти 
розумієш, яка це вода на наш млин? Занедбані господарства й спорож
нілі села, люди тікають до міст, у західні воєводства, не йдуть до 
кооперативів! Розумієш? А люди, старий, стежать за всім, пильно при
глядаються до всього, і, як настане час, вони заворушаться, — ми й не
зчуємося коли. На це вказують усі прикмети — земні й небесні. І ще 
одне. Тільки слухай уважно. Ти весь час мені дорікав, та й зараз дорі
каєш за це моє англійське вбрання. Прикро слухати, навіть не уявляєш 
собі, як прикро, бо для мене, старий, теж немає кращого мундиру, ніж 
наш, польський, ніж люба серцю конфедератка... та що там... А ти кажеш 
— маскарад, маскарад. Так, справді маскарад, але він не для тебе, а для 
тих наших шляхтичів, які нас підтримують словом і ділом. Не зрозу
мів? Адже люди всі надії покладають на Захід! Для декого, старий, ці 
англійські лахи, що на мені, чи американська сигарета подеколи озна
чають більше, ніж бойова операція. Чи знаєш ти, що то для них бачити 
Рейтара в західній, англійській формі? Добрав? То чого ж удаєш із 
себе нетямущого і до мене чіпляєшся? Інколи потрібен і маскарад. 
Ну, а коли вже між нами, суворо між нами, то це не такий то й ма
скарад. Буду з тобою відвертий: маю з Заходом зв’язок. Нещодавно 
одержав радіостанцію, трохи доларів, інструкції, місяців за два при
буде від них кур’єр. Не ображайся, старий, що я раніше тобі про це 
не казав. По-перше, не було нагоди, ну, а по-друге, контакт було на
лагоджено особисто зі мною й не дозволено будь-кого про це інфор
мувати. Звісно, про тебе теж знають, може, згодом і з тобою встанов
лять зв’язок, але то вже не моя справа, тож, даруй, більше поки що 
нічого не можу тобі повідомити. В усякому разі, вони також рекомен
дують нам охоплювати якнайширшу територію. Як бачиш, ці ідеї не 
самому тільки мені спали на думку. Це, власне, й усе, з чим я приїхав 
і що мав з тобою обговорити. Даруй, може, чимось тебе й образив, 
може, щось вийшло не дуже дипломатично, зате відверто, по-солдат
ському. Особисто я глибоко ціную в тобі хороброго, вправного солдата. 
Пам’ятаю тебе ще заступником Шумливого. Пам’ятаю й те, ким ти був 
для Лупашка, знаю, скільки зробив, і все ж сьогодні справи склада
ються так, як сам бачиш, і ми обидва повинні, як і личить старим 
друзям, зробити все залежне від нас.

Натомлений довгим монологом, Рейтар опустився на стілець нав
проти Молота. Той мовчав і, примруживши очі, щось напружено обмір
ковував. Рейтар підчепив виделкою кружальце огірка й заходився 
жувати. Молот поволі розплющив очі, глянув на Рейтара навдивовижу 
тверезо і, не підводячись, потягся до пляшки.
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— В тебе все? — ніби для певності запитав він Рейтара. Той кив
нув.— Тоді можемо й випити. Бо ти, мабуть, охляв від такої балака
нини, а я не полюбляю розмовляти на суху: крізь змочену горлянку 
легше слово пройде, жодне не застряне. Вип’ємо, Рейтар. Твоє!

— Твоє!
Дзенькнуло скло, випили.
— Ну, а тепер ти послухай. Я запам’ятав, чого ти хочеш од мене, 

та як щось обмину — нагадай. Кажеш, на одному возі їдемо. Так, це 
правда, свята правда. Я б навіть додав, що одну запряжку тягнемо, 
й сам диявол нами править, а заїдемо просто до пекла...

— Це ми ще побачимо.
— Не перебивай. У нас таки чимало шансів потрапити на той світ, 

і вони про це подбають, хоча б отой твій знайомий — Еляшевич.
— Закороткі в нього руки. Побачимо, хто кого швидше відправить 

на той світ. До речі, про Еляшевича: ти чув, як він закрутився, коли 
Похмурий ото з Годзялками в Корцях?.. Два дні гасали, та тільки вхе- 
кались, і все собаці під хвіст. А той новий командир опергрупп з Ля- 
ска? Шмаркач, зетемповець!, тільки-но з училища, досвіду ні на 
гріш...

— От бачиш! Нас із тобою так бояться, що жовторотого підпоруч- 
ника прислали й вірять, що він дасть собі раду й з тобою, й зі мною, 
й з іншими різними там розбійничками, що десь по лісах вештаються.

— Дай час. При першій-ліпшій нагоді я тому підпоручникові та
кого бобу всиплю, що в нього підбори порепаються, як тікатиме.

— Будь ласка, не маю нічого проти... Кажеш, я роблю дурниці. 
Можливо. Але те, що останнім часом виробляєш ти сам, от хоч би з 
тими Годзялками, теж ні мудрим, ні корисним не назвеш. За яким чор
том ти «убеків» роз’ятрював? Ображайся чи не ображайся, любий мій, 
але це одне вже засвідчує, що рано тобі окремим загоном команду
вати. Таке діло потребує більшого досвіду.

— Коли я сам один загоном керував і водив за собою по сто, а то 
й більше багнетів і шабель, то декотрим самостійне керівництво взага
лі ще не снилося.

— Припустімо. Але було та й загуло. І даваймо, нарешті, як ти сам 
казав, дивитись правді у вічі. Сотень людей нема й не буде.

— Якби я тільки захотів! Варто мені пальцем ворухнути, як уся 
довколишня шляхта підніметься й стане під рушницю.

— В чоботі можеш собі пальцями ворушити. Схаменись, Рейтар.
— Ти краще про себе кажи.
— Чого ти перебиваєш? Я тобі не заважав, хоч з ваших вуст, 

ясновельможний пане шляхтичу, мені, хамові, не тільки мед під ніс 
капав. Шляхта, шляхта! Чим ви, до дідька, відрізняєтесь од звичайних 
селюків? Ні мовою, ні одягом, ні честю, ні розумом. Хіба тільки тим, 
що в багатьох шляхетських садибах бруд, смердота й убозтво більші, 
ніж у мужви. Скажи мені, нарешті, навіщо було ліквідовувати Год- 
зялка, ще й перед цією нашою зустріччю, та ще й разом з його бабою?

— Баба — то вибрик Похмурого. Він за це дістав. 1

1 Від ZMP (ZwigzeK Miodziezy Polskiej) — Спілка польської молоді.
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— Дістав... Тварюка той твій Похмурий, ось хто! Але я однаково 
не бачу сенсу в усій цій виставі. Ти не відповів на моє запитання.

— Це теж про дещо свідчить, коли не можеш добрати сенсу.
— Склероз?
— Я цього не говорив. Торік Годзялко хотів заманути Похмурого 

в пастку, солдатів привів, ти про це знаєш?
— Знаю.
— Мусив він за це заплатити?
— Ну, нехай. Але чому саме зараз? Тепер чорти будь-якої хвили

ни можуть принести їх і сюди. Чи не цього ти домагався?
— Ні, в даний момент це мені ні до чого: господар привітний, го

рілка міцна, закуска пристойна.
— Не блазнюй!
— А ти й досі нічого не второпав? Коли б ми не позабивали їм 

баки тими Годзялками, то чи довелося б нам сьогодні так спокійно 
розважатися. Ти можеш передбачити, коли тому триклятому Татари
нові заманеться влаштувати чергову облаву? І чи ти певен, що дідько 
не приніс би його саме сюди? А так ми його спекались — бодай на 
якийсь час. Ти вже, певно, знаєш — цей новий підпоручник повів своє 
військо зовсім в інший бік, а тепер, спіймавши облизни, змушений вер
татись до Ляска. Все йде як по нотах, старий!

— Щодо мене, то я не кликав би вовка з лісу.
— По-перше, то не вовк, а цуценя. По-друге, як кажуть, вовка 

боятися, так і в ліс не ходити, а л іс— наш дім, старий.
Цього разу склянки наповнив Рейтар. Вихиливши свою, Молот по

вернувся до суті справи:
— Ти прагнеш самостійності, не довіряєш мені й хочеш позбутися 

мене...
— Справа не в цьому!
— Я просив не перебивати. Отже знай: я не заперечую. Якщо 

досі йшлося про нашу єдність, хай навіть формальну, то для загальної 
справи це було краще. Якась наступність, якась ідея. А ти хочеш усе 
це поламати, аби тільки вдовольнити свою амбіцію й не підлягати ха
мові. Будь ласка. Я не заперечуватиму. І знаєш чому? Бо мені все це, 
мій любесенький, починає набридати. Не кидайся й не роби страшних 
мін, я не полохливий., дослухай краще до кінця, воно тобі ще може 
колись придатися. Ми часто кажемо — «наша справа», і це свята 
істина. Я задля Польщі дав би собі руку відтяти, а то й обидві. Та кому 
вона потрібна, ота Польща, що ми її з тобою вимріяли? Годзялкові 
напевно-таки ні, бо подався заявляти на тебе. А з таких Годзялків 
Польща складається на дев’яносто процентів, зрозумів, Рейтар? Якщо 
ні, то мусиш зрозуміти. Будь ласка, зараз підемо вниз, і я оголошу все, 
чого ти так прагнеш. Але затям: це тому, що ти маєш рацію чи я тебе 
злякався; просто роби собі, що хочеш, грайся, в що хочеш, а мене все 
це перестає розважати.

— Маячня, Молот, перепив ти.
— Я давно вже не відчував себе таким тверезим, ну, та дарма, 

ще нап’юся. А тепер, Рейтар, послухай-но далі. Ти не довіряєш мені, 
я добре бачу. Ти що рк, гадаєщ, я сліпий? Не бачу, як ти притяг за 
собою охорону? Даремно, міг би не тягти. Мене можеш не боятись: 
ні на твою владу, ні на твої багатства я ніколи не зазіхав, але власну 
гідність маю. Нам з тобою до кінця тягти одну чортову запряжку. Своїх
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людей я теж не кину. Отак і будемо з тобою розбійничати й гуляти, 
доки вдасться, і доки вдасться, комуняків до бога ласкавого відправ
лятимемо, щоб їхні червоні душі на янголів переробляв. Але якщо по 
щирості, то все це мені вже остогидло! Кров і тільки кров за нами. 
Скільки, вже років ми не маємо з тобою ані хвилі спокою, ні вдень, ні 
вночі. Того, що ми встигли накоїти,, нам уже не подарують, а те, про 
що мріяли, ніколи не збудеться. Тішитися неМа чим, Рейтар. Найкраще 
було б. розпустити наших темних селян по хатах,, хай би в землі ко
пирсались, а собі — кулю в лоб... Добре, Рейтар, зроблю так, як ти 
хочеш. Зникну з твоїх очей, подамся на північ. Може,, й справді в Авгу- 
стовській Пущі буде трохи спокійніше, отаборимося там і ще зиму чи 
дві перебудемо. Ні, ні! Маю тебе знову розчарувати. На жодну війну, 
принаймні я, не розраховую. А щодо твого Заходу... Коли тобі від того 
легше, то вір. Але я не вірю! Не вірю, хоч хай би тобі й справді при
слали і радіостанцію, і ті інструкції, і оте всіляке ганчір’я, і ті пару 
сот доларів! Не будь наївним, Рейтар, не втішайся даремно, ніби вони 
там заради нас бодай пальцем поворухнуть. Ну, а якщо маєш трохи 
зайвих доларів і хочеш корешеві відвалити,, то чого ж, охоче візьму, 
ще й красно подякую, то тверда валюта. А решта — пусте] Тож усе, 
чого ти хотів од мене, матимеш без зайвого клопоту. І не ображайся 
на хама, пане шляхтичу, бо попри все я тебе люблю, негідника. Давай 
вип’ємо ще по одній, перш ніж зійдемо вниз і оголосимо їм оті радісні 
новини.

Слухаючи Молота, Рейтар то блід, то червонів, та зрештою заспо
коївся й охоче налив у склянки. Випили і потисли один одному руки.

— Хай тобі тут щастить, Рейтар!
— Стомився ти, Молот. Може б, трохи менше пив? Не водися з 

жінками, шануй себе, старий.
Молот посміхнувся і, ніби наперекір гостеві, долив собі горілки 

й випив сам:
— Про мене не турбуйся, гірше, ніж є, не буде.
— Я тобі по щирості кажу...
— Добре, добре. Ходімо краще вниз.
У кімнаті тхнуло тютюновим димом, духом спітнілих, немитих тіл, 

кислим смородом перетравленої їжі й самогоном. Поки Молот і Рейтар 
були нагорі, бенкет набрав на силі. Стояв гамір, гості перекрикували 
одне одного, любострасно хихикали пощипувані дівки. Якийсь п’яний, 
мов чіп, паруб’яга лежав коло порога, притулившись кудлатою головою 
до стіни. Брати Добитки своїм звичаєм розважалися з підпилим беззу
бим дідом, насадивши йому на лису голову макітру з тертим буряком. 
Рейтар не без задоволення відзначив, що й Кракус, і Здісек добре 
тримаються серед цього хмільного товариства й пильно стежать за всі
ма. Молот постукав об карафку, проте ніхто навіть не. глянув у його 
бік. Тоді він з несподіваною спритністю вихопив маузер і двічі бабах
нув у стелю. Вмить запала мовчанка. Постріл у цьому середовищі всі 
розуміли однозначно; Бандити враз потверезішали, автоматично хапа
ючись за зброю.

— Просимо хвилину уваги, пан майор Молот хоче говорити,— ви
гукнув Моряк.

Грізно зиркаючи навколо, Молот сховав маузер до кобури. В спов
неній чекання, напруженій тиші почулася раптом п’яна гикавка: 
то беззубий дід з макітрою на голові, ш> щоках якого стікали струмки 
бурякового соку, гикав голосно й ритмічно. Котрась дівчина пирснула
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зо сміху. Інцидент залагодив один з Добитків, стукнувши руків’ям пі
столета по макітрі: враз утихомирений дід ізсунувся з лави під стіл. 
Молот говорив коротко й твердо, ніби дрова рубав.

— Хочу оголосити, що, відповідно до інструкцій вищого керівни
цтва в нашій країні й на Заході, а також беручи до уваги те, що наші 
сили невпинно зростають, ми з паном капітаном Рейтаром вирішили 
створити окрему підляську бригаду, яка надалі діятиме незалежно від 
нашої 6-ї. Я хотів би також довести до вашого відома, що на чолі 
підляської бригади стоятиме мій щирий друг і дотеперішній заступник 
пан капітан Рейтар, якому я бажаю всіляких успіхів! За його здоров’я! 
За успішні дії окремої підляської бригади! На погибель комунії й 
усім ворогам найяснішої Речі Посполитої!

— Ура!
— Хай живуть наші командири!
— Сто літ!
Серед загального галасу Молот і Рейтар міцно обнялись. Знову 

запанував настрій загальних веселощів, почалося пияцтво до знемоги. 
Після двох майже водночас випорожнених склянок досі бліде обличчя 
Молота почервоніло, голос зробився невиразним і хрипким. Рейтар, хоч 
і пив обачливо, через певний час відчув, що й він уже добре набрався.

Десь узялася стара гармонь, столи порозсували, й перші пари ру
шили в танок. Пеля пригорнула Молота, який проти неї здавався 
наче гном проти слонихи. Рейтар вибрав старшу хазяйську дочку. Чоло
віків виявилося значно більше, ніж жінок, тож бандити, під жарти 
й штурханину, танцювали один з одним. У партнерки Рейтара було 
пружне тіло, білі зуби, знадливі очі. Коли полинули звуки «Золотистих 
хризантем», вона зайнялась і обняла Рейтара за плечі. Проте він не 
піддався спокусі й передав дівчину Морякові. Проходячи повз Кракуса, 
мовчки кивнув. Кракус побіг вивести коней зі стайні й підтягти попру
ги. Рейтар пробрався до Молота, який у розстебненому мундирі куняв 
над склянкою недопитого самогону.

• — Мені вже час.
— Але спочатку випий, випий на коня! Чарка тебе з сідла не зва

лить! Пане шляхтичу, пане кавалеристе, ти повинен зі мною випити 
на коня!

Наливаючи в склянку, Молот хлюпав самогоном на стіл. Рейтар 
удав, що п’є, потім рушив до виходу. Молот затявся, що піде його про
воджати. Разом з Молотом вийшли й Пеля, і всюдисущий Моряк, і не
розлучні брати Добитки, які з-поміж усіх членів Молотової банди най
менш упились..

Уже розвиднялося. Проминула коротка червнева ніч. Ранок був 
свіжий і росяний. Коні, виведені за хвіртку, на стежку поміж жита, 
нетерпляче форкали, пориваючись у дорогу. Побіля них стояли Здісек 
і ще котрийсь із Молотових людей, що вартували під час нічного бен
кету* Молот з п’яною настирливістю намовляв Рейтара не поспішати:

— Хтозна, чи побачимося ще коли. Ходімо, Рейтар, вип’ємо. Куди 
ти квапишся?

— Облиш, Молот, надворі день, а в мене ще добрий шмат до
роги.

— То й що з того, що день? Кругом спокійно, ти ж сам мені про 
не говорив. Не огинайся, Рейтар! — Молот звернувся до одного з ніч
них вартових:'— Ну як там, Праник, що чути? Скрізь спокійно?
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— Спокійно, пане командир. Тільки міліцій вештається.
— От бачиш! Нічого страшного, а все ж зараз краще виспатись, 

ніж стріляти, — підхопив Рейтар, якому потрібен був привід, щоб на
решті поїхати.

Молот несподівано скипів:
— Яка міліція?!
— В Олендах троє якихось на хрестинах були.
— Чому мені ніхто не доповів? Га?
— Не знаю, пане командир, я...
Молот з розмаху так затопив вартовому парабелумом в обличчя, 

що той, закривавлений, звалився йому під ноги і, не чекаючи на нові 
удари, швидко відповз убік. Молот ніби протверезився; вжалений у сво
їх вождівських амбіціях, та ще при суперникові, він аж затремтів од 
люті:

— Добитки!
Брати не дуже охоче й не дуже вправно виструнчилися.
— Слухаємо, пане командир! — озвався за всіх найстарший і най

більш урівноважений Маркос.
— Ану, мерщій полями до Оленд! Щоб за годину приставили мені 

тих «бляхарів»! Сьогодні порозважаємось. Виконуйте! Бігом!
— Оце зараз, пане командир? Серед білого дня? — не втримався 

Римша, наймолодший і найзапальніший з-поміж братів.
— Що, встиг уже страху набратися? Наказу не чув, шмаркачу?!
— Тільки не шмаркач, не...
Римша не докінчив. Скошений пострілом Молота, він упав і двічі 

перекинувся від нестерпного болю. Відтак усе відбувалося блискавич
но. Майже одночасно з пострілом Молота пролунала коротка автоматна 
черга середнього брата, Рейтана. Смертельно поранений Молот змах
нув руками, випустив парабелум і впав долілиць у траву. Пеля, завере
щавши, накрила його своїм тілом.

— Усім кинути зброю! Руки вгору й ані руш! Стрілятиму без по
передження!— Маркос хижо повів автоматом. Поруч у тій самій позі 
застиг Рейтан. І навіть поцілений у живіт Римша, що лежав на землі, 
стогнучи від болю, клацнув затвором автомата. Всі приголомшено по- 
заклякали. Рейтар перший відстебнув ремінь із пістолетом і впустив на 
землю. Його приклад наслідували інші. Поки Маркос тримав усіх під 
прицілом, Рейтан привів коней. На одного посадовив тяжко поране
ного Римшу, на другого сів сам, тоді наставив автомат на Рейтара і 
тих, що були коло нього, аби дати змогу Маркосові скочити в сідло. 
Незабаром Рейтан і Римша зникли в гущавині лісу. Лише по тому 
Маркос довгою чергою з автомата змусив усіх лягти на землю, а сам, 
ужаливши острогами жеребця, рушив з місця галопом. Кулі просви- 
стіли над його головою аж тоді, коли він уже дістався лісу. З

З

Періщив дощ. По-літньому рясний і щедрий, він огорнув світ сі
рою завісою, клекотав у калюжах, які розливалися чимдалі ширше, 
підминав високі трави і достигаючі хліба, вирував брудними потоками 
в придорожніх канавах, перетворював розлогі луки на суцільне грузьке 
болото.
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Позагортавшись у плащі з каптурами, солдати підпоручника Боров- 
іця сірими ляльками щулилися на слизьких лавах автомашин. Обері
гаюча зброю та боєзапаси від дощу й на всі заставки кленучи негоду, 
,вони знову неслися в напрямку до Нурця. Декотрі були настільки ви
снажені недосипанням, що, не звертаючи уваги на потоки води, нама
галися дрімати. Інші, ніби наперекір стихії, підставляли зарослі облич
чя під струмені дощу, аби не заснути. Машини знову прямували туди, 
.звідки на світанку повернулися до гарнізону. Ранок сьогодні був соняч
ний і ясний, ніщо не вістувало цієї наглої зливи. Так само, як і нової 
^бойової тривоги. Ледве після дводобової операції вони повернулись до 
Ляска, ледве оглянули й почистили зброю, котрій, за солдатським зви
чаєм, завжди належала першість, ледве встигли поповнити запас пат
ронів і гранат, ледве-ледве, марячи таким жаданим сном, здолали 

сьорбнути по кілька ложок гарячого густого супу з крупою, як...
— Бойова тривога! Тривога!
— Швидше, швидше!
— Бігцем, бігцем! Ви що, бігати порозучувались?!
Хлопці мерщій хапали ППШ, гвинтівки, сумки з дисками й іншу 

.амуніцію. Та не добігли ще й до автомашин, як ринула ота несподіва
на злива.

— Намети! Намети беріть! — Сержант Покшива підказував пере
втомленим, роздратованим солдатам, що їм треба робити, ніби вони 
самі того не знали. Старий сержант ніколи нічого не забував, і за це 
хлопці мали йому потім дякувати. А лило вже так, що за десять кроків 
нічого не було видно.

— Хай йому чорт! Тільки цього нам бракувало!
— Якщо знову до лісу, то каюк!
— А що скоїлося, не знаєш?
— Не хвилюйся, скоро дізнаєшся. Мабуть, змову якийсь Рейтар, 

Дикий Кіт або ще якесь опудало.
— Копець!
— Що?
— А диски? Диски де, розтелепо?
— О, господи!
— Ех ти, піднощик патронів!
— Громадянине капрал, я, миттю!
т- Шквар* і мерщій!
— Либонь про казанок не забув, ще біжучи кашею напихався.
— Може, й добавки сподівався!
Розлігся регіт.
— А я ниньки до Марисі хтів забігти, погомоніти про те, про се...
— Погляньте-но, який балакун знайшовся: «я хтів», «я хтів». По

сунься трохи, ти, «хтів», а то розвалився, мов граф.
Підпоручшік Боровець вискочив з будрнку останнім, ховаючи план

шет і натягаючи на голову каптур довгого офіцерського плаща. Він 
.з розгону вихопився на високу приступку «студебекера» й у поспіху так 
молоснувсь об дверцята, що йому аж зірниці висвітили. Затамувавши 
в собі лайку, підпоручник*хряпнув дверцятами й наказав їхати під 
.повітовий відділ держбезпеки. Колона рушила слідом. Хлопці з 
останньої машини вже на ходу втягли обвішаного торбами дисків, за
капаного малого Копця. Втягли, переважили через борт і вліпили по 
належному місці кілька важких лящів,— хай знає надалі, що служ
ба — не мед.
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— Теж мені цяця, рекордсмен з бігу знайшовся!
Вмощуючись між товаришів і важко відсапуючись, Копець незло

биво посміхався з-під каптура:
— А все-таки встиг!
— Фредецький, ти його краще до себе мотузкою' прив’яжи, бо як 

під час бою згадає про кашу — чим заряджатимеш кулемет?
— Дам я йому каші й до каші!
Перед будинком повітового відділу державної безпеки до них при

єдналася ще одна вантажна машина й газик Еляшевича. Підпоручник 
Боровець пересів у його кабіну, й колона взяла курс на Бранськ. Сол
дати споважніли. Фредецький пересунувся з ручним кулеметом напе
ред, за ним його другий номер, рядовий Копець, юнак з варшавської 
Таргувки. Коли газик Еляшевича звернув на путівець, що вів до села 
Любешче, всі, хто знав ці місця, збагнули, що цього разу Рудзького 
лісу не обминуть.

А ліс, та ще в отаку зливу, нічого доброго не віщував. У перед
чутті невідворотної сутички солдати міцніше притискали до себе зброю. 
Багато хто, так само, зрештою, як і їхній командир підпоручник Боро
вець, мав зійтися з ворогом уперше. А смерть, якої свідомо завдає 
людина людині, вони досі бачили тільки в кіно. Не один з них здри
гавсь і відвертався, коли голова курки відскакувала на пеньку,— курки,, 
потрібної мамі на недільний бульйон з макаронами. Багато хто...

Дорога ставала дедалі важча. За кілька кілометрів попереду крізь 
завісу дощу замріли обриси зелено-сірого масиву Рудзького лісу.

їдучи в газику, Еляшевич і підпоручник Боровець обговорювали 
різні варіанти операції: раніше на це просто не було часу. Еляшевич 
давно вже навчився цінувати в подібних ситуаціях кожну хвилину, 
кожну мить. Отож, довідавшись про підозрілу стрілянину у висілку 
Чаплє Блото побіля Рудзького лісу, він негайно підняв по тривозі опе
ративну групу, розпорядився сповістити повітовий комітет ППР і воє
водське управління держбезпеки. З вимоклим до нитки, блідим від уто
ми й роздратування підпоручником Боровцем він привітався коротко 
й сухо. В роботі Еляшевич сентиментів не визнавав. Коли б він здога
дався, про що думав у ту хвилину Боровець, то, може, й додав би кілька 
слів. Бездоганно випрасувана, сніжно-біла сорочка, яку Еляшевич одяг 
щойно перед цим, дратувала наїжаченого й невиспаного Боровця: цей 
чоловік принаймні як слід виспавсь, а він, Боровець, навіть поголитися 
не встиг. Підпоручник помацав підборіддя; він багато уваги приділяв 
своєму світлому юнацькому поростові, що лише недавно почав висі
ватись. Еляшевич сидів, поринувши в свої думки, але завваживши ми
мовільний порух Боровця, значущо кахикнув і посміхнувся. Заскочений 
на гарячому, підпоручник спочатку зашарівсь, а потім і собі всміх 
нувся.

— Ви чим голитесь, підпоручнику?
— Лезами. Страшенно деруть.
— Краще бритвою. Як колись до мене завітаєте, подарую вам чу

дову бритву; в мене їх ціла колекція, ще трофейні, марки «Золінген».
— Не знаю, чи дам собі з нею раду. Хоча батько теж тільки брит

вою голився.
— Навчитесь і ви.
Вода суцільним потоком струменіла по вітровому склі газика, й 

«двірники» ледве встигали її відгортати. За такої кепської видимості 
водій мусив їхати обережніше, а отже, й повільніше.
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— То куди ми, власне, прямуємо, шефе? Після вашого дзвінка я 
підняв усіх по тривозі — навіть батальйонному не встиг зателефону
вати. Перепаде мені тепер на горіхи.

— Ну, цьому ще можна зарадити. Зв’яжетеся по рації. А дорога 
наша, мій голубе, лежить ось сюди.

Еляшевич дістав карту, яка була на згинах така обтріпана й по
дерта, що розпадалася на окремі частини.

— Чапле Блото,— вголос прочитав Боровець і страшенно здиву
вався:— Та воно ж майже там, звідки ми щойно повернулися!

— Так, голубе мій. Але в нашій роботі інколи доводиться й по п’ять 
разів поспіль на те саме місце вертати.

— Це поблизу того горезвісного Рудзького лісу?
— Авжеж. У його околицях нам найчастіше випадає крутитися.

І нічого дивного: для розбою ліс — найбільш підходяще місце.
— А що сталось у тих Чаплях? Це велике село?
— Я й сам небагато знаю. Одержав лише загальну інформацію. 

Міліцейський патруль чув уранці запеклу стрілянину в тій стороні. 
Оскільки наших там нікого нема, треба перевірити. Це, власне, й не 
село, точніше — виселок попід лісом, зв’язаний з бандитами.

— Отже, їдемо, можна сказати, навмання?
— І в переносному, і в прямому розумінні... Без ризику тут, мій 

голубе, не обійдешся.
Боровець, якому не йшла з пам’яті попередня безцільна дводобова 

облава, не схвалював заповзятості Еляшевича. Стрілянина! Біс його 
знає, а може, то дітлахи біля вогню розважалися, може, браконьєри 
стріляли, а може, міліціонерам взагалі щось приверзлось? Через кіль
ка пострілів гнати знесилених украй людей за стільки кілометрів, та 
ще в таку зливу...

— А де ті міліціонери? Хай би хоч точніше розпрвіли...
— Вони чекатимуть на нас біля села Оленди. Треба пильнувати, 

бо вже під’їздимо.
— Пильнуємо, пильнуємо, товаришу начальник*— озвався шофер. 

То був літній уже чоловік, одягнений в цивільне, з нерозлучною цигар
кою в зубах.

Боровець знову звернувся до Еляшевича:
— А у вас, шефе, в Чаплях свої люди є?
Еляшевич ледь помітно всміхнувся.
— Щб я вам скажу, голубе... Світ не без добрих людей. Чапле 

Блото давно злигалося з бандитами, але й там не бракує таких, котрим 
банди вже в печінки в’їлися.

— То як, оточимо виселок, пройдемося по хатах, а там поба
чимо?

— Авжеж. У мене тільки буде до вас два прохання, товаришу 
підпоручник. По-перше, відібрати найдосвідченіших хлопців, бо у вас 
є й чимало зовсім зелених і молодих.

— Так. А по-друге?
— Накажіть, хай у виселок пропускають усіх, але звідти щоб і ми

ша не прослизнула.
Газик різко загальмував.
— Мабуть, вони, шефе. Нічого не видно, мало не наскочив! — ска

зав шофер, прочиняючи дверцята. Під шум дощу досередини газика 
всунулась голова міліціонера. Боровець неабияк здивувався, впізнав
ши начальника відділення в Цєшанці сержанта Ставинського.
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Не менш заскочений був і Еляшевич:
— Ставинський? А ви чого тут? Це ж не ваша дільниця.
— Так, товаришу начальник, я випадково заблукав у ці краї.
— То ви телефонували до комендатури?
— Так точно. Я вже почав був хвилюватися: раптом ви взагалі не 

приїдете?
— Ви ж бачите, як ллє. Залазьте до машини й розповідайте, шко

да кожної хвилини.
— Звісно. А зранку начебто зайшлося на погідний день...
Ось що розповів сержант Ставинський. Учора надвечір він з іще 

двома міліціонерами вибрався велосипедами об’їхати деякі села побли
зу Оленд, які належали до цєшанської міліцейської дільниці. Нічого 
підозрілого не зауважили, скрізь панував порядок, тож вирішили завер
нути до сержантового шуряка, Баранського, що живе на відлюдному 
хуторі по той бік Оленд. Ніде правди діти, випили там самогону, бо й 
нагода була неабияка: дитина в Баранських народилася. Цілу ніч про
балакали — не хотілося поночі пробиратися бездоріжжям, а тільки-но 
почало розвиднюватись, вирушили у зворотну путь. їхали поволі, польо
вими стежками, навпрошки до Цєшанця. Позаду й праворуч лишались 
розгалуження Рудзького лісу, а з лівої руки крізь ранкову імлу видні
ли вдалині хати висілка Чапле Блото. Довкола панувала тиша, тільки 
жайворони без упину передзвонювали над головами. Раптом з боку 
висілка пролунав постріл, а зразу ж після нього — коротка автоматна 
черга. Ставинський і його товариші позіскакували з велосипедів і за
чаїлися в житах. На якусь мить навіть жайворонки змовкли. Але по
стрілів більше не було. Може, вчулося?

— Отож зачекали ми ще трохи, дослухаючись, та коли знову жай
вір у нас над головами завис, я подумав: «Треба їхати, бо все це, ма
буть, нам таки приверзлось». «Поїхали»,— кажу хлопцям. А тут як уда
рить у висілку довжелезна черга! Після неї знову тиша, а потім як 
зачали стріляти, то хвилин з п’ять, либонь, шкварили.

— З чого стріляли?
— З усього. І черги було чути, й поодинокі постріли.
— Ну, й що далі?
— О, далі таке було!.. Отож я кажу хлопцям: «Спокійно, треба ді

статись до Оленд, а звідти побачимо, що там діється». Стрілянина 
вщухла враз, як і почалася. Підкочуємо до Оленд, а тут з лісу виска
кує галопом якийсь вояк на вороному спіненому коні. Ми й розгляну
тись не встигли, як він пронісся за якихось п’ятдесят метрів од нас, а 
потім як осадить коня, як стьобне по нас із автомата! Ми на землю! 
Та поки приготувалися, поки почали стріляти, той вершник зник у ча- 
щобі — тільки його й бачили.

— Хто б це міг бути?
— І гадки не маю.
— Ну, а що далі?
— Далі вже небагато. З Оленд ми про все повідомили коменда

туру, а звідти нам передали, щоб чекали, доки хтось з відділу приїде. 
Ну, а потім уперіщив цей клятий дощ, усі сліди порозмивало... Але 
ніби вже перестає?..

І справді, дощ уже не лив, а тільки крапав. Було вирішено розді
литися: дві машини рушать путівцями, щоб обійти Чаплє Блото з боку
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Лемпиць і Радзішева, а дві виконають той самий маневр зі сходу, по
під Шмурлами й Спешином. Людей було обмаль, кільце оточення дове
лось максимально звузити. П’ята машина з працівниками держбезпеки 
й відділенням капрала Канюка та газик мали в’їхати просто до висілка. 
Еляшевич нагадав:

— Будь-що намагайтеся брати їх живцем. Нам дуже потрібна 
докладна інформація.

За сигнал початку операції мали правити три ракети. Востаннє 
звіривши годинники, рушили. Сержант Покшива очолив групу, яка пря
мувала в бік Лемпиць, командиром другої підпоручник призначив кап
рала Боленя.

Дощ майже вщух. Парували жита й гаї. Польові дороги перетвори
лися на суцільне болото. От і перші хати. Виселок ніби вимер. Була 
шоста година ранку, коли підпоручник Боровець, глянувши на цифер
блат, вистрелив одну за одною три червоні ракети.

Працівники повітового відділу держбезпеки разом з ударною гру
пою капрала Канюка вступили у виселок. Радист налагодив зв’язок 
із штабом батальйону. Водії, що лишилися з машинами за висілком, 
мали охороняти й радіостанцію. Тут були також Еляшевич і Боровець.

Перше обережне стукання у вікна, злий гавкіт дворового пса.
— Відчиняйте! Військо польське!
Важка задуха непровітреної з ночі хати. Заспаний, неголений чо

ловік нервовим рухом підсмикує кальсони. На ліжку перелякана жінка 
затуляється периною. В колисці смачно посопує немовля.

— Чи є хто чужий?
— Нікого, панове.
— Де вхід до погреба?
Чоловік показує ляду коло печі.
— Підніміть. Лізьте першим!
Чоловік мовчки виконує наказ. Слідом за ним з готовим до по

стрілу пістолетом зіскакує солдат. Світить ліхтариком по кутках: решт
ки пророслої білими пагонами картоплі, діжка з-під капусти, старе 
залізяччя. Нема нікого. Ті, що чекають нагорі, з полегшенням зітха
ють. Зазирають на піч, потім світло ліхтарика нишпорить у печі, у 
скрині, під ліжком.

— Встаньте, господине.
Жінка покірливо, тамуючи почуття сорому, відхиляє перину, опу

скає на долівку босі ноги, рвучко хапає зі стільця спідницю, поспішаю
чи прикрити нею важкі, білі стегна.

— У вас не було нікого стороннього?
— Не було, панове. Справді, не було.
Розбуджена дитина починає плакати. Жінка вклякає над коли

скою і, вже не бентежачись присутністю чужих, укладає дитині в рота 
брунатний сосок повної молоком груді. Солдати одвертаються до чо
ловіка:

— А хто тут стріляв? Ви теж не знаєте?
— Не знаємо, панове, не чули, ми спали. А де стріляли?
Солдати не відповідають. Натомість наказують чоловікові швидко

вдягатися й показати обійстя. Оглядають хлів, комірчину, горище — все. 
Ні, нікого немає.

І так хата за хатою. І майже скрізь однакові відповіді:
— Не бачили, не чули, спали.
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Солдати ходять від обійстя До обійстя, чимдалі більше обвішані 
сміттям, половою, павутинням... Дається взнаки кількаденна втома: 
підводять нерви, розмови стають різкішими, дратують навіть собаки, 
що люто шарпаються на ланцюгах. Капрал Канюк з трьома солдата
ми, сержантом Ставинським і референтом Грабиком підходять до 
великого будинку Ляцького. Фредецький з ручним кулеметом влашто
вується з боку лісу, його другий номер, Копець, має контролювати 
подвір’я з-за рогу, тримаючи кулеметника в полі зору. Інші сходять 
на ганок. Ставинський енергійно стукає в двері. Ніхто не озивається, 
хоч добре чути, як там, усередині, метушаться. Грабик не витримує, 
хапається за клямку, торгає дверима:

— Відчиніть! Військо польське!
За дверима стихло. Хтось підходить, клацає защіпкою, відчиняє. 

На порозі з ’являється літня жінка.
—■ Де хазяїн?
— Лежить, слабує трохи.
— Сторонні в хаті є?
— Ні, пане, тут самі свої.
Відштовхують жінку і входять до просторих сіней. Тут Канюк зали

шає солдата, аби пильнував вихід, погріб і сходи, що ведуть на дру
гий поверх. Заходять до кімнати, тієї самої, де ще кілька годин тому 
Молот так бучно справляв свої іменини. Смердить самогонним пере
гаром, застоялим тютюновим димом. Віконниці зачинені, й майже нічого 
не видно. Наказують відчинити. Тепер усі бачать: нещодавно тут від
бувався бенкет. Сліди надто свіжі, цього не приховаєш.

— Весілля якесь було, чи що?
— Так собі, вечорниці невеличкі зробили. Сусіди зібралися, ви

пили.
В кімнаті поряд почулося перешіптування. Канюк з автоматом 

-напоготові безгучно натиснув на клямку, пхнув двері ногою, а сам від
скочив під стіну:

— Виходьте звідти всі! Негайно!
Господиня намагалася втрутитись:
— Там тільки мої дочки.
Канюк вскочив усередину. ,В дальньому, кутку,заворушились люди: 

кілька дівчат і троє літніх чоловіків. Чоловіки з переляку трохи про- 
тверезішали, але видно було й так, що вони ще п’яні. Всі в святковому 
вбранні, щоправда, пом’ятому і брудному після нічної гулянки. Канюк 
кивнув стволом автомата на двері:

— Марш! Усім вийти в світлицю!
Всі поспіхом виконали його наказ, проштовхуючись у вузькі две

рі. Канюк тренованим оком оглянув кімнатку, відкинув ковдру з ліж
ка, підняв матрац, зиркнув на шафу, заглянув за образ якогось похму
рого святого і... витяг звідти багато інкрустований браунінг. Вибіг у 
світлицю, де Грабик допитував затриманих:

— А це чиє?
Грабик звернувся до чоловіка, який стояв найближче:
— Чиє це?
В того очі полізли на лоба; він озвався хрипким жалісним го

лоском: ь
— Я не знаю, пане, не знаю, я тут тільки гість.
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— А де господар?
Усі мовчали, навіть господиня, яка щойно так запопадливо запев

няла, що господар нездужає й лежить у ліжку.
— Я вас по-польськи питаю! — крикнув Грабик.
За перевернутим столом у кутку хтось раптом ворухнувся, почувсь 

виразний голосний стогін. Солдати відсунули стіл, і перед очима всіх 
присутніх постав п’яний беззубий дід Пилицький, той самий, що його 
Добитки вимастили були тертим буряком. Геть посмугований черво
ними патьоками, з недопитою пляшкою самогону в руці, дідок, який 
то зводився рачки, то знову падав, був такий смішний, що всі, незва
жаючи на зовсім некомедійну ситуацію, вибухнули реготом. Навіть Гра
бик не витримав, але перший опам’ятався й крикнув до чоловіків:

— Чого іржете, як коні? Підняти його!
Сміх ніби ножем утяли. Двоє підхопили діда й посадовили на 

лаву під стіною. Ощасливлений старигань белькотів щось незрозуміле, 
аж раптом стрепенувся й заверещав:

— Хай живе пан командир Молот! Віват!
При цьому він надто рвучко змахнув рукою й знову поваливсь на 

підлогу. Грабик кинувся до нього, намагаючись підвести; він ще спо
дівався витягти з дідка бодай кілька осмислених речень. Проте той 
не виправдав і цих надій; з рота в нього текла слина, його бурмотіння 
неможливо було розібрати. Вмостившись на долівці, він знову заснув 
непробудним сном. Грабик не здавався.

— Ви чули, що сказав цей дід?
— Пане, ми нічого не знаємо, ми тут тільки гості.
— Хто тут стріляв?
Грабик мав на увазі стрілянину за висілком, тим часом майже всі 

домочадці та їхні гості несподівано звели очі на стелю, де лишилися 
дві дірки від куль.

— Хто тут стріляв?
В одного з чоловіків не витримали нерви. Він упав перед Граби- 

ком навколішки:
— Ми не винні, пане! То він стріляв, він, пане.
— Хто він?
— Молот.
Ставинському, Канюкові й Грабикові аж дух перехопило.
— Де він?
— Ми не знаємо, пане. Він пішов проводжати Рейтара, й там, 

під лісом, була якась стрілянина. Мабуть, його забили. Ми нічого 
не знаємо, пане, ми тут під примусом, хай би я зими не діждав, хай 
би я власної дитини не побачив!

— Заспокойтеся!.. Хто кого забив?
— Та ніби Молота забили...
— А Рейтар де?
— Після того я його більше не бачив, пане.
З розповідей затриманих поступово вималювалася вся картина 

вранішніх подій. Після стрілянини під лісом до садиби Ляцького при
бігло кілька Молотових людей і наказали господареві чимшвидше за
прягати бричку. Всі посідали в неї і ще до зливи погнали в бік Рудзько- 
го лісу. Ляцький також поїхав і досі не вертався. Ситуація ставала 
щодалі більш інтригуючою. Канюк, стиха порозумівшись з Грабиком, 
покликав через вікно Копця й відправив його сповістити новини Еляше-
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вичу й Боровцю. В домі зробили детальний обшук, який, проте, майже 
нічого не дав, знайшли лише кілька патронів і забуту кимось із бан
дитів ручну гранату.

Тим часом малий Копець, якого послали з рапортом, зіскочив з ган
ку і, пробігаючи повз Фредецького, крикнув йому, що зараз повернеть
ся. Він біг подвір’ям навпростець — між мурованим хлівом і стайнею. 
Дощ зовсім перестав, лише калюжі хлюпали під ногами. Копець, хоч 
і дуже поспішав, нараз помітив, що від хліва до стайні ведуть свіжі 
сліди. Він був досвідчений солдат, цієї осені мав уже демобілізовува- 
тись і не одну пару підборів стоптав у гонитві за бандитами. Отож 
уповільнив крок і, тримаючи гвинтівку напоготові, пішов слідом, який 
вів поза стайнею й губився на мокрій, свіжовитолоченій коровами ле
ваді. Солдат насторожено роззирався. Левада була невелика, огоро
джена сосновими жердинами; на таких левадах господарі зазвичай 
випасають худобу, коли її нема кому доглядати. По той бік загороди 
відразу починались розлогі житні лани. Впертий Копець іще раз при
дививсь уважно до найближчого сліду: поза всяким сумнівом свіжі
сінький, хоча жоден з його товаришів тут не топтався, та й починаєть
ся від хліва. Либонь хтось із бандитів? П’ять ситих червоних корів пас
лися, не звертаючи на Копця уваги. Корови не газелі, їх так просто 
з рівноваги не виведеш. А що вони застують, то це факт. Копець побіг 
до них, проминув першу, яка, змахнувши хвостом, втекла від нього нав- 
вибрички, і раптом побачив озброєного чоловіка, котрий вихопився 
з рівчака й, петляючи, дременув до огорожі. Крикнувши «Стій!», Копець 
щодуху кинувся навздогін. Дуже заважали сумки з дисками, що били 
його по боках. Чоловік навіть не озирнувся — з розгону стрибнув через 
жердину, та невдало: зачепився, впав і випустив з рук автомата. Ма
лий Копець умить скористався з цього: одкинувши ногою автомат, він 
приставив гвинтівку дулом до спини розпластаного на траві бандита 
й лагідним тоном проказав: «Спробуй-но тільки поворухнутись!» Потім 
уклав два пальці в рота й пронизливо, мов голуб’ятник, засвистів. На 
знайомий віддавна сигнал із-за хліва вибіг кулеметник Фредецький...

Група підпоручника Боровця перевірила всі будинки. Вже маючи 
загальне уявлення про те, що відбувалося тут уночі, солдати й праців
ники держбезпеки дістали наказ затримувати всіх підпилих чоловіків. 
Невдовзі найбільша світлиця в домі Ляцького виповнилася майже 
так само, як і минулої ночі. Затриманий Копцем бандит на кличку По
лотно, хоч і розв’язав язик, повідомив небагато: де народився й звідки 
прийшов учора в групі Світанка, перелічив тих членів банди, котрих 
знав на ім’я, проте не міг сказати, що сталося з Молотом, а тим біль
ше— з Рейтаром. Тож остаточної впевненості в тому, що Молот і справ
ді-таки вбитий, не було. Полотно свою необізнаність з подіями поясню
вав тим, що, упившись під час нічної гулянки, заснув у хліві й прочу
мавсь лише тоді, коли крізь шпарину вгледів у дворі солдата. Це і все, 
що вдалося видобути з перепитого мародера.

Що ж далі? Виселок перевірено, до нього й з нього ніхто не вхо
див і не виходив. Господаря з кіньми і досі не було, хоч саме Ляцький 
міг би багато чого повідомити. Бандитське щастя: рясний дощ позми
вав усі сліди. Боровець відзвітував по радіо командирові батальйону. 
Еляшевич теж порозумівся зі своїм начальством. Накази обом були 
однакові: чекати на повернення господаря «малини», витрусити з нього 
все можливе й хай веде туди, звідки приїхав. Тим часом інші підроз
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діли батальйону, працівники міліції й органів безпеки заблокують до
роги з Рудзького лісу. Затриманих відправити до Л яска— там на них 
чекатимуть слідчі воєводського управління держбезпеки й офіцер гар
нізонної прокуратури з Бєлостока. Отож від солдата до солдата, що 
чатували довкола висілка, перебігло тільки три слова, переданих через 
зв’язкових: «Лишатися на місцях!»

Уже далеко пополудні один із солдатів першого відділення, яке 
зачаїлося попід самим лісом, помітив серед молодого дубняка бричку, 
запряжену парою гнідих. Саме таких коней солдати й виглядали. Хло
пець негайно передав по цепу, щоб прийшов капрал. Болень з двома 
солдатами тихцем підкрався до запрягу. Просторий, багатомісний 
«екіпаж» стояв, зачепившись віссю задніх коліс за молоде дерево. А де ж 
візник? Наказавши в разі потреби прикрити його вогнем, Болень піді
брався до брички й зазирнув усередину. Скрутившись калачиком, там 
спав сном праведника літній вусатий чоловік, від котрого різко тхнуло 
самогоном. Підкликавши одного з солдатів, капрал послав його до 
командирів. Сам залишився коло брички, не зводячи ока з п’яного ву
саня, що солодко похропував. Надійшли Еляшевич і Ставинський, який 
особисто знав Ляцького. Так, то був він. Відправивши ще одного зв’яз
кового до Боровця, щоб той повідомив начальство і зняв облогу, Еля
шевич енергійно торснув Ляцького за плече, і той розплющив очі. Ма
буть, коли б Ляцький побачив самого диявола, він би не злякався так, 
як сердитого Еляшевича та двох солдатів, що визирали з-за його спини. 
Підхопившись навколішки й побожно склавши руки, з нестямним стра
хом в очах, Ляцький не міг видушити з себе ані слова. Еляшевич не 
дав йому оговтатись і суворо запитав:

— Куди ви їх відвезли? Де Рейтар? Що з Молотом?
— Я не винний, пане! Вони мені погрожували, казали, що вб’ють. 

Вони мене примусили, садибу хотіли спалити...
— Годі скиглити! Відповідайте на запитання. Куди ви їх відвезли?
— До лісу, пане начальник, до лісу...
— До якого лісу?
— До цього, Рудзького.
— Рудзький ліс великий. Точніше, куди? Ну?
— Та кілометрів за десять звідси. Те урочище зветься Чартувка.
— їдьмо туди.
— Я боюся, пане.
— їдьмо, кажу! Розвертай коней! Ну!..
Еляшевич замахнувся пістолетом, який був у нього в руці. Чоло

в’яга, наче молодик, зіскочив з брички і почав її шарпати, намагаючись 
вивільнити колесо. Капрал подав знак, і один з солдатів допоміг 
Ляцькому. Невдовзі гніді з бричкою розвернулись у той бік, звідки 
привезли свого безталанного хазяїна.

Небо прокреслила біла смуга ракети: то був сигнал зняти облогу. 
Бійці підхоплювалися з землі, випростуючи затерплі від багатогодин- 
ного лежання ноги; м’язи поколювало мільйонами невидимих голочок. 
Що там критися, багато хто радів і через те, що цього разу обійшлося 
без стрілянини. Всіх тішила перспектива швидкого повернення до Ляс
ка. Аж от команда:

— Відділеннями шикуйсь!.. Швидше там, швидше! — І нарешті: — 
Відділення, кроком руш!
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Найбільш балакучі впівголосу коментували:
— Матінко моя мила, куди це нас знову несе?!
— Ій-бо, я таки не витримаю.
— Правду вам кажу, хлопці, коли б я знав, що мені в житті так 

доведеться мучитись...
— Тихше там, тихше!
— Але, громадянине капрал, що це таке знову? Я вже геть охляв.
— А я хіба мотоциклом їду?
— Але капрал — це таки капрал.
— Ти, Казику, не підлабузнюйся.
— Зажди, теж станеш колись громадянином капралом.
— Або громадянином небіжчиком.
— Не каркай, я цього не полюбляю.
— Я теж.
— Що за балаканина в строю? Припинити розмови!
Солдати чвалали межею поміж двох житніх нив, під палючим сон

цем. До лісу лишалося вже метрів сто: смуга низької вільшини й глоду. 
Капрал Кравець, швидше за звичкою, ніж з остороги, наказав:

— Зліва цепом прочесати зарості!
Наказ є наказ, і бійці зі зброєю напоготові мовчки, дисципліновано 

розвернулися цепом. Заплути глоду перешкоджали рухові, колючки 
дряпали руки, обличчя. Раптом постріл. Озвався автомат — раз, вдру
ге. На правому фланзі гаркнув ручний кулемет. До лісу, відстрілюю
чись, бігло двоє чоловіків. Нараз один з них підстрибнув зробив пів
оберта і впав навзнак, головою до солдатів, що бігли за ними; 
другий встиг зробити ще кілька кроків, але теж повалився, 
скошений короткою чергою кулемета. Бійці, здебільшого молоді необ
стріляні солдати, мов гурт переляканих овець, з ’юрмилися коло капра
ла. Хтось гукнув:

— Юзвицького вбито, громадянине капрал!
Двоє солдатів винесли із заростів геть закривавленого Казика Юз

вицького. Капрал і санітар подбігли до них. Ні. Не допомогти. Голова 
розчереплена. Видно, стріляли майже впритул. Один з бійців зайшовся 
істеричним плачем:

— Навіщо я так сказав, навіщо?..— Це він кілька хвилин тому 
жартома назвав Казика «громадянином небіжчиком».

— Наврочив, бодай тебе...
— Тихо! Досить дурних розмов! — Капрал Кравець мусив утрути

тися.
З-під лісу викотив газик. Боровець іще на ходу зіскочив з маши

ни, плутаючись у траві, підбіг до покладеного на намет солдата й опус
тився поряд з ним навколішки. Потім підвівся й скинув кашкета. Сол
дати зробили те саме. Еляшевич прикрив убитого краєм брезента. Бо
ровець ледве гамував плач. Загинув перший з-поміж його підопічних. 
Відвернувшись убік, ховаючи від солдатів збентеження, він чужим за
хриплим голосом подав команду:

— Друге відділення! Приєднатись до групи під лісом! Бігом!
Еляшевич підійшов до Боровця, і той не витримав:
— Макуха я, а не командир! Щоб у мене такий хлопець загинув!
Еляшевич навіть не намагався його розраджувати, хоча міг би ска

зати: нічого не вдієш, це боротьба, та й двоє бандитів теж ніколи вже 
не піднімуться,— він лише кинув коротко:
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— Ходімо, товаришу Боровець. Спробуємо встановити, хто ті 
двоє — і в дорогу. В нас іще сьогодні сила всіляких справ...

Відправивши наперед кількох дозорців, група щільним цепом ішла 
обабіч просіки, прямуючй через ліс до урочища Чартувка. Після сутич
ки з бандитами й смерті товариша бійці стали обережніші. Гнів і жага 
помсти відганяли втому й сон. Стискаючи зброю до болю в пальцях, 
солдати підозріло вдивлялись у кожен кущ, у кожне дерево. Трохи 
позаду розгрузлою дорогою їхала бричка, а за нею — Еляшевич та 
Боровець. Вони теж були вкрай виснажені і, як спасіння, чекали мо
менту, коли Ляцький нарешті приведе їх у те кляте урочище. Ляцький 
твердив, що перестрілка почалась із сутички Молота з Добитками. 
Після втечі трьох братів Рейтар вирішив поховати Молота в Рудзько- 
му лісі, тому й повів усіх до Чартувки. Хто ще був там, крім Рейтара? 
Ляцький присягав, що не знає їхніх прізвиськ, бо то все нетутешні. 
В кожному разі, Рейтарових людей було душ п’ять, решта, з десяток,— 
Молотових. В урочищі вони зняли труп, а Ляцького з бричкою відпра
вили додому, наказавши, хоч злива й так змиє сліди, вертатись іншою 
дорогою й раніше полудня у висілку не з’являтись. Ляцький усе зробив, 
як йому звеліли. Поки йшов дощ, петляв лісовими просіками, аж доки 
визирнуло сонце і його зморили вчорашня горілка й сон. Ага! Буііа ще 
з ними в урочищі жінка, яка водилася з Молотом, ота дебела Пеля...

Якщо Ляцький не брехав, то можна було зробити два припущення: 
або Молота поховали в Чартувці й банда давно вже роззосередиласч 
по своїх криївках, або ж його переправили ще далі. Так чи так, а 
треба було дістатись до урочища і все перевірити.

Обох убитих бандитів упізнав Полотно: то були його спільники па 
банді МоДота — Стокротка й Поліщук. Цей же Поліщук застрелив ря
дового Юзвицького, котрий натрапив на їхнє лігво.

Урочище недаремно звалось Чартувка. Це була багниста улогови
на, в якій з-під струхлявілих дерев млявим струмком витікала річка 
Чарна. З трьох боків здіймались горби, густо порослі смереками, а 
вкритий чагарником і ситником видолинок був багатий на трясовиці. 
Солдати Боровця добулися сюди пізнього пополудня. Хоч сонце стояло- 
ще досить високо, його промені ледве пробивались крізь віття смерек. 
В урочищі панували похмурий морок і тиша. У повітрі була розлита 
парка болотяна вогкість.

Ляцький показав, куди він доїхав і де з його брички знято небіж
чика. Цеп заліг. Виставили вартових; солдатські патрулі прочісували, 
місцевість. Як і передбачали, по банді вже і слід запався. Незважаючи 
на це, Боровець наказав ретельно обшукати долину й прилеглі пагор
би. Збігло небагато часу, як на низькому розложистому дубі знайшли 
повішену на власних панчохах Пелю, а за кілька кроків од неї, під 
другим старим дубом,— розмиту дощем свіжу могилу. Коли з неї видо
були загорнений у плащ труп чоловіка у військовій формі, Ляцький 
упізнав у ньому Молота. Та й Еляшевич не мав щодо цього сумнівів,, 
бо знав Молота з фотографій.

Сонце вже ховалося за небокрай, коли солдати підпоручника Бо
ровця нарешті вийшли з Рудзького лісу на дорогу. Попри все, їх не по
лишало почуття невдоволення: не вдалося схопити Рейтара, невідома 
було, що сталося з рештками банди Молота й тими братами Добитка
ми. Але насувалася ніч. На сьогодні операцію слід було вважати за
вершеною.

44 ЗБІГН ЄВ ДОМІНО. Блукаючі вогні



4

Вискочивши неушкодженим з-під обстрілу, найстарший з Добитків^ 
Маркос, недовго кружляв лісом. Він розумів, що тут на нього постійно 
чигає небезпека зустрітись, хай і цілком випадково, з людьми Рейтара. 
До того ж Маркос їхав на вороному Рейтаровому коні, і вже сама ця 
обставина промовляла проти нього, навіть якщо стрічні й не знатимуть 
про останні події. Найстарший Добитко не мав часу домовитися з бра
тами, проте був певен, що Рейтан одвезе пораненого Римшу до неве
ликого відлюдного гаю поблизу Побікрів, де вони, ще коли бурлакували 
тільки втрьох, влаштували собі затишний бункер. Про те місце Добитки 
нікому не прохопилися жодним словом. Отож, аби заплутати сліди, 
Маркос покружляв лісом і вибрався в поле, поспішаючи до Побікрів. 
Там випадково натрапив на трьох міліціонерів, зопалу затіяв з ними 
перестрілку й знову мусив вертати до лісу. Не дуже це йому подоба
лося: в полі — міліція, в лісі — рейтарівці... Пішому легше сховатися. 
Маркос зліз із коня, зняв сідло й вуздечку і замахнувся, проганяючи 
його геть. Кінь спочатку не повірив, але, вцілений важкою шишкою, 
задер хвоста трубою й танцюючим кроком побіг у глиб лісу. Маркос, 
кинувши сідло в густу папороть і змінивши в автоматі магазин, подався 
в протилежному напрямку — в бік полів. Чапле Блото він вирішив оми
нути далеко стороною, вважаючи, зрештою, не без підстав, що коли 
люди Молота чи Рейтара й женуться за ними, то перш за все шукати
муть їх у лісі. Межами серед хлібів, як тільки міг, поспішав Маркос 
до бункера. Крім усього іншого, його підганяв неспокій за життя важко 
пораненого наймолодшого брата Римші. Маркос вважав себе відпові
дальним за долю молодших братів, бо єдиний з-поміж них усвідомлю
вав, як побиватиметься стара мати, що жила самотою в недалекому 
Цєшанці...

Добитки не були найзаможнішими в селі. Проте, поки жив батько, 
велося їм незле. В старого Добитка, коваля з ковалів, були золоті руки. 
Синів своїх він хотів навчити ковальського ремесла, бо то й родинна 
традиція, і фах корисний. А коли добре працювати, го й грубі гроші 
можна заробити. Та* синам-шибеникам не подобалося орудувати коваль
ським міхом, узимку і влітку гупати важким молотом. Вони вешталися, 
байдикували. Старого це тривожило, бо сили в руках рік у рік мен
шало. Але й синів своїх любив безтямно, тож тихими уболіваннями 
діло й кінчалося: так і гнув він спину в кузні сам до пізньої ночі. За 
важкою працею й не зчувся, як підкралася смерть. Лишилась по ста
рому працьовитому ковалеві спустіла кузня, заплакана вдова й троє 
синів, один від одного неслухняніший. Щоправда, після батькової смер
ті брати ніби взялися за розум і, на подив матері, роздмухали в горні 
згаслий вогонь. А що від батька успадкували все-таки нахил до коваль
ства, механіки й заліза, то й нічого дивного, що слава про братів 
Добитків швидко розійшлася по околиці. Стара кузня ожила, й знову з 
ранку до вечора в її чорних, закіптявілих стінах жевріло вугілля, сапав 
захеканий міх, дудніли, вистукували ковадла. Бо ж у кузні як у куз
ні — гармидер цілий день! Тому леміш треба виклепати, той готує 
борони до весни, тому шворня подавай. Найчастіше, проте, доводилося 
кувати коней. Тільки-но на світ благословляється, з ’їздяться селяни з 
усієї округи, а що черги почекати треба, то й чекають собі без метушні, 
сидячи на призьбі під кузнею, попихкуючи самокрутками, інколи й 
пляшку самогону відкоркують. А коли вже зібрався сякий-такий гурт, то
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й погомоніти можна: що там, мовляв* у світі чувати, схоже, руські нім
ців так духопелять — аж послухати любо; тож аби до весни, як то 
кажуть, а там уже недовго чекати, й до нас свобода прийде. А брати 
хоч би що — впрілі й замурзані, мов сажотруси, тільки посвистують' 
весело і кують, кують, ніби оті балачки їх взагалі не обходять. Лише 
наймолодший з братів, тоді ще майже хлопчисько, іноді, не витримав
ши, кидав дядькам:

— Теревенями ділу не зарадиш, треба діло робити.
Що він мав на думці — не пояснював, але багато хто здогадував

ся. Бувало, на такий недвозначний натяк якийсь гонористий запаль
ний шляхтич реагував досить бурхливо, пробував наскакувати, але на 
захист молодшого мовчки ставали обидва старші брати. Й оскільки 
вдалися кремезними хлопцями, то досить їм було тільки підважити з 
руці, мов пір’їнку, ковадло, як горлань одразу ж знічувався й зникав, 
наче його вітром здувало. А брати, незворушно посвистуючи, знову бра
лися до роботи.

Вони трималися завжди гуртом; у поблизьких селах ця солідарність 
увійшла в прислів’я. Кузня — ідеальне місце для зустрічей, і тому, 
попри їхній молодий вік, усіх трьох швидко залучили до підпільної 
групи АК. Такі люди були доконче потрібні, і не тільки як зв’язкові 
чи господарі безпечної явки. їм часто приносили ремонтувати зброю. 
Мабуть, тоді й зродилась у них, особливо в наймолодшого, пристрасть 
до всього, з чого можна стріляти. Саме тому, що Добитки давно вже 
брали участь у підпільній роботі, наймолодший так запально реагував 
на пустопорожні селянські балачки. Повітовим керівником АК, про що, 
незважаючи на конспірацію, знали й брати, був саме Рейтар: він очолю
вав самооборону в Ляску. Молоді й непосидющі, хлопці поривались 
до якихось відчутніших справ, прагнули вступити до лісового загону. 
Але Рейтар на це не погоджувався. Тоді брати вирішили діяти на 
власний розсуд, тим більше, що фронт наближався, і на, їхню думку, 
гітлерівців саме час було скубати де тільки можна. Брати почали добу
вати зброю — попросту красти. Врешті це не становило великих труд
нощів: удень і вночі йшли селом німецькі обози. Солдати зупинялися 
коло кузні кувати коней, часто й ночували там. Невдовзі Добитки вже 
мали в ямі за стодолою цілком пристойний підручний арсенал. Був 
початок липня сорок четвертого року. Коли б навіть до них не дохо
дили звістки про близьке визволення, з самої лише поведінки й зовніш
нього вигляду окупантів легко могли б здогадатися, до чого все хилить
ся. Ще донедавна добре обмундировані, ситі й пихаті, німецькі солдати 
тікали зі Сходу обшарпані, змарнілі й притихлі. «Надлюди», мов ті 
безпритульні пси, ще гарчали й кусались, але більшість уже підібгала 
хвости.

Котрогось вечора біля кузні спинилась німецька валка з двох де
сятків возів. Од братів зажадали, щоб вони протягом ночі перекували 
усіх коней. «Стільки за одну ніч? Ні, це неможливо!»

— «Неможливо»? — передражнив їх офіцер, який цілком пристой
но говорив по-польському. — Якщо ви протягом ночі не дасте ради 
трьом десяткам німецьких коней, то завтра о восьмій нуль-нуль,— тут 
педантичний офіцер поглянув на годинника,— я, мабуть, дам собі раду, 
як розстріляти трьох польських свиней. Сподіваюсь, ви мене добре 
зрозуміли? Бажаю успіху.
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Офіцер поправив на поясі невеличку кобуру, віддав, усміхаючись, 
честь і пішов. Брати перезирнулись. У дверях стояв фашистський вар
товий, а до кузні вже заводили першого коня — бельгійського ваговоза.. 
Приготувавши потрібне начиння, ковалі мовчки стали до роботи. Кували- 
затято, зривали старі й набивали коням нові підкови. Працювали без 
перепочинку цілу ніч, а якщо й розгинали спину, то лише щоб обтерти 
зрошене потом чоло або випити кухоль води. За півгодини до призначе
ного строку, тобто о пів на восьму ранку, тридцять німецьких коней- 
були підкуті на всі чотири ноги. Брати, поливаючи один одного з цеб
ра, саме милися біля колодязя, коли до них підійшов учорашній знайо
мий. Позирнувши на годинника, він усміхнувся й навіть похвалив:

— Дуже добре. В німецькій армії шанують порядок. Франце! — 
гукнув він до солдата, що стояв неподалік. Той підбіг і виструнчився. 
Офіцер щось сказав йому по-німецькому, і Франц, удруге клацнувши 
закаблуками, дістав з портфеля й відрахував Добиткам рівно тридцять 
новеньких німецьких марок. Офіцер вийняв золотий портсигар, почасту
вав братів сигаретами й козирнув на прощання. Брати посідали на 
призьбу й глибоко затяглись: тютюн був найвищої якості. Вони курили 
й мовчки дивилися, аж поки обоз рушив і зник за поворотом. Тільки 
тоді позривалися з місць, притьмом кинулися до хати, нашвидку виря
дили ошелешену матір до родичів на далекий хутір, а самі, вдягшись у 
найкраще, що мали, і належно озброївшись у своєму «арсеналі», май
нули до поблизького лісу. Вони не мали жодних сумнівів, що «підкуті» 
ними коні не зможуть відійти далі як на десять-п’ятнадцять кіломет
рів, а потім через запалення копит почнуть кульгати й стануть непри
датними для дальшої їзди. Неважко було передбачити й те, як зреагу
ють на саботаж фашисти. Брати не помилились. Опівдні в кузні з ’яви
лися гестапівці разом з тим самим офіцером. Поперевертали догори 
дном усе, що було в хаті, у кузні, але нікого не знайшли. Тоді облили 
все бензином і підпалили.

Менш як за місяць прийшло визволення. Настав час повертатися з 
лісів, виходити з підпілля.. Скрізь упадали в очі й розбурхували уяву 
гасла нової народної влади: «Хай живе суверенна, демократична, на
родна Польща!», «Вся влада — трудящим! Землю тим, хто її обробляє!: 
Заводи тим, хто на них працює!» Але брати й надалі лишалися в лісі. 
«Це не та Польща, за яку боролась АК»,— роз’яснювали їм конспіра
тивні зверхники, «Не та!», — авторитетно заявляв і Рейтар.

Польські офіцери в конфедератках з п’ястівськими орлами говорили, 
на мітингах: «То брехня! Радянський Союз хоче бачити Польщу силь
ною й незалежною. Про це було ясно сказано ще генералові Сікорсько- 
му. Нова Польща — суверенна, народна й демократична держава».

Хтось недовірливо закидав:
— Але ви не справжнє Військо польське, а лише частина Червоної 

Армії. У вас повно радянських офіцерів, а багато хто з вас навіть гово
рити по-польському не вміє до пуття.

Йому відповідали:
— Ми не частина Червоної Армії. Ми самостійна армія, воюємо- 

під своїми національними прапорами, маємо власне командування, 
ми — Військо польське. Авжеж, серед нас є радянські інструктори й 
фахівці з нових видів зброї. А звідки б нам їх узяти, особливо офіце
рів, коли Андерс вивів усіх на Захід? Значну частину з-поміж нас ста
новлять і поляки, що народилися й виховувались у Росії, зокрема вну
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ки повстанців К Так невже через те, що, внаслідок довгого перебування 
за межами рідного краю, вони говорять ламаною мовою, ви відмовляє
те їм у праві називатись поляками? А ті, що з Заходу,— шахтарі з 
Франції, добровольці зі Сполучених Штатів чи Бразілії, котрі теж 
призабули рідну мову? Хто вони, по-вашому? Не поляки? Земляків 
з чужини належить вітати, а не докоряти їм!

— Але ви хочете насадити в Польщі колгоспи! — кричали сміливі
ші з натовпу, над яким клубочився тютюновий дим. їх дехто підтри
мував.

Агітатори терпляче роз’яснювали:
— Це наклеп реакції. Польський селянин господарюватиме так, як 

вважатиме за потрібне. Авжеж, якщо він схоче утворити колективні 
господарства — воля його. Але тут має бути повна добровільність. Го
ловне — щоб селянин не бідував, щоб мав власну землю. Тому народ
на влада не панькатиметься з поміщиками, а розподілить їхню землю 
поміж тих селян, які найбільше її потребують. І ми, народне Військо 
польське, підтримуємо саме таку владу, бо ми за народ, за демократію.

— А що буде з релігією? Ви, кажуть, хочете позакривати костьоли, 
показувати в них кіно?

Всі напружено чекали відповіді.
— Кінотеатри всім потрібні, й настане час, коли їх у Польщі виста

чатиме. Але костьоли на кінотеатри ніхто не переобладнуватиме. У вас 
хто-небудь закрив костьол?

— Поки що бог милував.
— Ксьондз тут, його можна спитати.
— Коли вже він тут, то можна й не запитувати.— В натовпі чувся 

сміх.— У Польщі буде повна свобода совісті й віросповідання!
— А що зроблять з тими, хто перебував у лавах АК? Ви їх роз

зброїте й вивезете?
— Ще триває війна. Ми солдати й цінуємо внесок у перемогу кож

ного польського патріота, незалежно від того, де він воював із фашист
ськими загарбниками: під Монте-Кассіно, Тобруком чи тут, у Польщі. 
Ми нічого не маємо до тих солдатів АК, що визнають законну владу 
народної Польщі і, як справжні патріоти, йдуть разом з нами на фронт, 
шоб добити фашизм у його берлінському лігві. Ми нікого нікуди не ви
возимо. Але реакційні верховоди повинні затямити собі, що коли вони 
організовуватимуть напади на радянських солдатів, ніхто їх за це по 
голівці не погладить. З реакцією ми будемо боротися. Заявляємо з 
усією відвертістю, що ми не маємо й не матимемо нічого спільного з 
такими панами, як Соснковський, Бур-Коморовський чи Андерс! Багато 
аківців-патріотів уже служать у нашій армії, і ми сподіваємося, що 
таких буде дедалі більше. Польща в нас одна, й ми повинні здобути 
їй свободу. Кожний, хто бореться за це,— наш брат!

— Правильно говорить!
— Браво!
— Хай живе Військо польське!
Люди розходилися по домівках, знову дискутували, сперечались 

і... або самі визначали свою власну долю, або покладалися в цьому 
на інших. Брати Добитки належали до останніх. 1

1 Йдеться про учасників польського визвольного повстання проти царату (1863 — 
1864 рр.), багато яких було заслано потім в глиб Росії.
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А в Ляску, Брянську, Цєшанці з ’явилися люди з біло-червоними 
пошитими з напірників і наволочок пов’язками, на яких чорнилом 
були виведені літери МО К

Місцеві селяни, перевалено з бідніших, шанували порядок, ганяли 
злодіїв і спекулянтів, служили новій Польщі вірою й правдою. 
Створювалася нова влада, своя — селянська, робітнича. Представників 
цієї влади кожен знав, кожен, не ламаючи шапки, міг підійти до них 
і залагодити свої справи. «Що там ця голота нахазяйнує?»,— скептич
но придивлялися заможніші. «Нічого не вийде в мужви»,— пророкува
ла шляхта. А влада тим часом робила своє, управляла. Почався роз
поділ руднянського маєтку графа Потоцького. «Брати чи не брати?» — 
розмірковували селюки. Земля для селянина — як нектар для бджоли: 
немає такої сили, щоб його одвернула від землі. Розібрали. Тільки 
частина шляхти — голої, але гордовитої — солідаризувалася з магната
ми за принципом: ми шляхтичі й вони шляхтичі, тож не будемо одні 
одних кривдити. «Хами як хами, хай беруть, вони ще тією чужою зем
лею блюватимуть, не один з них складе в ній свої білі кісточки».

і складали...
В поблизьких Цеханівцях один за одним загинули три секретарі 

гмінного комітету ППР: Томаш Грабаж, старий робітник, комуніст із 
довоєнним стажем, Міхал Каплан і Тадеуш Треблинський. Ночами 
попід вікнами ходила братовбивча смерть.

Відкрилися мобілізаційні пункти Війська польського. Мури будин
ків і паркани вкрились плакатами:

«Пам’ятай, що тільки демократична Польща дасть тобі рівні з усі
ма права, дасть працю, землю, хліб і свободу. В ім’я цієї Польщі — 
вперед до остаточного розгрому ворога: німецько-фашистських загарб
ників!»

«Ти польський патріот? Якщо так, то твоє місце в лавах народного 
Війська!»

«Коли ти є Польщі сином, доведи це у Війську ділом!»
«Хай живе єдність Народу й Війська! Хай живе вільна народна 

Польща!»
«Товаришу! Допоможи нам добити Гітлера в Берліні!»
Читали. Думали. Зривали. Але переважна більшість казала: «Пра

вильно!» І йшли. Вдягали благеньку тикову форму, кашкети з п’ястів- 
ськими орлами, брали в руки першокласну радянську зброю й готува
лись до вирішального бою з ворогом.

У Добитків од усього цього голова йшла обертом: Польща це чи 
не Польща?..

— Струнко!
Рейтар підходив до озброєних людей, вишикуваних двома шерега

ми на лісовій галявині.
— Струнко!
Слухали аківці, яких не розпускали по домівках, слухали 

брати Добитки. Рейтар голосно, чітко читав адресований їм наказ 
головнокомандуючого АК:

«...Кожен поляк повинен підкорятись тільки законному польському 
урядові в Лондоні й призначеному ним тимчасовому представництву 
в Варшаві. Забороняю з ’являтися на мобілізаційні пункти... Забороняю 1

1 Міліція.
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всім солдатам АК й цивільним особам проходити реєстрацію, яка має 
незабаром початись. Участь у цих заходах вважатиметься державною 
зрадою й каратиметься смертю!»

Коли був дочитаний наказ і пролунала команда «Розійдись!», До- 
битки посідали під деревом, закурили, замислились. Мати сама. Хати 
немає. Вирішили послати до неї наймолодшого. Пішов якогось вечора. 
Розплакалася з радості ненька. Нарешті, хоч один буде при ній. Але 
наступної ночі прийшла по нього аківська жандармерія: хотіли були 
розстріляти за дезертирство, та зглянулися на молодий вік і лише від
важили двадцять п’ять київ, хоча інших здебільшого вішали на сухій 
гілляці. От і ходили брати — подобалось їм це чи не подобалось. Із 
Лупашком ходили, з Бурим, з Рейтаром, хоча й трималися весь час 
якнайближче до дому, до матері, котру, мов вовченята, не хотіли 
кидати саму. Робили те саме, що й інші члени банд, у хованки не гра
лися. Та коли оголосили вже другу амністію, брати Добитки, як і 
переважна більшість інших ошуканих людей, вийшли з підпілля й по
вернулися до матері. Рік пожили, матір собою потішили й сяку-таку 
хату поставили, та за рік знову майнули в ліси: через наймолодшого 
брата, бо старші могли й залишитись. А причина була така. Наймо
лодший нестямно закохався в дівчину, до якої залицявся й місцевий 
міліціонер. Однієї неділі суперники зустрілися на вечорниці і вчинили 
між собою бійку. Добиток зопалу вихопив семизарядний пістолет, із 
яким ніколи не розлучався. До стрілянини не дійшло — люди розборо
нили, але наступного дня за наймолодшим Добитком приїхали пра
цівники служби безпеки й відвезли його до Ляска:

— То що, знов за бандитське ремесло взявся? Мало тобі того, що 
накоїв до амністії? А тепер іще нелегальне зберігання зброї й замах 
на представника влади?

— До чого тут представник... Ми через дівчину. І він перший 
почав.

— Не козирися. З ким підтримуєш зв’язок?
— Ні з ким не підтримую.
— Невже? А з Рейтаром?
— Снився він мені!
— Правда? А пістолет, між іншим, для чого?
— Стара річ. Люблю зброю.
— Що ти знаєш про Рейтара?
— Нічого.
— Ну, гаразд. Це ми ще перевіримо. Але з твоєю біографією лише 

за носіння зброї можна схопити добрий строк.
Добитко не став чекати — за першої ж нагоди втік. Брати зуст

рілись, поміркували, викопали зброю й подалися гуртом до лісу. Пев
ний час блукали втрьох. У тихому закуті спорудили собі криївку — 
бункер. Кооперативи обминали, воліли спустошувати хазяйські курни
ки; аби тільки протриматись, аби переждати. Ні до кого не хотіли 
приєднуватись, намагаючись не думати про майбутнє. А скільки це 
могло тривати — того вони й самі до пуття не знали. Пізньої осені 
натрапили в Рудзькому лісі на загін Рейтара.

— Ну що, брати-розбійники? Чи ж я не казав, що комунія вам 
життя не дасть? Ну нічого, не похнюплюйте носи, буде й на вашій 
вулиці свято. По старій симпатії візьму вас назад, до лав справжнього 
війська. У вас просто-таки собачий нюх: учасно повернулися. Бачите,

50 ЗБІГН ЄВ ДОМІНО. Блукаючі вогні



як Захід загомонів? Та й наш емігрантський уряд часу не марнує. Ось 
хай-но тільки діждемося весни...

Тоді ж Рейтар дав їм нові прізвиська. Найстарший став Маркосом, 
середній — Рейтаном, а наймолодший — Римшею. Зимували на занесе
них хурделицями, похованих під метровими заметами снігу, забутих 
богом і людьми хуторах, у самотніх хатинах і лісових сторожках. Пили 
самогон, напихались грабованими консервами й солониною, бавилися 
з дівками й грали в карти. Згідно з зимовою тактикою Рейтара, бан
да робила наскоки зрідка й переважно в заметіль, темними ночами. 
У таку собачу пору, коли сніг одразу замітає сліди, бандити змінювали 
місця постою, грабували кооперативні крамниці, шмагали пасами «не
слухняних», виконували смертні «вироки» над комуністами й тими, хто 
їм активно допомагав.

Надійшла весна. Буяла довкола зеленню, ніжним цвітом, промени
лася сонцем. А пророкування Рейтара не справджувались. Добиткам 
остобісіла сліпа дисципліна, яку він запровадив у загоні. Викликали 
в них відразу й садистські вчинки його заступника Похмурого, для кот
рого вбити людину було як раз плюнути. Доходило в загоні й до бійок, 
в яких брати Добитки ставали один за одного стіною, а що сили їм не 
бракувало, то іншим доводилось перед ними пасувати. Розлютований 
Рейтар обеззброїв усіх трьох, наказав усипати за свавільство по два
дцять п’ять батогів і прогнав геть, застерігши, щоб і не здумали поти
катися до Рудзького лісу. Він не дуже ризикував, бо дорога додому 
була Добиткам закрита. Отоді й пригрів їх Молот, бо після останньо
го бою ряди його банди значно порідшали. До того ж хотів утерти 
носа зарозумілому Рейтарові й довести йому, що старший тут він, 
Молот, і може розпоряджатися людьми на свій розсуд...

Дощ заливав усе довкруж сірими потоками води — мов на за
мовлення: тримав селян по хатах, змивав сліди й допомагав Маркосові 
непоміченим дістатися до бункера. В якусь мить він навіть пошкоду
вав, що відпустив вороного, бо верхи добрався б хутчіш. Отож, зціпив
ши зуби, гнаний тривогою за пораненого брата, Маркос пробирався 
полями до знайомого гайка. Коли був уже десь під Побікрами, злива 
вщухла. Раптом він присів — путівцем у бік Радзішева неквапом су
нули три військові вантажні автомашини. Перечекавши в житах, Мар
кос рушив далі й за годину добувся нарешті до потрібного йому пере
ліска. Бункер було влаштовано досить хитро. Вхід у криївку маскував 
розкидистий кущ терену, що ріс на узбіччі глибокого яру, дном якого 
сочився вузенький потік. Брати майже місяць видовбували бункер у 
крутосхилі, відносячи глину мішками якнайдалі в яр. Усередині стіни, 
верх і долівку обшили молодим кругляком, вентиляційний отвір, що 
воднораз був і запасним виходом, вивели нагору, в густий папоротник. 
Спали на соломі, печерний морок освітлювали свічками чи кишенько
вим ліхтариком. Перелісок був нікчемний — трохи вільшин, трохи 
берізок та кілька старих покручених сосон; не росли там ні гриби, ані 
ягоди, тож ніхто туди й не заглядав. А військовим навіть на думку не 
спадало, що в тому зеленому віхтику хтось може постійно переховува
тись.

Маркос підійшов до бункера. Як він передбачав, брати були вже 
на місці: біля берізок стояли прив’язані коні. Добигки мали свій умов
ний сигнал: стукали двічі по стовбурі високої сосни над криївкою. Глу
хе відлуння попереджало постійно насторожених мешканців схрону,
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що іде свій. Рейтан вибрався йому назустріч, почувши знайомий сиг
нал.

— Як Римша?
Давалася взнаки звичка додержуватись правил конспірації: навіть 

сам на сам вони називали один одного кличками. Рейтан тільки ру
кою махнув. Тоді збіг до потічка, щоб змити з рук запечену кров.

— Куди влучило?
— В живіт. Боюсь, нічого не допоможе. Кидається весь час.
— А зараз?
— Схоже, заснув. Я дав йому трохи спирту, вкрив чим міг.
— Що робитимемо?
Рейтан знизав плечима:
— У тебе є закурити?
Маркос понишпорив у кишенях:
— Усе намокло, геть порозлазилося.
— А сірники?
— Теж мокрі.
— Хай йому грець! Ну, то що будемо робити?—цього разу безпорад

но запитав Маркоса середульший брат.
— З Римшою?
— Взагалі... До дідька лисого, щось треба робити!
Маркос нічого не відповів. Сонце пробилося крізь хмари й грайли

вими теплими цятками лягло на зарослі обличчя братів. Примружив
ши очі, Рейтан грівся в його променях. Маркос відхилив колюче тер
нове віття й навкарачки поліз до бункера... У вогкій темряві чути було 
часте, хрипке дихання пораненого. За хвилю, коли очі звикли до пітьми, 
Маркос, присунувшись до брата, торкнувся долонею його чола: воно 
пашіло. На скроні швидко-швидко пульсувала жилка. Римша спав не
спокійним сном. Лежав без сорочки. Живіт був оповитий подертою на 
паси білизною й простирадлом, з-під яких сочилася кров. Маркос на
мочив ганчірку в кварті, приклав пораненому до чола. Тому, мабуть, 
полегшало, бо перестав хрипіти. До бункера заповз Рейтан.

— Спить?
>— Спить.
■— Слухай, Маркосе, а може б, йому лікаря?
— Тихше. Давай поговоримо надворі.
Брати вибралися з бункера. Після негоди сонце пражило з подвій

ною силою. На сосні працьовито вистукував дятел.
— Кажеш, лікаря? А де ти його знайдеш? Та я й не певен, чи це 

щось дасть. Бо коли дістають кулю в живіт, добра не жди.
— Може, й так. А все-таки лікар... Тільки де його тут узяти?
— Коло Побікрів я три машини з солдатами бачив. Мабуть, там 

зараз облава йде. Міліція теж не сидить склавши руки.
— А Молот і не дригнув. Сволота, отаке з хлопцем зробив... Що 

тепер мати скаже?
<— Може б, його додому?
— Але ж як? Химера...
— І справді... Він щось казав?
— Римша?
Маркос кивнув.
— Спочатку тримався, а потім... Дуже йому, мабуть, боліло. 

Ксьондза хотів. Просив, щоб його рятували.
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— Холера... Як на лихо, ще й погода така. Не могло вже лити 
й далі. Ксьондз недалеко живе, коли Римша до вечора витримає, то 
ксьондза йому припровадимо.

— І матір треба. Обов’язково. Бо що вона тоді нам скаже...
— Нема ради. Видно, доля така.
З бункера почувся тихий стогін. Брати поспішили до темної нори.
Коли посутеніло, Рейтан, незважаючи на небезпеку, привів 

ксьондза Патера. Римша лежав непритомний, не міг сповідатися. 
Ксьондз прошепотів молитву, помазав пораненого єлеєм і наладився 
чимшвидше вертати назад. Але Рейтан не пустив. Хай пожде, доки 
Римша прийде до пам’яті. Хотів ксьондза, то й повинен його бачити. 
Добиткам було відомо, що священик знається з Рейтаром, а Молотові 
кілька разів пересилав цигарки й навіть габардин на галіфе. Наляка
ний ксьондз хоч-не-хоч мусив сидіти в смердючому бункері. Він мовчки 
перебирав чотки й чекав. Рейтан міняв пораненому холодні компреси. 
Найстаршого не було: коли Рейтан з ’явився з ксьондзом, Маркос по
дався до Цєшаиця по матір.

...Костьол спорожнів. Паламар давко вже погасив останні свічки. 
Стара жінка уклякла під образами. Щодня уранці й увечері простою
вала вона в костьолі довгі години. їй не спішилося. Не було до кого. 
Хата осиротіла, день у день сама серед глухих стін, ні з ким і словом 
перемовитись.

Від довгого стояння навколішках, ще й на холодній плиті, ноги 
затерпли. Стара насилу підвелась, спираючись на палицю, і ще раз по
прощалася з паламарем. Попрямувала через сонне місто; навіть пси- 
приблуди, які звикли вже до її нічних і надранкових мандрівок, не 
підбріхували. Увійшла до хати, випила кухоль ще за дня принесеної 
теплуватої води, перехрестилася до божника й важко опустилась на 
лаву. Не засвічувала лампи, вдовольняючись місячним сяйвом, що ли
лося в мале віконце. Нараз стенулася. Хтось обережно, але чітко по
стукав у шибу: раз, потім ще раз. Так стукали тільки її сини, коли 
вряди-годи котрийсь із них зважувався крадькома навідатись додому. 
Здебільшого приходив малий — неспокійний, але найспритніший і най
улюбленіший. Вона прочинила вікно, та цього разу впізнала голос 
найстаршого:

— Мамо, вийди городами в поле. Я чекатиму біля верби.
— Добре, синку, добре... Біжу.
Ще почула шелестіння порічок, що росли попід вікном, а потім 

якомога тихше зачинила раму, похапцем витягла з шафки завчасно 
приготовлений шмат пожовклої солонини й кільце сухої ковбаси, тро
хи грудкуватого цукру, загорнула все це в запаску й вийшла надвір. 
Постоявши хвилю в затінку під хатою, роздивилась довкруж, прислу
халась насторожено й рушила через город на зустріч із сином. Цієї 
обачливості вона навчилась давно: сини застерігали, та й вона сама, 
зрештою, знала — так треба, щоб оті, від Еляшевича, не вистежили їх.

До вдови старого Добитка часом заходили міліціонери, інколи ж 
навіть дехто з відділу безпеки. Спочатку говорили про те, про се, а 
наприкінці неодмінно запитували: де сини й чому вона не підкаже їм, 
щоб прийшли повинитися. Зо два рази з ’являлися разом із солдатами 
й робили трус, шукали зброю, шукали її синів. А одного дня сам Еля- 
шевич навідався. Вона поралася в садку, півонії, пам’ятає, тоді квітли. 
Аж раптом біля хати зупинився чорний легковий автомобіль, з нього 
вийшов Еляшевич, відчинив хвіртку й попрямував до неї. Стара випро-
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сталась і обтерла руки об поділ* дивилася й чекала. Адже вона добре 
знала Еляшевича ще з дитинства. Його батько старому Добиткові на
віть кумом був.

Еляшевич привітався ще здалеку:
— День добрий, матінко!
— Який там добрий. Але здрастуй, коли не жартуєш.
— Оце приїхав з вами поговорити.
— Говори, звикла слухати. Тільки про синів не питай — я нічого 

не знаю.
Еляшевич сів на призьбу й неквапом закурив.
— Нічого не знаєте? Можливо. Коли так* то я вам мушу дещо про 

них розповісти, й не дуже втішне.
Жінка неспокійно вп’ялася в нього очима, а він провадив далі:
— До нас дійшло, що ваші сини знову водяться з Рейтаром, а від 

цього добра не жди. До костьолу ви ходите, та й на похоронах, ма
буть, буваєте, отже, не можете не знати, що цей Рейтар виробляє в по
віті. Знаєте, скільки через нього сліз, людської кривди, скільки смер
тей...

— А мого горя ніхто не бачить? Не дури мене, Еляшевич, я для 
цього надто стара. Не знаю, де мої сини й з ким вони там водяться, 
але знаю одне: немає на їхніх руках людської крові, нема! Я їх по- 
божому виховала.

— Може, ще й нема, мені теж не все відомо, але що з цієї спілки 
нічого доброго не вийде, ви й самі знаєте.

— То що ж я маю робити? Чого ти хочеш од мене?
— Хочу, щоб ви їх на розум наставили. Щоб вони до нас прийшли, 

довірились владі.
— А ти їх кинеш у в’язницю або відправиш на шибеницю?
— Не я їм буду суддею; як вирішить суд, так і буде. І все ж, я 

думаю, коли б вони добровільно прийшли повинитися, це пішло б їм 
на користь.

— Не знаю, Еляшевич, де вони... Я нічого не знаю.— Стара поча
ла витирати запаскою сльози.

— Так, важко, матінко. Ну, я піду. Своє я вам сказав, а які з 
цього зробите висновки — ваша справа. Я хотів добра. Зараз, можливо, 
ще є час, але якщо проллється кров, то буде пізно.

Стара жінка мовчала, похнюпивши голову. Еляшевич сів у чорний 
лімузин, хряснув дверцятами й поїхав; з-під коліс машини знялась 
густа курява...

Червнева ніч, як той гість, котрому ніколи: ледве прийшла — а вже 
втікає. Ксьондз Патер прокинувсь, коли до бункера пробилося перше 
світло нового дня. Маркоса й досі не було, і Рейтан уже трохи не
покоївся: чи не потрапив, бува, в засідку. Ранок ніби додав поранено
му сил — Римша опритомнів:

— Пити... Це ти, Лешеку?
Рейтан зрадів:
— Тобі краще? От бачиш. Зараз я дам тобі води, але тільки трі

шечки, щоб не зашкодило.
Він вичавив з мокрої шматинки кілька крапель на спраглі губи 

брата. Той жадібно їх облизував.
— Дай іще, не жалкуй.
— Зашкодить тобі, Едзю.
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— Гірше не буде. Води! Ще трохи.— Римша затих. Ксьондз прису
нувся до нього ближче.— Хто це?

— Ти хотів ксьондза, то він і прийшов. Це ксьондз Патер, упі
знаєш?

Римша кліпнув очима на знак, що впізнає, а по хвилі знову почав 
просити:

— Води! Дайте мені води, не жалійте.
— Не можна тобі, зашкодить.
— І так помру. Мені вже ніщо не зашкодить і не допоможе. Бо ж 

навіщо сюди ксьондза привели? Води! Хоч краплинку!
Знічений Рейтан приклав йому пляшку з водою до губів. Кілька 

разів ковтнувши, Римша ніби заспокоївся. Спитав:
— А де Маркос?
— По маму пішов. Ось-ось прийдуть.
Римша заплющив очі й одвернув голову до стіни:
— Тільки плакатиме... Краще хай би не йшла. Ксьондз теж непо- 

трібен. Навіщо мені ксьондз?
— Вчора ти хотів, то я подумав...
— Признайся богові, сину, в чому согрішив у цій земній юдолі. 

Це принесе тобі полегшення. І коли навіть предстанеш перед Всевиш
нім, то почуватимеш себе певніше, позбувшись цього земного тягаря. 
Признайся, сину, в гріхах, і я владою священика відпущу їх тобі, якщо 
ти покаєшся.

— Гріхи, гріхиі Адже ви добре знаєте, які мої гріхи! Стріляв у 
людей... наказували, то й стріляв... у мене теж стріляли... Боже! Ска
жіть, панотче, чи я справді помру? Я не хочу вмирати! Не дайте мені 
померти! Ні, ні, ні!

Слабою рукою поранений намагався схопити ксьондза за сутану, 
аж поки знесилів і затих. У вільготному мороці бункера вчувалось на
ближення смерті. Ксьондз гугнявив молитви й осіняв умираючого хре
стом.

— Ego te absolve, in nomine Patris...
Римша мовчав. З-під його примружених повік котилися сльози. За 

кілька хвилин він спитав:
— Уже, мабуть, ранок?
— Так. День заходить,— відповів брат.
— А дощу немає?
— Ні.
— Винеси мене звідси. Тут темно, як у могилі. Я боюсь. Винеси 

мене, Рейтан, винеси надвір.
— Тобі болітиме.
— Я не хочу помирати в цій норі.
Рейтан із ксьондзом переклали пораненого на якусь попону й ви- 

тягли його надвір, умостивши на пагорку під берізкою. Широко роз
плющеними очима Римша вдивлявсь у крону дерева, де ранковий віте
рець бавився з листям.

Ксьондз трохи відвів Рейтана:
— То я піду. Скоро люди на поля вийдуть, іще побачить хто. Йому 

вже нічого не допоможе.
— Ви гадаєте, він помре?
— Жоден лікар не зміг би йому допомогти. Хай господь його не 

полишить!
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-л Ну, то і йдіть собі, однаково з вас ніякої користі! — спалахнув 
Рейтан. — Тільки якщо Рейтарові про нас хоч слово писнете — вб’ємо й 
дім спалимо. Тепер нам усе одно, якщо малий помре...

— Що ти, сину! Не богохульствуй. Яке мені діло до вас, до Рей
тара. Душі ваші мене хвилюють, а не тіла.— Сказавши це, ксьондз Па
тер поспішив додому.

Рейтан здалеку дивився на Римшу, який лежав під деревцем. Брата 
важко було впізнати, настільки він змінився за цю ніч. Лежав і тихо 
вдивлявсь у чисту зелень умитого вчорашньою зливою тріпотливого бе
резового листя: обличчя змарніло й уже набрало жовто-синіх барв, 
очі позападали, губи порепані й покусані від болю, живіт здутий. Ви
простані вздовж тіла руки обережно торкались опалої глиці. Рейтан 
підійшов і вклякнув біля вмираючого. Римша був притомний і стиха 
проказав:

— Листя ворушиться... Поглянь, мов живе.— Рейтан подивився 
вгору. Тремтлива зелень мигтіла крізь сльози.— А пам’ятаєш, Лешеку, 
як ми над Нурцем на березі сорочині гнізда дерли?

— Пам’ятаю, Едзю, авжеж пам’ятаю.
— Та берізка була вища за цю. І гілка тоді зламалася...
— Не говори стільки. Мама невдовзі прийде.
— Лесю, а ти... на мене... не сердишся?
— Що ти, Едзю! За що?
— Бо це все... через мене: й ліс, і та стрілянина з Молотом... Пе

репроси за мене Маркоса, маму...
— Вони зараз будуть тут, ось-ось з ’являться.
Римша замовк. Тим часом сонячне проміння золотими нитками про

ткало ніжну зелень і теплими обережними дотиками пестило його об
личчя. Він мовби всміхнувся:

— Сонце... Коли дивишся втору, то ніби... дерева на тебе валять
ся. Увесь ліс... вирує... і сонце ніби на мене... пада...

Останнє слово він вимовив ледь чутно. Рейтан нахилився до нього. 
Римша не дихав.

Пойнятий жахом, Рейтан безпорадно роззирнувся. І раптом поба
чив матір, що поспішала до них. Стара жінка бігла босоніж, простово
лоса, хустка збилася їй на плечі, вона була вдягнена так, як звикла 
поратися вранці по господарству. Бігла, припадаючи на одну ногу, 
спотикаючись у кущах і вересі, бігла мовчки, без єдиного звуку, з ви
разом безмежного розпачу на змученому обличчі. І лише коли при
пала до синового тіла, зайшлася невтримним жалібним плачем. 5

5

Після операції в Рудзькому лісі минуло вже кілька днів; група 
підпоручника Боровця й досі лишалась на квартирах у Ляску. Сол
дати відсипалися, писали листи, тужили за дівчатами й чекали звісток 
з дому.

З-під Острова Вєлькопольського, що в Познанському воєводстві, 
повернулись солдати, очолювані капралом Канюком, які брали участь 
у похороні рядового Юзвицького. Хлопець був із тамтешнього села. 
Мав ще не старих батьків, молодших брата й сестру.
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Закопали, поставили хреста, поголосили...
А життя йшло далі. З батальйону прислали поповнення. Ліжко 

Юзвицького зайняв провідник службового собаки єфрейтор Фельчак.
...Підпоручника Борошя гнітила загибель Юзвицького. Подумки 

він увесь час повертався до недавніх подій під Чаплім Блотом. Може, 
якби вони не були тоді такі потомлені, в Юзвицького була б швидша 
реакція? А коли б мали пса, то своєчасно викрили б бандитів. На 
жаль, собаку їм виділили тільки тепер, уже після смерті Юзвицького. 
Сірий, майже попелястий пес, німецька вівчарка, називався Прудкий 
і невідступно тримавсь коло лівої ноги єфрейтора Фельчака. Цей непо
казний худорлявий хлопець мав репутацію доброго солдата і вправ
ного, витривалого шукача. Невдовзі випала нагода перевірити все 
на ділі.

В околицях панувало відносне затишшя. Бандити не виказували 
жодних ознак життя. Окремі групи КВБ патрулювали місцевість, і ко
ли надходили сигнали від власної розвідки, а головним чином од мілі
ції й органів безпеки, влаштовували засідки, прочісували підозрілі 
місця. Хоч поки що безрезультатно. Особливо ретельно патрулювали 
Буг, оскільки рештки банди Молота могли перейти через річку на 
територію Варшавського воєводства, де в них іще з давніх часів зали
шалося чимало агентів і потаємних сховищ.

Боровець одержав наказ пильнувати ділянку берега між Дроги- 
чином і висілком Гране. Після операції під Чаплім Блотом минув уже 
тиждень, і, на думку Боровця, банда давно поховалася по своїх «ма
линах» і криївках. Проте наказ є наказ. Підпоручник вирішив і собі 
піти в патрульний обхід з відділенням капрала Канюка: може, не так 
обсідатимуть думки про загибель Юзвицького, та й буде нагода пере
вірити, які переваги дає використання пса в ділі. Діставши згоду ко
мандира батальйону, вирушили наміченим маршрутом. За день треба 
було об’їхати всю ділянку, машину відправити назад, а самим лишитись 
у нічній засідці. Дорогою через Цєшанець підпоручник заглянув до 
місцевої міліції — чи немає яких новин.

Було страшенно парко. Роздягшись до сорочки й раз у раз обти
раючи з лоба піт, сержант Ставинський нудився над друкарською ма
шинкою, вперто вистукуючи одним пальцем черговий рапорт. Потіше
ний приїздом Боровця, бо це був чудовий привід спекатись хоч нена
довго тієї мороки, начальник відділення дістав з цебра дві пляшки 
пива й подав одну підпоручникові. Боровець з насолодою попивав охо
лоджений, хмільний напій:

— Що чувати, сержанте?
— Тихо скрізь. Аж не віриться.
— А що люди гомонять?
— Люди? — сержант зітхнув.— Чого тільки не плетуть люди. Від 

різних чуток і здогадів аж гуде. Подейкують, наприклад, що Рейтара 
теж убито. Або навпаки, ніби загинуло тридцять наших солдатів, а 
Рейтар збирається мститись, або що вбитий, якого показували в Ляску, 
то зовсім не Молот, а хтось інший.— Ставинський відпив з пляшки.— 
А до того ж усі бояться. Люди тут дуже залякані, товаришу підпоруч
ник, іще з давніх часів, через те й допомагають бандам.

— Невже тільки через те? В бандах переважає шляхта, по висіл: 
ках теж, от і допомагають один одному. Класова солідарність. Чого їм 
народної влади триматися,— кинув Боровець.

$7ЗБІГНЄВ ДОМІНО. Блукаючі вогні



Ставинський одягнув гімнастерку, ніби йому стало холодно від тих 
слів:

— Все це не так просто, товаришу підпоручник. Я, скажімо, теж 
начебто шляхтич. Міг би, коли на те пішло, й родовий герб десь роз
копати. Але справа не в тім. Еляшевичі теж належать до шляхти: та
тарської, вітовтової, тобто старої гербової шляхти. В Еляшках самі 
Еляшевичі, в Ставищі — Ставинські, в Короб’ях — Короб’яки. Ні, з цьо
го ще нічого не випливає.

— Та я ж не про вас! Хоча, щиро кажучи, не доберу, де кінча
ються шляхтичі й починаються селяни. Люди як люди. Тут біднота й 
там біднота, але цей — шляхтич, а той — селянин...

Ставинський розсміявся:
— Так воно і є. Зовні жодної різниці, часто селянин навіть замож

ніший, але той шляхтич— і все тут! Традиція, товаришу підпоручник, 
традиція!

— Люди добрі, то ж дайте собі врешті з цим спокій. Адже тепер 
середина двадцятого сторіччя! В школі про шляхту на уроках історії 
вчать, але мені ніколи й на думку не спадало, що я на власні очі по
бачу живого шляхтича, до того ж — начальника відділу держбезпеки 
чи міліції. А де, ясновельможний пане шляхтич, ваша карабеля? 1

— Знайшлася б, знайшлася б. І хоч це й двадцяте сторіччя, това
ришу підпоручник, а традиція живе, й нічого тут не зробиш... Якась 
частка істини в тому є, що шляхетські традиції сприяють розбратові 
й реакції. От, скажімо, Рейтар. Шляхтич, отож його тут вважають 
своїм і охочіше переховують, годують, допомагають.

— Рейтар шляхтич?
— Так, з Валькової Гурки походить. Недалеко звідсіля. Його по

кійний батько був перед війною війтом: хазяїн на всю околицю, до 
графа Потоцького на обіди їздив.

— А в нього родичі є?
— Далеких багато, а з близьких тільки мати та молодша сестра.
— Вони і тепер живуть у Вальковій Гурці?
— Так.
— То хіба не можна його вистежити? Що ж він — ніколи до них 

не навідується?
Ставинський допив пиво й знизав плечем:
— Не наша парафія. Міліція там тільки при обшуках буває, а цим, 

як правило, займається держбезпека... Мабуть же, не змогла, коли досі 
.не схопила. То хитра бестія, цей Рейтар.

— А де тепер малі Годзялки?
— У родичів живуть. Господарство залишилося напризволяще.
— Так. Сиротам завжди важко... Ну що ж, товаришу сержант, 

дякую за пиво. Маю рушати.
— Нема за що. Але й пече сьогодні, не заздрю я вашій прогу

лянці.
Ставинський визирнув у вікно. В затінку акацій солдати курили, 

розмовляючи з двома міліціонерами. Прудкий жадібно хлебтав вине
сену йому воду, потім сів і висолопив довгого рожевого язика.

1 Карабеля — старовинна крива шабля, одна з ознак приналежності до шляхет
ського стану.
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— Собаку добули?
— Оце якраз хочу випробувати.
— Гарний пес. Шкода, що тоді в Рудзькому лісі його з нами не 

було... Куди їдете, коли не таємгиця?
— Від Дрогичина почнемо, над Бугом походимо, пошукаємо.
— Якщо випаде вам по дорозі, заїдьте до Следзянця — побала

кайте з Полецьким. Ну, знайдіть привід, води напитись або що. Це 
мій швагер. Після полудня майже завжди вдома. Він листоноша, 
скрізь буває, то й міг щось побачити чи почути. Пошліться на мене.

— Шляхтич? — з усмішкою запитав Боровець.
— Ні. Селянин з діда-прадіда.
— Як же це ви, товаришу шляхтич, із селянкою одружилися? 

Це ж мезальянс!
— Тим-то й ба, що ні! Кров шляхтича завжди візьме гору. Звичай 

дозволяє шляхтичеві побратися з селянкою, але боронь боже, щоб нав
паки!

— Еге, тут, я бачу, й чорт нічого не второпає. У всякому разі, ме
ні, селянинові з діда-прадіда, треба бути обачливим, щоб у якусь шлях
тянку не закохатись і не дістати гарбуза.

— Стережіться! — розсміявся сержант.
— Ну, бувайте, і ще раз дякую.
Подалися дорогою на Яідолти, потім звернули праворуч на Остро- 

жани й через Сеневиці вкотили на сонні, безлюдні в цей спекотний 
час вулички Дрогичина. Під’їхали до міліції, але ні її начальник, ні 
гмінний референт органів безпеки не змогли сказати Боровцеві нічого 
певного. Мовляв, вештаються тут різні по околиці, в самому Дрогичині 
також було кілька чужих, але то туристи. Адже зараз пора літніх 
відпусток, а в інших районах Польщі давно забули про банди. Чи не 
переправлявся хто через Буг? Міст і пороми охороняються цілодобово. 
Хіба що довбанками чи вбрід. Буг місцями тільки по шию, можна й 
перебрести, понад усім берегом варту не виставиш. Колишні підвладні 
Молота, особливо Світанок, може, й спробують перейти Буг: за річкою 
в них чимало криївок, і з тамтешніми бандами Глухаря, Ластівки та 
Акули вони підтримують тісні зв’язки. Чи переходять звідти на цей 
бік? Ні, як правило, ні. Адже по цей бік район Рейтара, а вони його 
бояться більше, ніж нас. У його загоні жорстока дисципліна, інколи за 
непокору— куля в лоб. Тож оті з-за Бугу воліють сюди не потикатися. 
Лише взимку, коли замерзає Буг і хурделить,— налітають вряди-годи, 
як та вовча зграя. А в самому Дрогичині? Тепер спокійно, але й тут 
по-всякому бувало: до речі, кілька тутешніх і досі переховуються 
в лісах.

— А містечко гарне!
— Ви вперше в наших краях?
— Досі не траплялось нагоди.
— То ходімте, я вам його покажу.
— Нема коли займатись туризмом.
— За півгодини встигнемо піднятись до замку й подивитися звід

ти на Буг. Дивовижна панорама!
— На Буг? А котра зараз година? П’ятнадцята? Ну що ж, начеб

то й справді маю час. Це далеко?
— Та ні.
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Референт, симпатичний невисокий чорнявий хлопець, узявся супро
водити Боровця. Віддавши відповідні розпорядження Канюку, підпо- 
ручник разом з референтом попрямував до Бугу. Дорогою вони зайшли 
до приватного шинку, розташованого неподалік від кафедрального со
бору. Шинкар улесливо вклонився гостям у пояс і подав два кух
лі. Боровець, якого вже мучила спрага, здмухнув піну й випив усе вод- 
нодух. Зала була майже порожня, тільки за двома столиками сиділи 
кілька чоловіків і, незважаючи на спеку, пили горілку. Мабуть, тутеш
ні, бо референт навіть не глянув у їхній бік. Зате дехто з тих пияків 
придивлявся до новоприбулих, і ці погляди навіть за великого бажання 
годі було назвати зичливими.

Невдовзі вони знову опинилися на спекоті. Підпоручник зняв пі
лотку. Вузькою, ледь помітною стежкою, що круто бралась на пагорб, 
обоє почали видиратись нагору.

— Ну і вклепався,— нарікав Боровець,— коли б знаття, що на ме
не тут чекатимуть такі випробування, нізащо б не пішов.

— Не плач, не плач. Іще кілька кроків — і побачиш красу, якої 
зроду не бачив.

— Може, й так, але я вже ледве дихаю.
Останні метри подолали мало не навкарачках. Боровець обтрусив 

коліна, випростався... і занімів. Вони стояли на крутому березі Бугу, 
що темно-зеленою стрічкою вився далеко внизу. Розлогою рівниною 
південного берега погляд линув ген-ген удалечінь, до поцяткованих ко
пицями сіна лук і житніх ланів, невеличких сіл і перелісків. Зарості 
верболозу широким півколом позначали шлях тихоплинної річки й та
нули на обрії.

— Ну як?
— Неаполь!
— Дивись, дивись, тільки не вмирай від захвату, а краще приїз

ди ще.
— Неодмінно.
Обидва розсміялися. Страшенно симпатичний хлопець був цей ре

ферент. Боровець почувався з ним, як з давнім приятелем. Посідали, він 
розстебнув портупею й зняв ремінь і кобуру. Референт аж тепер ски
нув піджак і також зняв перекинутий на ремінці через плече пістолет 
у спеціальній кобурі. Нагорі повівав лагідний вітерець, спека докучала 
менше.

— А знаєш, старий, у мене таке відчуття, ніби я на шкільній екс
курсії.

— Так, то була чудова пора... Ти з яких країв?
— Із Жешувщини.
— Не близько. Гарно там у вас?
— Гірок більше. Бескиди.
— А як там тепер, спокійно?
— Загалом спокійно. Ніяк не збагну, що тут у вас за чортівня. 

Чому все це так довго тягнеться?
— Побудеш іще трохи — більше зрозумієш.
— А ти звідкіля?
— Тутешній, з Ляска.
— Служба важка?
— По-різному.
— Випадало тобі стріляти в них?
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— Частіше їм у мене. їду якось лісом, а тут як стьобне з автома* 
та. Понівечив мені велосипед, стерво... А вдруге — під час операції. 
Натрапив я на пораненого, він по мені чергою. Не стану ж я добивати 
гада, хоч руки аж тремтіли.

— То від страху.
— Де там, од люті!
— Він, кажу, від страху по тобі стріляв. Кілька днів тому я отак 

солдата втратив... Ішов хлопець у цепу й мало не наступив на такого. 
Насмерть хлопчину...

Вони помовчали якусь хвилину, підставляючи обличчя сонцю. Бо- 
ровцеві щось пригадалось:

— Послухай-но, Следзянець — велике село?
— Не дуже. А що хіба?
— Може, ти там знаєш Полецького?
— Листоношу, швагра начальника відділення з Цєшанця? Знаю. 

Правильний чоловік.
— Ставинський радив, щоб я зв’язався з. ним. Де він мешкає?
— Дуже просто знайти. Як їхатимеш з Дрогичииа — ліворуч пер

ша хата під червоною черепицею.
— Може, він щось знає?
— Навряд. А зрештою... Слухай, старий, як тебе звуть?
— Анджей Боровець.
— А мене Тадек Влодарський. Балакаємо, балакаємо, а й досі 

один одному не відрекомендувалися. Слухай, Анджею, я от міркую, 
як тобі допомогти. У тебе собака, це непогано. Постривай... Тобі на 
Следзянець, а потім аж до Браного?

— Саме цей маршрут.
— Давай домовимося так. Поїдь, оглянь усе, а потім вертайся зно

ву до нас. Я до того часу спробую дещо з’ясувати. Ввечері маю стрі
тись із одним — якраз повертається з глибинки.

— На котру домовляємось?
— Дні тепер довгі, ну, скажімо, на двадцяту. Згода?
— Згода. А зараз котра? Ого! Друже, я мушу втікати.
— Тікаймо, хоч і шкода. Полежали б, присмагли. Бо вигляд у те

бе, як у мірошникового сина.
— А в тебе, як у пекарчука.
Кпинячи один з одного, вони привели себе в порядок і почали спу

скатися вниз, тільки вже не кручею, навпростець, а кружною, трохи 
ширшою й не такою стрімкою стежкою. І майже біля підніжжя зустрі
ли двох дівчат, що підіймалися вгору. Ніби сестри-близнючки, вони 
обидві були в однакових блакитних сукнях. Напевно, йшли загоря
ти, бо одна з них, білява й вища, тримала під пахвою картату ковдру. 
Боровець торкнув Влодарського, який ішов попереду:

— Мов сарни, га?
— Можемо пополювати.
Боровець не встиг відповісти, бо дівчата вже підійшли. Щоб роз

минутися на вузькій стежці, хтось мав одступити вбік. Першими це 
зробили дівчата. Влодарський одразу ж відреагував:

— Ми протестуємо! Прошу дуже, дорогі дівчата, дорога вільна!
Дівчата розсміялись. Усмішки в обох були приємні, проте Боров-

цеві припала до вподоби худорлява блондинка з ковдрою.
— Дякуємо. t
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Це озвалась вона. Голос був м’який і мелодійний. її чорнява по
друга пішла вперед, вона рушила слідом, але ковдра зачепилася за 
кущ глоду й вислизнула в неї з-під пахви.

— Маленька аварія,— оголосив Тадеуш і хотів допомогти, та 
Анджей його випередив. Дівчина підтримувала ковдру за один край, 
а він став навшпиньки й намагався відчепити другий. Нарешті відче
пив— і тільки тоді звів погляд на дівчину. Смаглява шия, вперте під
боріддя, рожеві, нефарбовані вуста, а очі... неймовірно великі, блакитні 
очі. Усе це тривало мить, бо обоє відразу ж одвели погляди. Стрілися 
очима ще раз, коли, складаючи ковдру, торкнулись одне одного паль
цями.

— Дякую, товаришу підпоручник.
— Пусте...
Оминувши чорняву подругу, котра на кілька кроків вище розмов

ляла з Влодарським, білявка почала швидко спинатися вгору. Не ози
ралась.

— Басю, зачекай, куди ти біжиш? — гукнула вслід їй подруга.
Та спинилася й, обернувшись, глянула назад, приклавши долоню 

дашком до очей. Підпоручник не був певен, чи подивилася й на нього, 
бо була вже досить далеко.

Чорнява наздогнала її, вони перешепнулись і, вибухнувши голос
ним сміхом, рушили стежкою й зникли за поворотом. Підпоручник зняв 
пілотку й розстебнув комірець.

— Ну, що скажеш? — Влодарський поплескав його по плечі. Бо- 
ровець мовчки пішов далі, а Тадеуш розповідав: — Нетутешні. Ота чор
нява кицька каже, нібито приїхали з Ляска до родичів на суботу й 
неділю. Доведеться перевірити, бо хто його знає, що вони за одні... 
Але ж і гарна чорнобрива...

Боровець не відповідав. Він усе ще дивився в голубі очі дівчини, 
чув її голос і сміх. Бася... І сам собі дивувався, чому так розхвилювало 
його це дівча, яке бачив лише кілька хвилин...

Розпрощавшись з Влодарським, він вирушив визначеним марш
рутом і в Следзянці дуже просто розшукав листоношу. Вони вдали, 
ніби треба долити радіатор водою, й, поки шофер доливав, Боровець 
переговорив з Полецьким. Ні. той нічого особливого в околиці не помі
чав. Хіба що... Коли проїздив сьогодні вранці путівцем повз хутір під 
Острожанами, йому здалося, йіби в переліску майнули постаті якихось 
військових. Полецький не міг сказати, скільки їх там було; він вза
галі не був певен, чи все це йому не привиділось. «Всі зараз такі напо
лохані!.. Як туди дістатись? Виїхати на шосе за Дрогичином й одра
зу ж за хрестом звернути ліворуч, а там побачите й отой гайок: зовсім 
невеличкий, берези, вільшняк і глід». Боровець довше не гаявся. Го
лосно подякувавши за відро, він подав сигнал до від’їзду. Надвечір, як 
і було домовлено, повернувся до Дрогичина. Влодарського не застав, 
довелося зачекати. Нарешті він з ’явився на велосипеді, кинув його під 
стіною й відкликав Боровця убік. Полецький мав рацію: інші теж ба
чили поблизу Острожан якихось людей у військовій формі. І ще одна 
цікава деталь: чоловік з Острожан, якого давно підозрювали в зв’яз
ках з бандою, взяв уранці в поле стільки харчів, неначе збирався там 
зимувати, а тим часом обідати повернувся додому. Це вже було неаби- 
що. Вирішили розшукати той гайок, що про нього казав Полецький. 
Вже посутеніло, коли дісталися до потрібного місця. Скраю відразу ж
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помітили витолочену траву й знайшли кілька недокурків. Пущений 
Фельчаком на довгому повідку Прудкий узяв слід і рвонув уперед. 
Вів швидко і впевнено, петляючи по межах і луках, у перелісках і ча
гарниках. Люди бігли за ним із зброєю напоготові, аж доки біля струм
ка пес таки загубив слід. Він покрутився коло старої верби, кілька ра
зів підбігав до самої води, скавучав від збудження й собачої завзя
тості, але подальшого сліду взяти не міг. Єфрейтор Фельчак виправдо
вував собаку: і

— Вони або переправилися на той бік, або ж побрели водою.
— То чого ж ми товчемось, гайда на той берег.
Фельчак перший поліз у воду, собака поплив за ним, тоді забрели 

капрал Канюк і ще двоє солдатів. Боровець і Влодарський з рештою 
відділення залишилися по цей бік. За струмком повторилася та сама 
історія. Пес шаленів, заповзято шастав уздовж струмка й не знаходив 
сліду. Обстеживши берег в обидва боки метрів на двісті, солдати по
вернули назад.

— Не інакше, як брели водою,— зробив висновок Фельчак.
Виливаючи воду з чобіт, капрал Канюк докинув:
— Дно не мулисте, тверде, вода ледве до пояса. Могли брести, 

тільки дідько їх знає, в який бік. Наче виходить на те, що йшли до 
Бугу. Інакше нащо б їм було заплутувати сліди і знову вертати до 
лісу?

Боровець трохи розгубився. Цього потічка на його карті не було, а 
після багатокілометрової біганини й петляння з собакою він погано 
орієнтувався, тому спитав у Влодарського:

— Може, ти знаєш, де це ми зав’язли?
— Десь між Арбасами й Следзянцем...
— Знову цей Следзянець? А хай би йому! Крутимося, як той 

Швейк дорогою до Будейовиць. От що, пройдемо до гирла струмка, 
а там побачимо. Ми залишимося з цього боку, а ви, Канюк, з п’ятьма 
солдатами й собакою катайте на той берег. Все одно ви вже мокрі, як 
хлющ.

— Слухаюсь, громадянине підпоручник. Фельчак, Валюк, Липин- 
ський, Долиняк і Зимецький — за мною!

— Чекайте! Умовний сигнал: три короткі спалахи ліхтаря, щоб 
одне одного не перестріляти. І пильнуйте там, бо береги поросли ло
зою, ще натрапите на когось у тій гущавині. Не курити, просуватись 
тихо, а взагалі — самі знаєте.

— Так точно, громадянине підпоручник, не вперше.
— Ну, то вперед!
Захлюпотіла темна вода, й невдовзі група капрала Канюка пере

брела на протилежний берег. Рушили одночасно, щільним цепом про
чісуючи прибережні зарості верболозу. Трохи повиднішало, бо зійшов 
молодик, і в його зеленкуватому світлі видно було на кілька метрів. 
Випала роса, яка віщувала на завтра погідну днину, але утруднювала 
собаці пошуки сліду. Інколи з того берега чулися зрадливі звуки: то 
трісне під ногою сухе гілля, то хтось заплутається в ожині. Собака, 
мабуть, добре йшов, бо за кілька хвилин групу Канюка вже не було 
чути. Боровець приспішив ходу. Ліворуч із пістолетом у руці просу
вався Влодарський. З правого боку блимали вогні села, порипував жу
равель криниці, мукали корови й коли-не-коли побріхували пси. Вло
дарський, наблизившись до Боровця, тихо промовив:
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— Знаєш де ми? Тепер я вже пізнаю. Праворуч Арбаси, а зліва 
лишився Следзянець. Поблизу Буг.

— Група Канюка вже хтозна-де попереду!
— А сигналу не дають...
Боровець побіг. Влодарський із солдатами поспішав за ним. Вер- 

болоз густішав, зарості тяглися вже не смугою вздовж води, а просте
ршійся справжніми хащами, ширшим став і потік, що ніби розсував 
береги. З ’явилися мілкі піщані заводі, якісь баюри, підмокла болотяна 
трава. Бігти ставало чимдалі важче. Десь попереду, над Бугом, розляг
лись постріли. Спершу одна довга автоматна черга, потім ще і ще. 
Отже, розпочався бій. Біжучи, Боровець зважував подумки два рішен
ня: негайно перебиратися на другий бік, чи порівнятися спочатку з гру
пою Канюка на цьому боці, а вже потім діяти, як підкажуть обставини. 
Вибрав останнє. Раптом на протилежному березі блимнув ліхтар. Бо
ровець теж блйхмнув у відповідь, і через воду хтось погукав:

— Громадянине підпоручник! — То був Зимецький.
— Що там таке?
— Засідка. Капрал Канюк просив, щоб ви зайшли їм у фланг із 

свого боку. Бо вони, певно, хочуть переправитись через Буг.
— Поранені є?
— Не знаю.
— Ну, то біжи туди, а ми подамося цим берегом. Багато їх?
— У темряві не розбереш. Але стрілянина така...
Цього Зимецький міг і не говорити: бій на тому боці не втихав.
— Буг тут широкий? — звернувся Боровець до Влодарського
— З півсотні метрів,— відповів той.
— Мабуть, таки форсуватимуть...
— Авжеж. Для того сюди й прийшли.
— Тож чи не краще прихопити їх біля самої води?
— І перекрити їм шлях до втечі!
— Хлопці,, вам ясно, що кожен має робити?
— Ясно! — озвався за всіх малий Копець.
— Відкриваєте вогонь тільки за моїм наказом. І взагалі, кожен 

повинен мати голову на в’язах, щоб вийти з цього живим, та й своїх 
не покалічити.

Рушили бігцем. Стрілянина то віддалялась, то знов наближалася. 
Схоже було, що учасники сутички міняли позиції. Аж от попереду за
сріблилася широка стрічка Бугу, за котрою жевріло віконцями хатин 
якесь село. Група дісталась нарешті гирла потоку. Тепер бій точився 
вже поруч. Боровець кусав губи з безсилої люті. Як же допомогти 
своїм? Він уже був рушив до води, коли з верболозу по той бік потоку 
тихо вислизнув спочатку один човен, за ним другий, і в кожному, як 
це легко було розрізнити у водному дзеркалі,— по кілька похилених 
постатей. Фредецький, що заліг з кулеметом обіч підпоручника, обе
режно перевів затвор. Тим часом стрілянина на березі не дуже слаб
шала. Недалеко глухо тахкав бандитський кулемет. Ну звісно ж, так 
воно і є! Частина бандитів затримує солдатів, а решта намагається 
чкурнути через Буг. їхні надміру перевантажені хиткі довбанки вже 
вийшли на середину гирла. Місяць світив ясно, а може, й напруження 
тих хвилин загострило зір, і Боровець добре розрізняв окремі постаті 
в чорних беретах. Банда. Сумніву не було. Боровця та його солдатів 
відділяло від човнів якихось два десятки метрів. Усі п’ять ство
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лів — з ручним кулеметом Фредецького й пістолетом Влодарського —* 
повільно посувалися, націлені на човни. Всі чекали наказу. Але підпо- 
ручник мовчав. Не витримавши, Влодарський торгнув Боровця за пле
че. Тієї ж миті розлігся зривистий від нервового напруження, але гуч
ний і владний голос підпоручника:

— Стій! Ми Військо польське! Кинути зброю! Плисти до берега?
Тиша тривала секунди. Один з бандитів з несподіванки хитнувсь

і впав у воду. З ближчого човна сипонула автоматна черга, скошуючи 
лозини й здіймаючи над головами солдатів Боровця фонтанчики піску. 
Малий Копець тихо зойкнув.

— Вогонь! — крикнув підпоручник. З другого берега, від Канюка, 
блимнув ліхтарик. Боровець відповів на умовний сигнал. Тричі рво
нули гранати. Лісовики стрибали з довбанок, борсаючись по пахви у 
воді. Дехто намагався стріляти, кілька повернуло назад, але порятун
ку не було й там, бо Канюк та його солдати знову заганяли їх у воду. 
Коли бандити перестали огризатися, Боровець зеленою ракетою дав 
сигнал припинити вогонь. Один човен пішов під воду, другий, перевер
нутий догори дном, лінива течія поволі зносила на стрижень Бугу. 
Чулися тихі прокльони й благання:

— Не стріляйте! Здаємось!
— Кидайте зброю! Виходьте сюди. Тільки без вибриків, бо нака

жу поновити вогонь.
Бандити кидали зброю в воду, брали під руки поранених
— Канюк! Чуєш мене?
— Чую, громадянине підпоручник!
— Як там у вас?
— Нормально, громадянине підпоручник. Усі живі.
— Добре.
На берег вийшли десятеро бандитів, четверо з них були важко 

поранені. Притягли шість трупів. Бракувало ще п’ятьох, з-поміж них 
ватажка — Світанка. Загинули чи втекли — з цим важко було розібра
тись у нічній пітьмі, в хащах очерету й верболозу. В групі Боровця 
поранений був лише Копець. Підпоручник зв’язався по радіо з коман
диром батальйону, той наказав чекати на санітарну машину й ще одну, 
яка мала забрати захоплених бандитів.

Солдати запалили багаття, поперев’язували всіх поранених. Роз
ставили варту. Боровець і Влодарський стояли віддалік, на березі 
Бугу. Влодарський витяг цигарки й почастував Боровця. Той запалив, 
присів навпочіпки й занурив руку в воду. Влодарський зім’яв цигарку 
й присів поруч:

— Анджею!
— Ну?
— Не ображайся, ми мало знаємо один одного... Коли ті човни 

пропливали перед нашим носом, а ти не віддавав наказу стріляти, я 
подумав... що ти з переляку заціпенів.

— Правда?
— Я так подумав.
— А тепер?
— Гадаю, ти мав рацію. Ми їх і так потовкли. Але ж і ризик був 

у тому вичікуванні...
— Була мить, коли я сам мало не натиснув на курок без попере

дження— як це роблять вони. Слухай... ми, мабуть, і справді чимось
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од них відрізняємось. Я хотів дати їм шанс, право вибору... Сьогодні 
вперше в житті наказав стріляти й сам стріляв у людей.

Боровець приклав до скронь мокрі долоні. Влодарський мовчки 
поплескав його по плечі. На протилежному березі Бугу знову засві
чувалися згаслі під час стрілянини вогники. Почувся гуркіт автома
шин, і незабаром по поверхні води ковзнуло світло автомобільних 
фар...

Наступного дня, повернувшись до Ляска, Боровець відвідав у гос
піталі Копця. Хлопець лежав у бинтах, як та лялька, але його весела 
лагідна вдача не дозволяла йому скаржитись. Незважаючи на біль у 
простреленому плечі, Копець привітав свого командира усмішкою, сам 
з себе кепкуючи:

— Якби я не підняв надто високо плече, воно й обійшлося б. Але 
незручно було лежати, дай, думаю, трохи повернусь, а воно як лус
не — ніби копнули носаком.

— Твоє щастя, що голову не повернув...
Боровець посидів, погомонів, залишив хлопцеві добуту плитку 

шоколаду й саме налаштувався йти, коли на порозі з ’явилася сестра- 
жалібииця. Боровець підхопився й застиг, не в змозі видушити з себе 
й слова. За два кроки перед ним сестра зупинилася, підвела на нього 
очі — і скляночки з ліками на таці, що була у неї в руках, озвались 
ледь чутним дзенькотом. Обоє дивились так, неначе побачили привид. 
Мовчки спостерігав цю несподівану сцену й Копець. Він перший опа
м’ятався й на правах господаря вирішив їх познайомити:

— Це, сестро, мій командир, громадянин підпоручник Боровець. 
Але ж і налякали ви його!

Дівчина і офіцер всміхнулися майже одночасно. Підпоручник лег
ко вклонився. Барбара, а це була саме вона, зашарілась і з докором 
у голосі спитала пораненого:

— Невже я така страшна?
Поставила ліки біля ліжка й заходилась поправляти пораненому 

постіль. Боровець і далі стояв, ніби заворожений. Удруге вже диву
вався, який незвичайний вплив мала на нього ця дівчина. їй був до ли
ця й халат, і так само білий, кокетливо заколотий на пишному руся
вому волоссі чепчик. її несподівана поява в цій палаті приголомшила 
його, і він розгублено пробелькотів:

— Тож ви той... ну... тримайтеся, Копець.
— Дякую за гостинець і відвідини, громадянине підпоручник. Пе

редайте хлопцям привіт.
Боровець притьмом вискочив з палати, ніби хтось за ним гнався. 

Серце калатало. Аж на сходах збагнув, що замість власної пілотки, 
мне в руках паперову торбинку, в якій приносив Копцеві шоколад. Ад
же без головного убору не покажешся в казармі, сказав він сам собі, 
й пішов назад. Сестра стояла в коридорі й здалеку всміхалася до 
нього:

— Ось і ви! А я вже сушила собі голову, як передати вам пілот
ку. Прошу.

— Дуже дякую.
— Нема за що.
Вони стояли в довгому, порожньому коридорі й знову мовчали. 

Непокірливий кучер вибився в неї з-під чепчика, вона заправила його.
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— То я вже піду...— мовила якось невпевнено.
Боровець наче щойно прокинувся від сну.
— Так, звичайно... Але я не назвав себе. Анджей Боровець.
— Барбара Клодковська.
— Я знаю, що вас звуть Барбарою.
— Звідки?
— Запам’ятав... У Дрогичині ваша приятелька назвала вас на ім’я. 

Пригадуєте? Я й запам’ятав: Бася.
— Я не сподівалася зустріти вас тут.
— Я теж... А що з Копцем?
— З отим веселуном? Все буде гаразд.
— Можна його... частіше відвідувати?
— Авжеж.
— А коли у вас наступне чергування?
— Я бачу, ви перестаєте мене боятися.
— Я кажу цілком серйозно.
— І я.
— То коли ви чергуєте?
— Через день.
— А що робитимете взавтра?
— Відсипатимусь після нічної зміни.
— А коли виспитесь, пополудні?
— Піду в кіно або до подруги.
— А якби я завтра розстарався на два квитки?
— То ми з Монікою охоче б з них скористалися.
— З Монікою? Це хто?
— Та ви ж її знаєте — ота чорнява, з якою я була в Дрогичині.
— А що буде зі мною?
— В такому разі, вам слід подбати про три квитки.
— Отже, завтра о шостій біля кіно?
— Згода. А тепер я вже маю йти. До побачення, Анджею. 
Дівчина простягла руку. її потиск був несподівано міцний, рі

шучий.
— До побачення, Басю.
Боровець стояв і дивився їй услід, аж доки вона зникла за якимись 

дверима. Лише тоді й він рушив до виходу.

в

Сутички з працівниками органів безпеки й солдатами регулярних 
підрозділів були для Рейтара звичною справою, і щодо цього досвіду 
йому не бракувало. Вважаючи, що цього разу, як і завжди, скрізь про
чісуватимуть ліси, він розпорядився, хоча досі літньої пори ніколи до 
такого не вдавався, щоб патрулі — групи, з яких складався загін, — 
негайно розсипалися по околицях, якнайдалі від Рудзького лісу, і за
чаїлися по криївках. Передбачаючи, що на мостах, перехрестях доріг, 
у більших селах і висілках влаштовуватимуть контрольні пункти і засід
ки* Рейтар попередив про це своїх підлеглих і наказав добуватися до 
сховищ потаємними стежками й тільки вночі. Він заборонив також 
вербувати нових людей і робити, бев його спеціального дозволу будь- 
які напади. Одне слово, Рейтар вирішив якийсь час пересидіти.
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Уточнивши систему зв’язку через певні пункта й «поштові скринь
ки», за які правили дупла в самітних деревах, придорожні хрести тощо, 
— в них ховали письмове повідомлення чи умовні знаки, — Рейтар у 
товаристві самого лише Здісека теж подався на конспіративну квар
тиру.

Перший тиждень він переховувався на висілку неподалік від Шепе- 
това. Цей «дальній стрибок» мав гарантувати йому цілковиту безпеку 
й спокій, а також дати можливість обміркувати свою тактику на най
ближчий час. У місцевості, куди подався Рейтар, закінчували косити сіно і 
готувалися до жнив. Тут не було ніяких облав чи прочісувань, навіть 
за великого бажання годі було побачити військових, хіба що на голов
ному тракті, під час маневрів. Місцева міліція й органи безпеки теж не 
проявляли особливої активності. Звідси Рейтар стежив за розголосом, 
якого набирала новина про смерть Молота, і за реакцією місцевого на
селення. До нього дійшли чутки, нібито Світанка на чолі чималої групи, 
збитої з людей Молота, зненацька захопили солдати КВБ, й під час 
переправи через Буг він утратив півтора десятка чоловік, а сам ледь 
урятувався. Після смерті Молота Рейтар мав намір зібрати під свою 
руку всіх його колишніх підлеглих. Саме тому й тільки тому втрату 
Світанком стількох людей він розглядав, як свою власну поразку. Вті
шався тільки тим, що не було жодного сигналу про провал будь-кого 
з його власного загону. Отже, запроваджені ним дисципліна і тактика 
складалися в систему, якої варто було дотримуватись і надалі. Лежачи 
на свіжому сіні, щойно привезеному з сонячних лук, Рейтар звірявся 
Здісекові:

— Небіжчик Молот розбестив їх так, що вони зовсім від рук відби
лися. То вже не загін, а зграя злодюг і п’яниць. Навіть Світанок. Ма
кітра, здавалося б, варить, а й той дав себе одурити, як баран. А я ж 
казав йолопові, щоб оминав мости, не пхався на переправи, бо саме там 
і можна попастися. Не послухав, кретин! Стільки людей загубив!

— Не виконав вашого наказу, пане командир?!
— Отож. Далися взнаки старі звички. Він собі уявляє, що в мене 

буде як у Молота. Е ні, мій любий, у мене ти не поскачеш! А за неви
конання наказу відповідатимеш!

— Кулю в лоба та й по всьому!
Рейтар тільки посміхнувсь. Його не раз розважали наївне, сліпе 

завзяття Здісека, його собача відданість.
— Ну, не гарячкуй.
— Але ж він не виконав наказу!
— Справжнє військо тримається на беззастережному виконанні 

наказів, це так. Але ти знаєш, що з центру ще не було вказівки про 
підпорядкування загону Молота мені. Через це мій наказ не мав для 
Світанка такої сили, яку повинен мати. Розумієш?

Здісек, щоправда, не дуже розумів, але якщо його командир так 
каже, то, очевидно, так воно і є.

— Розумію, пане командир!
Хвилю помовчали, та оскільки сьогодні Рейтар був схильний до 

розмов, що останнім часом траплялося з ним не дуже часто, Здісек 
підкинув нову тему:

— А оті Добитки — то теж чортове зілля, чи не так, пане коман
дир?
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— Я їх, негідників, і під землею знайду, — буркнув роздратований 
цим нагадом Рейтар.

— Кажуть, буцімто наших коней у Бранську на ярмарку продали.
— Добитки?
— Одні кажуть про них, інші — про ксьондза Патера...
— А до чого тут ксьондз?
— Він, начебто, ходив причащати Римшу.
— Хто це тобі казав? Чом одразу мені не доповів?
— Я не був певний, пане командир. А говорив мені наш хазяїн, ко

ли я ходив по обід.
— Не був певний, не був певний! Ти повинен доповідати мені негай

но й про все — скільки я тобі втовкмачуватиму? Ти доповідай, а дума
тиму я!

— Слухаюсь, пане командир.
— А тих клятих Добитків я ще знайду. То все через них заварило

ся. І на якого біса Молот їх прийняв?! Хотів, мабуть, мені допекти, а 
пригрів гадюку за пазухою на свою ж погибель.

— Люди гомонять, що командира Молота «убеки» в Ляску на пло
щі показували.

— Вихвалялися. Хотіли довести, ніби знищили підпілля, залякати 
тих, хто з нами співробітничає. Але заждіть, «товариші», я вам щедове-. 
ду, хто тут хазяїн!.. А тепер годі балакати, спи, Здісеку, бо завтра вран
ці рушаємо звідси.

— Слухаюсь! На добраніч, пане командир.
— На добраніч, на добраніч...
Здісек намотав на руку ремінь, «бергмана», перевірив, де лежать 

гранати, поправив під головою сіно й скулився, як цуценя.
Рейтарові не спалось. Підклавши руки під голову, він лежав і гли

пав на солом’яну стріху. Сон не йшов, надокучливі думки не відступали.
Тепер, після смерті Молота, із «старих» залишився тільки він. Мо

лот загинув по-дурному, але загинув. Бурий, що вдавав із себе вели
кого героя, спочатку дезертирував, а тепер сидить у в’язниці. Лупашко 
теж сидить, але доки до цього дійшло, переховувався до кінця, не ско
рився, не відступив. Міцний горішок був майор Лупашко, що й ка
зати!..

...Лупашко з ’явився на Бєлосточчині в липні сорок четвертого року. 
Перекочувавши туди, де мала постати нова повоєнна Польща, він ви
рішив боротися проти цієї Польщі до кінця. В околицях Гайнувки, на 
краю Біловезької Пущі, заклав свою базу. Кращого місця годі було й 
шукати. Пуща й поблизькі ліси давали широкі можливості для маневру
вання й влаштовування схронів, а шляхетські висілки гарантували по
повнення з-поміж одурманених реакцією противників новостворюваної 
влади. Лупашко негайно зв’язався з місцевими керівниками АК, у то
му числі й з Рейтаром, котрий виконував тоді функції начальника са
мооборони в районі «Анеля-51». Рейтар, як один з добре відомих у цих 
краях ватажків, мав у своєму розпорядженні ще з часів окупації випро
бувану мережу зв’язку, конспіративні квартири й кадри, і тому не раз 
ставав Лупашкові в пригоді й робив йому просто-таки неоціненні пос
луги. Незалежно від тактично-оперативної взаємодії з місцевими керів
никами Лупашко налагодив безпосередній зв’язок з начальником окру-
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гу Мстиславом і прийняв його керівництво. Зорієнтувавшись, з ким має 
справу. Мстислав поклав на майора «/іупашка командування всіма 
збройними загонами на Бєлосточчині. Діставши такі широкі повнова
ження, Лупашко енергійно взявся за діло. Використовуючи спантеличе
ну маломаєтну шляхту й особливо репатріантів зі сходу, Лупашко 
швидко організував добре вимуштруваний загін—понад п’ятсот багнетів 
і шабель. Півтисячі готових на все людей — то вже була сила, з якою 
доводилось рахуватися всерйоз, тим більше, що в той час готувався 
січневий наступ сорок п’ятого року, і всі радянські військові частини, 
які дислокувалися тут, так само як і частини Війська польського, що 
формувались на Бєлосточчині, були призначені не для сутичок з вну
трішнім ворогом, а для фронтових боїв. Це дозволило бандам реакції 
перейти в наступ, а в деяких районах країни навіть ліквідувати тільки- 
но створені органи народної влади. Тож навесні сорок п’ятого року, ко
ли штурмували Берлін, Лупашко лютував на Бєлосточчині, залишаючи 
по собі трупи й згарища. Очолюване ним з ’єднання поділялося на чо
тири ескадрони, одним з яких командував Бурий. Бурого Лупашко знав 
ще з Віленщини. До їх нової зустрічі, вже на Підляшші, спричинився 
звичайний випадок, що мав, проте, трагічні наслідки як для самого Бу
рого, так і для довколишнього населення.

Бурий не був родом з Бєлосточчини, та й на Віленщині опинився 
лише напередодні другої світової війни: служив сержантом у 19-ій пі
хотній дивізії. Безпосередньої участі у вересневій кампанії не брав, а 
пізніше вступив до АК. Тоді й прийняв кличку Бурий. Спочатку пере
бував у Вільно 1 в підпіллі, а в сорок третьому був перекинутий у 3-ю 
бригаду Щербця, яку згодом і очолив. Однак не поталанило Бурому як 
командиру. Його люди були ситі війною по зав’язку. Чимдалі глибше 
усвідомлюючи безперспективність своєї боротьби, яка не знаходила під
тримки в польського й білоруського населення, солдати та й офіцери, 
поодинці чи групами кидали бригаду. Бурий не міг спинити той розпад, 
тож вирішив і собі полишити цей район. Він наказав сховати зброю, 
розпустив рештки бригади і з документами на ім’я Єжи Гураля вийшов 
з підпілля...

Був листопад сорок четвертого року. В Любліні вже діяв Польсь
кий комітет національного визволення, народне військо закликало по
ляків до своїх лав. Мобілізаційні пункти працювали й за межами краї
ни — на Волині й Поділлі, у Литві. На один з таких пунктів під Віль
но і зголосився «підпоручник запасу Єжи Гураль». Ніхто доскіпливо не 
перевіряв його документів, не вивчав біографії. Перед Бурим відкри
лась неоціненна можливість улитися в нове життя. Але з цієї можливос
ті він не скористався. Сталося так, що підпоручник Гураль спершу по
трапив до 4-го запасного полку, який тимчасово квартирував у Бєлосто- 
ці, а звідти — до окремого батальйону по охороні державних лісів. У 
грудні сорок четвертого взвод підпоручника Єжи Гураля було переве
дено в Біловезьку Пущу. Колишній не вельми вдатний командир 3-ї 
бригади АК мав тепер близько п’ятдесяти підлеглих. Розмістилися в 
Гайнувці. Охороняли сектор від Гайнувки аж до Ожешкова. Вряди-годи 
здійснювали й дальнє патрулювання лісових масивів, що тяглися від 
Радзівілувки й Жерчиць до Рудзького лісу.

1 Теперішній Вільнюс. У 1921 році місто з прилеглою до нього територією було 
насильно включено до складу буржуазної Польщі.
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Службою підпоручник Гураль себе не переобтяжував. Звив у Гай- 
нувці затишне кубельце, пив самогон, учащав до молодих удовичок і 
солдаток.

Поява в районі Біловезької Пущі регулярного підрозділу Війська 
польського не оминула уваги Лупашка. Він наказав зібрати дані про 
підпоручника Гураля. Інформація виявилась досить цікавою. Добре 
хильнувши, Гураль не раз похвалявся, що на Віленщині керував не та
кою жменькою людей, як оцей обідраний взвод, а був там одним з ке
рівників АК під кличкою Бурий. Лупашко наказав перевірити все це: 
невже той самий Бурий з 3-ї бригади? Роздобули й фотознімок таємни
чого підпоручника. Досить було й одного погляду, щоб серед гультяїв. 
які повсідалися довкола щедро заставлено столу, впізнати колишнього 
однодумця. Зробивши це важливе відкриття, Лупашко вирішив поба
лакати з Бурим. Вони зустрілися сам на сам у безпечному місці під 
Гайнувкою. Наслідки незабаром далися взнаки. 8 травня сорок п’ятого 
року, того дня, коли капітулювала фашистська Німеччина і скінчилась 
війна, підпоручник Єжи Гураль відібрав у своєму взводі тридцять чо
ловік, до яких мав довіру, посадив на коней і під приводом перевірки 
лісництва повів у Рудзький ліс. Там, під Олексином, у розташуванні 
5-ї бригади АК він доповідав уже як підпоручник Бурий. Кількох солда
тів, які відмовилися перейти на бік «лісовиків», було розстріляно, реш
ту включено до банди. Колишній підпоручник Війська польського Гу
раль знову перетворився на кривавого ватажка Бурого, який очолив 
другий ескадрон. Хоч усі ескадрони входили до складу бригади і під
лягали Лупашкові, проте вони користувалися значною самостійністю. 
З часом Бурий самовільно перейменував ескадрон на милу його серцю 
3-ю Віленську бригаду АК. Незалежно від з ’єднання Лупашка на Бєло- 
сточчині діяли окремі невеликі загони НЗС і НВС1. Лупашкові підля
гав також сильний загін Шумного, заступником у якого був Молот. 
Шумний діяв у районі Дрогичина, інколи навіть переправлявся за Буг, 
на територію Люблінського воєводства. Коли ж у липні сорок п’ятого 
року в бою з підрозділом Війська польського Шумного вбили, а разом 
з ним ще кілька десятків чоловік, решту його загону на чолі з Молотом 
приєднали до Лупашка. Невдовзі Молот став командиром одного з йо
го ескадронів, а згодом, теж самовільно, перейменував ескадрон у 
«бригаду»...

Ніч була холодна. Рейтар спробував глибше заритися в сіно, але 
так і не міг заснути. Він пам’ятав, добре пам’ятав, як Лупашко приймав 
урочисту присягу від Бурого під Олексином. Рейтара було запрошено 
на врочистість, як хазяїна цієї території, оскільки все відбувалося в 
Рудзькому лісі. Бурий вишикував свій загін на галявині. Навпроти ньо
го — чудово озброєні й споряджені ескадрони Лупашка, вишикувані в 
каре. У військовій формі, чорних беретах і чоботях, лупашківці мали 
куди імпозантніший вигляд, ніж одягнені в полотняні гімнастерки, в 
обмотках, озброєні переважно російськими трилінійними гвинтівками 
колишні солдати, а тепер уже дезертири народного Війська польського. 
Бурий склав рапорт Лупашкові, той тричі розцілував його, а потім

1 НЗС — Національні збройні сили: терористична організація, яка служила інте
ресам найреакційніших кіл польської, буржуазії. НВС -ч- Національна визвольна спіл- 
ка: створена трохи пізніше організація, споріднена з НЗС.
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звернувся з промовою до новонавернених. Голос у нього був сильний, 
твердий:

— Вітаю в наших лавах героїчного підпоручника Бурого і його 
солдатів, котрі, як і личить полякам, кинули більшовицьке військо й 
приєдналися до справжнього Війська польського, що залишається вір
ним нашому законному урядові в Лондоні. Вітаю вас у лавах леген
дарної 5-ї бригади, незмінним і найважливішим завданням якої є зброй
на боротьба з Радами і так званим демократичним урядом. Ви, вчо
рашні солдати війська, що виконує накази комуністів і Рад, віднині 
стаєте справжніми польськими воїнами. Ви матимете змогу пересвідчи
тися, що рано чи пізно всі ваші товариші по зброї, так само, як і ви, 
займуть своє місце поряд з нами. Пам’ятайте: війна ще не закінчилася. 
Там, на Заході,— польський уряд і сильна польська армія, генерал Ан
дерс і генерал Бур-Коморовський, там наші могутні англійські й аме
риканські союзники, які невдовзі покажуть більшовикам, де раки зиму
ють...

Бурому було відведено постійний сектор, який територіально вхо
див до району «Анеля-51», і це зумовило його досить тісне співробітни
цтво з Рейтаром. Запальним був той Бурий, завжди парив парка. Про
тягом короткого часу вигубив майже всю «бригаду», а було в ній по
над сто чоловік, зокрема взвод уланів на тридцять шабель. Саме з цим 
взводом і ходив Рейтар кілька разів на операції, з ними вирушив на 
підмогу Бурому і врятував його від неминучого розгрому, коли той 
змушений був прийняти бій із значно сильнішим підрозділом Війська 
польського.

У повному складі бригада Лупашка не встигла провести жодної 
операції. Остаточно сформовану в травні сорок п’ятого, вже наприкін
ці серпня того ж року за наказом нового начальника округу ВІН Будя
ка бригаду формально було розпущено. Що ж до її окремих ескадронів, 
то вони мали кілька кривавих сутичок з підрозділами Війська польсь
кого і Радянської Армії. Наприклад, через два дні після переходу до 
Лупашка Бурий і його ескадрон, посуваючись уздовж шосе до Нурця, 
затримав автомашину й розстріляв трьох радянських солдатів, що по
верталися з фронту. Під Бранськом регулярні польські частини розби
ли в червні групу Пашка, в липні — Богуна та Єжи. Всього в цих бо
ях загони Лупашка втратили кілька десятків чоловік. Розлютований 
невдачами, він стягував сили для контрударів. На початку серпня, зне
нацька напавши на підрозділ 9-го спеціального полку КВБ, лупашків- 
ці вбили чотирьох солдатів. Потім у засідку потрапив взвод 1-го Празь
кого піхотного полку: загинуло дев’ятеро солдатів. Лупашко невгавав. 
Концентруючи свої ескадрони в Рудзькому лісі або поблизу нього, він 
мав намір переходити до рішучих дій: громити невеликі гарнізони й 
повітові осередки влади. Аж тут його приголомшили оті накази, що на
дійшли з штабу округу ВІН... На початку вересня в лісі під Пєтковом з 
Лупашком і командирами його ескадронів, зустрівся новий, після ареш
ту Мстислава, начальник бєлостоцького округу ВІН майор Будяк.

У невеликій кімнаті було тісно, жарко й накурено. Енергійний, се
редній на зріст майор Будяк вирізнявся з-поміж інших тим, що був у 
цивільному. Говорив неспішно, підкреслюючи вагу своїх аргументів 
помахом кулака. Обличчя в нього було втомлене, під очима набрякли
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капшуки. Він часто робив паузи, щоб змочити горло ковтком води чи 
запалити цигарку. Поряд з ним сидів Лупашко, далі Молот, Бурий і 
ще кільканадцятеро чоловік.

— Пан майор Лупашко нагадав мені, що зо два тижні тому я, так 
само як і він, гадав, що не слід припиняти збройну боротьбу, не слід ви
ходити з підпілля. Більше того, ми з паном майором виклали свої погля
ди Мстиславові, який вже тоді вважав, що збройну боротьбу треба при
пинити, бодай тепер. Все це так. Зо два тижні тому я мав однакову з 
паном майором Лупашком точку зору, але сьогодні, даруйте, пане ма
йор, я дотримуюсь іншої думки. Перш ніж оголосити вам наказ голов
ного штабу, перш ніж оголосити власний наказ, я хотів би, як офіцер, 
як товариш по зброї, спробувати вас переконати. Отже, панове, ще два 
тижні тому загальна ситуація була іншою, ніж тепер... Ми солдати. Си
димо в лісі, проливаємо кров, але великі політичні рішення прийма
ються не тут, і з цими рішеннями ми повинні рахуватись, пристосовува
ти до них свої дії. Що змінилось останнім часом? Багато що, дуже ба
гато. Як ви, панове офіцери, очевидно, знаєте, в другій половині червня 
з ініціативи західних держав, і перш за все Великобританії, в Москві 
розпочалися переговори про утворення в Польщі уряду, до якого уві
йшли б також наші лондонські представники. Як вам відомо, наприкін
ці червня було створено Тимчасовий уряд національної єдності, й нині 
він керує країною. Заступником прем’єра й міністром сільського госпо
дарства став пан Станіслав Миколайчик — колишній прем’єр лондон
ського уряду. Одночасно пан Миколайчик очолює найбільшу в країні 
політичну організацію — Польську народну партію, яка під його керів
ництвом і при підтримці всіх патріотичних сил активно готується до ви
борів і має всі шанси здобути на них перемогу. Думаю, я висловився до
сить ясно: з Польською народною партією ми йдемо на вибери, які обо
в’язково виграємо, які все вирішать!.. Але це ще не все, що я хотів вам 
сказати, аби остаточно розвіяти ваші сумніви. Так от, Тимчасовий уряд 
уже визнали США, Англія й Франція, не кажучи вже про інші західні 
країни. Це свідчить про стабільність ситуації в Польщі, тобто про те, що 
Захід не розпочне зараз війни з Росією, а ми, поляки, самі повинні укласти 
між собою modus vivendi. Принаймні найближчим часом нема чого роз
раховувати на збройний конфлікт між Заходом і Росією, хоч зовсім 
недавно, признаюсь, він здавався майже неминучим. Усе це засвідчи
ла конференція великої четвірки в Потсдамі, на якій велися перегово
ри з делегацією нового польського Тимчасового уряду. Це факти, пано
ве, і ми мусимо на них зважати. Такий наказ головного командуван
ня ВІН, і Бєлостоцький округ не може його ігнорувати,. Через те я й 
кажу: настав час удатися до іншої тактики й продовжувати боротьбу 
за демократичний устрій Польщі іншими, сказати б, напівлегальними 
методами. Не слід нехтувати й той факт, що оголошена Тимчасовим 
урядом амністія сприяє нам у цьому, ми зможемо роззосередитись по 
країні й легалізуватися. Хочу принагідно запевнити вас: ми маємо як 
необхідні кошти, так і можливість забезпечити кого треба належними 
документами, щоб уберегти людей від імовірних репресій. Є й додатко
ві аргументи на користь того, що діяти слід саме так, а не інакше. На
віть найвідданіші з-поміж наших людей чимдалі більше відчувають 
тягар воєнних поневірянь і мріють повернутись нарешті до своїх родин 
і домівок. По-друге, відколи комуністичні війська прибули з фронту, 
наших збройних сил, погляньмо правді в очі, не вистачає для того, щоб 
їм протистояти. Не припинивши збройної боротьби, ми добилися б
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тільки того, що й далі проливалася б братня, як не кажіть, польська 
кров. І, нарешті, третій аргумент: вийшовши з лісу, ми збережемо для 
майбутньої Польщі і її солдатів, я сказав би, її лицарство. Мусимо 
змінити автомат на політичну агітацію, на зброю виборчої боротьби, 
з якої під керівництвом Польської народної партії маємо вийти пере
можцями. Це все, що я мав вам сказати.

Будяк повільним стомленим рухом витер з чола піт і ковтнув води. 
Закурюючи, він глянув спідлоба на присутніх і докинув:

— Може, хтось має запитання чи хоче висловитись? Прошу.
Всі мовчали, не підводячи очей: хто курив, хто крутив пряжку на 

ремені, хто барабанив пальцями по столу. Тиша тривала довго, тоді 
знов озвався Будяк:

— Чи сприймати ваше мовчання за згоду? ■
Багато поглядів звернулося до Лупашка, оскільки насамперед і  

ним полемізував Будяк. Лупашко відчував ці погляди, відчував у ба
гатьох з них заохочення до полеміки з Будяком, до заперечення його 
головної тези — негайно вийти з лісів. І він підвівся:

— Пане майор! Моє становище тут важке й складне. Як командир 
збройних сил нашого округу, я підлягаю вам, начальникові округу, й, 
отже, зобов’язаний виконувати кожен ваш наказ. Більше того: як ста
рий солдат, я не звик обговорювати накази начальства. Та й сам, як 
командир, ніколи не стерпів би дискусій з приводу власних наказів. 
Але, як випливає з того, що повідомив нам пан майор, ми потроху пере
стаємо бути військом і починаємо бавитись у політику, велику полі
тику...

Будяк поморщився, проте не перебивав.
— А тому, — провадив далі Лупашко, — перш ніж висловитись як 

підлеглий вам солдат, скажу не як політик, бо на цьому я не розуміюсь, 
а як поляк, для котрого благо нашої Речі Посполитої зовсім не пусті 
слова. Так от, я тієї думки, що політиці — своє, а збройній боротьбі — 
своє. АК не повинна виходити з підпілля! Хай собі політики політи- 
кують, пан Миколайчик теж, ми його підтримаємо, але не тільки голо
сами, а й силою: гвинтівкою, шаблею!

— Слушно пан майор каже, — не втримавсь імпульсивний Бурий.
— Слушно! Свята правда! — гукнули Молот і Рейтар, хоч інші 

мовчали. Мовчав і Будяк, тільки ще дужче зблід.
Підбадьорений Лупашко вів далі:
— Ось тоді цілий світ побачить, що Польща бореться, тоді й Захід 

допоможе нам проти Росії. Коли б усе було таким ясним, то ми б і па
на генерала Андерса в себе вдома бачили, й інших, от хоча б пана гене
рала Бура чи пана генерала Соснковськсго. Отже, я вважаю, що питан
ня треба поставити так: хто боїться більшовиків і хамів, той хай 
виходить з лісів, але хто хоче шаблею служити Польщі, хай їй служить!

— Правильно!
— Звісно, що так!
— А той аргумент пана майора, що ми, мовляв, уникнемо пролиття 

братньої крові, не дуже мене переконує. Ми братню кров не проливає
мо, ми точимо більшовицьку кров! Мені поляк-комуніст не брат, він ме
ні ворог, і для нього є тільки куля чи шибениця!

Ледве розпашілий Лупашко сів, як підхопився Бурий. Він не тільки 
підтримав Лупашка, а й мало не звинуватив Будяка у зраді. Ситуація
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загострилась, але Будяк послідовно проводив лінію головного команду
вання ВІН. Процитувавши витяги з декларації Радослава, оголошеної 
кілька днів тому у Варшаві,— заклик до аківців виходити з підпілля, 
Будяк зачитав на закінчення наказ командування округу від 15 серп
ня 1945 року: розпустити збройні загони й з ’явитися всім до Белостока, 
де під головуванням представника територіального командування АК, 
полковника Равича, розпочинає роботу ліквідаційна комісія. Дочитавши 
наказ, Будяк зажадав од Лупашка беззастережного виконання й, сухо 
попрощавшись із усіма, в супроводі своєї охорони поїхав до станції 
Лапи, а звідти на Белосток.

У лісовій сторожці залишився Лупашко та віддані йому Молот, Бу
рий і Рейтар. Рейтар заслужив на особливу вдячність Лупашка, бо фак
тично єдиний з-поміж місцевих керівників АК відмовився виконувати 
наказ. Півночі обговорювали тактику дій і майбутнє співробітництво, а 
потім до ранку пили «за погибель зрадників і комуністів». Молот, як ко
мандир першого ескадрону мав відтепер бути й заступником Лупашка, 
а Рейтар, хоч і зберігатиме значну самостійність і діятиме в своєму ко
лишньому районі, буде водночас заступником Бурого.

(Продовження в наступному номері).

З  польської переклали 
Ігор БРЕЧАК та Еллада ВОЛКОВА
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КУБИНСЬКА НОВЕЛА

Ноель НАВАРРО

Ноель Наварро народився в місті Матансас 1931 року* 
брав участь у боротьбі проти диктатури Батісти. Автор 
романів «Дні нашої журби», «Дороги ночі», «Похила 
площина» (премія Спілки письменників Куби за 1967 рік), 
«Зона мовчання» (премія Спілки письменників за 1971 р.). 
1972 року за збірку оповідань «Відбиток великого пальця» 
автор удостоєний премії «Каса де лас Амерікас».

От як обертається життя, Череваню. Тепер тільки дванадцять схо
динок відділяють мене від тебе. Минуло дев’ять років відтоді, як ми ба
чилися востаннє. Я тоді присягнувся, що зустріну тебе знов. Правда,, 
уявляв собі цю зустріч трохи іншою. Тепер я майже не хвилююся, пульс 
б’ється рівно, а думав, що ошалію від гніву, коли побачу тебе. Може, я 
спокійний через те, що минули роки, хоч не забув нічого і назавжди за
пам’ятав вгодовану мордату пику, твій брутальний сміх, сліпуче світла 
лампи в камері... А найдужче врізалися мені в пам’ять твої руки, що 
мелькали перед моїм обличчям...

Ти спитав, як мене звуть, і я сказав «Маріо Монтес де Ока». «Мон
тес де Ока?» — повторив ти і додав: «Ну, а мене, хлопче, звуть Хосе 
Крусес, до твоїх послуг». Я наївно подав тобі руку, а ти вдарив мене в 
обличчя. Потім ти засміявся, засміялись і ті, що були з тобою, дуже їм 
сподобався твій жарт. А я збагнув, що справи мої кепські, і мені стало 
страшно. Проте вирішив мовчати, нехай там що. Я не розумів, але знав, 
що поки мовчатиму, ти не зможеш убити мене, сподіваючись зрештою 
таки розв’язати мені язика.
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І ось тепер я піднімаюся сходами, що ведуть до дверей, за якими 
сидиш ти та люди, котрі тебе судять. В руках у мене газета, в якій на
писано, що тебе зловили. Одна сходинка, друга... Газету мені принесли 
друзі, які знають про наше з тобою знайомство. Чотири, повертаю пра
воруч. Ці роки я прожив непогано, і лиш ти чорнів на моєму житті не
змивною бридкою плямою. Я дуже змінився, ніхто вже не пам'ятає того 
худенького несміливого хлопця, яким я був. Люди мене шанують, скрізь 
дають мені дорогу, завжди дуже уважні до мене. Я знаю, що потрібний 
їм, і мені лише прикро, що вже не можу так працювати для революції, 
як колись. Шоста сходинка: тепер, здається, прямо. Усе-таки я ходжу 
сам, майже без сторонньої допомоги. Правду кажучи, я не дуже впев
нений, що ти згадував мене в тій країні, куди втік після революції; я був 
не єдиний, кого ти катував, таких було багато. Але навіть якщо їх за
лишилося мало — може, тільки я,— цього досить, Щоб люди довідали
ся, хто ти такий. Восьма: цим сходам немає кінця. Але ні, я нічого не 
казатиму ні тобі, ні твоїм суддяхМ. Хочу тільки, щоб ти подивився на ме
не. Тільки подивився. У них і без того досить доказів, щоб поставити 
тебе до стінки. Але лише ти і я знаємо, що сталося того дня, вони ж 
тільки здогадуються. Це завдяки друзям я зміг прийти сюди, на суд. 
Десята: е, ні, обережно, це не сходинка. Друзі завжди допомагають ме
ні...

«Що ви тут робите?»
Ми побачили тебе здалеку, ти і твої люди вибралися з джипа і 

йшли пішки. Усі ви тримали руки на поясі, де револьвери.
«Ей ти, шмаркач, хіба не знаєш, що не можна збиратися групами?»
Ми бачили, як ти оглядаєш машини, що стояли на вулиці, а потім 

ти помітив нас.
«Якого чорта ви тут зібралися?»
У цю мить гримнув вибух. Ми знали, що зараз вибухне. Пако і Мі

тель кинулися тікати, а мене ти схопив за руку і закричав своїм, щоб 
ловили тих двох. Почулись постріли і крики. Я не чув, що ти мені ка
жеш, тільки бачив, як ворушаться твої губи.

Дванадцята: беруся за ручку дверей. Я боявся, але не мав наміру 
говорити. Знав, що мене катуватимуть, але мого рішення це не змінило. 
Ти почав із погроз, потім став бити мене, потім устромив ножа в пах, 
а далі плеснув кислотою...

Я відчиняю двері й опиняюся в залі. Люди, як завжди, допомагають 
мені пройти, настає тиша. Ти мене бачиш, мусиш бачити серед людей, 
які сидять у залі та стоять біля дверей. Я знаю, що ти зблід, що в тебе 
починають тремтіти руки, а на чолі виступив піт. Ти здивований, що я 
мовчу і нічого не розповідаю про те, що сталося між нами двома. Від
чуваю, що люди на мене дивляться, бо ж на мене дивишся ти. Слухаю 
вирок: завтра тебе розстріляють. Отже, вони знають, як знаємо ми з то
бою, що ти робив із тими, хто потрапляв до твоїх рук; знають, що ти 
випікав їм очі кислотою. Тому я й не бачу, як ти тепер тремтиш, Чере
ваню. З

З іспанської переклала 
Маргарита ЖЕРДИНІВСЬКА
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Хесус ДІАС

Хесус Д іас народився в Гавані 1941 року. Ще школярем 
брав участь у боротьбі з диктатурою Батісти. Після рево* 
люції закінчив Гаванський університет. Автор збірки опо
відань «Тяжкі роки», яка дістала 1966 року премію «Каса 
де лас Амерікас», та п’єси «Ті та інші». Працює в Кубин
ському інституті кінематографії.

ВИПРОБУВАННЯ

Нарешті мені випав вільний вечір, і я прийшов. Насилу пощастило 
вирватися, бо роботи в мене дуже багато. Але я мусив прийти, хоча не 
встиг навіть помитися. Ось уже три дні я ходжу брудний, наче мавпа. 
Та що поробиш? Є речі, важливіші за миття. Кажуть, о десятій прийде 
інженер Перес. Я неодмінно мушу з ним побачитися, хоч Декарта ще не 
читав. Правду кажучи, мені самому кортить почитати книжечку, яку він 
мені дав, зветься вона «Метафізичні роздуми». Може, якось увечері 
вдасться викроїти вільну годину та почитати. Через тебе, Декарте, 
я мало не загинув. Правда, залишився живий, але мене топтали нога
ми й повибивали мені всі зуби. Ще й досі я не встиг повставляти 
нові. Хто ж зрадник? Як важко підозрювати. Не можеш нікого звинува
тити, а підозрюєш усіх. Чому не взяли також Пенью? А може, я поми
ляюсь? Він так приязно привітався зі мною. Невже є такі паску
ди, які продадуть, а потім вітаються, розмовляють із тобою, дивляться 
тобі у вічі? А може, це Ана? Я давно не бачив її. Ні, на той час вона 
дуже змінилася, стала дорослою. Звичайно, ця подія була куди серйоз
ніша, ніж страйк. Коли починався страйк, Бобі та Чіно все ще свари
лися.

— Вранці піду я, — сказав Чіно.
— Дурень! — крикнув на нього Бобі.
Вони мало не побилися, і мені довелося розбороняти їх.
— Ще не народилась людина, яка посміла б сказати мені таке! — 

кричав Чіно.
— Ну годі, — сказав я. — Ви просто хочете похизуватись перед 

Магалі, а страйк не для того, щоб розважати дівчат.
Страйк пройшов успішно, хоча ми з Чіно і потрапили в тюрму. Але 

на цьому не закінчилося, бо потім сталася та історія з бомбою. Вона
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вибухнула майже над Чіно, не знаю чому. Мабуть, вони з Бобі знову 
ловили гав... Після цього у нас з Бобі відбулася така розмова:

— У клініку мого батька?
— Більше нікуди, — поквапно відповів я.
— Річ у тім, що мій старий ні про що не здогадується. Може, ку

дись-інде?
— Куди?
— В лікарню.
— Там поліція відразу його злапає і нас разом із ним.
— Ну гаразд, побачимо, що буде.
Чіно прийняли, але Бобі ми більше не побачили, батьки зразу ви

рядили його на північ1. А звідти він повернувся вже іншим.
— Усе це пусте, — сказав він мені. — Революція не може мірятися 

силами з янкі. Вони її зламають, вони дуже сильні.
— Ні, не зламають.
— Чому?
— А тому, що янкі, хлопче, це зграя мерзотників, ось чому.
— Облишмо це, — сказав він. — Ти мій друг, і ми не посваримося 

через дурниці, правда?
— Як хочеш.
Ми більше не говорили про це, але я почував себе кепсько. Гадаю, 

що він також. Розмова не клеїлася, розмовляти, власне, не було 
про що.

Не знаю чому, але мені стало важко знаходити спільну мову з мої
ми друзями. Дивно, але це так.

Після історії з бомбою я втратив усякий зв'язок. Хтось нас тоді 
зрадив. Бобі на півночі, Чіно в лікарні, а я цілий місяць без зв’язку. 
Раптом мені призначають зустріч в інституті. Мене було виключено 
звідти, і йти туди дуже ризиковано. А якщо це пастка? Та мені будь- 
що треба було поновити зв’язок і довідатись, чи не можу я нарешті при
єднатись до повстанців у Сьєрра-Маестрі. Не слід було йти, але я 
пішов. Здається, мені трохи паморочилась голова.

Увійти без посвідчення тепер дуже важко, а посвідчення в мене 
нема. Почекаю, поки біля дверей стане мій приятель Пенья.

— Роло? — здивувався він, мов побачив перед собою привида.— 
Якщо тебе схоплять, я пропав.

— Я увійду, Пенья, мені конче треба.
— Гаразд, прослизай, — мовив він, безпорадно розвівши руками.

Я входжу. Якраз перерва. Змішуюся з юрбою, намагаюсь уникнути 
знайомих — на першій зміні їх, на щастя, мало. Піднімаюсь на другий 
поверх. Не видно нікого в синій сорочці, білих штанях та з чорною пап
кою в руці. Роздивляюся на всі боки. Ні, таки ніхто не прийшов. Усе 
це підозріло, і мені дуже не до вподоби. Схоже на пастку. Піти? Не 
можна, до зустрічі ще сім хвилин. А ось іде Ана, яка неприємність! 
Що робити?

— Ти тут? Знову вчишся?
От так ускочив! Що сказати?..
— Еге ж, учусь.
— Це добре.

1 Ідеться про Сполучені Штати.
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...Вона вродлива. Ніхто не підходить. Мабуть, пастка. А проте ще 
п’ять хвилин...

— Ти досі ходиш у революціонерах?
...Під грудьми похололо. От падлюка...
— Що ти верзеш, дівчино? То все вигадки.
— А, розумію.
...Вона сміється. Ніхто не підходить. Ана зрадниця? Ні, ні, це бу

ло б дуже жаль...
— Ти чимось зайнятий?
...Чому вона питає? Чому? Зрадниця?
— Ні, тобто так, я дуже зайнятий.
— Мабуть, когось чекаєш, еге?
...Ні, це явно не випадкове запитання. Вона мене продасть, це 

вона...
— Чекаю одного приятеля.
— Може подругу? Вона блондинка?
...Ця дівчина з глузду з’їхала. Ніхто не підходить. Може, ось цей у 

білих штанях? Ні... не він...
— Та ні.
— Мені хочеться чогось випити. Ходімо? Але ж ти чекаєш прияте

ля, так?
...А цур тобі пек! Ось він!.. Ні! Може, отой? Чи оцей? Ні...
— Атож, чекаю.
— Шкода. Ну гаразд, до побачення, Роло, знайду собі когось не 

такого зайнятого, чао.
...Ні, не він. Пастка? Піти з нею? Ще дві хвилини. Зв’язок. Сьєрра- 

Маестра...
— Чао, красуне.
...А таки справді вона вродлива... Нікого не видно, пастка, не слід 

було приходити. Треба вшиватися. Ну, підходь же, я все ще чекаю...
— Дзелень-дзелень-дзелень!..
Дзвоник! Оце так ускочив. Тепер я не можу вийти. Ходити коридо

рами без посвідчення під час лекцій — безумство. Пропав. Що робити? 
Ніхто не знає, що я тут. Ніхто. Зайду в якусь аудиторію. А на перерві 
вийду разом з усіма. Сюди. Заходжу. Сідаю. Що там на дошці? Фор
мули. Математика? Фізика? Все одно нічого не тямлю. Список, чорти б 
його забрали, старий робить перекличку. Спокійно, Роло, спокійно. Ні, 
ні, курити не можна. Ну ж це не сподобається отому голомозому в па
русиновому костюмі. Ці паскудні діди читають лекції, а Батіста тим ча
сом убиває студентів. Паскудні діди...

— Ви!
Палець указує на мене. На мене... Ні, на того, хто позаду. Я обер

таюся. Стіна. В аудиторії сміх.
— Ви, хлопче, ви.
- Я ?
— Атож. Устаньте, будь ласка.
Встаю. Треба підкорятися старому бовдурові. Хочеш мене продати... 

Спокійно, Роло, спокійно...
— Скажіть мені, юначе, хто такий Декарт?
...Декарт, Декарт, Декарт... Хто ж він такий? Здається, не куби

нець. Це єдине, що я про нього знаю...
— Декарт?
— Атож. Рене Декарт.
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...Декарт, Декарт. Хто ж він у біса такий?
Це ім’я я десь чув. Він не кубинець, треба сказати, що він не куби

нець...
— Т„ак от, по-перше, Ре-Ре-Рене Декарт не кубинець...— «Англієць» 

— підказує хтось. — Він англієць.
— Англієць!
...Усі сміються. От так ускочив, цей тип навмисне підказав неправ

ду. Це підстроїв Прієто. Прієто і Ана...
— Ре-Ре-Рене, може, й англієць, але Декарт француз. Скажіть, 

будь ласка, хто він такий?
...Він сміється, сміється з мене. Усі вони садисти, садисти. Хто ж 

він такий, Декарт? Хто він? А, нарешті, щось пригадалося, здається 
читав у «Боемії»...

— Декарт був розенкрейцером. Він володів...
— Розенкрейцером!
...Знову не те. Дідуган аж побілів від гніву. Але ж у «Боемії» було 

написано так...
— Ось до якого культурного убозтва дійшла наша нещасна країна! 

Студент, без п’яти хвилин бакалавр, навіть не знає, що Рене Декарт 
француз. Знання, ось що потрібно цій країні, знання...

...Революція, старий йолопе, революція, ось що потрібно цій країні, 
шпигуне, зраднику, садисте...

— ...Декарт був математик, фізик і філософ. Він був геній! Геній! 
Мені соромно за вас, юначе. Розенкрейцер! Яке неуцтво!

...І чого це він так лютує? Наче актор на сцені... Ох і вклепався ж 
я...

— А тепер сідайте, ми ще з вами поговоримо після лекції...
...Після лекції ти мене тільки й бачив, вискочу в оці задні двері.

Як довго тягнеться час!..
— Дзелень-дзелень-дзелень!
...Я рушив до дверей...
— Юначе!
...Який там юначе, щоб тобі! Боже мій! Це кінець. На сходах Пріє

то і поліція. Як він довідався? Хто адене зрадив? Ана, Пенья, Прієто, 
Декарт? Хто? Треба повертатися, бо на сходах вони мене злапають...

— Юначе!
— Що, професоре?
— Ви не наш учень, правда?
...Кінець. Він із ними. Садист, садист...
— Я? Ні, не ваш.
— Ви ніколи не приходили досі на лекції.
...Старий кіт, смердючий пацюк, негідник...
— Річ у тім, що я...
— Що ви?..
...Що я йолоп, розтелепа, кретин...
— Мене переведено з Матансас.
— Звідки?
— З Матансас.
— А посвідчення у вас є?
...Посвідчення! Посвідчення? Старий шпик...
— Посвідчення?
— Посвідчення.
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...Усе скінчено, зараз вони будуть тут...
— Немає.
— Тоді ви кажете неправду. Ви не вчитеся тут.
...Ти переміг, старий котяро, старий пацюче, старий мерзотнику. 

Більше не можу. Кінець...
— Я вчився тут, колись. Потім мене виключили за революційну 

діяльність. Кінчайте, чого вам від мене треба?
— Не розумію, як ви хочете зробити революцію, не читавши Де

карта?
...Він божевільний, п’яний чи просто знущається з мене? Старий 

садист...
— Оцей-о Роландо Дуані, він самий.
...Говорить Прієто. Прієто з поліцією. Кінчайте мене, Прієто, Ана, 

кінчайте всі...
— Ти підеш з нами, — каже мені сержант.
— Стривайте.
— Яке там «стривайте», це небезпечний тип.
— Стривайте, кажу вам!
...Мабуть, старий збожеволів. Навіщо оця комедія?
— Як ви смієте?
— Це ви як смієте, цей студент розмовляє зі мною, в моїй аудито

рії.
...Він збожеволів. Або я...
— Інженере Перес, мушу вас повідомити, що цей суб’єкт не сту

дент, його виключено з нашого учбового закладу за революційну агіта
цію та прихильність до фіделізму.

— Він мій приватний учень. І дуже здібний, між іншим.
...любий, симпатичний дідуган, справжній революціонер, фіделіст...
— Він піде з нами, кажу вам.
— Це моя аудиторія, і тут командую я.
...хоробрий, чесний, справжній революціонер...
— Тут, як і всюди, командує генерал. Він піде з нами!
Сержант підступає до мене. Старий, схожий у своєму білому костю

мі на Барону1, стає між нами.
— Годі базікати. Ви теж підете з нами!
— Звірі! Сила — право звірів!
— Заради вашого ж добра, замовкніть, — кажу я.
— Звірі.
Сержант ударив старого, і той похитнувся. Я підтримав його і від

чув на своїй щоці його сльози, почув слова: «Нещасна країна» — і не
сподівано для самого себе вигукнув: «Учителю!»

Це слово я повторюю ї тепер, коли ми побачилися знову. Він обій
має мене, і я знову відчуваю його сльози на своїй бороді капітана Пов
станської армії.

З іспанської переклала 
Маргарита ЖЕРДИНІВСЬКА

1 Енріке Хосе Барона (1849— 1933) — кубинський філософ, письменник і вчений.
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Сесар ЛЕАНТЕ

Сесар Леанте народився 1928 року в місті Матансас. 
Автор романів «Разом з народною міліцією», «Пересліду
ваний», «Батьки та діти» (премія Спілки письменників 
Куби 1965 р.), «Набережна кавалерії», «Чорні партизани» 
(премія Спілки письменників Куби 1976 року), збірки 
оповідань «Колесо та зм ія».

ОБЛОЖЕНИЙ БУДИНОК

Я небагато можу розповісти про колишнє життя доньї Мерседес, 
бо почала працювати в неї, коли її діти вже виїхали на північ. Я купу
вала для неї харчі, куховарила, раз на тиждень прибирала будинок — 
а він величезний,— виводила на прогулянку собаку, щоб він трохи 
погрався на сонці та справив свої потреби, але собака вперто зали
шав купки та калюжі в будинку, і доводилося стелити на підлозі газе
ти, які я купувала, бо в цей будинок уже давно не надходило жодного 
часопису.

Донья Мерседес майже ніколи не виходила з дому, окрім неділі, 
коли вранці вона вирушала до церкви святої Ріти на ранкову месу. 
Але останнім часом вона перестала виходити навіть у неділю, і всі две
рі будинку, крім парадних, були замкнені. Важко жити з такою жін
кою, але родина, де я служила раніше, виїхала, донья Мерседес запро
понувала мені це місце, і я погодилась.

Господиня регулярно листувалася з своїм сином Альберто. У визна
чені дні вона завжди починала хвилюватись. «Ти певна, що листоноша 
не приходив?» — раз у раз питала стара. «Ні, сеньйоро, не приходив». 
«А може, ти не почула?» Потім лунав дзвоник листоноші, вона підхо
дила до дверей і, якщо мене не було поряд, кричала, щоб я відкрила.

Вона любила поговорити про одержаний лист. «Альберто пише, що 
Естерсіта та Бертіка вже чудово розмовляють англійською мовою». 
Альберто був її старший син, а Естер та Берта — онуки. Менший син 
Майїто жив у Канаді і майже не писав матері. «Він, сердешний, такий 
зайнятий, що йому бракує часу навіть написати листа»,— вибачли
во казала стара.

Донья Мерседес мала сиве волосся, зморшкувату шию і скорбні 
очі. Колись вона була вродлива, я побачила це, гортаючи альбом з фо
тографіями, який стара ховала в комоді. З фотографій дивилася ви-
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сока жінка з чорними лискучими косами, білою шкірою й тонкими 
рисами обличчя. Від усього, що у неї було колись, тепер не лишилося 
майже нічого, крім довгих халатів та чорних мереживних суконь, у які 
вона звичайно вбиралась.

«Я змарніла за одну ніч»,— нарікала стара, тримаючи Кучі на 
колінах та гладячи його вуха, що звисали аж до землі. Вона сиділа 
у своїй спальні в кріслі, перед вікном, що виходило в парк. Удалині 
виднівся Малекон]. Сказавши це, донья Мерседес завжди почина
ла голосити, а я намагалась утекти, бо мені зовсім не хотілося слухати 
її зойки. Але втекти мені щастило не завжди, і таким чином я довіда
лася, що її син Альберто вилетів літаком у Сполучені Штати I960 ро
ку, а Майїто, замішаний у контрреволюційній змові, втік на човні до 
Флоріди. Відтоді час для старої зупинився, і вона жила десь у мину
лому. Спливали дні, місяці, роки, будинок руйнувався, стіни та дах 
бралися пліснявою, а в занедбаному саду бур’ян поглинув усе, навіть 
стежку, вистелену кам’яними плитами, яка вела від парадних дверей до 
штахетної брами.

«Мій будинок обложено, мене оточують вороги», — казала донья 
Мерседес, переходячи від вікна до вікна, крізь які видно було плакати 
на стовпах, будинках та на фасаді продуктового магазину. З лютою 
впертістю стара чинила опір будь-якому наближенню «ворога». Мені 
було заборонено відчиняти двері незнайомим, слухати радіо, приносити 
газети та журнали, окрім тих, які я купувала, щоб прикривати калюж
ки Кучі. Зовнішній світ та сучасність проникали в будинок тільки 
у вигляді шуму: галасували, граючись у парку, діти, стукотіли чере
вики учнів, які марширували по бруківці, з гучномовців лунали 
військові пісні та марші, на свята гуркотіли танки та грузовики з сол
датами, що їхали на парад. Донья Мерседес боролася з цим втручан
ням у її життя всіма можливими засобами. «Зачини вікно», — люто 
кричала вона, коли хитрій революції щастило просочитися в її форте
цю. Коли я відповідала, що вікна зачинені, вона в нестямі вигукувала: 
«Позатикай їх, позатикай їх»,— і сама починала затикати своїми трем
тячими руками всі щілини, використовуючи для цього простирадла 
та рушники. Але дарма. Ворог-шум проникав крізь вікна, і донья 
Мерседес кінець кінцем тікала до своєї спальні і ховала голову під го
ру подушок, поки втома та нервове напруження змагали її, і вона за
синала.

Прокидалася вона змучена, страшенно постаріла й іноді цілий день 
не могла прийти до тями. Школярі зчиняли галас щодня, і все-таки 
стара не могла звикнути до нього. Дивилася зі свого верхнього поверху 
на дітей зі змішаним почуттям байдужості й ненависті: миготіли в пар
ку жовтогарячі блузи, чорні штани, сині або жовті сорочки, сірі спідни
ці, а стара ущипливо кидала: «Вони вже знищили Мірамар 1 2, і тепер 
руйнують усе навколо». А в листах до синів скаржилася на непоправні 
руйнування.

Не пам’ятаю, коли донья Мерседес почала забалакуватись уперше, 
але одного вечора я почула, як вона розмовляє із своїм сином. Смер
кало, і стара стояла біля зачинених дверей. Кучі біля її ніг похитував 
кудлатою головою. «Не повертайся пізно, Майїто», — казала вона в по
рожнечу, а потім простягла руки, щоб обняти примарну людину. Іншим

1 Набережна Гавани.
2 Мірамар — колишній аристократичний район Гавани.
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разом я почула, як вона сварить онуків за те, що бігають сходами. 
Галюцинації тривали, і хоч наші контакти були досить обмежені, я по
чала хвилюватись і одного разу спитала: «Що з вами, сеньйоро, ви 
хворі?» Вона з викликом відповіла: «Зі мною все гаразд, я почуваю се
бе чудово. Роби своє діло».

Повне безумство прийшло до неї раптово. Одного ранку донья 
Мерседес наказала мені: «Від сьогодні накривай стіл на шість персон». 
Коли я здивувалася, вона пояснила: «Мої сини, внуки та невістка обі
датимуть зі мною».

Отож я почала накривати стіл на шість персон, виставляючи 
севрський посуд, розкладаючи срібні ножі та виделки з фамільними іні
ціалами, які потім повертала до буфету неторканими разом із сервет
ками та кришталевими келихами. Донья Мерседес залучала й мене до 
свого безумного марення: «Налий ще супу Бертіці», — наказувала во
на, і я вдавала, що наливаю суп у порожню тарілку. «У тебе сьогодні 
поганий апетит, Альберто, покуштуй цієї печені». Потім зверталась до 
Естерсіти: «Не намазуй стільки масла на хліб, це погано для шкіри об
личчя». З невісткою поводилася не так фамільярно: «Будь ласка, Тере- 
зо, подай мені цей салат». Сварила вона й Майїто: «Не жуй так швид
ко, їжа не піде тобі на користь. Ти завжди квапишся, ніколи не всидиш 
дома».

У їдальні нас було двоє, і я була певна, що вона це знає. Сувора, 
зморшкувата, стара сиділа на чільному місці, марно намагаючись від
новити втрачений час, затримати біля себе примарні образи, а я, стоя
чи біля неї день за днем, брала участь у цій божевільній грі, яка не
вдовзі перекинулась і до спалень. Донья Мерседес стала вимагати, 
щоб я прибирала їх так, наче там сплять люди. Щоранку треба було 
застилати ліжка, збивати подушки, стелити чисті простирадла, і все це 
під суворим наглядом доньї Мерседес, яка прискіпувалась до всього: 
оте покривало лежить нерівно, треба поміняти наволочки, халат Майї
то висить на кріслі, пантофлі пана Альберто повинні стояти праворуч 
від ліжка, наглядай за Естерсітою та Бертікою, бо вони все розкида
ють. Стара сварила своїх родичів та слуг. Ходила поперед мене з кім
нати в кімнату, наказуючи, буркочучи, даючи розпорядження. Іноді ме
ні здавалося, що це для неї якась жахлива гра, але виконувала вона її 
умови з фанатичною ретельністю. Я сама брала участь у цій грі, бо ро
била всю непотрібну роботу так старанно, аж жахалася себе самої. За
лишаючись на самоті у своїй кімнаті, я дивилася на себе в люстерко, і 
мурашки бігали в мене по спині.

Деякі зв’язки із зовнішнім світом стара все-таки підтримувала. 
Зв’язківцем була я. Я ходила по харчі, прогулювала собаку, вико
нувала всякі інші доручення господині і намагалася бути на вулиці як
найдовше. Донья Мерседес лаяла мене за спізнення, а потім починала 
розпитувати.

— Ти дістала малангу?
— Ні, сеньйоро, не було, крамниця порожня.
— Нема нічого?
— Та майже нічого.
— Як добре — це для мене така радість! Отже, уряд довго не про- 

тримається, народ не стане терпіти і повалить його.
Другим зв’язківцем було радіо. Мені вона забороняла слухати йо

го, а сама вночі, зачинившись у спальні, слухала таємно від мене «Го-
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лос Америки». Ворожі передачі сповнювали серце старої радістю, жи
вили надією її хвору уяву. Якось я побачила, що донья Мерседес хо
дить по кімнатах і радісно розмовляє із своїми примарними родичами: 
«У горах з ’явилися повстанці, вони б’ються з комуністами в Ескам- 
браї». При цьому вона тиснула невидиму руку, поплескувала когось по 
плечу. Американське радіо геть збило її з пуття, бо передавало, що ба
тальйони мілісіанос зазнали поразки, а збройні сили Фіделя розбиті. 
Стара остаточно втратила відчуття дійсності. «Скоро вони будуть 
тут!» — радісно повторювала вона і нетерпляче чекала на нових боро
данів, які з тріумфом увійдуть у Гавану і яких радісно вітатиме народ. 
При цьому вона явно плутала цих бороданів із тими, яких справді ба
чила, коли у столицю входила армія Фіделя. Але ж ті були її ворога
ми, а от ці — її рятівники, і вона перша вийде їм назустріч і цілувати
ме їхні руки. День у день, щойно прокинувшись, стара підходила до 
вікна, відчиняла його і дивилась на вулицю та Малекон, впевнена, що 
ось-ось з ’явиться переможне військо. Траплялося, що перед вікном про
ходили солдати у формі вердеоліво 1 армії Фіделя. Тоді вона рвучко 
зачиняла вікно, поверталася до них спиною і запитувала мене:

— Коли ж вони увійдуть у Гавану?
Я вдавала, ніби не розумію, про що йдеться.
— Хто?
— Повстанці.
— Не знаю, сеньйоро, нічого не знаю.
— Ти нічого не чула?
— Ні.
Невідчепна думка про повернення минулого завдавала їй великих 

страждань. Невдовзі відбулися події на Плайя-Хірон, ще через рік — 
жовтнева криза. Та, незважаючи на всі розчарування, стара вперто 
чекала на повалення нового уряду і на те, що ті, хто виїхав, рано чи 
пізно повернуться. Кілька разів старший син Альберто пропонував їй, 
правда, не дуже наполягаючи, переселитись до нього у Сполучені Шта
ти, але вона завжди відкидала таку пропозицію. «Це мій будинок і тут 
я залишуся до останнього свого дня», — категорично казала стара.

Було щось більше, ніж чіпляння за свою власність у поведінці 
доньї Мерседес. Вона ніби намагалася довести всім, що її світ зали
шився незмінним і що так буде завжди.

Кожної осені дерева в парку скидали листя. Навесні розквітали 
квіти, і навколо розливалися ніжні пахощі. А донья Мерседес уперто 
сиділа в чотирьох стінах свого будинку, чіпляючись за примарне мину
ле. Спливали місяці й роки, а вона все ходила по кімнатах у своєму 
довгому, вже старому халаті, а ввечері сідала на чільне місце столу у 
чорній мереживній сукні, з перлинним намистом, яке чотири рази об
кручувало її зморшкувату шию; удень вороже дивилася крізь штори 
на навколишній світ, занурюючи вузлуваті пальці в м’яку шерсть по
старілого, немічного, як і вона, собаки.

Я дивилась на себе в дзеркало і жахалась: на чолі зморшки, очі 
сумні, обличчя змарніле, так ніби помалу я ставала схожою на донью 
Мерседес. Уже без ніякого наказу я накривала стіл на шість персон, 
а іноді на кухні починала думати, чи сподобається цей десерт панові 
Альберто або чи не забула я вкинути морську сіль у ванну для пані 
Тереси. Отямившись, я тремтіла від страху і бігла до відкритого в сад

> Вердеоліво — жовто-зелений колір.
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вікна, щоб ковтнути свіжого повітря. Кілька разів мені спадало на 
думку скласти свої манатки й тікати звідси, але, не знаю чому, я все 
ще не зважувалась на це.

Може, й далі залишалася б я біля доньї Мерседес, якби не вчораш
ній випадок. Увечері господиня сиділа в кімнаті, а я на кухні, аж рап
том погасло світло. Це траплялося не вперше, тому я спокійно витяг
ла з шафи свічку, запалила її і начищала далі фаянс, коли мені спало 
на думку, що донья Мерседес, мабуть, сидить у темряві. Я схопила 
другу свічку і пішла до зали. Стара сиділа в кріслі з широко розкри
тими очима і нерухомо дивилася в одну точку; Кучі лежав біля її ніг. 
Господиня не ворухнулась, коли я зайшла, аж поки я кілька разів гук
нула її. Тоді вона підвелась і нетерпляче заговорила, здригаючись усім 
тілом: «Іди відчини їм, хіба не чуєш, як вони стукають у® двері?»

— Хто, сеньйоро? Ніхто не стукав, — приголомшено відповіла я.
— Ні, стукають, де мої діти. Я щойно бачила їх, ходімо, ти їм 

відчиниш.
А що я не рухалася з місця, вона вирвала з моїх рук свічку і ру

шила до дверей. Уперше за весь той час, коли я в неї служила, вона 
сама відчинила двері, радісно скрикнула, упустила свічник і стала 
обіймати порожнечу, схлипуючи та вимовляючи імена Альберто, Май- 
їто, Бертіки, Естерсіти...

Вечір був місячний, за дверима чітко виднілися дерева в парку, у 
дзеркалі річки Альмендарес відбивалися вогні ліхтарів. На якусь мить 
мені здалося, що в отворі дверей я бачу постаті людей. На одну тіль
ки мить. Я закричала й кинулась навтіки у темряві, натикаючись на 
меблі та стіни. Добігла до своєї кімнати і впала на ліжко. Цілу ніч 
мене била лихоманка.

Уранці я встала, поскладала свої речі у валізу і тихенько вийшла. 
Опинившися на вулиці, кинулась бігти, аж поки будинок не зостався 
далеко позаду. Тоді я обернулась. Над землею стелився туман. Неза
баром донья Мерседес почне мене кликати, і ніхто їй не відповість. 
Тепер вона справді назавжди залишилася сама.

З іспанської переклала Маргарита ЖЕРДИН ІВСЬКА

Віктор ГОМЕС (Куба). 
Міський пейзаж. 

Чорно-біла літографія.



Мануель
КОФІНЬЙО
Мануель Кофіньйо народився в Гавані 1936 року, закін

чив Гаванський університет. Автор романів «Остання жін
ка та близький бій», «Коли кров схожа на вогонь», збір
ки оповідань «Час змін», дитячої книжки «Старенькі з 
парасольками». Роман «Остання жінка та близький бій» 
дістав 1971 року премію «Каса де лас Амерікас». Нині за 
відує інформаційним центром у міністерстві юстиції Ку
би.

Роберто Діасу, авторові «Греблі»

Ми працювали як прокляті в тому місці, якого вже не існує, при
наймні для людського ока; але для нас воно існуватиме завжди, навіть 
під водою,— той самий похмурий краєвид зі своєю вічною пилюкою та 
грязюкою. Бо в дощ усе навколо перетворювалось на грязюку, а в суху 
погоду — на пилюку.

Коли йшов дощ, вода заливала бараки. Вологий вітер не висушу
вав одягу, над землею зависав липучий туман. Насичене випарами по
вітря набивалося в рот і ніс, голова паморочилась. Роса трималася на 
листі майже цілий день. На світанку над мокрою землею довго клубо- 
чилася синювата пара. Грязюка здавалася вічною.

Коли було сухо, пилюка плавала у повітрі і проникала скрізь, огор
тала все, просочувалась крізь вікна бараків, крізь усі щілини, осідала 
на їжу, товстим шаром укривала підлогу, налипала на шкіру, на губи, 
залишаючи в роті присмак болота. Сонце починало пекти з раннього 
ранку, і по табору гуляв розжарений тугий вітер, забарвлений черво
нястим порохом. Пилюка здавалася вічною.

— Паскудне місце,— казав Зоїло Пандо.— Тут коли не дощ з гря
зюкою, то пилюка падає, мов дощ.

А Лукас одного разу сказав:
— Якби я не був комуністом, то зненавидів би це місце.
— Я взагалі не п’ю,— сказав Тоньйо,— та коли ми це закінчимо 

і поїдемо звідси, я нап’юся і питиму цілий тиждень.
А Домінго Фаміліа сказав:
— Не знаю, якого чорта мене сюди принесло. Це місце гірше за 

пекло, що його нам обіцяють попи. Тут ти мов гориш у повільному 
вогні. Коли ми це закінчимо, більш на мене не розраховуйте!
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Ми були добровольці, але без проблем не обходилось. Одні не ви
тримали й поїхали, другі захворіли й не повернулися, третіх ми самі ві
діслали. На зборах Лукас завжди говорив про важливість цієї греблі, 
про необхідність приборкувати природу, щоб не було більше поводей 
та посух, про дисципліну, обов’язок і таке інше.

Я намагався витримати і не казав нічого. Мені було вісімнадцять 
років, і, бабраючись серед цієї грязюки та пилюки, я не дуже замислю
вався над обов’язком, і ще не знав, що найдорожче для людини — те, 
що вона будує своїми руками, а найтяжче для неї — розлучатися 
з людьми та місцями, з якими з ’єднало її життя. Не думав я й про те, 
що це місце навічно залишиться в наших серцях. Вечорами дивився 
на небо, і над цією землею воно видавалося мені якимось штучним. 
Монго небо подобалось, і він казав, що воно схоже на розсипи само
цвітів. Це він показав нам перший супутник,— досі ми їх не бачили 
в своєму житті. Монго частенько помічав їх поміж зірками і зчиняв 
галас, будячи весь барак. Однієї ночі, коли він розбудив Домінго 
Фаміліа і показав йому маленьку рухливу зірочку, той сказав:

— Над землею літають супутники, а ми тут живемо, як на початку 
світу!

Дні видавалися довгими, а ночі короткими. Все зводилося до того, 
щоб працювати, їсти та спати. Нашою єдиною розвагою був сон. Коли 
випадала вільна година, ми розповідали один одному всякі історії і 
вже знали усіх родичів будь-кого з нас. У кожного була своя улюблена 
тема. Домінго Фаміліа говорив про їжу, родину та пиво. Тоньйо весь 
час згадував про дружину, яка чекала на нього. Зоїло кляв пилюку та 
грязюку. Монго говорив про зірки й планети, космічні подорожі та су
путники. Лукас — про греблі, водосховища, циклон Флора, свідомість, 
обов’язок та самопожертву. Лукас ніколи не втрачав оптимізму, а ми, 
залежно від свого настрою, то любили його, то проклинали. Та хай там 
як, а ми знали, що з кожним днем наближається кінець нашим випро
буванням. Вечорами, як я вже казав, ми багато розмовляли. Мабуть, 
щоб убити час або заглушити втому. Нам здавалося, що ми знаємо 
один одного дуже добре, але то нам тільки так здавалося.

Ми працювали і вдень, і вночі. Будували цю греблю з якоюсь 
люттю і мріяли тільки про одне: утекти звідси й ніколи більше не ба
чити цього проклятого місця. Ми мріяли про той день, коли нарешті 
зможемо повернутись додому, і працювали так завзято, що Лукас при
мушував нас відпочивати.

Нарешті, якраз напередодні 26 липня, ми закінчили будівництво 
греблі. Остогидлий краєвид щез під водою. Приїхали грузовики з піо
нерами, які співали й галасували. Приїхали жінки, які теж співали. У 
мене було таке відчуття, ніби усіх нас захлюпнула хвиля радощів. 
Хор — кілька сотень високих, чистих голосів — заспівав Гімн 26 липня. 
З підйомного крану дівчина кинула у воду букет квітів. З гучномовців 
гриміли марші, фотокореспонденти мало^ не ставали на голову, щоб 
зробити вдалий знімок. Диктор говорив у мікрофон:

— Місткість цього водосховища — понад п’ятнадцять мільйонів ку
бічних метрів. Наші люди підкорили природу і поклали початок розвит
ку нашої промисловості. Подивіться на обличчя героїв праці, юнаків і 
дівчат, які змужніли, будуючи греблю...

Треба було бачити вираз наших облич. Худющий, з темними півко
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лами під очима, Лукас мав вигляд щасливої людини, яка чесно викона
ла свій обов’язок.

— Сьогодні один з найважливіших днів у моєму житті,— сказав 
він, коли в нього брали інтерв’ю. І ніхто не сумнівався, що він каже 
правду.

Коли увечері ми лягали спати, я подивився на небо, і воно видалось 
мені іншим. Ми майже не спали, а вранці стали демонтувати табір. За 
кілька днів приїхали грузовики, забрали наші речі, і ми поїхали. Це 
був той день, якого ми так чекали, про який стільки мріяли і говорили. 
Гребля позаду нас віддалялася, ставала щодалі меншою. Ніхто не кри
чав і не співав. Тоньйо не згадував про те, що нап’ється. Зоїло не кляв 
багно та пилюку. Монго дивився не на небо, а назад на греблю. 
Домінго Фаміліа не казав Лукасові: «Більше на мене не розраховуй!» 
Усі ми мовчали і дивилися в бік греблі.

— Що це з вами? — запитав я.
Ніхто не звернув на мене уваги.
— Ви хіба не будете співати?— загорлав я.
Усі мовчали й дивились назад.
— Та прокиньтеся ж бо, скажіть що-небудь.
— Заткни пельку!— буркнув Лукас. Він махнув рукою і все дивив

ся й дивився на греблю, яка з кожною хвилиною віддалялась від нас.

З іспанської переклала 
Маргарита ЖЕРДИНІВСЬКА

Іріан Капатая 
РРНАНДЕС.
її звуть Куба. (Фрагмент).
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Умберто 
НУНЬЄС ЛЕМУС

Умберто Нуньес Лемус (нар. 1935) — сучасний кубин
ський письменник. Працює в журналі «Боемія».

НАЗАД ВОРОТТЯ НЕМАЄ

І

— Убивці! Боягузи!
Світанок проник у камеру, наче ніж у людське тіло. Недолюдки 

працюють: знущаються із в ’язня, шукаючи чутливе місце, ще не враже
не болем. Припалену сигарету гасять під пахвою, лещатами трощать 
пальці...

— Ти в нас заговориш, сучий сину, неодмінно заговориш!
Потім пауза. Усі стомилися... Гола людина лежить на мокрих

кам’яних плитах, схожа на суцільну відкриту рану. Але ще є надія 
щось вирвати з неї. Кати роблять коротку перерву і відступають від 
жертви.

— Піроло, скажи шефу, щоб нам принесли кави.
— Вилий на цього відро води, хай освіжиться.
Піроло миє у відрі руки, потім бурхає воду на бездиханне тіло. 

Приречений ледь затремтів. Лише бунтівний дух ще тримається.
Постаті в уніформі снують туди-сюди. Сержант, апоплектик із 

черевом, як барило, сопе за столом.
— Він заговорить, ось побачите, заговорить... Присягаюсь оцим!
І він побожно цілує пристрій для тортур, схожий на хрест. 
Скрегіт зубів свідчить, що жертва опритомніла. Ні, це не зойк. Він

не хоче дати ворогам такої втіхи і скрегоче зубами тільки від безсилої 
люті. Ну що ж, можна допитувати далі. •

— Хто твої спільники? Скажи, і ми тебе звільнимо.
Очі в’язня скляніють і спалахують ненавистю. Він заперечливо 

хитає головою і харкає кров’ю.
— Треба квапитися, довго він не протягне.
Слова байдужі, мов діагноз. Ці вправні руки спровадили на той 

світ уже чимало бунтівників, що так і не заговорили.
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— Нагрівай інструмент, Гонсалесе.
У камері починає смердіти паленим м’ясом. Сержант зазнає якоїсь 

патологічної втіхи, коли, бризкаючи слиною, наказує:
— Нижче... ще нижче...
Розпечений до червоного метал опускається між ноги повстанця. 

Але від нього не чути жодного слова, лише хрипіння.
— Коли його! Коли!
Гостре вже потемніле лезо вгорожується у нутрощі. Ще одна, най

триваліша, конвульсія, і тіло завмирає.
— Кінчай, з нього вже нічого не витягнеш.
Вистава закінчилась і спітнілі пики одвертаються. Сержант від

совує від себе стільця і здвигає плечима:
— Слабак. Міг би витримати й довше.

II

Рука підстаркуватого патрона, брудна від брудних думок, пестить 
ніжну смагляву шкіру і дедалі міцніше стискує руку дівчини.

— Якби ти лише захотіла...
— Сеньйоре Менендес, зробіть таку ласку. Мені дуже потрібна ця 

робота!
Дівчина намагається непомітно вивільнити руку, але його пальці 

стають пазурами. Вона сказала, їй потрібна робота. Отже, здобич сама 
йде йому в руки. Монотонно, надокучливо він повторює одне й те ж, 
одне й те ж, сподіваючись наситити свою брудну хіть цим юним і сві
жим тілом:

— Коли б ти була розумною... коли б ти захотіла...
Паула відчуває, як кров приливає до її щік. їй здається, ніби до 

неї торкається щось огидно липуче і слизьке, і вона боязко випручує
ться. Боїться його розсердити, усе ще зберігає надію. Ця робота... Вона 
мені так потрібна! І вимучила посмішку:

— Ви жахливий, сеньйоре Менендес.
З ’являється секретарка патрона й уриває сцену. У короткій роз

мові, що відбувається між нею та патроном, Паула розчула тільки 
слово «дружина». Сатир трохи вгамовується:

— От що, сеньйорито, приходьте сюди в суботу. Може, я зумію 
що-небудь зробити для вас.

І, вдаючись, ніби гортає папери, ласо дивиться на пишне бронзове 
тіло дівчини, яка виходить із кабінету.

Цьому моменту в житті. Паули передували роки боротьби та роз
чарувань. Уроки в початковій школі чергувалися з носінням білизни 
материним клієнтам, потім були голодні роки навчангія в середній 
школі, коли доводилося не тільки сидіти над підручниками, а й цілими 
ночами прасувати білизну. Але далі вчитися вже було неможливо. 
Навчання коштувало дорого, тож не було іншого виходу, як працюва
ти. її крижі, які тепер часто ниють, натрудилися під час роботи за 
взятою напрокат друкарською машинкою; що таке стенографічні кри
вулі вона теж знає чудово. Маючи середню освіту і будучи наполегли
вою, Паула таки зуміла оволодіти фахом секретаря-друкарки.
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А після всього цього повне розчарування: ходіння від дверей до 
дверей, випрошування роботи, мов милостині. Саме тоді вона дізнала
ся, що в не! темна шкіра, а потім і про те, що гарна собою і що її опук
лі перса, тонкий стан та пишні стегна мають ціну. Та вона не збиралася 
торгувати собою.

— Проходьте, Пауліто, сідайте.
Він закінчив диктувати листи і відіслав секретарку.
— Уже вечір, сеньйорито, а справи робляться вдень.
Ось вони наодинці, як він і планував. Руки пітніють від невсити

мої хіті, і він раз у раз витирає їх напахченою одеколоном хусточкою. 
Дивиться на дівчину гіпнотичним поглядом, і Паула опиняється біля 
широкої софи.

Він наближається. Здається, що його гладке тіло смердить гнили
ми водоростями. Накидається на неї, обнімає її й бурмоче:

— Ти мені подобаєшся, смаглявко, я бажаю тебе... Зроблю для 
тебе все, що схочеш.

Відраза і зневага, мов катапультою, підкидають її на ноги.
— Облиште мене, облиште! Ви помиляєтесь щодо мене.
Ці слова він чув уже не раз, від інших. Але знав, що відступати 

не повинен. Після короткої боротьби вона — молода й сильніша — 
виривається з огидних обіймів. Ним оволодіває безсила лють. На щоці 
в нього рожева подряпина, її індіанське волосся розпатлане. Тепер — 
ненависть.

— Гаразд, гаразд. Як не хочеш, примушувати не буду. Але ти 
багато втрачаєш!

— Я ще невинна.— У голосі Паули бринять сльози.
— Невинна? Ха-ха-ха! Це тобі тільки так здається, смаглявко. Ні, 

в мене немає для тебе роботи. Іди! Ти ж бо знаєш, що мене в тобі 
цікавить.

Паула прямує до дверей, і, коли переступає поріг, дві важкі сльо
зи, які вона досі стримувала, прорізують пекучі борозни на ніжному 
оксамиті смаглявих щік.

III

— Царі Волхви 1 це...
Очі хлопчика жадібно стежать за тим, як ворушаться його губи.
— Царі Волхви це...
Батько рвучко одвертається і заходить у темну нору, яка править 

йому за житло. Затхлий сморід сечі й поту, що йде від старих ковдр, 
які покривають їхнє єдине ліжко, не турбує його. Він звик до цього.

Знадвору долинає гамір карнавалу. Чутно голоси ряджених...
А в їхньому передмісті голод, злидні і, що найгірше, людьми 

оволодів розпач. Вони почувають себе приреченими...
— Вилазь із цієї твані, бісів хлопчисько!
Ну гаразд, а де ж він гратиметься, якщо не побовтається в цій 

смердючій воді? Хіба для нього існує зелений парк або дитячий май

1 Йдеться про католицьке свято Трьох Волхвів, яке відзначається 6 січня. У цей 
день діти, прокинувшись, знаходять у своїх черевичках подарунки.
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данчик, де можна побігати, покататися верхи на мітлі, покидати папе
рові м’ячики, зроблені своїми руками?

Хлопчик шмигнув у халупу і мовчки дивиться на згорбленого бать
ка, що годинами просиджує біля грубки, в якій дуже рідко горить 
вогонь. В очах його мерехтять люті вогники. Він дивиться на свої дужі 
мозолясті руки робітника. Кому вони потрібні? До чого їх прикласти? 
Кому продати за будь-яку ціну, щоб вони могли виконувати своє при
значення — приносити додому хліб? І ще це свято Царів Волхвів... будь 
воно тричі прокляте!

В думках у батька маленький клапоть землі, з якої його прогнали. 
Думки печуть, як невигойна рана. Не витримавши тяжких спогадів, він 
виходить. Коли проминає бар, у ніс йому вдаряє гострий запах свіжої 
шинки...

З халупи негритянки Хуани долинає хор дитячого плачу. Жінка 
тільки знизує плечима — жест, який тисячоліттями означав фатальну 
покірність долі.

— Як же їм не плакати? Завжди голодні — а їсти ж хочеться.

IV

Цей чоловік не був ні талановитим політиком, ні видатним еконо
містом, ні навіть розумним тактиком. Хоча б у чомусь був оригіналь
ним! Формулу влади він цілком успадкував від своїх попередників — 
колишніх президентів республіки. Був небагатослівний і жовчний. Лю
бив хлібну шкуринку, мав невситимий апетит і зовсім нехтував і влас- 
ною, і національною гідністю.

— Так, сеньйоре Посол.
— Як накажете, сеньйоре Посол.
Він зумів придушити революцію в зародку, і на його плечах з ’яви

лися генеральські погони; двічі йому щастило зайняти найвищу дер
жавну посаду стражденної республіки.

— Ваше слово — закон, сеньйоре Посол.
На становище в країні нуль уваги. Злидні в містах і селах, тисячі 

і тисячі юнаків та дівчат вступають в життя без засобів до існування, 
не маючи змоги ні працювати, ні вчитися.

Усе йде на спродаж, усе віддається в заставу. А чоловічок тим ча
сом загрібає мільйони. Він та його посіпаки. Ціна совісті падає щораз 
нижче, хвиля аморальності прокочується по країні.

— Так, сеньйоре Посол. Як накажете, сеньйоре Посол...
Одначе...
З гір долинає відгомін народного повстання. Та на це мало зважа

ють. Мовляв, ідеться про дюжину божевільних, які тільки грають на 
руку вищим військовим чинам, в чиї гаманці так і попливуть державні 
гроші. Але відгомін набрав епічної звучності і став затоплювати рів
нини...

Стривожені посіпаки диктатора шукають розради у свого хазяїна. 
Той їх заспокоює.

— Не хвилюйтеся, усім вам забезпечена підтримка мого уряду. 
Усе буде гаразд, друзі.

І він поблажливо посміхається — як посціхався протягом майже 
шістдесяти років безкарного владарювання. .

— Не хвилюйтеся, в нашій країні нічого не зміниться...
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Мільйон людських голів вирує біля пам’ятника Апостолу. Бурхли
ве море народної радості. Площа Революції ще раз святкує нову річ
ницю переможного повстання. Гаряче полудневе сонце сипле золотим 
промінням на зрошені потом обличчя, змокрілі спини.

— Брате!
— Брате!
Тут і негри, і. метиси, і білі. Народ. Спалах ентузіазму біля підніж

жя Марті. Тут і лідер, людина, яка перетворила науку Вчителя в щось 
відчутне, реальне, хвилююче.

На площі — військовий парад. Окрім героїзму і готовності віддати 
життя за свою країну, коли це буде потрібно, воїни мають ще й могут
ню сучасну зброю.

— Ми не завойовники!
— Ми проти війни!
Проходять відділення, взводи, роти. Жодного похмурого обличчя. 

А навколо святково збуджений народ, сотні тисяч чоловіків та жінок.
А солдати ідуть і йдуть, ніби пливуть на хвилях усенародної лю

бові.
— Онде мій син!
— Тату... тату!
Тут немає чужих і немає нічого чужого. Кожна гвинтівка, кожна 

гармата, кожен танк належить народові, і вони стоять на сторожі його 
завоювань.

Кілька тижнів тому цей народ у гніві стиснув кулаки проти зухва
лої агресії. І не похитнувся: краще загинути, аніж зректися свободи...

Парад скінчився. Мільйонний натовп вливається на площу... ніби 
вода! Та в цьому нестримному потоці не відчувається невблаганної 
злоби. Хвилі тихо підкочуються до трибуни і затоплюють кожен ква- 
драї ний сантиметр величезної площі. Рідне бородате обличчя проме
ниться усмішкою — вдоволеною і трохи схвильованою.

У вільному небі Куби креслять сірі смуги над монументом бойові 
літаки.

Кам’яний Марті не може підняти замислене обличчя і привітати їх. 
Він стоїть нерухомо, але здається, що його кам’яне чоло промениться 
внутрішнім сяйвом, вітаючи ранок визволеної вітчизни.

З іспанської переклав 
Юрій НЄГІИ

V

Едуардо 
РОКА (Куба) 
Обличчя.



Гуго ГА РТУН Г

Гуго Гартунг (1902—1972) — відомий західнонімецький 
письменник. Романіст і новеліст, Автор більш як двох, де
сятків книжок, серед них «Небо було внизу» (1951), «Фі
говий листок прекрасної Деніси» (1952), «Але Анну звали 
Марія» (1952), «Я часто думаю про Пірошку» (1954), 
«Король Богуміл-король» (1961), «Ваш чоловік помер і 
шле Вам вітання» (1965). За багатьма творами Г. Гар- 
тунга створено фільми, вистави, радіоп’єси. Особливу по
пулярність здобув його роман «Ми — вундеркінди» (1957;

ПЕРЕДМОВА
(якщо вона взагалі когось цікавить)

І ось автор досить-таки безпорадно стоїть перед смітником сучасно
го життя. Колись йому здавалося, що він і такі, як він,— вундеркінди* 
діти чуда. Адже від часів Вільгельма II до часів Аденауера вони зазна
ли й витримали чимало ударів долі. Все це автор описав у своїй книж
ці1 і на прикладі двох героїв показав, як воно буває в житті насправді.

Одним із тих героїв було авторське «я», зліплене з правди й ви
мислу; воно безпорадно борсалося в плині часу й мало радіти, коли кі
нець кінцем доля щасливо виносила його на берег — хоч і з добре по
м’ятими боками — чи врятовувала кмітлива наречена. Але те «я» мало 
ще й однокашника на ймення Бруно Тіхес. А цей, як казав один їхній

1 Йдеться про першу частину роману — «Ми — вундеркінди».
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учитель, «розум жменями не загрібав». Та вже що спритний був, то 
спритний. І не знав, що то є докори сумління. Такому легко на світі 
живеться. Приклади цьому є скрізь, навіть у політиці.

А в політиці досить лише завжди присягати на непохитну вірність 
тому, хто саме стоїть біля керма влади. Це й робив Бруно Тіхес і жив 
собі розкошуючи. Свій злет він розпочав зайцем на дирижаблі, запу
щеному з нагоди сторіччя «битви народів» під Лейпцігом, спекуляцією 
підтримав нужденне своє животіння банківського учня в роки інфляції 
і зробив стрімкий крок уперед в коричневій уніформі юного, але загар
тованого учасника «руху»,, далі щасливо уник фронтів другої світової 
війни і піднявся до вигідної торгівлі каструлями в роки молодої демо
кратії, коли після сорок п’ятого вона ще тільки спиналася на свої хист
кі ніжки. Тоді це дитя чуда завзято роздмухувало німецьке «економіч
не чудо». Авжеж, Бруно був чоловік запопадливий. І вчасно знайшов 
собі спільників — Майзегайєрів.

Майзегайєри — це така собі трішки безладна родина. В кожного 
з численних дітей матінки Майзегайєр свій батько. Тільки у двох той 
самий. У близнюків. А палітра вдач у членів цієї родини насичена всіма 
барвами — від блідих до найгустіших. Бруно Тіхес одружується з Еве- 
ліною, представницею одного з перших, найніжніших відтінків, а роз
важається з Додді, представницею одного з наступних, густіших відтін
ків. Сини пані Майзегайєр також вдалися неоднакові: справжні спо
кусники і звабники-аматори, ласі до втіх і з крижаним владолюбством, 
яке в разі потреби вони вдовольняють навіть злочинним шляхом. У 
їхньої матінки всі ці риси дивовижним чином поєднуються, хоча вона й 
не позбавлена крихти щирої, простонародної привабливості і безпосе
редності.

У «Майзегайєрах» автор хоче змалювати так зване «плюралістич
не суспільство добробуту» наших засапаних від обжирання сімдесятих 
років так, як у «Вундеркіндах» показав суспільство п’ятдесятих років, 
що тільки ще набирало ходи і ледве посувалося вперед індивідуальни
ми стежками своїх членів. Зробити це ой не легко!

Щасливий, найшанованіший з усіх Фонтане1! Проблеми свого сус
пільства ти ще міг розглядати в одному-однісінькому замку Штехлін. 
Катастрофи широкого світу в тебе відбивалися лише у водовертях 
Штехлінського озера в Бранденбурзі, але замок, ліс і маєток зостава
лися цілі-цілісінькі, а повітря чисте. А тепер людству лишився, здаєть
ся, тільки один вибір: або швидка атомна смерть, або повільне отруєн
ня. Смітники зростають, танкери вбивають моря, а автоцистерни, що 
перекидаються на дорогах,— нашу добру землю. І про все це автор 
мусить розповісти, нічого не обминаючи, як ото великий Фонтане? Ні 
на крок не відступаючи від дійсності?..

Але про це годі й думати в такому нещасному світі, де чого тільки 
немає: від бучних світських прийомів до захирілого сільського театру, 
від цирку політичного до цирку мандрівного. Однак десь, мабуть, усе ж 
таки є трішечки природності, краплинка віри, крихта кохання...2 Надія? 
О ні, тільки не надія!

У цей наш час, на цьому божевільному світі, де голодні народи 
вбивають один одного задля того, щоб кілька багатіїв ще дужче роз

1 Теодор Фонтане (1819—-1898) — один з найзначніших німецьких письменників- 
романістів XIX ст., представник критичного реалізму.

2 Автор безнадійна старомодний... (Прим. авт.).
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багатіли, іноді буває, як у тій жорстокій сюрреалістичній казці, де роз
мовляють відтяті кінські голови. О Фаладо, де ти, де ти?..1

БО ЧОГО Ж ЛЮДИНА ПОМИРАЄ...

Як він крутиться коло біржового табло! йому шістдесят вісім, цьо
му чоловікові. Вже підточений зубом сторіччя. У нього лишилося неба
гато. І в сторіччя, і в цього чоловіка. Але дещо все ж таки лишилося. 
Він вдає, ніби дані про курс акцій від сімнадцятого і шістнадцятого 
лютого його зовсім не обходять. Над колонками цифр напис: «Кон’юнк
тура сприятлива». Можна напевно сказати, куди чоловік дивиться: «Хі
мія», «Електротехніка», «Акції пивоварень», «Універсальні магазини», 
«Автомашини», «Банки»... Десь у той бік.

До речі, якщо хтось хоче придбати акції, раджу подумати про 
ФБТ. Фабрика «Берлінський торфобрикет»? Таке скажете! Щодо «фаб
рики», то так. Але дві наступні літери читаються: «Бруно Тіхеса». При
гадуєте ще такого? Колись про це дитя чуда навіть фільм був. Верткий 
хлопець. Завжди вмів повернутися в потрібний бік: за часів республіки 
— проти, за часів диктатури — за! А як випадково, бувало, спалахува
ла на короткий час демократія, тоді про своє минуле він твердив зов
сім протилежне. Але завжди встигав підготуватися до нового поворо
ту. Адже клятвопорушення не буде, якщо спритно присягнути. Скажімо, 
в так званий «альпійський» спосіб, тисячократ випробуваний: праву ру
ку клятвено підносиш угору, а ліву позад себе опускаєш униз і спрямо
вуєш усю клятву в землю. І все буде гаразд. Завдяки цьому народному 
звичаю відпадає потреба ходити на сповідь... А заразом і на комісію з 
питань нацистського минулого.

Тепер щодо місцеперебування. З військовою справою цей термін не 
має нічого спільного. Місцеперебування — це місце, де хтось перебуває. 
Багато хто перебуває ще в 1933 чи й у 1913 році. Але не далі. Особли
вого пожвавлення чи руху серед цих не помітно. Щоправда, колись 
щось таке було, воно так і називалося — рух, навіть свою столицю 
мало2. Так, неспокійні то були часи, розворушили вони багатьох... Та 
самі ініціатори того руху тупцяли на місці і роблять це й досі. Тупця
ють, тупцяють, тупцяють... Робив це й Бруно Тіхес. Однак помер. Май- 
зегайери теж робили, але живуть... І теж тупцяють, тупцяють...

Майзегайєри — це родина, з якою Бруно породичався шляхом 
одруження. Евеліна була його дружина, Додді — своячка. Нащадків 
чоловічого роду він не залишив. Зате в тещі їх було слава богу. Вона 
й курсом завжди лягала правильним. Скажімо, отоді, за часів осі Бер
лін — Рим —Токіо. Декотрі з панів навіть мали совість і забирали ді
тей з собою на батьківщину. Цей ефект розсіювання по світу виявився 
для сімейної політики вельми вигідним. Раніше тільки й розмов було: 
Гогенцоллерни, Віттельсбахи, Габсбурги... Тепер економіка й великі 
гроші залежать від інших імен. Вони добре відомі. І серед них — Май-

1 «О Фаладо, де ти, де ти?..» — трохи змінений рядок вірша з казки братів Грімм 
«Гусятниця». Фалада — наділений людською мовою кінь, до відтятої голови якого звер
тається в скруті героїня.

2 Автор має на увазі націонал-соціалістський рух і його центр Мюнхен.
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зегайєри. З часом ці дістають змогу придбати собі трохи блакитної 
крові. Дістають змогу купити традицію...

Нині Карл Майзегайєр — шеф фірми з резиденцією в Бекенгорсті. 
В цього пана сиві скроні, бакенбарди й солідна зачіска, що трішечки 
нагадує сучасний «стиль протесту». Колись це був платний партнер 
до танців у ресторанчиках та нічних барах. Іноді доводилося й бити 
вікна та очищати квартири... Давно те було! Хлопчачі витівки. За тих 
часів над «єврейськими співгромадянами» чого тільки не витворялось. 
У цьому не було нічого особливого... Чорний мундир? О, чом би й 
ні! В усякому разі, чорний личив дужче, ніж коричневий. До того ж 
усе забулося... Те, що ми вижили як нація, слід завдячувати нашій 
здатності забувати. Який-бо ще народ може дозволити собі тринадця
тирічну прогалину в своїй історії? 1 Навіть для філателії це завелика 
розкіш. Того, хто має слушність, вішають завжди в слушний час. Тобто 
його портрет, певна річ. Директор концерну Карл Майзегайєр може 
забути багато чого. Але не традицію. Де ж знайти для неї краще міс
це, як не у великій залі засідань ФБТ у Бекенгорсті, будинок номер 
один?! Тепер там нарешті займає гідне місце портрет засновника 
фірми Бруно Тіхеса: 80X130 см, олія, позолочена рама завширшки 
20 см. Карл Майзегайєр виголошує святкову промову.

СВЯТКОВА ПРОМОВА І САМЕ СВЯТО

— Вельмишановні дами й панове! На сьогоднішнє свято я зміг за 
просити лише досить вузьке коло видатних осіб та найближчих моїх 
співробітників. Всіх охочих просто не вмістить ця зала. На засіданні 
нашого правління буде незримо... е-е... буде незримо присутній наш 
Бруно Тіхес. Разом з ним ми ухвалимо епохальні рішення. Він і сам 
був епохальна постать. Він не стояв збоку, коли виборювався життєвий 
простір для Німеччини... Сьогодні ми вже не повинні цього соромитись. 
Саме тоді нарешті було переведено стрілки на величезні економічні 
обшири, категоріями яких ми тепер мислимо. Європа теж не лишилася 
поза планами. Треба визнати: помилки були, і ми цього не заперечує
мо. Але покаянну сорочку вже можна спокійно скинути з своїх плечей...

Дозвольте ж привітати нашого почесного гостя, автора портрета!
Карл Майзегайєр переводить погляд на творця картини. Так, він 

стоїть тут. Характерна голова митця, гарно накручені кучері. Костюм 
чорний, пошитий на замовлення. Сорочка теж на замовлення...

— Ми вдячні панові професору Брехеру. йому не випало честі зна
ти засновника нашої фірми особисто...

Забуто! А професор Брехер таки мав його знати. Мюнхен, трид
цять восьмий рік, урочисте відкриття Будинку німецького мистецтва2. 
Погода сонячна, гідна фюрера. Коли закладали наріжний камінь, у 
НЬОГО поламався в руках молоток. Одне слово, тридцять восьмий рік,

1 Період «третього рейху» (1933— 1945). «
2 Будинок німецького мистецтва, споруджений за проектом архітектора Троста, 

мюнхенці прозвали через його безнадійний класицизм «Головним афінським вокзалом». 
Тепер цю споруду, офіційно піднесену до рангу Будинку мистецтв, називають «Пала
цом розпусти», оскільки тут відбуваються й великі карнавальні свята (прим. авт.).
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урочисте свято в Почесній залі з картинами Брехера. Нордична гола 
натура. Біляве вгорі, біляве внизу... Бруно Тіхес у коричневому парад
ному мундирі, в міцних руках — мотузка, що перегороджує вхід пер
шим відвідувачам.

.— Наш любий Тіхес, шановний засновник фірми, завжди дуже 
тонко, безпосередньо відчував мистецтво. Таким його й побачив наш 
професор. «Образ людини, що виросла з християнсько-західноєвропей
ського духу», — сказав він. А я б іще додав: «На грунті нашого віль
ного, демократичного ладу». Отаким він і висить перед нами — яким 
жив і творив...

Бруно Тіхес красується перед усіма в червоних, синіх, сіро-чорних, 
а також у коричневих тонах. Коричневі навіть домінують. Погляд за
клопотаний, глибокодумний. Людина вольова, людина-володар — і 
заразом ледве помітний серпанок нордичного гамлетизму.

Кельнери у фраках підкочують візки з шампанським, а також з 
апельсиновим соком — для тих, хто поважає правила вуличного руху.

Посеред людської колотнечі — монумент з сивим волоссям на го
лові і виразом сивої мудрості на обличчі: мати шефа або, як її всі нази
вають, просто «шефиня». Це ще одна знаменна подія в її житті. Котра 
вже? Ірена (хіба вона колись була не Емма?) Майзегайєр, звана ще 
фон Штайн-Штелленберг. Останнє прізвище — наслідок подвійного 
нещасливого випадку. Та про це потім! Вік — сімдесят п’ять років. Але 
більше шістдесяти п’яти їй не даси. Шкіра біла, мов парафінова.

— Ви чули цей анекдотик, докторе? Приходить одне подружжя в 
гості до знайомих. Чоловік показує на лисого господаря і каже тихень
ко дружині: «Голова в нього, мов попарафінована». А вона перепитує: 
«Яка, яка?» Тоді він пояснює: «Кажу, мов попа рафінована!..» Чарівно, 
правда? Немає нічого смішнішого, ніж оці старі анекдотики. А тепер 
що? Оті безглузді політичні карикатури, комікси... По-моєму, в них не
має нічого смішного.

Але це ще не справжній гумор шефині. Вона все ще вдає з себе 
великосвітську даму...

— Сибілло, Курде-Удо, подайте ж панові професору чемненько ру
ку!

Діти такі милі. Справжні діти, як за добрих давніх часів. Ще того 
гарту, тієї закваски. Чому хлопчикові дали подвійне ім’я? А це, щоб 
убити двох зайців — тепер він і Курд Юргенс, і У до Юргенс. Дуже, ду
же аристократично. Шефиня любить розповідати цю історію.

— Влітку ми частенько їздили туди відпочивати. Замок у Карінтії, 
така романтика! Клозет, правда, звичайний, зате краєвиди... Гори, озе
ра — як у проспекті «Ш арнова»1. А рід дуже давній. Фон Штайн-Штел- 
лєнберг, через два «л». Дідусь цих двох якось приїздив до мене в гості. 
Сказати правду, Карл не любить, коли я про це розказую. Але ж сьо
годні атмосфера така невимушена! Така здорова! А старий барон!.. То
ді він був ще зовсім юний — лейтенант австрійської армії. Лежав у 
нашому містечку в госпіталі. Господи, та нічого такого в нас із ним не 
було. Бо з ним ще раніше сталося таке... Поранило в одне делікатне 
місце. Казав, що з кулемета. Отож він і став дідусем цих дітей. їхній 
сім’ї не пощастило. Обоє батьків майже відразу одне за одним... Він 
— на полюванні, вона —9в «мерседесі-250»... І діти враз лишилися на 
світі самі-самісінькі. І це в Карінтії! Церква хотіла забрати їх до себе.

1 «Шарнов» (Scharnow Reiseburo) — туристська фірма у Західній Німеччині.
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Курт-Удо вже б міг прислуговувати в костьолі. Не знаю, чи ви католик, 
але там дуже мило. Кругом усе пурпурове, біле, стихарі з мереживом... 
Ій-богу, чарівно! Та й маєтність чималенька: ліси, дичина, річки з фо
реллю. Треба було тільки грошей трохи вкласти. А Карл уміє це роби
ти. Церква, зрештою, теж. Але Карл робив це з щиро християнських 
переконань. З усиновленням спершу були труднощі — діти ж бо като
лики. Тоді ми вирішили самі перейти в католицьку віру — так було 
простіше. Заразом Карл сподівався, що це поможе йому й розширити 
ринок збуту. Отож усиновив він цих дітей. Тепер вони могли носити 
прізвище Майзегайєр фон Штайн-Штеллєнберг. Ми, власне, теж, адже 
ви знаєте, — в наш час це всього лиш питання грошей. Як і все інше 
в житті. Пане старший, налийте ще один!

Цієї миті на сцені з ’являється делегація іноземних робітників. Гре
ки. Вони працюють на бекенгорстському підприємстві, в цеху номер 
три. їх вирядили в костюми, взяті напрокат.

Робітники танцюють сиртакі.
Після танців греків частують пивом. Вино б їм було більше до 

смаку...
— Але цих людей не можна надто розбещувати. Бо ще приїдуть 

додому й почнуть агітувати за комунізм. Режим там цілком пристой
ний. Порядок, спокій. Ніяких вам позапарламентських опозицій чи чо
гось такого...

Почесні гості згідливо кивають шефині головою. В питаннях полі
тики вони досить одностайні. Ті, що з правого крила СДП \  трішки 
консервативніші від тих, що з лівого крила Х Д С 1 2. Але їхні незгоди 
врівноважують пани з В Д П 3. У так званих «життєво важливих питан
нях нації» панує згода.

НАСТРІЙ ПІДНОСИТЬСЯ

Згодом стає веселіше. Карлові Майзегайєру хочеться навчити сво
їх греків пісеньки: «Гайда, гайда, пішки в Кельн!» Три-чотири!

Дами скупчилися коло шефині. Розповідати в товаристві так, як 
вона,— невимушено, щиро,— тепер рідко хто вміє.

— А ви знаєте, любі жінки, серед чоловіків, що вчащали до мене, 
нерідко траплялися неабиякі жартівники. Якось прийшов наш міський 
священик з цілою студентською корпорацією. Вони з’їхалися до нас на 
якесь засідання. «Треба цих хлопців, — каже пастор Мюленгаупт,—по
маленьку вводити в життя».

А священик, до речі, навідувався до мене частенько. І без тих сту
дентиків. То вже його діло. Так би мовити, вводив у життя сам себе. І 
платив пристойно. Я маю на увазі, звісно, всілякі там витрати — ча
рочку винця, ну й до винця щось... Потім у мене знайшовся від нього 
хлопчик. «Плід кохання», — казав, бувало, пастор. Я назвала хлоп’я

1 Соціал-демократична партія. .
2 Християнсько-демократичний союз.
8 Вільна демократична партія.
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Герібертом. Але господь бог рано забрав його знов до себе. Мабуть, 
через те, що він був сином міського священика. Та й охрестити його бу
ло б не так просто... От воно й вийшло на краще...

О, нарешті-таки німецький шлягер! «А моряка нічого не злякає — 
не бійсь, не бійся, Розмарі!..» В отієї, з котрою саме танцює шеф, ім’я 
зовсім не Розмарі. На фабриці її називають Буллі. Вродлива, нівроку, 
личко, як у мадонни. Схожа на ту, про яку «Штерн» писав, що її вкра
ли. Нічого аристократичного, звичайно. Але від мадонни в ній таки 
щось є. Раніше фройляйн Шмітт щоразу їздила до одного лікаря у 
Швейцарію. А тепер — пілюлі. Коштом фірми...

Шампанське шумує. Шефиня теж.
— А отому з віночком сивого волосся на голові нібито дали премію 

Нобеля. Кажете, Нобелівську? Але ж її можна називати й по-нашому, 
по-німецькому. Він одержав її, здається, в Ліндау. За що? Я вже добре 
й не знаю. Чи не за косметику... За косметику не дають? Ну, в кожно
му разі, за щось таке. Ні, не за мир — ту дістав наш федеральний Віл
лі1. Ота, з котрою він розмовляє? З високих угорських дворян. Це видно 
й з того, як пишеться її прізвище, його ніхто не може вимовити. При
їхала сюди в п’ятдесят шостому році. Вже й тут нагріла собі місце — 
ви, мабуть, чули, правда ж? Ні, вдова... О, графине, а я саме про вас 
розказую. Ну звісно, тільки найкраще. Авжеж, Карл на такі свята мас
так. Отой дебелий — із профспілки. Звісно, в наш час і там треба сво
їх мати. Ви придивіться до них, коли їх показують по телебаченню — 
від підприємців годі й відрізнити. Вгодовані, одягнені як на весілля. 
Цей із профспілки металістів. Покрутіть йому трохи голову, графине. 
Вони ой як люблять усе угорське! А потім я пришлю до вас ще й отого 
журналістика. Список гостей йому вже дали, тих, що потрібні, він уже 
собі відзначив. Карлові буде дуже на руку, якщо це піде під рубрикою 
«Світ праці». Мабуть, можна згадати словом-двома й греків. Мовляв, 
і вони мають право веселитися разом із нами...

Дехто балакає, нібито іноземним робітникам у нас погано живеть
ся. Нехай не морочать людям голови! Наче ми не знаємо, як їм живеть
ся вдома! Та для них тут не життя, а рай! Удома вони навряд чи ма
ють на шістьох одну миску, щоб ноги помити. А по телевізору, бачте, 
дехто раптом починає вимагати для цих людей ванні кімнати. Але ж 
їхній уряд і сам цього не хоче. Дай їм ванну кімнату, то вони ще біль
шого захочуть. «Квіточка маленька на лузі розцвіла — вересу, вере
су...»2. Ти диви, Нобелівський лавріят теж підспівує! Та вже ж, таке не 
забувається... От скажіть мені щиро, любі дами: невже тоді було справ
ді так погано?

Різношерста ггубліка може пригадати не так уже й багато поганих 
часів, щоб про це варто було говорити. Все залежить лише від того, про 
який саме період ідеться. Чи від того, хто якраз сидить навпроти. Чи 
хто саме запитує... А спогади в пані Майзегайєр — мов різнобарвні 
скельця в калейдоскопі. Вони перекочуються одне через одне, і в пам’я
ті зринають усе нові й нові картини. Нові почування. Нові зачаєні гір
коти і образи. Журналісти таких людей називають «колоритними осо
бами».

1 В 1971 р. федерального канцлера ФРН Віллі Брандта нагороджено Нобелівською 
премією миру.

2 Пісня, популярна у гітлерівській армії.
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Шефиня Ірена, уроджена Емма Майзегайєр, особа вельми колорит
на. Яскрава, барвиста, мов рекламний проспект туристських подоро
жей, про які так мріють німці. Подорожей, у які вона частенько виїз
дить. І про які знов і знов розповідає, як оце сьогодні. На Мальорці 
вже давно поставлено хрест. Мальорка тепер не в моді. Настав час Ка- 
нарських островів. І думками шефиня вже там... Тобто на островах. 
Зробимо ще один моментальний знімок нічного свята в Бекенгорсті: 
шефиня на Канарських островах.

— Останнім разом ми прихопили з собою на острови одну довго
граючу пластинку. Адже там нічого путящого німецькою мовою не роз
добудеш. Такого,-щоб можна було підспівувати. Перша пісенька нази
валася «Найкраще місце біля стойки». Бувало, як поставимо — всі 
німці в сусідніх бунгало підхоплюють. Коло нас була садиба Плюшке 
— в них у Берліні фабрика високоякісних м’ясо-ковбасних виробів. Жи
ти вони там, на островах, не жили. Плюшке оселився там, щоб не пла
тити податків. А взагалі, у них вілла в Таунусі, та коли погода тут псу
ється, тоді вони — на Канарські острови. О, там відчувається тверда 
німецька рука. Аборигени вже досить пристойно навчилися по-німець
кому. А виноторговець Пепе завжди називає своє вино «шлягером». Ні
мецьке, звісно, краще. Взяти хоча б мозельвейн «Божественні краплі» 
абощо. Коли вітер повіває з Африки, по всьому тілу аж дрож пробігає. 
Тоді знов хочеться... Господи, хіба можна таке забути! А один був іта
лієць. Адже тоді ще ніхто не знав, що таке Південь. Але в Джованні 
він грав у крові. Я це навіть відчувала. Іноземних робітників тоді ще не 
було. Джованні належав до «голубих». То був легіон дуче. «Голубі» 
воювали разом з нами на Східному фронті. Доля закинула Джованні 
теж у наш лазарет... Трохи зачепило кулею. Чого він тільки не вмів! 
Це й не минулося, як -тоді казали, без наслідків. Пізніше він забрав 
нашу крихітку Енріко до себе на Південь. Це б йому теж уже трид
цять сповнилося, нашому хлопчикові... Власне, всі вони однакові, оці 
іспанці, італійці. Ледацюги. Однак тіло в них і шкіра мені подобалися. 
А волосся — наче щітка. Я, бувало, казала Джованні: «Ти як пригор
нешся до мене, то наче хвостом поросячим!» А він регоче...

В цю мить Карл Майзегайєр уриває жваву світську балаканину 
своєї матінки. Він запідозрює щось недобре і натякає старій дамі, що 
вона вже, мабуть, стомилася. Грекам такий самий натяк ще годину то
му зробив його прокурист Кольцоп. Від холодних закусок уже й сліду 
не стало, і кельнери більш нічого не подають. У такі хвилини гості самі 
здогадуються, чий настав час. І тихенько вшиваються.

Залишається тільки добірне чоловіче товариство — представники 
економіки, політики та профспілки. У малій залі засідань їх чекають 
пікантні речі — напої і розмови. А також особиста секретарка шефа 
Буллі Шмітт. Заразом вона непомітно обслуговує і підслуховувцльні 
та записувальні пристрої.

ТРАДИЦІЇ РОДИННІ І ТРАДИЦІЇ ТЕХНІЧНІ

Шефиня таки мала рацію, коли висловлювала сумнів щодо давніх 
аристократичних традицій. Одного з Штайн-Штелленбергів. рицаря-роз-
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бійника, в XV сторіччі кайзер послав на шибеницю. Иорга Майзегайєра 
1856 року стратили за розбій на великій дорозі. Де ж тут різниця? 
Штайн-Штеллєнберги вигідно й надійно вклали свою здобич у родин
ний замок. Але що робити їй з базарним перекупником?..

Сина Иоргена Майзегайєра звали Фюрхтеготом, цебто Бійся-богом. 
Він таки Всевишнього боявся і, керуючись правилом: «Вішай або тебе 
повісять», став катом. Фюрхтегот був дідусем шефині. Розповідаючи 
про нього дітям, вона казала: «О, він мав голову на в’язах!» Однак 
скільки чужих голів зняв він із в’язів, ніхто не знає. В усякому разі, за
гребли їх не на кладовищі. Але його власна, Фюрхтеготова, попала* 
до речі, в йєнський університет. На кафедру анатомії, нове приміщен
ня, зала номер 18.

Тепер Емма залюбки показала б ту голову своїм онукам. Та хто ж 
її пустить у Иєну!1 Там і слухати не хочуть, що це буде поїздка «в гос
ті до родича»! Ось вам, каже шефиня, типовий вияв того, який негуман
ний комунізм. Коли Карл, її славне дитя, був ще маленький, він якось 
спитав:

— А можна, і я стану тим, ким був прадідусь?
І став... На кашкеті замість кокарди він носив череп. Хвалити бога* 

Карл про це вже забув. Існує ж бо справжнє очищення в дусі христи
янських традицій.

І кому хоч раз випадало чути великого боса на батьківсько-вчи
тельських зборах, той у це вірить. Директора школи, до якої ходять 
обоє Майзегайєрів фон Штайн-Штеллєнбергів, звати Фокенвірт.

— Ні, пане Фокенвірт, так не можна! В тому, що ви називаєте 
шкільною реформою — в оцій «об’єднаній загальній школі», — невже 
ви не бачите впливу ворожої пропаганди? З цього усе й починається! 
Адже вони підкопуються під нас! Авжеж, зі сходу. І це тільки перший 
крок. Другий ви зробите тоді, як на уроці географії Кенігсберг назвете 
Калінінградом. Як подумаю отак... Це ж у нас підростає покоління, 
позбавлене змоги навіть скуштувати котлети «по-кенігсберзькому» в 
ресторані «Кривавий бенкет». Бо тільки там подавали справжні котлети 
«по-кенігсберзькому». Гострі-гострющі, з отакенними капорцями в під
ливі. А до них — «медведівка»2. Оце традиція! Оце західноєвропей
ський дух! Якось ми попали туди під час відпустки з фронту. От погу
ляли!.. Оце я називаю християнсько-західноєвропейське виховання, пане 
Фокенвірт. А тепер що я чую? Сітки для волосся в бундесвері... Замість 
загороджувальних сіток — сітки для шевелюр! І ви хочете, щоб з отих 
патлатих вийшли солдати, що підривають танки? Не солдати, а смер
дючі хіппі з них вийдуть! У вас тут завдання, пане Фокенвірт, мобілізо- 
вувати моральні цінності. А решту зроблять ті, хто вміє це робити. Мій 
Курд-Удо колись прислуговував у костьолі. Але ж хіба ваша загальна 
школа зможе «об’єднати» такі речі? Схід завойовували під знаком 
хреста. Ви повинні бути оплотом — ось у чому ваше завдання. А не 
дозволяти їм носити отакенні патли... Тут зібралися скоріше представ
ники економіки, ніж батьки; всі ми даємо вашій школі чималенькі суми. 
Але одного дня ця лафа може для вас урватися, розумієте?..

Так, пан Фокенвірт усе розуміє. Мусить розуміти. Від реформи він, 
звичайно, відмовиться.

1 Йена університетське місто в НДР.
2 Терпкуватий напій у Східній Пруссії — чиста горілка, змішагіа з медом і настоя

на на сосновій глиці (примі авт.).

104 ГУГО ГАРТУНГ. Ми, Майзегайєра



— Я тому навчителеві все сказав,— звертається Карл Майзегайер 
до Буллі, що жде його в машині.

Карл у чудовому настрої. Він почуває себе як справжній місіонер. 
Йому так кортить наставити на добрий розум ще кого-небудь.

— Ви, Підерайте, їдьте на фабрику, — наказує Карл своєму шофе
рові. — А ви, фройляйн Шмітт, підете зі мною. Мені ще треба вам де
що продиктувати!

Хто вірить у те, що він диктуватиме? Підерайт принаймні не ві
рить. Буллі теж. Воно, звичайно, було б непогано... Але друкувати вмі
ють і інші.

Так, курс у них, у Майзегайєрів, правильний. І взагалі в житті, 
і щодо своїх секретарок зокрема. «Соціалізм минатиме, християнський 
Захід стоятиме»... Великий бос Карл Майзегайер міркує собі так: те, 
що протрималося дві тисячі років, надто поганим не може бути. А тому 
Рим і візит до тамтешнього великого боса вже давно заплановані. Вже 
хоча б заради спадщини Штайн-Штелленбергів. Чи брати з собою до 
Рима й матір, Карл іще не вирішив. Коли вона напивається в дим,— 
а таке з нею трапляється, на жаль, частенько, — то іноді каже:

— Як на мене, то Пауль1 просто золото. В ньому є якийсь прихова
ний шарм. По-моєму, він правильно робить, що виступає проти пілюль. 
Я чесно привела на світ усіх своїх дітей... І теперішні ліниві дівулі теж 
повинні...

Воно й справді важко передбачити,, що вона ляпне своїм язиком у 
Ватікані. Зрештою, поспішати нема куди. Поки що для Майзегайєрів 
— матері й сина — Бекенгорст залишається центром західноєвропей
ського християнського світу, який сягає від Східної Фрісландії до Ка- 
рінтії. Шефиня, як і її пестунчик Карл, обертається ще тут, на сонячно
му боці життя Федеративної Республіки. їй ще світять сузір’я світських 
прийомів і яскраві прожектори снобістських кубел. Їй,-Еммі-Ірені Май
зегайер, плей-бабці західної частини нації.

ВЕЛИКА ТІНЬ

Північнорейнсько-вестфальським Майзегайерам тіні загрожують ли
ше з Мюнхена, де колись був центр ранньої політичної діяльності ше- 
-фині. Консультант у справах незаміжніх матерів при Імперському жі
ночому відомстві... Але тепер їй завдає прикрощів не стільки сам Мюн
хен, скільки Ш вабінг2. Бо там пустила коріння інша родинна гілка — 
там звили гніздечко її дочки Додді та Евеліна. З своїм братиком Кар
лом вони розбили глек. Через спадщину. Після того Карл відпиляв цей 
сучок на родовідному дереві. Сестер він начебто задовольнив, але не 
задовольнилися тим, що їм дісталося, вони. Евеліна й досі називає себе 
пані Тіхес. Правда, колись Тіхеси були розлучилися, однак усім, кому 
охота слухати, Евеліна розповідає свою щиру і зворушливу історію.

— В душі я завжди лишалася дружиною Бруно. І зберігала вір
ність його ідеалам. Адже коли тут усе пішло шкереберть, ми, дочки, 
виїхали з мамою до Аргентіни. Коли виявилась ота зрада. І взагалі, як

1 Папа Павло VI.
2 Мюнхенський квартал, де живе багато, акторів та студентів.
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настала катастрофа. А в Аргентіні ми познайомилися з такими прекрас
ними людьми! Я часто казала мамі: «Кожен третій німець — Тіхес». 
А які порядні були чоловіки! Маму просто на руках носили! Додді ма
ла в одному нічному кабаре чудову роботу. Навіть захопилась була 
стріптизом — тоді це ще тільки входило в моду. На долю нам справді 
не було чого нарікати. Жили розкошуючи. Але коли в Європі помер 
мій колишній, ми знов приїхали сюди. На похорон. Та так і зосталися 
тут. Аж тепер я по-справжньому зрозуміла, що ховалося в моєму чоло
вікові. І як він з своїми ідеалами знов піднявся після сорок п’ятого 
року1.

А Карл — свиня свинею. Він просто прибрав до рук усю спадщину 
Бруно. Додді й мені він, правда, дещицю сплатив. Звичайно, обпаскудив 
нас з усіх боків. А матір зробив п’яницею... Бідолашна жінка вже й ро
зуму стратилася. Додді в цьому відношенні, на жаль, багато чого 
успадкувала від неї. Але хазяйнуємо ми з сестрою разом.

Сестри Тіхес-Майзегайєр держать у Швабінгу піццерію — одну з 
тих приблизно ста дев’яносто трьох піццерій цієї частини міста, де на 
кавалочок тіста кладуть найрізноманітніші делікатеси — салямі, олив
ки, стручковий перець, часник, гриби, сир,— внаслідок чого виходять 
піцци з такими милозвучними назвами, як «Маргаріта», «Марінара», 
«Квато стаджоні»2... Одне слово, всі чотири пори року на одному шмат
ку підпеченого тіста... Піццерія Майзегайєрів має добру славу.

Таким успіхом треба завдячувати, мабуть, кухареві, що походить 
із прабатьківщини цієї чудової страви, яка нині об’єднує Європу міцні
ше за всі політичні доктрини. Він народився в Портічі, що лежить під 
самісіньким Везувієм. Звати цього чоловіка Умберто, бо він вийшов з 
родини, колись вірної королеві, — Умберто Пескаторе.

Умберто й справді має щось спільне з Везувієм. На вигляд він, 
правда, здається вже трохи вичахлим, зашкарублим, але всередині в 
ньому ще стугонить вогонь. І це подобається обом його господиням — 
Евеліні Тіхес і Додді Майзегайєр. Вони називають його просто Бертль. 
Піцци ні та, ні та не їсть. Хтозна, може, вони щось знають... 
А Умберто найдужче любить свинячу ковбаску з овочами. її подають у 
сусідньому ресторанчику.

Сусід, навпаки, свинячої ковбаски не їсть, зате охоче ласує піцца- 
ми. В житті скрізь свої труднощі. Навіть у кулінарії. До речі, назива
ється піццерія «Italian S ta r»3, бо в Швабінгу всі магазини,
крамнички, кав’ярні й забігайлівки мають американські назви. Випад
кових відвідувачів в «Італійській зірці» обслуговують надворі, через 
віконце. А в самому ресторанчику у невеличкій залі стоять чотири доб
ре вимиті столики для постійних клієнтів. Сестри Майзегайєр подають 
поперемінно то з віконця, то в самій піццерії — тиждень там, тиждень 
там. Часом між ними виникають сварки, і тоді можна почути гострі, 
круті слова на адресу суспільства.

— Послухай, Додді, я коло віконця довше не витримаю. Від тих 
клієнтів уже й у ресторані смердить. Нам з тобою змалечку теж не со
лодко жилося, однак ми принаймні мили ноги. А мати підстригала 
Карлові чуба. Але ж оті брудні кудли на обличчях та на головах треба

1 3 боку Бруно Т. то були, власне, не стільки ідеали, скільки звичайне гендлярство 
і вміння вчасно пристосуватися до нових політичних умов (прим. авт.).

2 Чотири пори року (італ.).
8 «Італійська зірка» (англ.)*
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просто заборонити! Як згадаєш свою молодість... Коротке волосся, ко
роткі штанці... Зате все цупке, тверде, як круппівська сталь! А тепер як 
вони ходять, як балакають?! Та ще й запаскуджують стіни своїми дур* 
нуватими гаслами, отою комуністичною бреднею. А оті їхні дівулі-шли)- 
хи з млосними, масними очима, в подертих лахах, обвішані дешевими 
витребеньками! Часом мені спадає на думку, що Бруно зробив усе ж 
таки кращий вибір, тепер йому не треба дивитись на таке неподобство. 
Бертлеві це теж із душі верне.

Так, Умберто це теж із душі верне. З дому йому довелося хутенько 
щезнути: в Неаполі він ускочив у велику халепу — взяв участь в де
монстрації проти демонстрації. Він уже тоді пристав був до нео
фашистів, бо в монархістів йому ще довго нічого не світило. В тій істо
рії замішана, здається, штахетина, яку він опустив на чиюсь голову. 
Випадково в штахетині виявився іржавий цвях... Одного дня на мюн
хенському головному вокзалі1 Умберто зустрів кількох своїх однодум
ців. Вони зайняли в «Італійській зірці» столик і відтоді почали збирати
ся за ним регулярно. А коли десь з ’являються порядні чоловіки, туди 
поспішають іще порядніші. А також німці. Загалом німці не люблять 
макаронників, бо самі належать до вищої раси. Але на Півдні трапля
ються й винятки. Колись там здобули славу готи і лангобарди. Це про
ходили в німецьких школах між тридцять третім і сорок п’ятим роками, 
і ті, хто тоді вивчав історію, тепер переказують її своїм учням. А добра 
кров завжди проб’є собі дорогу. Так було колись — так воно й нині. 
Додді Майзегайєр, видно, не дістала таких глибоких знань, а тому дій
шла до хибних поглядів:

— Ти кажи собі що хочеш, Евеліно, а оті твої завсідники мені не 
до вподоби. За цілий вечір кожен випиває всього по пляшці пива. А то
ді сваряться між собою ще й чіпляються до гостей. Послухаєш їх — ті 
самі балачки, що були і в твого Бруно за Адольфа. І оце називається 
молодь? Як на мене, то краще вже мати діло з патлатими. Подумати 
тільки: груповий секс! Міняються жінками за годинниковою стрілкою. 
Та проти них навіть наша мати була черниця. А Бруно взагалі просто 
пустував, а не в гречку скакав. Ох, якби ж то вернути молодість!.. 
Я, звичайно, не кажу, що вогню вже зовсім нема...

О ні, Умберто лише з вигляду такий худий та виснажений, він 
частенько підкидає дровець у той вогонь. І чому це гострі на язик сусі
ди — а надто сусідки—поза очі називають його «двозмінним?»

КІНЦІВКА ДО ТЕМИ ПРО ТРАДИЦІЇ

Карл Майзегайєр, головний шеф ФБТ, рік у рік стає дедалі ста
течнішим, на скронях у нього вже блищить сивина. Професор Брехер 
так його й намалював, ще дужче підкресливши сивину. Страх як рес
пектабельно! Тепер обидва видатні діячі — Бруно і Карл — висять у 
бекенгорстській залі засідань один навпроти одного, око в око, ніс у ніс. 
Традиція збагачується такою самою мірою, якою розвивається концерн 
ФБТ. І те, й те росте нині «за принципом сніжки». Адже все — тільки

1 Привокзальна площа баварської столиці — «баварське Монако» — місце зборищ 
національних груп, що прибувають із Півдня та Південного Сходу (прим. авт.).
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питання грошей. А спадкоємний аристократичний титул і т. ін. можна 
придбати, переглянувши оголошення в газетах:

ДАВНІЙ АРИСТОКРАТИЧНИЙ РІД

Літочисл. від XI ст. Згад. в альманасі «Гота».
Пропоную кого-небудь усиновити. Рідкісна нагода!
Гарант, цілков. таємницю. Прошу 250 000 марок.
Зверт. письм. на №..... Байєрштр., «Будинок преси».

(«Мюнхенер меркур», січень 1971 р.)

ГРАФ

(давньонім. дворян, походження)
Пропонує використати його ім’я для назви фірми, представ-

ництва і т. ін.,
по змозі за пасиви, чи активи, участі. 
1 мли. марок.

(«Ді вельт»).

КАВАЛЕР ОРДЕНА

На врочистому святі орден надає людині солідності і свідчить 
про її високе визнання та успіх.

«Шана тому, хто його заслуговує!»
Великий міжнародний орден гарантує поважним особам 
кілька дипломів.

Зверт. письм. на № 2021, «Нойєс гернер гандельсблат». 
Ганновер, пошт. абон. 4707.

Читаючи ці оголошення, Карл Майзегайєр міркує:
«Часом я зовсім не певен, чи слушно зробив, усиновивши дітей. 

Береш у свій дім людей і не знаєш, чи не хряпнуть вони тебе якогось 
дня по тім’ю. Хлопець уже не на жарт починає вередувати. Колись чо
тирнадцятирічні собі такого не дозволяли. Краще б мене всиновив був 
якийсь старий дурень, я б хоч трохи поживився за рахунок його спо
рохнявілого родового замку!. За гроші, що їх довелося викинути на
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цих двох шмаркачів, досі я б уже прикупив був ще два зубці до коро
ни в гербу.

Але щодо католицтва — о, то була блискуча ідея! Окупилася сто
крат. А то хіба б мені вдалося так швидко пропхати в австрійських 
властей фабрики в Бургенланді! Той недоумок Польді ніколи б цього не 
зробив. І як тільки мати могла привести на світ отаке чортзна-що?..»

ЛЕОПОЛЬДОВА ЛІНІЯ

Польді — це Леопольд Майзегайєр. Його батька, онімеченого ав- 
стріяка, а точніше остмаркця ’, звали Навратіл. 1938 року — року визво
лення і воднораз найглибшого приниження Австрії, він виконував у 
мюнхенському керівництві партії одне завдання. В «Коричневому до
мі» Навратіл переплутав поверхи і потрапив у канцелярію Імперського 
жіночого відомства, зокрема до відділу незаміжних матерів, що ним 
керувала пані Майзегайєр. Далі він переплутав спальні. І ось наслідок: 
синочок Польді, 1939 року народження.

Коли в 1945 році Навратіл утратив свої не дуже давно придбані 
східні володіння в районі Кракова — Львова, він забрав єдиного синоч
ка Леопольда-Адольфа-Германа додому в Австрію і прилаштував його 
в одній сім’ї, заплативши великі гроші за утримання й мовчанку. Спад
кові германські риси Навратіла виявилися у сина не так виразно. 
У Польді широкі груди, широкий череп, усе тіло поросле густим темним 
волоссям. Але загалом він — остмаркець старої закваски, справжній 
християнин. До речі, він і сам вважає себе таким.

— Я, бачте, людина ліберальна, терпляча. Я стою вище всіляких 
там партій і віросповідань. Християнство для мене — це щось саме по 
собі зрозуміле. Якби австрійці раптом підняли залізну завісу і сюди 
знов поналазило всякого наброду, як колись угорці, авари, монголи й 
ще всякі, про яких ми вчили на уроках історії, то було б для нас само
губство. Наш капелан називає це «навалою поганських племен». Поста
вили ту завісу, певна річ, не ми, а більшовики, але якщо казати правду, 
то ми повинні їм дякувати. Під захистом такого міцного муру — адже 
бундесвер, як ви знаєте, нічого не вартий, — ми в Австрії, і зокрема 
тут, у Бургенланді, розвинули свою промисловість.

Гарний край наш Бургенланд, романтичний. Ліси, виноградники, 
старовинні замки, озеро... Одне слово, всього потроху! Але ж промис
ловості не було. А без промисловості все це г .„ 1 2 не варте. А тепер 
матимемо ФБТ із самої Західної Німеччини. «Фабрики Бруно Тіхеса»! 
Ось побачите, яке тут почнеться піднесення. А скажіть мені, чим був би, 
приміром, той самий Лінц, якби не ОАСЗ? «Об’єднані австрійські ста
леливарні заводи»! І добре, й гарно. А колись це ж були заводи Гер
мана Герінга. На такі речі треба дивитись, як на історію, до того ж 
тепер цього вже не забороняють. Ініціатива завжди йде від рейху. А 
наш брат потім надає їй своєрідного австрійського забарвлення. Так

1 За термінологією націонал-соціалістів, які після аншлюсу Австрії почали називати 
її «Остмарк» або «Східна марка» (прим. авт.).

2 Очевидно, лайна (прим. авт.).
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би мовити, вдихає в неї австрійську душу. Вбирає її в національну оде
жу. А вже як підеш на полювання з самим паном головою земельного 
уряду... Торік із Федеративної Республіки до нас приїздила в гості наша 
пані матуся. Лікувалася на курорті в Тацмансдорфі, а заразом хотіла 
й трохи відвикнути від чарки. Але їй уже нічого не поможе. Наша донь
ка вподобала ту закордонну бабцю. Якось мала Тончерль питає: 
«А чого це од нашої бабусі пахне так, як од пана Фельдеса?» Фельдес
— це один дрібноторговець, він частенько привозить нам потай з Угорщи
ни, з Еденбурга, абрикосівку. Отож поки наша бабуся відвикала від 
чарки, то добряче приохотилася до абрикосового духу — до отого 
угорського барацку. Бачте, яке кмітливе дитя...

Але наша матінка — о, це та жінка! З неї ока не спускай. Як тіль
ки трохи перебере, то й тепер іще лізе чоловікам на коліна. Проте, коли 
ми відкриватимемо нову філію — фабрику жіночої білизни, — я, пев
на річ, все ж таки запрошу і її. Така стара дама буде в центрі уваги, а 
це не абищо. У нас, в Австрії, на таке люблять дивитися.

У Федеративній Республіці шефиню, звичайно, теж запрошують 
скрізь. Тут також про неї йде слава як про душу кожного товариства
— душу з ярликом «оригінально». У це нудотне й смердюче так зване 
«вище товариство» вона вносить таку собі норовливу нотку. Сякої-та- 
кої освіти, здобутої в народній школі, їй цілком досить для того, щоб 

•опанувати термінологію нашої «Jet-set» *. У Берліні та в Бонні 
не минає жодного прес-балу, щоб на ньому не переказували пошепки 
одне одному якогось гострого слівця Емми Майзегайєр.

Та послухаймо, що каже шефиня:
— На сьогоднішньому прес-балу компанійка зібралася досить 

приємна. А з Бонна скільки понаїхало!.. Для них це просто щастя — 
вирватися з отої своєї глушини. Від самого Бетховена 1 2 за- цілий вечір 
теж може занудити. О, а ось і наша угорська графиня! Ніяк не запа
м’ятаю її прізвища... Кажете, Піссуварі? Знаєте, воно нагадує мені 
назву одного місця громадського користування... Вам не здається, що 
ця особа трохи забагато упадає коло Карла? Це мені зовсім не до 
вподоби. В нашій сім’ї аристократів уже досить... їй-богу ж тут зібра
лося все, що тепер у ціні. Політика, економіка... А он і Кляйнерман! 
Агов, Кляйнерманику, хаудуюденьки! Це наш кладовищенський садів
ник. Ми купили в нього абонемент для нашого Герібертика. Атож, 
для того, що від пастора. Господи, та дитя, звісно, вже давно померло. 
Але ж це не просто дитина, а пасторова дитина, тож про всяк випадок 
треба трошки подбати про могилку. Багаторічні кущики прижилися 
якраз непогано. О, і Тодтенгаупт тут — ми завжди замовляємо в ньо
го гарненькі тістечка на свої прийоми. Чао, Тодтенгауптику! Ну ж і 
фрак на вас! Невже таки з Лондона? Он як! Такі речі тепер лишилися 
тільки там, де ще на місці двір. А ми в Німеччині легковажно втрати
ли його. Боже, як пригадаю свою молодість!.. Дирижаблі, фейерверки, 
кавалерія... Був у мене колись один такий — на грудях панцер, на го
лові шолом зі срібним орлом... Одне слово, шик. Вахмістр! А халабуда 
в нас ледве трималась. Якось уночі вона так розгойдалася, що аж бля
ха з даху загуркотіла. Діти попрокидалися, посхоплювались, а Карл 
заходить до нас — адже я забула замкнути на ключ двері — і, навіть 
не глянувши в наш бік, хапає зброю мого вахмістра й натягує на голо

1 Дослівно: «Літакова аристократія», вищий світ (англ.).
2 Людвіг ван Бетховен народився в Бонні.
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ву шолом. Слухайте, не ніч, а карнавал! «Майнц співає і сміється» ’ ... 
Вам теж це до вподоби? Такого гумору, як у нас, на Рейні, немає ніде. 
Він наче аж дисциплінує. Бо це — теж традиція...

СПРОБА ПОЗБУТИСЯ БУЛЛІ...

Шефиня не помилилася. Між Карлом і тією угорською дамою справ
ді починається роман. Карл чоловік до того тверезий, розважливий, що 
включає в свої розрахунки навіть романтику. А Угорщина — це зав
жди романтика. Дещо про цю країну він довідався у Франца Легара, 
Імре Кальмана. Коли Карл трохи «під мухою», то високим тенором і 
так, наче в роті у нього галушки, заводить: «Гей, чигане, гей чигане...» 
Однак жоден циган-скрипаль ніколи не спокусився підіграти йому — 
цигани на таке спотворене звертання просто не реагують.

Пластинку з «Другою рапсодією» Ференца Ліста у виконанні ци
ганського ансамблю Карл ставить удома тоді, як на роботі в нього 
щось не клеїться. Чи наодинці з Буллі. Якщо в нього щось вийде з  
отою Піссуварі, то з Буллі не минеться без скандалу, це вже напевно. 
Правда, Карл пообіцяв їй дати відступного. Але Буллі вперлася і по
грожує розказати потім усе як є. Нібито якомусь суб’єктові з «Біль- 
да». А цього не можна допускати. «Більд» надто впливова газета. Тре
ба замазати Буллі рота. Найкраще було б накинути її комусь іншому, 
не гіршому від нього, Карла... Але як це зробити, великий бос іще не 
знає. Та щось уже придумає.

Власне, все на світі впирається в гроші. Консульський титул теж 
обійшовся не дешево. Карл купив його в чорній Африці — так би мо
вити, на чорному ринку. Є один чоловік, який з цього діла живе. Він 
роздобуде вам навіть ступінь доктора американського університету2. 
Карл уже записався до списку кандидатів. А поки що він має кон
сульський титул султанату М’боре. Де той султанат — посередник 
Карла й сам добре не знає. Диплом на чудовому папері. Шрифт «ун
тер» з елементами готики. Тепер його вживають знов. Повернення до 
минулого... До справжнього. Давнього, доброго. В усіх життєвих ви
падках.

а )  ...З ДОПОМОГОЮ КАМ ЕРНОГО СПІВАКА ( тенора)

— Та ви їжте, пане камерний співак, їжте! Я знаю, що вам усі 
ці прийоми вже в печінках. Повірте, мені й самому вони остогидли. То 
янкі заварили нам цю кашу. Так би мовити, замість відшкодування. 
Хіба це чарки? Це ж наперстки! А бутерброди такі вже манюсінькі, що * *

1 23 січня 1972 року в м. Клеве під таким гаслом відбулися урочисті збори пенсіо
нерів та інвалідів війни (прим. авт.).

* Див. Гемман і Керлер, «Титуловані німці». Вид-во «Шнееклут» (прим. авт.).
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й не розбереш — риба то чи м’ясо. І цілісінький вечір навстоячки, аж 
ноги залазять самі знаєте куди. Ні, не сьогодні. Не в Карла Майзегайє- 
ра. У мене таки чарка як чарка. А до неї, он там, на отому широчен
ному столі, — ще й свіжа вестфальська домашня ковбаса. Тут почува
єш себе, як Герман Херуський у Тевтобурзькому Лісі К

Боїтесь погладшати? Та що ви, од шматочка такої домашньої ков
баски тіла на нагуляєте! А потім заспіваєте нам на прощання щось для 
душі. Скажімо, «З юних літ» — від такої пісні, повірте, розм’якне й 
найчерствіше серце. Невже у вашому репертуарі немає такої чарівної 
пісеньки? А дарма, пане камерний співак, дарма! Тепер це знов у моді. 
Сказати б, моральна мобілізація. З ансамблями «Шаумбурзькі казкарі» 
та «Егерландські музики» ви б завоювали увесь німецький ринок 
у Південній Америці. Хто-хто, а я це добре знаю. Після сорок п’ятого 
ми там довгенько жили. В Аргентіні. А в Бразілії теж непогано. Там 
ще поважають давні ідеали. І помаленьку починають знов топтати 
стежку до Європи.

Я оце якраз вирішив узяти під свою опіку одну невеличку фірму 
грампластинок. Самі вони там уже ніколи не піднімуться. Тільки й зна
ють штампувати допотопне бринькання на роялі. Гендель, Гайдн, кла
весин... Це ж усе показуха, широкі народні маси тепер такого не сприй
мають! «Фікаро тут, Фікаро там...» Якщо ви пообіцяєте мені наспівати 
з обох боків довгограючу пластинку і там буде «Слава затишку!» й 
«Пташина в лісі», а гляди, пощастить проштовхнути й «Звитяжно 
Францію розіб’єм» — звичайно, в суто історичному аспекті і з назвою 
часів Вільгельма Другого, — то я вам гарантую золоту пластинку і 
повний гаманець. То як ви на це?

Я маю для вас пропозицію. Ви неодружений, так? Я пришлю до вас 
свою особисту секретарку. Дуже мила особа — я на цьому ділі знаюся. 
Звати її фройляйн Шмітт. Але ви можете називати її Буллі. Я теж так 
роблю... Буллі допоможе вам виробити план. Посидите гарненько. За 
келишком винця. Удвох, щоб ніхто не заважав. А деталі справи ми ще 
встигнемо обговорити, потім... Що, вам уже пора йти? Маєте зустрітися 
з приятелем? Але ж пане камерний співак!..

Дарма. Шеф спіймав облизня! Здихатися Буллі в такий спосіб не 
вдалося. Панові камерному співакові «секретарка» не потрібна. Той 
має приятеля. Трохи пізно прояснилося в голові Карла Майзегайєра. 
Тепер він запросить на прийом не тенора, а баса... Ох, де ви, де ви, чо
ловіки старого гарту?..

б) ...З ДОПОМОГОЮ Щ Е ОДНОГО КАМ ЕРНОГО СПІВАКА (баса)

Коли Карл Майзегайєр домовлявся з басом Ксавером Муггеншла- 
гером про полювання в своєму лісі, все, здавалося, сприяло його намі
ру. Отже, камерний співак Муггеншлагер, сорокатрирічний тіролець, 
чоловік міцний, як дуб. Великий бос Майзегайєр слухав його у «Віль
ному стрільцеві» в ролі Каспара. Картонні скелі на сцені аж здригали- 1

1 Герман Херуський — князь германського племені. У Тевтобурзькому Лісі (гори 
на території ФРН) йому споруджено пам’ятник.

112 ГУГО ГАРТУНГ. Ми, Майзегайєра



ся від грізної, стихійної сили його голосу. Це саме той чоловік, що 
потрібен для довгограючої пластинки. Саме той, що потрібен для Буллі.

Але починається все не дуже вдало. Щоправда, Муггеншлагер з ’я
вляється в лісі у розкішному народному вбранні зеленого кольору. 
«Коли я вдома, — каже він з ецтальським булькотанням, — то завжди 
так вдягаюся». Стріляти, до речі, цей «вільний стрілець» не вміє. Тоб
то вміє, але тільки на сцені. Та дарма.

Карл Майзегайєр підстрелює зайця. Мисливська здобич підносить 
у чоловіків почуття власної гідності відповідно до своєї ваги. Дикий ка
бан! Олень! Ведмідь або слон — то вже мрія. Але у «вільного стріль
ця» ці жарти нічого не підносять. Навпаки, тірольське дитя природи 
пускає патьоки. Сльози котяться як горох. Ти диви, яке м’яке серце! 
Плаче за мертвим зайцем! Чого тільки не буває з такими здоровими як 
бугаї хлопцями.

Але в мисливській хатині Ксавер одразу стає іншою людиною. Са
мобутньою. Життєрадісною. Вельми охочою до грубих страв. По боро
ді в нього тече пиво. Нагуляти тіло він не боїться. Чиста сорокап’яти- 
градусна горілка розв’язує язика і небалакучим чоловікам. Карл Май
зегайєр. уже називає свого «вільного стрільця» «братом» і поплескує 
його по плечу. «Вільний стрілець» обіймає Карла. Саме такими й мають 
бути чоловіки. І Муггеншлагер уже ладен співати все, що зажадає 
великий бос Майзегайєр і що подобається чоловікам, які мають бути 
саме такими. Співати сентиментальне і героїчне. «І все ж, похмурий 
хлопче, любов я теж пізнала...» Карл починає підспівувати. Правда, 
трохи зависоко. Тоді Муггеншлагер бере вище. Карл знов підмугикує. 
Чоловічий рай! Дивно, що в наш час таке ще взагалі трапляється... Ну, 
то за це̂  ще по одненькій! І ще...

— А знаєш, Ксавере, — можна, я називатиму тебе на «ти»? — ти 
мені дуже подобаєшся! Я тобі теж? Тоді все гаразд. Адже смішно бу
ло б — правда ж? — якби я мусив увесь час звертатися до тебе «пане 
камерний співак»! Якось приходив до мене в гості один чоловік. Тенор. 
От бачиш, ти теж не терпиш тенорів. Воно й не дивно: щоб у чоловіка 
та такий неприродно високий голос... Почуєш його — і тебе вже нічого 
не здивує. Ти теж такої думки? Та вже ж, звичайно... До речі, ти пови
нен записати на пластинку й «Стою серед хмурої ночі». І «Сиджу в 
глибокій темниці». Кажеш, це не мисливська пісня? Зате для баса. Д а
вай назвемо нашу пластинку трохи інакше: «Про мисливців та веселих 
випивак». Чи якось так... Ік! Бач, редиска подає голос. Це страшенно 
важливо для обміну речовин. Якось один мій знайомий сказав: «Хто не 
вміє до пуття відригнути, той не вміє і помолитись». Влучно сказано, 
га? То був капелан, людина дуже світська. Слухай, вони що, не хочуть 
більше жити без жінок? Але ж це всього лиш питання віку. Хоча серед 
тих духовних отців трапляються теж добрі жеребці. «І гірко сказав 
папа римський: «Non possumus» ]. Та вже ж, колись і цьому настає 
край...

Але ж не в нас, Ксавере? Ми з тобою ще себе покажемо! Гастролі 
і в тебе, звичайно ж, не минають без пригод... Та що ти кажеш?! Поліс- 
мен-регулювальник перед будинком ООН у Нью-Йорку?! Рудий ірлан
дець із ямочками на щоках? Цебто як? І шотландець, машиніст паро
воза на перегоні Едінбург — Абердін? Отакенні плечі? І отакенні стег- 1

1 Не можемо! (Л ат,)
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на? Як це? Ага, кажеш, хлопці читають місцеву хроніку. Бордель а 
баром — о, це геніально!.. Не любиш борделів? Ксавере, це знову ж  
таки говорить про твою душевну чистоту. О’кей, я це поважаю! Та вони 
тепер не дуже й потрібні. Таку послугу зробить кожна порядна дівчина 
з найкращого товариства.

Ну, то заспіваймо на радощах іще раз оцю чарівну пісню: «І все 
ж, похмурий хлопче, любов я теж пізнала...» Будьмо, Ксавере, ми теж 
не від того, щоб пізнати її. «Ти і я, я і ти, ми з тобою...» Це теж була 
славна пісенька. Ну звісно, рівень не зовсім оперний. Але все тіло пой
мав приємний дрож... Послухай, Ксавере, у мене є одна пропозиція: я 
пришлю до тебе Буллі. П справжнє ім’я фройляйн Шмітт, і вона, влас
не, тут лише для мене... Але чого не зробиш заради щирого товариша! 
Я зовсім не хочу сказати, що ти повинен обговорювати з нею програму 
нашої пластинки. У Буллі своя програма. Ти зразу побачиш... Що, що? 
Ліла ревнуватиме? Та ж послухай, невже чоловік не може один разочок 
розважитись? Адже ніхто не силує тебе одразу сповідатися перед тою 
дівчиною! А хто ж така Ліла? Твоя гримерка? A-а, перукарка! Хто-хто 
ти такий?! Гомо?! По-твоєму, в наш час про це можна говорити спокій
но? Але ж не зі мною, розумієш? Не зі мною!.. О господи, це не театр, 
а якийсь нужник!

...І НАУКА, ЯКУ ДАЄ ТА СПРОБА

Ні, не щастить Карлові Майзегайєру з театром. Поки що Буллі 
залишається на його шиї. Не дуже-то легко тепер здихатися дівчини. 
Подивишся отак на чоловіка — начебто чоловік як чоловік, як-то ка
жуть, усім чоловікам чоловік, а потім виявляється, що він і з перука
рем, і з ірландцем-полісменом, і з шотландцем-машиністом на пе
регоні Едінбург — Абердін... О, ВІН би такого, звичайно, не допустив... 
Хоча він теж мав свого Рема *. Але й за нашого старенького канцлера 
Аденауера до цього б не дійшло. А тепер скрізь тільки й чуєш: спаль
ня — це приватна справа. До чого ми так докотимось? Якщо всім пас
кудникам потурати...

На глибоке переконання Карла Майзегайєра, тут ідеться не лише 
про справу приватну — тут ідеться, так би мовити, про інтереси сус
пільства. Коли людина помаленьку скуповує собі невеличку промисло
ву імперію — крім фірми грампластинок, до ФБТ тепер приєднується 
ще й фабрика м’ясо-ковбасних виробів у Швабії, — почуття відповідаль
ності зростає. Бо тут потрібна чистота і ще раз чистота. І моральна та
кож. Навіщо докладати стільки зусиль, щоб накинути комусь оте стер
во, фройляйн Шмітт? (1 то, сказати б, з перших рук!) В ім’я чистоти! 
Ясних стосунків! А то одного чудового дня нас може засмоктати червоне 
болото. І на порятунок тоді не сподівайся. Ось як вважає Карл Май- 
зегайєр.

— Ми, німці, в глибині душі моногамні, — повчав якось великого 
боса у невимушеній розмові в його кабінеті один освічений протестант
ський священик. 1

1 Один із нацистських діячів, звинувачений у гомосексуалізмі.
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Спершу ІСарл подумав був, що священик прийшов купити тканину 
на нове службове вбрання — а знайти кілька вибракувавих шматків і 
спустити їх дешевше можна завжди. Та слуга 'божий раптом розкрив 
свої карти. Річ у тому, що він збирав пожертвування на будівництво 
нової церкви.

— Ні, пане головний суперінтендант,:— мовив Карл, *— мені дуже 
шкода, але — ні. Ми, бачте, вже кілька років як перейшли в като
лицтво...

Слуга божий ураз скис. Він знову «закрив» свої карти і хутко ви
котився з кабінету, хряпнувши за собою дверима. Але слова про моно
гамних 'німців немов зависли в повітрі. І висять там і досі.

ПОЛІГАМНИЙ ІНОЗЕМНИЙ РОБІТНИК

А тим часом у Мюнхені сталося майже те саме. І де — в піццерії 
«Італійська зірка»! Евеліна розповідає про це кожному, хто хоче слу
хати і хто не хоче. Щоб усі знали про ту ганьбу. Про ганьбу Додді.

— І хто — саме Додді! Вона й раніше не раз пробувала відбити 
в мене чоловіка! Але мій Бруно і не дивився на н е ї'. А тепер оця істо
рія з Умберто. Я поїхала машиною до Швабії по свіжі огірки і мала 
намір повернутися аж на другий день. Але на душі в мене було якось 
неспокійно... Знаєте, часом передчуття не зраджує людину. Отож вер
таюсь я того самого дня годині десь о восьмій додому. О цій порі робо
ти в нас найбільше. Бачу — ресторан на замку. І записка на дверях: «У 
зв’язку з нещасливим випадком тимчасово зачинено». Я роззуваюся. 
Не треба, гадаю собі, полохати бідолах — вони ж бо постраждали! І по
думати тільки: навіть на ключ не замкнулися! Восьма година, а вони 
вже в ліжку!

■ Потім обоє, звичайно, заходилися благати мене — мовляв, не 
гнівайся і таке інше. А я вхопила сорочку Умберто та по голові його, 
по голові. Ти, кажу, паскудний макароннику! Гвалтувати, кажу, ні
мецьких жінок?! Аякже, ви до цього діла ласі! Все, кінчилася твоя 
служба в нас, затямив? Тепер іди підмітати вулиці й витрушувати 
сміття з бачків, погань отака!

Тоді сестричка як розійдеться! Ти, кричить на мене, з Умберто вже 
також, мовляв, того... Я їй на те, звісно, сказала кілька теплих слів і 
зацідила огірком межи очі — в руках у мене саме була торба з огірка
ми... От Мерзота! Я, зрештою, можу робити, що хочу. Яке їй до мене 
собаче діло, тій Додді! Хто б міг подумати — саме вона! Я вам заяв
ляю, кажу їм, що ресторан відчиняти не буду. І писульку вашу з дверей 
не зніму! Тепер радійте з свого «нещасливого випадку»!

Це була в Швабінгу, звичайно, ціла невеличка сенсація. «Італійсь
ка зірка» зачинена! А піцци ж Умберто — найсмачніші в усій окрузі. 
Увечері, як завжди, почали збиратися відвідувачі. Поприходили дівчата 
з довгими масними патлами, в позав’язуваних на животах сорочках і 
хлопці з такими самими довгими масними чубами і з нечесаними боро
дами. З ’явилися й молодики, що вечорами засідали в задній кімнатці, 
— з «Акції опору», з НПН 1 2, а також однодумці Умберто. Неофашисти.

1 Тут Евеліна глибоко помиляється! (Прим, авт.)
г Неонацистська партія у ФРН.
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Вся та смердюча компанія тинялась довкіл і лаялася, що їм ніхто не 
відчиняє. Потім ті, що з «Акції опору», взялися дражнити неофашистів, 
бо вся ця історія з зачиненою піццерією нібито типова для італійців. 
Мовляв, знов усе повторюється. Кессельрінг, кажуть вони, в Італії 
утримався б, якби макаронники не завдали йому удару в спину. Нена
роком хтось штовхнув двері, і шибка, на якій з другого боку була при
ліплена ота записка з «нещасливим випадком», вилетіла.

Тоді «акціонери» й нео звернули всю вину, певна річ, на патлатих. 
Дівчата зчинили гвалт. На щастя, наспіла поліція і забрала всіх патла
тих у машину. Дівчата ж посідали самі. Все це скидалося на різдвяні, 
свята, і ніхто до пуття не знав, що ж, власне, сталося. Зате для піццерії 
ця історія послужила блискучою рекламою: на другий день бульварні 
газети надрукували про той випадок детальний репортаж. «Італійська 
зірка» враз стала дуже модною, а Додді з Евеліною не були б справжні 
Майзегайери, якби не скористалися з нагоди. Додді знов розшукала 
Умберто й привела його до Евеліни.

— Радій, паскуднице, що я вернула Бертля. Тепер хлопець братиме 
за годину, звісно, на п’ять марок більше. Та його можна й зрозуміти. 
А знаєш, що він мені сказав? Що останнім разом з тобою в нього вза
галі нічого не виходило! Тому ти й затіяла всю оту колотнечу. Отож ні
чого тобі репетувати! Просто ти старієш, голубко, атож!

Як видно, між сестричками знов відновилися колишні добрі взаєми
ни. їхній заклад процвітає. Процвітає так, що Додді з Евеліною при
мушують себе написати Карлові листа. Мовляв, він також повинен 
укласти трохи коштів і помогти розширити піццерію. Адже він має...

Карл, звичайно, має. Але коли хтось щось має, то хоче його зберег
ти та ще й збільшити. Аж після третього листа великий бос нарешті 
надсилає відповідь. То його мати вмовила. Нагадала про можливі про
центи... Матері завжди подають добрі ідеї. Емма ще й сама приїде по
глянути, що ж то воно за піццерія...

ПОВЕРНЕННЯ ДО МИНУЛОГО

Шефиня їде в Мюнхен.
Мюнхен! Господи, скільки спогадів1... Вони зринають з кожним кро

ком по місту. І завжди їх доводилося гнати від себе. Але тепер вони 
знов прокидаються, як тоді Німеччина 2. Колись тут була їхня канцеля
рія. Тут була ЙОГО канцелярія. І нічого, нічого не залишилось! Немає 
навіть почесних храмів з трунами жертв 1923 року. Храмів з «Віч
ною вартою», перед якою завжди треба було викидати вперед руку. Ось 
як швидко минає «вічність»... Отак швидко проминуло й тисячу років 3. 
Хоча декому вони видалися, мабуть, вічністю. А тепер усе щезло, не
мовби його ніколи й не було. А збіжить іще трохи часу, і щезнеш і ти,

1 Мюнхен лежить на «рівнині, похиленій на північ» (Брокгауз); Ь>в сто
лицею Баварії, пізніше — відомого руху, ще пізніше — знов Баварії; згідно з турист
ськими проспектами, задає тон у політиці, це «таємна столиця Німеччини», «місто су- 
перприйомів», «наймодніше місто на континенті». Все ще столиця Баварії (прим. авт.).

2 Натяк на нацистське гасло: «Німеччино, прокинься!»
8 Натяк на обіцяний Гітлером «тисячолітній рейх».
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мовби й тебе ніколи не було на світі! Так, на схилі віку людина починає 
замислюватись. І тут не зарадить «матеріальна забезпеченість».

А втім, хіба є на цьому світі якась забезпеченість? Це запитання 
не дає людині спокою. Зрештою, як і інші запитання. А надто вночі, в 
готельному ліжку. В ліжку вельми розкішного готелю, який так нагадує 
про все те, що минуло... І ось із роздумів, шо сплутались, переплута
лись у голові шефині, постає

ПІДСУМОК ЖИТТЯ ОДНОЇ ДОСИТЬ ЦІКАВОЇ ДАМИ

— Чверть години до першої? Дякую, пане портьє.
Може, спитати в нього щось іще? Аби лише збавити час... Сьогод

ні мені не пощастить заснути, це я вже бачу. Згідно з прогнозом пого
ди слід чекати фена. Від цього вітру в мене ще тоді завжди підгина
лись коліна... Можна було б замовити що-небудь у номер. «Нойє 
іллюстрірте»? Але ж цей журнал одержать аж уранці. До того ж Дже^ 
к і1 однаково не замінить Сореї2. На це .здатна тільки блакитна кров. 
Справжня трагедія! І це кажеш ти, Емма Майзегайєр?! Ні, це каже 
Ірена Майзегайєр, людина, скривджена суспільством. Ірена Майзегайєр 
фон Штайн-Штеллєнберг розмовляє з Еммою Майзегайєр... Власне, 
зіпсувати отак своє прізвище — це просто чортзна-що. Адже ми, Май- 
зегайєри, — ми все ж таки не абихто! Я ще мала навіть справжнісінь
кого батька. Люди були тоді взагалі дуже старомодні. З отими вінчан
нями, церквою й іншими витребеньками... їм краще півооку перебива
тися з хліба на воду, ніж відмовитись від п’яти хвилин церковних дзво
нів і десяти хвилин органної музики. Може, то були й справді неза
бутні хвилини. І для мене теж. Мені тоді було тільки п’ять років, а 
батько хотів, щоб у школі я могла назвати вчителеві справжнє бать
кове ім’я. Мати в цьому тямила більше, ніж я. Але старий Майзегайєр 
керувався ще й діловими міркуваннями. Він робив труни для всієї 
протестантської парафії, а після одруження з матір’ю йому дісталася 
й католицька клієнтура. Річ у тому, що в місті не було трунаря-като- 
лика, і раніше католики мусили замовляти труни в сусідніх селах.

Батько завжди називав матір «старою відьмою» або просто «ста
рою». Хоч матері ще не минуло й тридцяти п’яти років. Вона була 
пралею. Батько прибудував до нашої старої халупи справжню праль
ню, ще й вивіску почепив на дверях: «Мінна Майзегайєр. Прання, ка
тання і прасування білизни». Для нас, дітей, це було не абищо! А як 
пахла в тій пральні пара! Мило тоді ще було рідке й тверде — ті са
мі гатунки, що існували й сто років до того. А тепер — щороку нові 
пральні порошки, вигідні лише для власників акцій, а не для білизни. 
Бо чистішою вона від тих порошків не стає3. Тоді білизна висіла у 
дворі, і її тріпав вітер. А як наставали канікули, мати могла вивішува
ти її і на подвір’ї реального училища — за це директорова дружина 
мала десять відсотків знижки.

1 Жаклін Кеннеді-Онасіс.
2 Перша дружина іранського шаха.
9 «Раніше ваша білизна була чиста — тепер вона білосніжнаї» (Реклама, одного

з пральних порошків по телебаченню). (Прим. авт.).
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Коли мати померла, їй дісталася чудова дубова труна, яку, власне, 
ще два роки тому замовив для себе старий Дюнгаке, власник фабрики 
шкіряних виробів. Але потім він збанкрутував, і труна залишилась 
без господаря. «В ній моя Мінхен довго лежатиме як жива», — мовив 
батько і заридав. А пральня перейшла до мене. В офіційній подяці за 
«надзвичайно щире співчуття з приводу смерті любої нашому серцю 
небіжчиці» ми відразу оголосили, що надалі справи фірми «надійно» 
вестиму я, гарантуючи постійній клієнтурі «швитке і високоякісне ви
конання замовлень». Прочитавши це оголошення, до нас прийшов ди
ректор реального училища й сказав, що «швитке» пишеться через «д». 
Але надто обурюватись він не став, бо десять відсотків знижки його 
дружина мала і в мене.

У нас навіть стало значно більше клієнтів, ніж було доти, бо тепер 
до мене іноді навідувались і чоловіки — спитати, чи готова білизна 
для їхніх дружин.

, Отож відколи до пральні почали вчащати чоловіки, пішли неза
баром у мене й діти. З них потім виростали славні помічники. Додді з 
Евеліною навчилися розвішувати білизну, а Карл розносив її по дво
рах. За це йому завжди перепадала скибка пирога чи якась монета. 
Найохочіше він ішов туди, де пригощали маківниками. Кумедний був 
хлопчик. Усе цікавився жіночою білизною. Карл уже тоді знав, чого 
хоче. «Босяцюра ти, Карле!» — казала я. А він, шибеник, сміється. На 
Великдень ми довідалися, що він залишився сидіти в тому самому кла
сі на другий рік.

Власне, жилося нам не так уже й погано, чи не так, Еммо? Замо
лоду тверда постіль здається м’якшою від перини на старість. Колись 
у якомусь ілюстрованому журналі одна стаття називалася так: «Якщо 
ти бідний, то повинен умерти рано». Не знаю. По-моєму, можна сказа
ти й навпаки: «Якщо ти багатий...» Ось натисну я зараз на оцю кноп
ку, і прийде кельнер. Майже напевне макаронник. «Чого бажаєте, 
ласкава пані?» Але для мене все це вже минуло... Однак я можу ска
зати йому: «Знаєте, щось зі мною не те, пришліть лікаря». І тоді з ’я
виться лікар.

У цій фешенебельній казармі з такими апартаментами й рожеви
ми ванними кімнатами завжди є свій лікар, і він прибіжить хоч і серед 
ночі. Але ж, Еммо, це коштує грошей! А коли ти скажеш, що в тебе 
трохи негаразд із шлунком, він пошле тебе ще до одного, який лікує 
печінку. А той — до кардіолога. А тоді попадеш в «інститут діагности
ки». Нарешті тобі порекомендують курорт, мінеральні води, пропишуть 
курс лікувальних ванн у якомусь готелі, де один із директорів знову 
ж таки держить акції готельного товариства. Кінець кінцем ти справ
ді захворієш і вже навіть не пам’ятатимеш, як одного разу серед ночі 
просто так, з нудьги, викликала в номер кельнера...

Коли на моїй вивісці ще стояло: «Мінна Майзегайєр, спадко
ємниця», і в мене таки щось боліло чи починалися перейми, Карл що
духу мчав до старого медичного радника Трюбеталя або до акушерки. 
І ті приходили. Трюбеталь. позирав на мене поверх своїх золотих окуля
рів, усміхався й. казав: «Ну, Майзегайєрко, ти, мабуть, знов перетой...» 
І вимовляв слівце, що його тепер вживають усі, навіть у театрі на 
прем’єрі, де збираються самі норки та смокінги. Однак Емма цього 
сліРця не вживає. Це і є те, чого нас навчила стара школа. Незаймана 
чистота! З тією «незайманою чистотою» лікар знав навіть один анек
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дот із студентських часів. Правда, я той анекдот чула ще від пастора 
Мюленгаупта. Перше ніж піти, Трюбеталь інколи казав: «Ти ще не 
розрахувалася зі мною й за минулий раз, розбійнице! Ну, нічого. Коли 
моє лікарське мистецтво кінець кінцем спровадить тебе на той світ, 
помолися там і за мене...» А я відповідала: «Та я не вмію молитися, 
пане медичний радник». «А ти не дуже побивайся, я теж не вмію», — 
казав старий Трюбеталь, трохи підіймав капелюха й виходив. Капе
люха Трюбеталь не скидав навіть тоді, як оглядав мене. «З гігієніч
них міркувань», — пояснював він.

Гай-гай, давно те було, тепер усе не так. Це була найщасливіша по
ра в нашому житті, гіфавда ж, Еммо? Купалися ми тоді двічі на місяць 
у великій дерев’яній балії, де я прала чужу білизну. Я навіть те саме 
мило брала. Що пере добре білизну, те й людину добре відмиє. Спершу 
в балію залазила я, потім діти. Власне, мені те купання не дуже й 
потрібне було, адже я однаково щодня полоскалася в мильній воді. Та 
я любила посидіти в балії — адже тепла вода так приємно лоскоче 
тіло! Що таке справжня ванна, я взнала аж тоді, як мій зять Бруно 
переїхав у єврейську квартиру.

«Бачиш, — казав Бруно, — яка це раса: з одного боку, вони смок
чуть із нас кров, а з другого — миються в таких ваннах». Мої хлопці 
додержувалися тоді отих хибних поглядів. Карл уже давно їх позбув
ся. Тепер він за Ізраїль і навіть підтримує його обома руками. Він 
завжди так і каже: «Поки вони стоятимуть там...»

А тепер, Еммо, давай усе ж таки покличемо макаронника. Нехай 
принесе пляшечку горілки. Треба ж мені нарешті заснути. Бо завтра 
доведеться підсмажувати на слабенькому вогні Додді й Евеліну. От 
уперте стерво! Та вже ж — справжні Майзегайєри! О’кей! Дзінь-дзінь... 
Ох і стомилися ж ми!

— Заходьте, заходьте, пане старший! А принесіть-но мені пляшку 
російської горілочки, та глядіть, щоб міцненька була! Второпав, італь- ■ 
яно? Второпав, бачу. А тепер забирайся геть...

Коли цілісіньку ніч не бере сон, тільки горілка й поможе. Те, що 
шефиня, підбиваючи в суперрозкішному готелі підсумок свого життя, 
спинилася на горілці, теж дало їй певну вигоду. Вона здихалась отої 
аристократки Ірени. А в думці Емма знов піднялася до узагальнення: 
«Ми, Майзегайєри». Такого з нею вже давно не траплялося. Бо люди
на, діставши спадщину, здебільшого втрачає здатність узагальнювати. 
Тим більше, як розбагатіє. Оце «Ми, Майзегайєри» немовби знов об’єд
нує в одно те, що досі було роз’єднане. І з цього може щось вийти.: 
Щось монолітне. Коли б же хто знав, який сморід, тлін і задуха панує 
в так званих «великих родинах»! То тільки про людське око, для ре
портерів і перед телекамерами вони кривлять губи в усмішках і пока
зують золоті мости й протези, насправді ж усіх їх зв’язують норкові 
пута. «Ми, Майзегайєри» — це в них майже як програма.

Після сніданку в англосаксонському стилі — солонина, шинка, 
яйця і свіжий апельсиновий сік, а також окремо замовлений «Дюшар- 
ден»1 — на закуску («Пане старший, ще чарочку!» А цей молодий 
італьяно досить-таки симпатичний!),— Емма Майзегайєр знов у фор
мі — від перуки до мізинця на нозі. Це знов та сама шефиня ФБТ, гос
подиня вілли «Ешенбрух» у Бекенгорсті...

1 Французьке бренді.
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Отак вона й виходить у передобідній Мюнхен. Сьогодні для неї 
не існує нічого такого, чого вже все одно не існує. Ніс Rhodos, hie salta *. 
Цього вислову шефиня, правда, не знає, хоч і водила дружбу з ди
ректором реального училища. Проте вона щось мугикає собі під ніс. 
Це Пауль Лінке, її улюблений композитор. «Замки, що стоять на Мі
сяці»! 1 2. Ця музика також має лунати над її труною (певна річ, теж над 
дубовою, але не над випадково придбаною, як у матері!).

ПІЦЦИКАТО В ПІЦЦЕРІЇ

Ми, Майзегайєри, ще перетягнемо замки з Місяця на Землю, це 
вже напевне! Додді, Евеліна... Давненько вже я з ними не бачилась. 
Дочечки мої! О, вже й сльози на очі навернулися... Та, може, це від 
газів, від нашого смогу3?

Ти диви — «Тріумфальна арка»! Щоправда, тріумфу й величі в ній 
поменшало. Нагорі вже немає левів із Цирку «Корона». Лишилися тіль
ки якісь слова про мир. їх Адольф не добачив. Він тут частенько про
ходив, проїздив, приймав почесті. А тепер уже й кістки його зітліли. 
Кінець, нема. А ми, Майзегайєри, живемо. Ми, Майзегайєри... Який 
приємний лоскіт пробігає по спині, коли чуєш ці слова!

Цікаво, як вони виглядають, Додді й Евеліна? Ні вона їм, ні во
ни їй навіть фотокарток ніколи не посилали. Коли великі погризуться, 
то вже погризуться. Додді завжди була пройдисвітка, однак з личка 
досить гарненька. Евеліна трохи занудна, але теж пройдисвітка. А вза
галі в тому, що діти від різних батьків, є свої переваги. Всі вони вийшли 
різні на вдачу...

В передобідню пору вулиці, де вночі вирує життя, наче мертзі, аж 
моторошно. Сохо. Бродвей. Охамштрассе... Так цю вулицю називають 
у Швабінгу: «Охамштрассе». «Але як правильніше — «Охам...» чи 
«Окам...»?» — ще встигає подумати Емма Майзегайєр, як раптом її 
зупиняє крик:

— Мамо!!!
Драма з народного життя. З сільського життя. Ціла мелодрама. 

МИ, МАЙЗЕГАЙЄРИ!!! Це мало б бути несподіванкою, так воно й 
сталося. То це, виходить, Евеліна? її дочка? Оце так так! Викапана 
матуся. Ще й не зачесана. В пантофлях з червоними помпончиками. 
От тобі й маєш! Чи в Мюнхені вода така дорога, щоб не помитися?

— Мамо, ти така молода, ну як у казці!
Відповісти на цей комплімент компліментом не випадає. Зустріч 

через багато років іноді викликає цілком несподівані враження.
— Поснідаєш з нами?

1 «Тут Родос, тут стрибай» (лат.) — вислів, що означає: «А тепер покажи, на що 
ти здатний».

2 Вальс із опери «Пан Місяць» популярного перед першою світовою війною ні
мецького композитора Пауля Лінке.

2 Звичне в Мюнхені явище; його щодня констатує старший кельнер Фрідріх Лен- 
нартц з ресторану на телевізійній вежі і подає дані на землю як метеорологічну інфор
мацію («Зюддойче цайтунг», 1971 р., №  310). Ніяких заходів проти цього явища ніхто 
не вживає (прим. авт.).
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IT знайомлять з паном, що стоїть під дверима. Оливкового кольо
ру шкіра, весь у зморшках.

— Це Умберто, він у нас пече піцци.
— Дуже приємно...
«В її роки я була все ж таки перебірливішою щодо чоловіків. Я 

мала дипломатів, японських кур’єрів з особливою місією, представни
ків австрійської економіки. Піцци ніхто з них не пік, навіть італійці. 
Взяти хоча б того ж таки з «голубих», від якого знайшовся Енріко. 
Був навіть один генерал — на жаль, у нього так нічого й не вийшло, 
хоч як він командував собі. Цікаво, чи в цього макаронника?.. Та вже 
ж, піцци в нього, певно, виходять».

Двері відчиняються. В ресторанчику хтось підмітає підлогу. Дод- 
ді! Елегантна, нівроку. Спідничка на цілу долоню вище колін. Вмита, 
напудрена, підстрижена, волосся пофарбоване в біле й накручене. Ба 
ні, перука. Щічки як у сімнадцятий.

— А, це ти? — тільки й промовила вона.
Материнське серце закалатало: бах-бах-бах-бах. Піаніссімо. Емма 

лише шепоче:
— Ми, Майзегайєри...
Зведений у думках моноліт розвалюється. Планам шефині загро

жує небезпека. Так, це кінець, кінець усьому! Італієць розмішує вели
кою дерев’яною ложкою тісто. В ніс б’є часниковий дух. Все любить 
Емма Майзегайєр, тільки не часник.

— Тобі недобре, мамо?
Шефиня криво посміхається:
— Та це, мабуть, фен...
— То випий спершу кави.
Ці слова обидві дочки — Додді й Евеліна — вимовляють водно

час. Ми, Майзегайєри! МИ, МАЙЗЕГАЙЄРИ! І знов уже бринять стру
ни серця. Піццикато! Піцца! Піцца! Піцциката! На обід подають смач
ні свинячі ковбаски з сусіднього ресторанчика. I like Munich...1

СІМЕЙНА ІДИЛІЯ 

ЗАПИС НА МАГНІТОФОННІЙ СТРІЧЦІ №  І

Гр-тр-др... гр-тр-др... гр-тр-др... гр-тр-др...
— А знаєш, Додді, сьогодні вранці ти не дуже зраділа!
— Але ж я так чекала тебе, мамо!
— Евеліна зустріла мене зовсім інакше.
— Бо вона брехло й пройдисвітка. Завжди ламає комедію.
— Додді! А хто ж то послав мене по огірки, а сам злигався з отим 

макаронником? Серед білого дня!
— По огірки? О, це оригінально!
— Евеліна мусить робити оте саме, звісно, вночі. Щоб він не ба

чив, яка вона шкапа...
— А ти, свинюко, линула мені межи очі цілу склянку!

1 Люблю я Мюнхен (англ.).
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— Не цілу, а півсклянки. На жаль...
— Але ж я теж стільки пережила через вас!
— Вибач, матусю.
— А плаття таке мазке! Модель від самого Пуччі з Флоренції. Це 

мені Карл купив там. Казав, що в справжньому palazzo *. А ті Пуччі 
— справжні князі... А продавщицями в них — самі молоденькі принце
си. Отак. Флорентійська аристократія!..

— Балакай, мамо, та не забалакуйся! Ти тут хоч що кажи, а все 
це куплено за наші гроші!

— Дітоньки мої, ми, Майзегайєри...
— Поки що я фрау Тіхес. А хто видурив у мене спадщину? Брат 

оцієї, що сидить навпроти, — ваш любий Карл!
— А все ж таки Карл назвав фірму «Фабрики Бруно Тіхеса». З 

поваги!
— А тоді видурив її в мене! За жменьку дрібняків. За оцю забі

гайлівку!
— Де ж би він узяв тих грошей у п’ятдесят п’ятому році? Карл 

повівся тоді навіть дуже великодушно. Будь же справедливою, Евелі- 
ночко.

— Ха, справедливою! Ти, матусю, теж, бачу, мислиш як за Віль- 
гельма Другого!

— Чого ти чіпляєшся до матері?
— Ох, Додді, прошу тебе...
Гр-тр-др... гр-тр-др... гр-тр-др...
— Що воно там гарчить?
— То внизу Бертлева тістомісилка.
— А тепер досить викручуватись, хай вам чорт! Набридло. Розка

зуйте нарешті все, як є!
— Оце-то так, матусю! З тобою побалакаєш! Ну гаразд. Нам по

трібні гроші. Хочемо поставити з двору прибудову. Тоді наш ресторан 
стане втричі більшим.

— Щоб мати окрему залу для грошовитих відвідувачів — футболі-* 
стів тощо...

— Он як! Що ж, сказано досить відверто. І скільки ж?
— П’ятсот тисяч...
— Чи ви показилися?! Півмільйона? На оцю забігайлівку?!
— Отоді вона й перестане бути забігайлівкою. До того ж це од

наково наші гроші. А якщо Карл надумає викручуватись, то в мене є 
тут один адвокат, молоденький, але спритний. Він тричі на тиждень 
бере в нас по п’ять «марінерів» для цілої контори.

— Ой, Додді, отой твій патлатий...
— Він уже вивів на чисту воду кількох спекулянтів землею та ін

ших таких типів. А якщо він зазирне краєм ока в спадкоємні угоди 
Карла...

— Ой, дітоньки мої, діти!..
Дррр-дррр....
— Тихо — телефон!
— Ну звичайно, Бертле, свіжий сир. У нас його ще повно-повнісінь

ко. Нагорі в шафці, праворуч. Атож, потім ми зійдемо вниз...
— Той ідіот знов ніяк не знайде сир?

'•П алац (італ.).
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Гр-тр-др... гр-тр-др... гр-тр-др... гр-тр-др...
— Змасти нарешті ту диркалку, Евеліно!
— То що ти хотіла сказати, мамо?
— А на чому ми спинилися?
— Ти сказала: «Дітоньки мої, діти!..»
— Ах так, я хотіла сказати ось що: діти мої, ми, Майзегайєри,

не повинні запаскуджувати своє гніздо. Ми — економічна сила! Але 
досить якої-небудь дурниці — і ми попадемо в «Шпігель»! Я маю для 
вас пропозицію. Карл поможе вам розбудувати ресторан. І зробить з 
нього palazzo. Щоб про нього весь Мюнхен знав! Згодом Карл зможе 
відкрити дві-три філії. Так би мовити, споріднені заклади. А потім він 
спробує і десь іще. І скрізь під одним прізвищем.

— Під його?
— І вашим: «Майзегайєр»!
— Ага, а що буде з нами?
— А ви хазяйнуватимете тут. І матимете пристойний процент від 

прибутків. Карл не поскупиться!
— Ви чули? Скупердяга не поскупиться! Я вже знаю, чим тут пах

не. Ні, ти це не сама придумала, мамо...
— Звісно, не сама. Я обмінялася думками з Карлом...
— А я мінятися думками з тобою не'збираюсь. Про це взагалі 

нема чого балакати. Аякже, служити тут на побігеньках у Карла!.. 
Та я скоріше вийду заміж за Бертля. Тоді йому доведеться працювати 
тут задарма, і років через п’ять ми розбудуємось на власні гроші.

— Хто-хто вийде заміж за Бертля? Хто?! От сучка! Та ти таке 
саме стерво, як і твій брат...

— Твій брат, Додді!
— Ваш брат, дітоньки мої. Ми, Майзегайєри...
Дррр-дррр...
— Слухаю, Бертле! Від тих, що зібралися за вікном, уже смер

дить і всередині? Гаразд, зараз ми зійдемо вниз. Ходімо, Додді, твої 
хіппі вже ждуть. Чао, матусю! Ввечері ми ще побалакаємо...

Гр-тр-др... гр-тр-др... гр-тр-др... гр-тр-др...
— О, ти диви: магнітофон! Ото ж воно, це диркання, здалося мені 

підозрілим...
...гр-тр-др... гр-тр-др...
— Все, став!

Кажете, страшні люди, ці Майзегайєри? Але ж де ще вмикається 
магнітофон одразу, як тільки родина збирається на сімейну раду? Як
би ми мали архів магнітофонних і грамофонних записів за останні три 
тисячі років, світова історія була б куди зрозуміліша...

Тим-то вже тепер треба все записувати, як роблять деякі наші 
сучасники. Треба тепер говорити про Майзегайєрів!

Отже, Мюнхен, Швабінг, Окамштрассе, пів на другу дня. Магні
тофон увімкнено...

ЗАПИС НА МАГНІТОФОННІМ СТРІЧЦІ №  2

Гр-тр-др... гр-тр-др... гр-тр-др... гр-тр-др...
— Фунікулі-фунікула-фунікула-фунікула... Татата... татататата- 

тата...
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— Браво, макароннику! Ти співаєш, як пташка! Знаєш, ти мені 
подобаєшся... Я взагалі люблю вас усіх трьох... Треба, щоб ти заспівав 
ще «Санта Лючію». Чарівна пісенька!.. Карл її має в запису ще самого 
Карузо. Правда, пластинка трохи хрипить, старенька вж е— ще на сім
десят вісім обертів... А вино там — ну просто вогонь з медом. У цьому 
ділі нас, арійців, ви набагато випередили. Дортмундське я люблю на 
похмілля — хоча про це, мабуть, не варто згадувати тут, у Мюнхені. 
Але все ж таки: вип’єш келишок такого дамського винця, як оце, і тобі 
знов милий увесь світ. Навіть власна родина — Додді, Евеліна... Ви 
хоч і безсоромні, зате справжні Майзегайєри! Щось та є в нашому 
роду — я хочу сказати, в родині. Часом мені аж плакати хочеться, але 
не просто так, а від щастя. Ти розумієш, Бертле?.. Ми, Майзегайєри... 
В цьому є — як це кажуть? — своя велич... Імперія, як іноді вислов
люється Карл... Ах, то випийте ж зі мною по одненькій за здоров’я 
Карла!.. Заради мене... Та не будьте ви такі... Може, він і справді 
гангстер... Але хто ж із босів економіки не гангстер? Адже я знаю всіх 
їх як облуплених — з прес-балів і взагалі. Всі до одного гангстери. Та 
не всі вони Майзегайєри... Майзегайєри тільки ми... В цьому й полягає 
та велич, про яку я вже казала... Дівчатка, зозульки мої, послухайте, 
яку я маю для вас пропозицію: не втягуймо Карла в це діло... Я — 
розумієте? — я сама дам вам гроші... Сама! Оті півмільйона... Я теж 
трошки зібрала за своє довге життя-буття... Я вам дам... І без про
центів. Чи, скажімо, за процентів три — це ж по-божому... Додді, Еве- 
ліно, ви, власне, такі схожі на мене... Беріть мої гроші і розбудовуйте 
свою піццерію. Приводьте футболістів, інших достойних людей — все 
тут буде ваше. І ні Карл, ані хтось інший не соватиме носа у ваше 
діло. Тільки ваша матуся... Чи вас це слово знову трохи шокуватиме? 
Емма влаштує все! Слово честі! Слухай, Бертле!.. А, власне, яке твоє 
справжнє ім’я? Умберто? О, це звучить так колоритно, чисто по-пів- 
деннему — як в опері! Умберто, називай мене Еммою. Даруй моїм до
нечкам щастя. Обом. Про мене, хоч і навпереміну... Щодо цього я 
можу дати тобі одну пораду... Так-так, пораду, хлопче! Бамбіно!

Гр-тр-др... гр-тр-др... гр-тр-др... гр-тр-др...
— Якщо ви зараз же не вимкнете отої г... диркалки, я поб’ю її на 

друзки!..
Д р ........................... 1

ВИСВЯЧЕНІ ВИСВЯЧУЮТЬ

сі Мюнхена шефиня, сповнена найкращих сподівань, вирушає до 
Бургенланда. І не лише заради доброї абрикосівки, що її Фельдес 
привозить контрабандою з Угорщини. Австрійський син Емми Марзе- 
гайєр Леопольд, спороджений батьком ще як остмаркець, запросив її 
на освячення бекенгорстської філії ФБТ, яке має відбутися в присут

1 Чим скінчилася сімейна рада — хтозиа, бо в цьому місці стрічка, очевидно, 
внаслідок некваліфікованого обслуговування 3 боку шефині, перервалася. Дальші по
дії, однак, свідчать про л*, що дочки прийняли фінансову пропозицію матері і таки роз
будували «Італійську зірку> (прим. авт.).
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ності високих духовних і державних осіб. Усе своє життя Емма Май- 
зегайєр любила всілякі урочистості. Але тут не треба забувати ще од
ного— радості за родину, що з кожним роком зростає і зростає. Від 
Додді й Евеліни тої радості не дуже діждешся — в них ніякого при
росту якраз і нема...

А шефині хочеться бачити нащадків — внучат, а може, й правну- 
чат. Тепер ця ідея, цей, так би мовити, династичний потяг — хоч це 
поняття Еммі й чуже— не дає їй спокою. Уві сні й наяву її свідомість 
пронизує оте «МИ, МАЙЗЕГАИЄРИ!» За часів — у пам’яті людей 
вони майже стерлися,— коли вона ще обіймала відому посаду, над її 
письмовим столом висів у рамці віршик про спадщину предків. Може, 
в душі Емми й досі живе той віршик... «Хто вспадкує — хай же 
знає...»

Австрійська парость на її сімейному дереві розвивається трохи 
кволо. Леопольд привів на світ поки що тільки малу Тончерль. Але 
її матуся Регула — або Регерль, як її звуть,— має все потрібне для 
того, щоб значно збільшити майзегайерівський рід. А на свята часто 
трапляються для цього щасливі нагоди.

Північнонімецькі політики в галузі комунального господарства зна
ють, як скаче вгору крива приросту населення через дев’ять місяців 
після весняних та осінніх ярмарків у Бремені, Ольденбурзі та в Гам
бурзі. Народні гуляння на свіжому повітрі і пов’язаний з ними актив
ний рух, що викликає спрагу, в цьому відношенні виявляються особ
ливо сприятливими. Та ще церковні процесії і ходіння на прощу — адже 
в них бере участь молодь. Високі духовні особи, що виконують церков
ні обряди, не стають цьому ділу на заваді. Тільки оті «коктейлі», цебто 
прийоми навстоячки, що виснажують гостей і вбивають у них усяку 
фантазію, залишаються зовсім безплідними 1.

Оскільки в Бургенланді освячення має проходити переважно на 
свіжому повітрі, а альпійсько-угорське змішане населення в цьому 
краю та виробництво міцних вин створюють додаткові сприятливі пе
редумови, оптимізм бекенгорстської шефині видається зовсім небезпід
ставним. Однак над святом збираються хмари, про які Емма й не здо
гадується. Правда, свято випереджає їх, але згодом вони все ж таки 
спричиняють просто катастрофічні наслідки. Про щастя й нещастя 
розповідають засоби масової інформації. Нещастя передчувається на
самперед там, де прокидаються спогади про оте давнє «Хайль».

«Вінер роте пост», 18 квітня 19...р.
«Післязавтра, 20 квітня, в нашій східній федеральній провінції 

Бургенланд, у цьому й досі найзлиденнішому закутні Австрії, відбу
деться подія, від самої думки про яку ми червоніємо з сорому: освя
чення філії західнонімецького капіталістичного суперконцерну ФБТ. 
Бургенландське підприємство має виробляти переважно жіночу білиз
ну— ліфчики й трусики; одне слово, зовсім непотрібні предмети роз
коші, які нічого не дадуть голодному бургенландському населенню, що

1 Віденський професор д-р Франц Фердінанд Гаферкандль навіть обстоює думку, 
що в людей, які часто ходять на такі прийоми, помалу атрофуються статеві залози. 
Статистично на користь цього свідчить, на його погляд, досить слабке розмноження т. зв. 
«літакової аристократії» (прим. авт.). ......................ч
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його дріб’язково опікають айзенштадтські1 бонзи з АНП2. Водночас 
не можна не підкреслити, яке відношення мають ФБТ до нашої бать
ківщини Австрії. їхнім засновником був той самий аж надто відомий 
Бруно Тіхес, що в епоху фашизму займав посаду так званого «райхс- 
амтляйтера», тобто пост, який в австрійському уряді відповідає при
близно начальникові відділу. 12 березня 1938 року Бруно Тіхес разом 
із злочинними фашистськими ордами ввійшов у Відень. Тепер неважко 
зрозуміти, чому освячення цього підкинутого в нашу країну «Геслеро- 
вого капелюха»3 призначено саме на 20 квітня! (День народження 
Гітлера). Слід сподіватися, що трудящий люд Бургенланда дасть 
належну відсіч австрійській майзегайєрівській кліці, що породичалася 
з покійним Бруно Тіхесом. Адже якими принципами керуються ці пани? 
Найвиразніше це можна висловити, мабуть, перефразувавши слова 
великого поета-гуманіста Вольфганга Гете4: «Здобудь усе, що ко
лись належало батькам твоїм, здобудь і користуйся ним». Але австрій
ська громадськість не повинна допустити цього, пам’ятаючи римський 
вислів: «Videant consules!..» («Нехай консули пильнують!»).

«Бургенлендіше гайматіитімме», 19 квітня 19... р.

«Любий нашому серцю Бургенланд здавна славився не лише своїми 
виноградниками та міжнародним туризмом. Ні, він дедалі більше стає 
і великим економічним районом, що сягає від Маттерсбурга через 
Иормансдорф до Кроттендорфа на півдні. Ці назви вже тепер привер
тають увагу промислового світу. Завтра тут відкривається філія однієї 
з важливих виробничих потужностей Федеративної Республіки Німеч
чини, і це сповнює наше населення глибокою радістю. Тим більше, що 
це ще дужче зміцнить економіку нашого невеличкого чарівного куточка 
на краю німецької культурної області — цієї справжньої (прохання не 
витлумачити слів хибно!) Східної марки. Про значення події свідчить 
і те, що підприємство освятить його преосвященство високошанований 
пан єпископ Иозеф Куппельрайтер, а потім ще раз пан протестантський 
земельний єпископ д-р Д. Шпюлєвізе. З огляду на той видатний факт, 
що наш прикордонний Бургенланд дедалі більше перетворюється на 
вузловий пункт у житті нашої великої батьківщини Австрії, у цьому 
урочистому акті разом з міністром торгівлі пані Обстровідль візьмуть 
участь визначні представники федерального уряду».

Австрійське радіо.
«Говорить Австрійське радіо, місцева програма.
Шановні дами й панове! Вітаємо вас із нашої студії в Бургенлан- 

ді;.. Враховуючи прогноз погоди, ми сподівалися почати сьогоднішню 
передачу такими словами: «З прекрасної весняної блакиті над краєм 
Йозефа Гайдна і Франца Ліста всміхається сонце, даруючи нашому

1 Айзенштадт — головне місто в провінції Бургенланд.
2 Австрійська народна партія.

. * «Геслерів капелюх» — у швейцарській народній легенді про ВІльгельма Телля 
намісник австрійського імператора) Геслер примушував швейцарське населення кланя
тись: ного капелюху.

4?«Вінер роте пост» навіть тут не забуває* що в Австрії законом від 3 квітня 1919 
року скасоване дворянство і заборонено вживати дворянські титули:, (прим, а в ъ )
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чудесному вітчизняному винограду неповторний смак і аромат...» Але, 
на жаль, з самого ранку несподівано насунула мряка. Та це не потьма
рить нашого настрою в такий святковий день. Адже ми знаємо, що 
саме такий теплий весняний дощ дуже потрібний нашому чудесному 
бургенландському винограду! І з цього погляду картина сотень і сотень 
парасольок, що зібралися тут, навіть радує око.

В усіх бургенландців серця сьогодні б’ються швидше від самої 
думки про те, що наш край в усіх відношеннях стане багатшим завдя
ки промисловому комплексу еФБеТе. Як мальовниче вписується він 
у навколишній пейзаж! Ця кубічна бетонна споруда, створена паном 
архітект-інженером Дачерером, таки справді вражає. Урочисте святку
вання розпочнеться відразу, як тільки прибуде його преосвященство 
єпископ Йозеф Куппельрайтер. його машина має з ’явитися з хвили
ни на хвилину.

Так, прекрасний наш край... А втім, увага! Ось під’їздить великий 
чорний лімузин. Це він — високошанований... Ба ні, на машині захід
нонімецький номер, а на прапорці монограма «еФБеТе». Отже, це ма
шина майзегайєрівського концерну і на ній знак «КаКа» — консуль
ський корпус. З машини виходить та надзвичайна дама, яку ми всі 
знаємо з газет і журналів,— мати шефа концерну, жартома-шанобливо 
звана всіма «шефиня». По ній не скажеш, скільки їй років. Виглядає 
вона на диво — так, на диво — молодо!..

Шановні слухачі!.. О, цього разу це таки він! Люди вже опуска
ються на коліно. Скидають капелюхи. Згортають парасольки. Машина 
під’їздить ближче. Дверцята відчиняються. Його преосвященство єпи
скоп Йозеф Куппельрайтер ставить одну ногу на землю Бургенланда! 
Потім і другу. Панове поспішають привітати його. Пан голова земель
ного уряду, пан бургомістр общини, пани директори курорту Тацманс- 
дорф, пани Майзегайєри по австрійській і федерально-республіканській 
лінії, чарівна шефиня... Надзвичайно привітно, по-дружньому поплескує 
вона високого церковного сановника по плечу. Нарешті дістає змогу 
засвідчити свою пошану й представник іншого християнського віроспо
відання— пан земельний єпископ Шпюлєвізе. Яка велична картина сві
тової гармонії тут, у серці нашого Бургенланда! Ось до трибуни під
ходить перший оратор — пані міністр Обстровідль.

— Вельмишановні дами й панове! Сьогодні в житті нашого любого 
Бургенланда великий день! Я радо поспішала сюди з Відня, щоб... 
прр-трр-трр...

— Слухайте, колего, що там у вас сталося? Нічого не чути! Алло, 
там на другому кінці, ану подивіться, що з мікрофоном! І там Нічого 
не чути? А хай би їй добра не було, цій паскудній техніці... О, вже 
чути?

— ...з німецьким завзяттям, австрійським знанням справи — неда
ремно ж багато хто з наших панів федеральних канцлерів і міністрів 
були інженерами — в цій тихій лісистій долині... прр-трр-трр...

— Та викиньте кінець кінцем той зас... мікрофон!.. Це вже ие хал
тура, Фердле, а справжній саботаж! Ти читав позавчора «Роте пост»? 
Заклик до саботажу? То оце ж він і є! От віденська сволота! Якби ми, 
австрійці, та могли виселити з нашої прекрасної країни отих віденців... 
Що, знов пробивається звук? Алло, Фердле, тут виступає вже Куп
пельрайтер...
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— ...Славні жителі нашої долини і в цьому домі, який ми сьогодні 
маємо освятити, працюватимуть із справжнім австрійським завзяттям 
і католицьким благочестям! Тож я благословляю трудящий люд цього 
краю, нашого прекрасного Бургенланда, благословляю діло рук...

Прр-трр-трр...
— А ти знаєш, Фердле, цьому попові і невтямки, який товар ви

роблятиме тут Майзегайєр. Благословляє ліфчики й трусики!.. О, зараз 
щось скаже й Шпюлєвізе! Що там таке? Знов нічого не чути! Обірвав
ся дріт?! Не велика біда, залишився тільки цей протестант... Слухай, 
Фердле, увімкни просто знову студію. Якось уже дотягнемо до кінця... 
Алло, Відень! У вас там є під рукою танцювальна музика чи гра на 
цитрі? Атож, у мене тут обірвався дріт. Ну гаразд, перемикайте. Д а
вайте «Австрію», третю програму. Кажете, ерцгерцог Йоганн саме спі
ває тірольську пісеньку? Чудово, це саме те, що треба!

Клац, клац, клац, трр, трр... «Чи я сяду, а чи встану — в серці 
чую рану...»

Не дуже гладенько минуло те освячення бургенландської філії 
«Фабрик Бруно Тіхеса». Після того, як оркестр Тацмансдорфського 
курорту виконав два національні гімни — німецький, що його знають 
усі австрійці, і австрійський, якого не знає жоден німець, його пре
освященство пан єпископ, роздаючи праворуч і ліворуч благословен
ня (його колега Шпюлєвізе в цей час скромно відводить очі трохи 
вбік), залишає вже досить розмоклу святкову площу. Він справді 
так і не дізнався, які тонкі й делікатні речі виробляє освячене ним 
підприємство. На це, згідно з планом заходів, теоретично проллє світло 
виставка в цехах самої фабрики, а згодом, практично,— організований 
самим Карлом Майзегайєром показ мод білизни з участю віденських 
манекенниць. Та поки що гостей чекає закуска — угорський гуляш і 
бургундські вина.

А щоб іще дужче підкреслити давні зв’язки з угорською вітчизною 
і підігріти розкислий на дощі настрій, подають також угорський ба- 
рацк — у Федеративній Республіці його називають «абрикосовим ду
хом» чи просто абрикосівкою. Шефиня вже облизується, смакуючи на
перед усе те.

Учасники свята безладним натовпом сунуть по цехах підприєм
ства, переступити поріг якого превелебний пан Куппельрайтер з огля
ду на приписи церкви не зважився. Нижче духівництво, що також зо
сталося за порогом, як видно, не дуже маніжиться, і вельми зацікав
лено розглядає виставлені у вітринах експонати.

Згорблений під тягарем років духовний радник, тепер найвищий за 
саном функціонер з-поміж католицької отари господа бога, із зачу
дованою усмішкою на вустах застиг перед надзвичайно майстерно 
оформленим експонатом: фірмова монограма «ФБТ», дуже мило ви
кладена з кількох ліфчиків ніжних, пастельних тонів. Це ідея австрій
ського шефа підприємства Леопольда Майзегайєра.

— Подобається, ваша велебність?— запитує він згорбленого ста
рого.

— О, дуже, дуже гарно! — відповідає народжений у Сомбатхеї1

1 Сомбатхей (нім. назва Штейнамангер) — столиця одного з угорських комітатів 
(округів) з фешенебельними ресторанами та єпископським палацом XVIII ст. (прим, 
авт.).
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духовний радник, що марно намагається збагнути призначення цих 
товарів.— І ви хочете виробляти таке і в нашому любому Бургенланді?

— З понеділка фабрика працюватиме на повну потужність!..
— Господи благослови! Господи благослови!..— повторює і нижчий 

саном слова, які щойно промовив його шеф.
Леопольд Майзегайєр, немов приймаючи святе причастя, вкло

няється; його єдиноутробний брат Карл хутенько підбігає і робить те 
саме. Правда, при цьому в нього клацають підбори. Деяких звичок 
людині позбутися важче, ніж їй хотілося б.

Те саме, на жаль, і з шефинею. Але в неї вкоренилася розпусність. 
А від абрикосівки шефиня розпускається просто неймовірно. Несподі
вано Емма потрапляє в компанію молодих капеланів.

— Як подивлюсь отак на вас— ну справжнісінькі браві лісору
би! — каже вона, і оченята в неї вже починають закочуватись. її без
сердечні діти колись називали цей стан матері «п’яним зизом».

Здається, надходить хвилина, коли від шефині слід сподіватися 
чогось непристойного. А може, велебні штірійські отці в светрах навіть 
чекають цього! Однак насторожений погляд Карла помічає материн 
намір, і кремезна невістка вмить усуває небезпеку. Вона бере свекруху 
дужими руками за плечі і виводить її з веселого гурту священиків.

«Сорок років те саме»,— думає, напевне, Карл Майзегайєр. Але 
раніше обов’язки поліцейських щодо матері виконували її спритні 
дочки. Тепер це робить невістка — пані Регула Майзегайєр, уродже
на Гохлантшнер.

«АВСТРІЙСЬКА ЖІНКА», 26-й РІК ВИДАННЯ, № 2 

РЕГЕРЛЬ ІЗ ГЕЗОИСА

«Ім'я Леопольда Майзегайєра в економічному житті Австрії нині 
здобуває дедалі ширшу славу, отож пора вже, на нашу думку, розпо
вісти і про дружину цього молодого, енергійного австрійського підпри
ємця. Колись один відомий за часів рейху німецький письменник на ім’я 
Рудольф Герцог у романі «Штольтенкампи та їхні дружини» поетично 
оспівав благодійний вплив дружин на їхніх чоловіків-промисловців. 
Що ж до малої Регерль Гохлантшнер, то спочатку про неї ніхто б і не 
сказав, що вона створена долею наслідувати такі високі зразки. Вирос
ла Регерль у романтичному місті Гезойсі. Річка Енс шуміла повз гох- 
лантшнерський двір, який ще цілих шість сторіч тому міцно пустив ко
ріння у штірійську землю.

У Гіфлау превелебна ігуменя Ойфорбія досить рано помітила, що 
в Регули на диво ніжний голосок. Отож дуже скоро дівча Гохлантшне- 
рів під орудою побожних жінок дістало змогу співати в хорі місцевої 
жіночої гімназії всі оті милі нашому серцю пісні нашої святої церкви 
і нашого одвіку зв’язаного з землею штірійського народу. Жителі 
Гіфлау ще й досі згадують, як різдвяної ночі, коли в капличці святого' 
Иодока лунала наша сповнена щирої, праведної ніжності пісня * про 
тиху святу ніч, злітав під склепінням чарівний голосок Регерль. Так,
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вони згадують це ще й досі... (Народжена під штірійським небом і на 
штірійській землі гохлантшнерівська поезія лунала ще й у сорок п’я
тому.)

...Кожен, хто бачить у ці дні пані Регулу Майзегайєр — глибоко 
віддану батьківщині жінку, матір процвітаючої родини, дружину висо
кошановного промисловця і окружного керівника АНП, члена прав
ління Австрійського жіночого руху і щиру покровительку Спілки дів
чат та Спілки збереження народного одягу у Верхній долині Енсу,—• 
проймається до неї найщирішою повагою. Майбутнє відкриття бурген- 
ландської філії ФБТ, безперечно, не тільки вінчатиме справу життя її 
чоловіка, а й стане для Регерль із Гезойса, як називають цю жінку її 
друзі, вершиною характерної для австрійських жінок і матерів ді
яльності».

Австрійське радіо, місцева програма, студія «Бургенланд»

«Любі слухачі, після полудня ми знову ведемо репортаж звідти, 
де сьогодні відкривається філія ФБТ. Вранці з технічних причин ми, на 
жаль, змушені були перервати нашу передачу. Але тепер, сподіваємося, 
все буде гаразд, тим більше, що й небо тим часом прояснилось і нареш
ті визирнуло наше добре бургенландське сонце.

Площа, де відбувається свято, вже трохи підсохла, і велике ревю 
«Літня ніч», під час якого демонструватимуть продукцію підприємства, 
сьогодні ввечері буде влаштовано, як і передбачалося, на свіжому по
вітрі. Наші колеги з першої програми Австрійського телебачення допо
можуть вам побачити все це на ваших голубих екранах.

Уквітчана ялиновим гіллям і барвистими прапорами площа має 
тепер дуже врочистий вигляд. О, а ось і пан директор народної школи 
Тратцельбахер. У нашій програмі він фігурує як автор сценарію свят
кового ревю.

— Доброго здоров’я, пане директор!
— Доброго.
— Адже це ви автор сценарію сьогоднішньої вистави «Від Марка 

Аврелія до Бруно Тіхеса»?
— Та я, я. Але назвав її так не я.
— Але ж сама вистава — я маю на увазі текст — адже він вийшов 

з-під вашої руки? •
— Та вийшов... Тільки звідти все повикреслювали.
— Хто?
— Та отой, як його... Пан консул Майзегайєр! Бо його дівки, оті 

манекенниці, не годні вимовити жодного розумного слова. Це, каже 
він, має бути «історична» виставка модної білизни. Свинство це буде, 
а не історична виставка! І назва якраз підходяща.

— Гм, та-ак, звичайно, щодо впливу такої вистави на широкі маси, 
то в представника економіки інші уявлення, ніж у людини науки, худож
ника слова, як оце ви, пане Тратцельбахер...

А ось з’явилася й господиня дому, пані Регула Майзегайєр. Я хочу 
запросити до мікрофону і її.
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— Ласкава пані, я дуже радий нагоді попросити вас сказати кіль
ка слів перед мікрофоном Австрійського радіо, хоч* і знаки які ви за
клопотані в цей чудовий, у цей прекрасний день. Дозвольте попросити 
вас сюди, ближче до мікрофона... Ні, в рот не треба брати. Говоріте 
будь ласка, сюди.

— Бл-цс-фрр...
— Ні,' ласкава пані, не так — не затуляйте долонею мікрофоні 

Адже вас ніхто не зрозуміє. Пустіть, пустіть руку. Ота-ак... Ласкава* 
пані, правда ж, це підприємство, ця нова в нашому любому Бурген- 
ланді галузь, яка відкриває в економіці, власне, цілу епоху, викликає 
у вас прекрасне, неповторне почуття?..

— Та хтозна... Сама я, бачте, із Штірії. І мені вся ця помпа, ця: 
метушня не подобається...

— Але ж усі ми, ласкава пані, знаємо, що означає для такої сучас
ної ділової людини, як ваш чоловік, саме ваша безпосередність, ваша 
австрійська, так би мовити, материнність...

— Може, й так... Тільки знаєте, не люблю я цього Бургенланда. 
Бо нема вже тут щирих австрійців — таких, як ми, штірійці! Тепер* 
сюди поналазило стільки слов’ян, угорців, хорватів. Одне слово, вся
кого наброду!

Алло, Фердле, вимкни передавач! Богом прошу тебе, зроби, щоб* 
дріт знов обірвався!.. Що-що, вже? Ага, ти вже й сам додумався до. 
цього... То й добре... Запустив уже третю програму? Чудово!..

— Отже, ласкава пані, тепер ви й самі чули: обірвався дріт. Нас 
більше не приймають. На жаль, доведеться нашу розмову урвати. Дуже- 
вам вдячний, ласкава пані, цілую ручку!

— Та прошу, прошу. Мені щ о— мені на це начхати...»

Ну ось, отака вона, ця Майзегайєр з Гезойса. Ніякої тобі власної 
гідності! Це не та, що може сказати: «Ми, Майзегайєри!..» А радіо- 
аварія була того дня не перша. Не перша і не остання. Над головами- 
великої династії хмари густішають.

Те, що відбувається ввечері, можна порівняти з громом литавр, 
у «Симфонії долі» ’. З півночі територія нового підприємства кінчаєть
ся схилом, що поріс мішаним лісом. Той схил називають Глиняним. 
Зранку там не можна було ногою ступити: цілі потоки каламутної води: 
ринули вниз. Вони підмили спеціально поставлені підвищення — одне- 
замість сцени, а друге, менше, для оркестру. Але потім небо згляну
лось, і пополудні, всупереч офіційному прогнозу («в Бургенланді три
валі опади») визирнуло сонце. Тим часом моторні сільські молодиці,, 
винагороджені шилінгами та чистою абрикосівкою, вимили ті підви
щення до блиску. І тепер над святковою площею погойдуються на дро
тах різноколірні ліхтарики італійських ночей, надаючи весняній зелені, 
лісу ніжних осінніх барв, а глинястому схилу — сухого вигляду.

Рівно о восьмій годині двадцять сім хвилин вечора («з огляду на. 
телевізійну передачу») постріл з мортири сповістив про початок свята, 
призначений рівно на восьму. Оркестр Тацмансдорфського курорту 
хтозна-чому відмовився зайняти побудоване для нього підвищення і, 
розташувався перед самими першими рядами, де сидять почесні гості; 
тепер він видуває їм просто в обличчя увертюру до «Поета й селянки».

' П’ята симфонія Бетховена.
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I все ж початок виходить досить-таки чарівний. Вдається й урочи
ста вистава, прибрана паном директором у строгу форму історичної 
поеми і перелицьована віденськими манекенницями на вільні хореогра
фічні підскоки та вихиляси. Карл Майзегайєр на цьому ділі зуби з ’їв. 
З поважим виглядом, як і годиться шефу фірми, він обійшов роздя
гальні в новій будівлі підприємства, щоб пересвідчитись, чи все гаразд. 
Певна річ, не тільки задля цього. Заразом він перевірив, чи нема в 
якоїсь із манекенниць десь на колготах складки, чи не завеликий або 
чи не замалий — краще вже трохи замалий — у котроїсь ліфчик або 
чи не задовга нічна сорочка. В тої щось обсмикне, в тої розгладить. 
Малу Газі Гоппергер, цю лагоминку зі столу давньої імператорської 
і королівської багатонаціональної держави, він цмокнув у носик і про
шепотів їй на вушко:

— Прийдеш завтра до мене в готель?
А вона враз защебетала щось про наперсничок 1 — ох і потішні ж 

ці австрієчки! Але ж куди подіти Буллі Шмітт, як прийде цей зайчик 
у наперсничку? Та вже якось воно минеться...

Цього вечора минається багато чого. Духовий оркестр виконує те
пер Гайдна. Цей великий син Бургенланда тільки через помилку з ’явив
ся на світ у сусідній Нижній Австрії і написав стільки урочистих ме
лодій, що пасують до культу Мітри2, запровадженого в Бургенланді, 
як доведено, римлянами. Зайчик Газі вдає з себе римську жрицю. Пу
скаючи бісики, вона огинає жертовний камінь і в дуже вигідному ра
курсі демонструє білизну з маркою ФБТ і все, що білизна прикриває. 
Дивлячись у свій сильний мисливський бінокль, з допомогою якого 
він уже поклав не одного чотириногого зайчика, Карл захоплено зна
ходить очима монограму фірми, а поруч з нею вельми привабливу 
родимку. Ці потішні австріяки сказали б «вельми прекрасну». Та він 
роздивиться її потім. У готелі.

Директор школи Тратцельбахер охоче затулив би обличчя руками, 
щоб не бачити цього глуму над історією, якби ж не було так приємно 
дивитися на отих гарненьких історичних статисток. А тим часом на 
сцені бурхливо розвиваються далі події тисячоріччя. По вимитих дош
ках з гуркотом мчать гунни з луками, стрілами, сагайдаками і спи
сами. «Люті вояки — бороди і шрами»... — як записав директор школи. 
Однак це військо складається з самих гуннок: у принадних гарнітур- 
чиках з маркою ФБТ плюндрують вони стародавній Бургенланд...

Татусеві Гайдну й тацмансдорфському духовому оркестру підсу
вають нишком балет у колготах (вище яких нема нічого — це має збу
дити апетит на наступний номер: колекцію ліфчиків!) серед декорацій 
замку Естергазі в Айзенштадті. Бургенландські лісничі й сільські дядь
ки під час цієї делікатної сцени гучно сопуть носами. Один із свяще
ників у светрі примощується на ще вільному стільці біля шефині в пер
шому ряду... Чути, як виявляє своє захоплення і д-р Д. Шпюлєвізе. 
Так, вистава вдалася на славу!

Свято наближається до кульмінації. В короткій паузі знехтуване 
тацмансдорфцями підвищення займає оркестр Імре Хегедюша, найня

1 Місцева пестлива назва ліфчика (прим. авт.).
2 Мітра — бог сонця, чистоти і правди в давньоіранській і ведичній міфології. 

Культ Мітри спочатку був поширений у Малій Азії, а з 1 ст. до н. е. — в Римській 
імперії.
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тий з-за кордону. Лунають перші звуки цимбал, і очі консула Майзе- 
гайєра туманяться. Ця музика до глибини вражає його «циганську» 
душу. Останній номер блискучої програми називається «Апофеоз бур- 
генландця Ференца Ліста». Солодкі акорди Другої угорської рапсодії 
приємно дзюркочуть у вухо. А запальна мелодія чардашу збуджує ниж
ні кінцівки тіла...

«Ох, де вони, ті часи...» — думає шефиня, схиляючи голову все 
нижче на пасторське плече.

І раптом серед знаменитого, величного соло цимбал і хороводу 
звабливої жіночої білизни марки ФБТ знов лунає удар литавр — удар 
долі! Вирішальний. Сталося щось непередбачене. Спершу починають 
блимати й розгойдуватись на дротах різнобарвні італійські ліхтарики. 
Потім несподівано перехиляються цимбали, і жваві молоточки вже сту
кають не в лад. Земля під ногами ворушиться. Підмитий водою Гли
няний схил починає кудись сунутись. Манекенниця-зірка Газі Гоппер- 
гер теж сунеться, а її ніжно-рожевий «наперсничок» фірми ФБТ чіп
ляється за кущ ожини, що так само сунеться. Телевізійні юпітери, що 
досі створювали приємний ефект рентгенівського просвічування, гас
нуть. Першому скрипалеві, який, зневажаючи саму смерть, не кидає 
грати, щось вириває з руки смичок.

Спритнішим манекенницям вдається зіскочити з перехнябленого 
підвищення на землю. Одна з дівчат, що виросла в селі, враз видря
пується на гладенький бук, після чого в його розлогій кроні ще кілька 
днів маятиме на вітрі її вишитий квіточками міні-ліфчик. Але пред
ставники австрійських збройних сил, пожежники й санітари Червоного 
Хреста не забувають про свої обов’язки рятівників і в темряві почи
нають хапати навіть там, де наче і не треба було б. Шефиня регоче 
аж за живіт береться, бо цієї миті в тацмансдорфського тромбоніста 
з урятованого інструмента вихоплюється ще один низький звук.

Мати з Гезойса тонким голосом пронизливо кричить:
— Тончерль! Тончерль!
Вона ще з самого початку була проти того, щоб її дитя, вбране 

в бургенландський національний костюм, у фіналі виходило на сцену. 
Ще хвилину тому воно стояло за перехнябленим підвищенням, а тепер 
наче крізь землю провалилося.

Але дитя врятоване! Так, врятоване! І Буллі Шмітт передає його 
матері. Буллі помітила, що дівчинку ось-ось присипле глиною, і смик
нула її до себе. А потім вона й сама зсунулася разом з жовтим потоком 
глини до перших рядів партеру. Цієї хвилини вигляд у неї не дуже 
привабливий. Але над її головою сяє ореол мужності. Мати по-гохлант- 
шнерському недоладно дякує Буллі. Згорблений духовний радник із 
Сомбатхея тисне її замазану глиною руку.

— Содом і Гоморра! — бурмоче він собі під ніс.— Содом і Го
морра!

Як на один вечір, всього цього для старого трохи забагато.
У тьмяному аварійному освітленні святкова площа має тепер зов

сім не святковий вигляд. Тільки буфет з напоями, поставлений далеко 
збоку, лишився на місці. І шефиня твердо рушає туди, де її чекає абри
косівка (виходитиме звідти Нона, до речі, вже не так твердо). Еммі й 
невтямки, що тим часом між двома плодами кохання її бурхливої мо
лодості вже розгорівся двобій, гідний роду Майзегайєрів. Бо це двобій 
за жінок.
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А почалося бее з того, що вдячний Леопольд Майзегайер обняв 
рятівницю своєї Тончерль трохи міцніше, ніж те зробила його дру
жина з Гезойса. При цьому він зауважив дві речі: на руках у нього 
Зосталося багато глини, а в грудях щось млосно кольнуло. Проти того 
й того йому враз спав на думку один засіб: новенькі душові кабіни 
щойно освяченого подвійним — протестантським і католицьким — єпи
скопським благословенням підприємства. А воно ж на те, звісно, й 
благословлялося, щоб в окремій, призначеній для керівництва кабі
ні «А» очистити від бруду з Глиняного схилу оцю молоденьку, приєм
них форм німочку з Федеративної Республіки.

Ключа від цього відділення Леопольд має. Він заходить всередину 
й замикається. Нарешті вони самі: Леопольд і Буллі. З блискучого но
венького душу бризкає літня водичка. Одним поглядом Леопольд 
обіймає дуже багато:

— Ох, який же бо ти!.*— мовить Буллі Шмітт до австрійця 
Польді...

Незабаром після того великий німецький бос з допомогою іншої 
в’язки фірмових ключів також відмикає душове відділення. Він поспі
шає до окремої кабіни «В». Із зайчиком Газі Гоппергёр, що посуну
лася під звуки Другої угорської рапсодії. її теж треба очистити від 
бруду. Нараз Карл чує — десь тихо шумить вода. Він одмикає кабі
ну «А» і застає двох під одним душем.

— Як тобі не соромно! — кричить Буллі.
Це вона звертається до великого боса. Те, що соромитись має 

він, Карла обурює. Він затоплює своєму єдиноутробному братикові 
у вухо. Розбрат між братами в домі Майзегайєрів. Газі відступає до 
замкнених дверей і починає торгати їх.

— Відімкніть! Відімкніть!
На голос цього зайчика прибігає Регерль із Гезойса з третьою 

особистою в’язкою ключів. З властивим їй гохлантшнерським чуттям 
реалізму вона вмить оцінює драму, що розігралася між цими чотирма, 
які перебувають на різних стадіях роздягання і вдягання. Регерль 
по-своєму, як роблять у неї на батьківщині, затоплює своєму закон
ному в те саме вухо, яким щойно покористався Карл. Тепер воно почи
нає набрякати.

Очевидно, для штірійки Регули саме тепер настала «вершина її 
такої характерної для австрійських жінок і матерів діяльності», яку 
їй обіцяв на той вечір журнал «Австрійська жінка» (№ 2, 26-й рік ви
дання).

А тим часом, поки у щойно освяченому й відразу оскверненому 
отак підприємстві відбувається майзегайєрівська трагедія Атрідів, над 
спорожнілою святковою площею ріжками догори зависає по-угорсько
му червоний серп місяця. Свідомі свого обов’язку цигани вже знов 
почали грати. Тільки цимбаліст іще не встиг відчистити свій чутливий 
інструмент від глини і дме тепер у тарогато \  Дехто з гостей після 
більш як п’ятдесятирічної розлуки з Західною Угорщиною наспівує 
давні угорські пісні. Як же довго живе таке!

1 Тарогато — давній угорський пастуший інструмент, споріднений з нашим кларне
том (прим. авт.).
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Навіть згорблений духовний радник поринає в спогади про свою 
щасливу юність у Сомбатхеї і на диво сильним, натренованим у літур
гіях голосом заводить чардаш. Шефиня повернула йому забуту радість 
від абрикосівки. Емма вже давно знов досягла стану «п’яного зизу» 
і тепер, заглядаючи у веселі очі старого священика в потертій сутані, 
примовляє:

— Хлопче, та тут же все як у кіно!
А тим часом вона й не здогадується, яке нудне в наші дні справж

нє кіно».

ЕПІЛОГ У ВІЛЛІ «ЕШЕНБРУХ»

(Лист дочки до матері разом із коментарями 
останньої під час його читання)

«Люба матусю!»
Ох, як тепло стає на серці від таких слів!
«В Австрії було, мабуть, із чого повеселитися. Ми бачили в «Біль- 

ді» фотографію отої Буллі. А внизу підпис: «Мужня німецька дівчина 
врятовує життя дочці великого австрійського промисловця». Але це 
вже, певно, сказано занадто гучно».

Щодо цього можеш не сумніватися, Лінхен!
«Адже та Буллі завжди вмирала за Карлом. Тепер йому, видно, 

доведеться з нею одружитись».
Ха! Тепер її, уяви собі, підклали, мов ту міну, в Леопольдів са

дочок...
«Це була ще одна комедія у божевільні Майзегайєрів».
Ну-ну, не роби з нас посміховища, дівчино..,
«Коли вже зайшла мова про одруження, то я повинна тобі де 

в чому признатися».
Отуди-бо! Що там таке?
«Нарешті ми розширили свій ресторан на Оккамштрассе».
Ти диви, то воно он як пишеться...
«На твої гроші ми поставили ззаду прибудову і маємо тепер де

сять столиків. Наш заклад процвітає».
Бач, тепер мати в них перша людина!
«Але це теж іще не найкращий вихід. Звичайно, з двору приплив 

порядних відвідувачів збільшився — політичні діячі, ХСС, «Акція опо
ру» і т. ін. Але Додді забаглося закрити віконце з вулиці, і тепер оті 
патлаті з своїми дівулями лізуть просто всередину і смердять коло 
стойки. А недавно знялася така виремія — чи пишеться «веримія»?..»

А цього в мене вже не питай...
«...а для ресторану все це обернулося кінець кінцем на вигоду. Але 

матусенько...»
«Матусенько»! О боже, аж плакати хочеться, так гарно!
«...я вже більш не можу. І Бертль не може. Людина доживає до 

такого віку...»
Як, уже? В мене цей вік настав куди пізніше...
«І хоч Бертль і чоловік, а все ж помічає це».
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Ну звісно— макаронник! Та крихта темпераменту згоряє в них 
досить рано.

«А тепер читай уважно і заприсягни господом богом...»
Ох, дівчино, це нелегко зробити, відколи ми стали католиками. 

А ти ж із Бруно ще раніше вийшла з церкви.
«Ми вирішили тікати — Бертль і я. Бертль уже не витримує з Дод- 

ді просто фізично...»
А та, бач, успадкувала від мене більше, ніж Лінхен...
«...а тепер він якраз має шанси дістати у спадщину від багатого 

старого дядька невеличкий ресторанчик (вони називають його «трат
торія») в Careggi — «gg» вимовляється як «чч»: Кареччі...

От тобі й маєш!. Де ж це воно, те Кареччі?
«...отож він надумав якось поїхати туди і відкрити там таку собі 

баварську пивничку з ковбасками і т. ін. Бо ті макаронники аж уми
рають за пивом та ковбасками. Бертль уже вчиться тайкома в нашого 
сусіди смажити свинячі ковбаски, а як настане літня відпустка, ми 
собі просто вшиємося на Південь, і тоді Додді нехай покрутиться сама. 
Макаронників, що вміють куховарити, тут, звичайно, вистачає, а кала- 
пуцяти тісто на піцци теж не штука. До того ж на фабриці у Карла 
повно іноземних робітників. Може, тобі пощастить переманити котро
гось, до нашої Додді. Хай навіть турка. Тут ніхто ні про що й не здо
гадається...»

Ох, дівко, завдала ж ти клопоту своїй старенькій матері.
«Тільки ж, матусенько, я тобі голову одірву, якщо ти ляпнеш 

Додді хоч слово! Нехай та зараза сама на себе нарікає. Щоб не тягла 
старшого за себе чоловіка щоночі у ліжко! Ми щодо цього потім буде
мо поводитись трохи розумніше».

Я в її роки про таке ще не думала...
«А тепер, матусю, ще одне. Тримайся там добре, щоб не впала...»
Та я ж сиджу, Лінхен!

1 «...слухай: ми вирішили побратися...»
Оце новина, хай тобі всячина!
«Але по-справжньому, по-італійськи — з пастором, щоб калатали 

дзвони, співали півчі і щоб на Бертлеві був целіндер. По-католицькому, 
люба матусю!»

1 !Гяк це вона зробить? Диво, та й годі.
«Бертль уже написав про це в Рим, а там ще й як раді, коли хтось 

хоче прийняти їхню віру, бо дуже багато людей виходять з церкви».
Ну, тепер я, бачу, таки розревуся. Виходить, після моєї благосло

венної смерті моя дитина зможе помолитися за мене у справжньому 
костьолі!

.. • . «рертль навіть сказав, що ти повинна приїхати до нас на весілля. 
Це Кареччі під самою Флоренцією...»

Приїду, рідненькі мої, аякже, приїду! Флоренція — о, вона, здаєть
ся, чимось знаменита! Неодмінно поїду. Посиджу за дружку. Кругом 
самі макаронники, а посередині — я. От номер буде! Отоді Додді сяде 

.гарненько в. калюжу. Сама ца себе нехай нарікає. Але така знов ви
дряпається. Вона ж бо теж із Майзегайєрів. А другу таку шатію.-бра- 
тію ще треба пошукати. Ми, Майзегайєри. МИ, МАИЗЕГАИЄРИ!..

Дзелень, дзелень! -
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— Фрідхен 1, принеси-но мені чогось випити. Та ні, чарки не треба. 
Неси всю пляшку... Ну, що вона тут іще нашкрябала?

«Тільки пиши мені до запитання: Мюнхен, 23. Бувай здорова.
Твоя Лінхен».

Моя Лінхен!.. Але хто був її батько? Ці чоловіки все ж таки багато 
втрачають, коли потім ушиваються. Стривай, здається, пригадала. По- 
моєму, то був кінський різник із Касселя, його шлюбний син держить 
у Рейнській області конюшню бігових коней. Якби він знав, що тепер 
у нього буде щось на зразок сестрички в тому, як його?.. Ага, в Ка- 
реччі!.. Господи Ісусе, що ж це ти знов натворив?..

ГОЛОС БОЖИЙ 

(Слово на власний захист)

Я проти того, щоб мій титул писали з великої літери. Не люблю 
я також, коли пишуть не «я», а «Я». Так робив Вільгельм II, німецький 
кайзер. Він навіть затяг мене у свою сумнівну компанію і писав «МИ» 
та «з ласки божої». Однак я ніколи не давав йому повноважень і через 
це й позбавив його своєї ласки. На пряжках своїх солдатів він писав: 
«З нами бог». Я до цього не мав ніякого стосунку. Я нічого не знаю! 
На Марні й під Верденом вони падали як мухи — так, що не приведи 
господи. В Ленгеде2 мене теж не було...

А тепер навіть і пані Майзегайер перекладає на мене відповідаль
ність за батьків своїх дітей. Я цього далі не хочу терпіти, годі. Я не 
допущу, щоб мене вводили в оману!

З огляду на ста’ттю 5 Конституції Федеративної Республіки Німеч
чини вважаю за потрібне зробити таку заяву:

1. Я не живу на церковний податок. Щодо вислову: «Віддайте ке
сареве кесарю, а боже богові», то тут сталася помилка з вини мого сек
ретаря Матфея, який просто недочув.

2. Свій наземний персонал по церквах та монастирях я ні призна
чаю, ані затверджую. Посилання на те, що на все, зокрема й на при
значення, воля божа, я відхиляю.

3. Недавні спроби запровадити в інтересах місіонерського біз
несу також чорних ангелів я не схвалюю. Мої ангели не підлягають 
законам поділу за кольоровими і расовими ознаками. Мої ангели неви
димі. В цьому й полягає їхня краса.

4. Не визнаю права на існування висловів «божа земля» та «бо
жий народ». Деякі народи я люблю трохи більше від інших. Наприклад, 
італійців. Папська область до Італії не належить.

5. Мої люди не ті, що належать до святої церкви, і не ті, що поза 
нею. Своїх людей я вибираю собі сам.

6. У процесах проти тих, хто образив бога, я не говорю ні устами 
прокурорів, ні устами суддів. Вже саму думку про те, що мене взагалі 
можна образити, я вважаю образою.

1 Економка шефині (див. наступні розділи. — Прим. авт.).
2 Шахта в м. Гільдесгайм у ФРН, де внаслідок обвалу загинуло багато гірників.
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7. Мої речники — це композитори, художники, письменники, актори 
й режисери, скульптори, кінематографісти й клоуни. Але не всі.

8. Іноді я говорю устами духівництва всіляких релігій, віроспові
дань, сект, братств і т. ін. і т. ін. Відповідальності за їхню діяльність 
і друковану продукцію я не приймаю. Не до вподоби мені також, коли 
вони «тикають» на мене чи звертаються «любий боже». Я не любий.

9. Я дуже рідко розмовляю з політиками, державними діячами, 
журналістами— політичними оглядачами, телевізійними коментаторами 
тощо. Особливу недовіру викликають у мене партії, що називають 
себе християнськими. У цих колах знехтували проголошену устами 
Мойсея мою волю не згадувати боже ймення всує.

10. Пора вже припинити всякі розмови про побожність та благо
честя! Від Едіпа й Сарданапала 1 і від Юлія до Акселя Цезаря2 я пев- 
ною мірою вивчив людей і знаю, що побожність і благочестя багатьох 
із них нічого не варті, зате всі вони гадають, нібито вибрані мною. 
Я це заперечую!

Я всевидющий. У моєму становищі це найпаскудніше, що тільки 
може бути. Одним людям я дозволив відкрити атом, іншим — атомну 
бомбу, а ще іншим — навчитися забруднювати повітря й воду. Це про 
всяк випадок. А схоже на те, що до нього скоро таки дійде. З Федера
тивної Республіки повідомляють, що в 1971 році значно поширилися 
вошивість і венеричні хвороби. Колись давно все це називали апо- 
каліптичними вершниками3. Це не МОЯ! бактеріологічна зброя. 
Cave pediculum! 4

Виголошено не в небі 
і не на землі MXMLXXI

(підпис нерозбірливий)

ТЕЛЕФОННА РОЗМОВА (перша) З ЛЮДИНОЮ, 
ЩО З ’ЯВИЛАСЯ НЕВЧАСНО

— Фройляйн Ганспетер, зв’яжіть мене з три-чотири-два-один-сім- 
один... Я сказав «сім»; коли я хочу сказати «вісім», то кажу «вісім». 
Вам, бачу, ще треба довго вчитися, щоб замінити фройляйн Шмітт. Слу
хайте* ви, придержте язика!.. Ні-ні, не так офіційно: «Говорить еФБеТе», 
і' не починайте зі слів: «З вами хоче поговорити пан консул Майзе- 
гайєр»... Скажіть просто: «Невеличкий сюрприз: один ваш давній зна
йомий...» Буллі, тобто я хотів сказати фройляйн Шмітт, робила це чудо
во... Ну гаразд... Алло, так, хто біля телефону? Пан Ульріх Беккель?.. 
Доброздоров’ячко, пане Беккель!.. З ким розмовляєте? Не поспішайте, 
прб це потім... Мені здається, я знаю ваших батьків... Як їм ведеться?.. 
Мама й досі розмовляє з таким милим датським акцентом?.. Та звісно,

1 Сардаяапал — останній цар Ассірії. Це ім’я вживається як синонім до слова 
«деспот».

2 Юлій Цезар і Аксель Цезар Шпрінгер.
3 Чотири вершники «Апокаліпсису», згідно з одкровенням св. Іоанна, символізують 

чуму, війну, голод і смерть..
4 Для тих, хто не знає латини: «Бережися воші!» (Прим, авт.)
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таке не минає... А ваш шановний батько? Щасливо пережив інфаркт?.. 
Перехвилювався через теперішні порядки... А мені здається, пане Бек- 
кель, порядки хвилювали його завжди і в усі часи. Так само, як і вас. 
Атож, вас... «Притаманне журналістові почуття відповідальності», 
«обов’язок перед людством»... О господи, та не торочіть мені цих дур
ниць... Знаєте, до чого це може призвести? До інфаркту. Атож. А якщо 
ви не візьметеся за розум, пане Беккель-молодший, то інфаркт ухопить 
вас ще раніше, ніж вашого старого... Хто я такий? А це вас... Та не 
кладіть трубку, давайте поговоримо спокійно, розважливо... Ви напи
сали статтю... От-от! Я знаю, ви часто пишете. Теж із «притаманним 
журналістові почуттям відповідальності».:. Любий ви мій, та мені аб
солютно однаковісінько, що ви там строчите. Але коли ви паплюжите 
нашу німецьку економіку, тоді це мені вже зовсім не байдуже... Бо 
тоді йдеться про важливі речі, які стосуються основ держави... Ви ж, 
мабуть, гадаєте, що ваш заголовок бозна-який вдалий: «Звідки беруть
ся гроші концерну ФБТ і куди вони йдуть?» Авжеж, з вами говорить 
сам консул Майзегайєр. А яка частина моїх грошей пливе до Швей
царії та до Ліхтенштейну, це вже не ваше діло... Слухайте, ви, якщо 
ви негайно не заткнете своєї пельки, я подзвоню через десять хвилин 
своєму адвокатові... А хто з наших розсудливих босів економіки не 
держить грошей за кордоном?.. Аморально, кажете? Спробуйте самі 
побудувати своєю мораллю економічну імперію! А ви покажіть мені 
приклад, пане Беккель... І коли вже в нас вистачає розуму вкладати 
свої грошики за кордоном, то, мабуть, у нас ще раніше вистачило ро
зуму заробити їх тут, у Німеччині... «Асоціально»? Саме це слово я й 
сподівався почути від вас, пане Беккель! Маленькій людині доводиться 
нести тягар податків, а ми, мовляв, ухиляємось, викручуємось... Цих ба
йок вам нарозказували пани оглядачі й коментатори з телебачення... А я 
вам ось що скажу: це тільки заздрість говорить у тих, кому в житті 
не пощастило. Звичайно, я маю на увазі також і вас. Он що! Як буде 
треба, ви теж знайдете адвоката? Ну, то мені дуже хотілося б почути, 
як ваш адвокат розмовлятиме з моїм. Слава богу, у Федеративній Рес
публіці ще існує законність. По-вашому, мої робітники ще голосувати
муть за соціалістів? Дідька лисого! А чому вони голосуватимуть за 
християнську партію, можете полічити на своїх п’ятьох пальцях... Бо 
їм живеться так добре, як ще не жилося в Німеччині ніколи досі! 
Що-що ви кажете? «Як було й за Адольфа Гітлера»? Ось що я вам по
раджу, пане Беккель: не накликайте на свою голову біди! Навіщо знов 
витягати на світ божий оті дурні вигадки про нацистів?! Ваш шанов
ний татусь на цьому вже спіткнувся. Адже ви добре знаєте, що він 
почав копати яму під мого зятя Бруно Тіхеса... А що з того вийшло? 
Не було добра не моєму зятеві — ви тільки погляньте, яку фірму Бруно 
по собі залишив,— не було добра вашому татусеві. Кажете, ваше поко
ління твердіше, коли треба брати й давати? Ну, тоді давайте. Поба
чимо, що вам пощастить узяти. І куди ви так зайдете. Тоді можете дати 
ще один заголовок: «Звідки — куди». А звідки вітер віє, я можу ска
зати вам уже тепер. Ні, це не погроза — це всього лиш прогноз погоди, 
пане Беккель. Щодо таких, як ви, то вітер віє зі Сходу, і ваше місце 
там. Бо ви не наш, а їхній, авжеж... Ні, я не кричу! Це ви кричите!!! 
Все...

Фройляйн Ганспетер, подзвоніть до нашої адвокатської контори. 
Зв’яжіть мене з д-ром Клапгенстом особисто.
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ТЕЛЕФОННА РОЗМОВА ДРУГА 

(в  якій б ільш е говорять на другому кінці дроту)

З д-ром Карлкуртом Клапгенстом говорить ВІН, консул султа
нату М боре. (Де цей смердючий султанат, він ще й досі не знає. Ду
же треба йому знати! Той, хто залагодив це діло, свої гроші взяв!) 
Звичайно, Клапгенст уже прочитав газетну вирізку із статтею молодого 
Беккеля.

— Правда ж, скандальна історія?
Адвокат підтверджує, що історія таки скандальна.
— А ви знаєте, що я називаю забрудненням навколишнього се

редовища?
Ні, пан адвокат як слід цього ще не знає.
— Отруєння нашої атмосфери демократичним пшиканням отого мо

лодого, та вельми розумного паскуди! — І пан консул сам регоче з та
кого вдалого дотепу.

Д-р Клапгенст сміється також.
— Га-га-га, ха-ха-ха,— чується то з одного, то з другого кінця 

Дроту.
Обіймаючи посаду адвоката ФБТ, можна сміятися. А почуття гу

мору д-р Клапгенст має. Для інтелектуалів у нього приготовано навіть 
таке:

— А ви знаєте, хто такий пражанин Ка? Тепер, мабуть, сказали б: 
празький ізраїльтянин Ка. Не знаєте? Гадаєте, Кафка? Клапгенст! 
Ну звичайно, я трохи пожартував...

До речі, Клапгенст має всі підстави задоволено сміятися, говоря
чи про свої успіхи в особистому житті. Він уже придбав власну віллу 
на озері Лугано. Над самісіньким берегом. Шість тисяч квадратних 
метрів землі, вихід до озера, по сусідству з будинком начальника пош
ти. Зрештою, Клапгенст і сам з давнього роду. З Кнедліца на Ельбі. 
Батько служив на пошті...

— Постанову суду про позов проти цієї газети? Мабуть, можна 
буде влаштувати... Адже ми не раз уже так робили. Це знов наробить 
трохи галасу навколо прізвища Майзегайєр. Але ж газетка отого «де
мократичного пшикуна» («Га-га-га!» — «Ха-ха-ха!»), зрештою, не має 
ніякого впливу. Жодного рекламного оголошення якоїсь відомої фірми, 
її читають переважно професори та студенти — усякі там соціологи чи 
як їх.

— Коли я тільки чую...
— Цілком поділяю вашу думку, пане консул!.. До речі, пан консул 

уже читав книжку про німецьких мільйонерів і мультимільйонерів? 
Теж якийсь шмаркач написав... Усіх назвав поіменно — всіх наших 
видатних діячів економіки, що знов надали Німеччині ваги і впливу 
в усьому світі.

— І зробили її грізною державою, докторе!
— От-от — грізною!.. І як вони заробляли свої гроші. Так ніби во

ни їх украли... І де вони вкладають їх за кордоном. Самі вигадки й 
наклепи. То «Шпігель» усе почав. Тим йолопам просто невтямки, як 
важливо, щоб національний капітал був у руках небагатьох — щоб за
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ним був нагляд. Ну й що, коли ті руки вкладають його у Швейцарії чи 
в Ліхтенштейні? Хто знає, що буде з Федеративною Республікою, ска
жімо, навіть через десять років?.. Чого доброго, ці юзовці1 й НКП 
одного чудового дня ще доберуться до влади і заходяться все підряд 
«соціалізувати»... Отоді наші альпійські фортеці будуть за кордоном. 
Тоді ми відкупимо нашу лавочку назад. Тоді німецькі робітники й 
службовці підуть за нами — як у тридцять третьому... Чи згадано в 
тій книжці й про пана консула? Ні, ще не згадано. Але все ще може 
статися... Певна річ, про всяк випадок ми підготували потрібні папери... 
З юридичного боку все зроблено бездоганно. У наших законах прихова
но стільки всіляких можливостей, що треба бути просто ідіотом, аби 
вчинити щось незаконне. Чи та книжка вийшла в лівому видавництві? 
Не зовсім. У «Гофман і Кампе»2. Звичайно, трішки з лівим нахилом. 
Зігфрід Ленц теж там виходить... Не знаєте такого? Не цуже й треба!.. 
Взагалі нудота — ні дотепів, ні сексу. Що воно за типи оті два брати? 
Гофман і Кампе? Вже давно померли. Вони ще Гейне видавали. Ні, не 
того! Я маю на увазі Генріха Гейне... Атож, атож — цього, так би мо
вити, теж ізраїльтянина. Та ні, я не маю нічого проти Моше Даяна — 
його предки були, мабуть, теж пруссаки. Хто знає, пане консул... О, 
ми з вами однієї думки... Що ви сказали? Чи не можна вжити якихось 
заходів і проти учнівської газети? Тут треба спершу вивчити юридичний 
бік справи. Досі мені не доводилось... Наш відділ вирізок з таких газет 
не одержує... Заклик до комуністичної революції? О, тоді це твердий 
горішок... А хто автор, пане консул? Ка-У, фон ШаТе-ШаТе? Ваш на
званий син Курт-Удо фон Штайн-Штеллєнберг? Пане консул!!! Зви
чайно, негайно ж — через директора школи... Я свого хлопця вже дав
но забрав з того кубла. Коли я тільки чую про ту об’єднану загально
освітню школу... А раніш це був найкращий католицький навчальний 
заклад: п’ять уроків закону божого на тиждень... Тепер там виховую
ться саме ті, про яких я казав... Гаразд, пане консул, надішліть мені, 
будь ласка, сьогодні ж фотокопію. Потім побачимо, що робити далі... 
Завтра ввечері в мисливській хатині? Щиро дякую, пане консул. Без 
жінок. Зрозумів... Покажете кінофільмчики? Прекрасно!... Той, що ми 
дивилися останнім разом — ви знаєте, просто диво, як вони приду
мують стільки нових поз. Цього разу навіть власні? Ні, я маю на увазі 
не пози, а кінофільмчики...

Га-га-га, ха-ха-ха!

«ДЕР ЛОЙХТТУРМ», фотокопія

(Учнівська газета гімназії імені Розвіти фон Гандерсгайм)

Червоний наш колір,
Червоне наше майбуття,
І погляди в нас червоні,
Бо чорні наші вчителі.

К.-У. ф. Шт.-Шт.

1 Юзо — прогресивний рух молодих соціалістів у ФРН.
2 Видавництво, де вийшли і «Майзегайери».
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ВІД ЩОДЕННИКА ДО ПІДСЛУХОВУВАННЯ ВНОЧІ

Засновник бекенгорстської фірми, покійний Бруно Тіхес, писав 
колись щоденник. Змалку. Тоді так робило багато розумних хлопчиків, 
їм подобалося дивитись на себе ніби збоку. Це підносило в них почуття 
власної гідності. Подивитися на себе в дзеркало! Пре-крас-но!.. А хто 
пише щоденники тепер? Тим більше від руки! До того ж магнітофонна 
стрічка дає більше можливостей. Вона увічнює навіть шарудіння. Це 
дуже цікаво й навіть потішно. Особливо, коли хтось у ліжку. Чи у ван
ній. А поруч— такий собі міні-шпигун... Його можна приклеїти десь у 
куточку, як використану жувальну гумку... Ось таке невеличке, зовсім 
невинне захоплення в Леопольда Майзегайєра. І в Додді га Евеліни та
ке саме майзегайєрівське хоббі. Але магнітофон у них старенький, 
громіздкий, він уже хрипить і навіть астматично посапує. Свою фоно
теку Польді тримає в сейфі. Записи п’яного варнякання матері — це 
страх як кумедно... Записи розмов його службовців у конторі, робітни
ків на заводі — о, це дуже важливо! Такі записи часом допомагають 
провадити необхідну селекцію. А себе самого Леопольд слухає з особ
ливим задоволенням. Його голос має такий м’який, приємний тембр. 
У ньому стільки природності, щирості. Леопольд ладен слухати себе 
годинами. А який милий голосок в отієї крихітки Шмітт! Буллі таки 
залишилася в Бургенланді. Це якраз те, що треба. Дуже відповідаль
ний пост. Вона посідала його і в Карла...

ФОНОТЕКА, ЗАПИС 76 22(А-Д)

— Слухай, бісеня... Можна, я називатиму тебе «бісеням»?
— Звичайно, Леопольде...
— Облиш, називай мене Польді...
— Польді!
— Звучить трохи по-прусському, але ти звикнеш...
— Звичайно, Польді...
— Скажи, а ти знаєш, чого я поїхав з тобою до Радкерсбурга?
— Бо тут такий чарівний готель...
— О, через це теж, бісеня! Радкерсбург дуже миле містечко. 

Стільки старих червоних дахів... Після війни їх усі поновили. Ота ши
рока базарна площа, гарненькі вежі, мури, а над річкою Мурою — 
квіти, квіти... Ти знаєш, я чоловік сентиментальний, душа в мене пере
повнена почуттями...

— Я це відчуваю, Польді...
— Я люблю цей край. Адже тут минули кращі роки мого дитин

ства. Ти знаєш, я тому й поїхав з тобою сюди. Колись мені треба буде 
позбутися всього цього. Бачиш, ти вже, певно, подумала собі: чого це, 
мовляв, прізвище в нього Майзегайєр, а сам він австрієць? І як так 
вийшло з матір’ю?! Я, зрештою, не маю нічого проти своєї матері, вона 
буває чудовою жінкою...

— Я знаю, Польді!..
— І з  братом, отим Карлом...

142 ГУГО ГАРТУНГ. Ми, Майзегайєри



— Він теж буває чудовим чоловіком, Польді...
— О, прошу тебе, не кажи такого при мені! При мені забудь про 

нього! Карла я не міг терпіти зроду... А відтоді, як... після тієї історії 
в душовій... Все, кінець. Як-то кажуть, назад вороття немає. Ти 
знаєш, що я до нього відчуваю? Зненависть. Справжню зненависть...

— Я теж, Польді... Ти мені так довіряєш?..
— Звичайно, довіряю. А надто після того, як ти врятувала моє 

сонечко, мою Тончерль... Я її так люблю...
— Ти так гарно говориш... Як ото в театрі Онзорга по телевізору. 

Тільки австрійською говіркою...
— Я, щоб ти знала, був одним із наймолодших в ораві Майзегайе- 

рів. Коли я з ’явився на світ, мати вже займала високу посаду в Мюнхе
ні. А батько був нацистом із Тульна, його звали Навратіл. На той час 
він був досить впливовою людиною. Тобто він і досі такий. Чи то пак, 
знов такий — залежно від того, з якого боку подивитись. А дружина 
в нього страх яка ревнива. Вона не повинна була знати про ту його 
історію з моєю матір’ю. Зрештою, тепер батько знову справжній хрис
тиянин. А коли все це вийшло на поверхню, зчинився скандал на цілу 
Нижню Австрію. Тим-то мені довелося носити материне прізвище, Май- 
зегайєр, а сюди, в Радкерсбург, батько тоді віддав мене на виховання. 
Він завдяки своїм зв’язкам знайшов тут одну сім’ю. На той час то бу
ли також дуже впливові нацисти. Тепер вони теж справжні християни. 
Але батько їм добре заплатив. А я мав називати його дядьком... Я на 
тому нічого не втратив. А Карла спекався. Ти не уявляєш, як він мені 
остогид, отой мій «старший братик»!

— Я тебе розумію. Ти навіть не уявляєш, що він зі мною виробляв... 
Я знаю про нього таке... Навіть що стосується роботи...

— Так, бісеня, я б хотів, щоб ти розказала мені про все оте. Це 
мені потрібно...

— То ти, Польді, тільки задля цього зі мною і... Аби лиш допекти 
братові?

— Ну що ти, бісеня! Хіба я сказав, що хочу йому «допекти»? Я хо
чу йому насолити, розумієш? Насолити! Помаленьку, потроху відірвати 
австрійську «доччину філію» від центральної, розумієш?..

— A-а, он як. Я б теж не від того, щоб йому насолити. А ти справ
ді любиш мене? Чи тільки хочеш використати мене для цього?..

— Ну навіщо ж так, бісеня, хіба я схожий на Карла? Я справді 
тебе люблю. Невже ти цього не відчуваєш?..

— Ні, Польді, відчуваю. О ти знов поклав на мене ногу...
— А тепер вимкнемо світло, гаразд?..
— Слухай, а ти знаєш, що вигадував Карл? Знімав це на кіно!..
— Трясця його матері, от собака! Ніякого тобі сорому — це ж 

найсвятіше...
— Польді, а потемки мені більше подобається... А тобі?
— Мені з тобою всяк подобається, бісеня, всяк...
Клац.

МАТЕРИНСЬКЕ СЕРЦЕ У ЧЕРВНІ
Східний Вітер у Бекенгорсті навіює шефині солодкі червневі сни. 

А коли вітер Дме на ФБТ з заходу, він приносить терпкий дух німе
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цької старанності й поту, сірки й азоту. Бо на Заході — великий про
мисловий район, і з багатьох заводських димарів хімія викидає в по
вітря отруту. А на Сході розкинувся край землеробів, там ще течуть 
чисті струмки, навколо нив зеленіють живоплоти, а в чагарниках за
мість грамофонної «Пташини в лісі» співають справжні соловейки. У 
червні там такі пахощі, що аж у голові паморочиться: жасмин, сіно, 
довкола рудих садиб липи...

Хіба ж у таку пору спокійно поспиш! А для шефині (сімдесят шість 
років!) цього вже чи не забагато...

Яке то було б щастя, якби одного знаменного, великого дня вда
лося зібрати коло себе плоди всіх своїх успіхів! Скажімо, на вісімдеся
тиріччя. І з телебаченням (передача по першій і другій програмах). Але 
тоді бракуватиме не лише скинутої дитини одного морячка. Барвінок 
уже обвив могилку пасторського синочка Геріберта. А близнюки вза
галі наче крізь землю провалилися. Дідько знає, куди їх спровадив 
господь бог. А Енріко від «голубого» Джованні! Так, до того знаменного 
дня довелося б розшукати, мабуть, ще не одного...

Духмяними червневими ночами, коли повіває східний вітер, сни 
шефині обертаються на нав’язливі ідеї, що вимагають невідкладного 
здійснення. Адже все це треба встигнути до того великого дня. «Хитріс
тю і підступністю», як завжди казала матінка Мінна. Або з допомогою 
святої церкви, якій пані Майзегайєр дає досить пристойні гроші. Адже 
у них там є один святий, що повертає загублені речі. Стривай, як же 
його звати? Либонь, треба в церкві вирости, щоб усе це знати. Бо там 
стільки тих вузьковідомчих святих!

Дзелень, дзелень!
— Фрідхен, твій батько був, здається католицьким пастором?.. 

Ні? А, ви протестанти... Та однаково, ти дівчина освічена. Як звати то
го святого, що відає загубленими гаманцями? Антоній? Ну звичайно, 
Антоній! Похований у Падуї? До чого тут Гете? А, он що, запам’ятала 
ще відтоді, як служила в театрі суфлеркою... А чи треба ставити йому 
на могилі свічку, як маєш до нього прохання? Так, уяви собі, хочу до 
нього звернутися. Він, либонь, має свою свічку, той хлопець. Про мене, 
хай навіть велику, товсту, з портретом. Байдуже з чиїм — із своїм чи 
з моїм. Так я й зроблю, Фрідхен. їдьмо до Падуї!.. Ні, гаманця я не 
загубила! Ти знаєш, що таке материнське серце? Авжеж, погубила ді
тей, кількох. І раптом як насуне щось на душу!.. На самому початку 
літа... Там нагорі мали б розподіляти пахощі трохи рівномірніше на ці
лий рік. Отак зібрати дркупи усе в червні — це просто забагато як на 
мої літа... Можеш принести мені апельсиновий сік, а вже потім я вста
ну. Атож, чистий. Ах так, маєш рацію, краще розведи його... Долий 
трошки шампанського «Пікколо»*.. Фрідхен, золотко моє, що б я без 
тебе робила?..

МАЙЖЕ ЯК У КАЗЦІ

Липневий день у червні. Тридцять два градуси в затінку. Ледь по
віває вітерець, просякнутий запахом жасмину, сіна, німецького поту, 
липового цвіту, азоту й троянд. Емма Майзегайєр дріббтить пішки од 
вілли «Ешенбрух» до бекенгорстського підприємства номер ?рй! Бона
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заглибилась у роздуми. Шефиня міркує про те, щоб оздооовити родину 
шляхом її збільшення. Так би мовити, позбирати по світу осколки. 
Це її пізні жнива, останнє вино життя з посохлих грон. Може, навіть 
уже приморожених...

На бекенгорстському підприємстві номер три немає ні гуркоту, ні 
шуму. Тут жінки щось тулять із дротинок, у тисячу разів тонших від 
людського волосу. Ні, не перуки. Щось до радіоламп. У німотному оту
пінні минають дні від свята до свята, від відпустки до відпустки...

А в сусідньому бекенгорстському підприємстві номер два стоїть 
пекельний гуркіт. Тут працюють з бляхою і молотками. Робітники пе
реважно іноземні. Тут навіть у неаполітанців відпадає охота співати.

Бекенгорстське підприємство номер один. Дирекція. Також своє
рідна бляшарня, тільки не чути гуркоту. Німотне отупіння, як на під
приємстві номер три. Каса на сьомому поверсі. Як для гангстерів, то 
досить височенько, не втечеш. «Ліфт тільки для дам і панів з дирек
ції». Німецькі гангстери такі приписи поважають. Для службовців обох 
віросповідань — підйомник без дверей. Для німецьких робітників — 
центральні сходи. Для чужоземних — бічні. Поки що тут усе о’кей. 
Шефиня натискає кнопку й чекає ліфт. їй треба на другий поверх до 
шефа. Раптом за високими скляними дверима щось промайнуло — 
якийсь чоловік. Він мружить маленькі мишачі оченята 3 позирає на 
шефиню. Італієць! Досить молоденький, вродливий, нівроку. З цупкими 
чорними кучерями, перед якими в Емми безнадійно підігнулися б ко
ліна, якби вона не була шефинею. Цей якраз підійшов би для Додді, 
якби Евеліна вийшла за Бертля...

— Гей, ти!
Мишеня, вже збагнувши, що отой мармур ліворуч і праворуч по

ставили не для нього, саме зібралося було чкурнути геть, але добре 
знайома німецька команда змусила його завмерти на місці. Дама ки
ває йому головою. Потім відчиняє перед ним дверцята ліфта, захопле
на революційною сміливістю власного вчинку. Ще б пак: чужоземний 
робітник у ліфті для дам і панів з дирекції! Замість бічних сходів! Вона 
входить слідом за ним. Куди?

— Cassa 1.
Ага, виходить, він трохи вміє по-німецькому.
Шефиня натискає кнопку сьомого поверху. Поки ліфт їде вгору, 

зав’язується розмова на мигах, як серед дітей.
— Батько?
— Giovanni.
Джованні? Боже милий, отого «голубого» з легіону дуче також 

звали Джованні!..
— А ти?
— Enrico.
Сина Джованні звали теж Енріко...
— Скільки років?
Мишеня показує на пальцях п’ять і п’ять. Видно, має на увазі ста

рого.
П’ятдесят п’ять! По тілу Емми пробігає якийсь дивний лоскіт. 

Йому тоді було двадцять п’ять, їй — сорок шість. Як усе збігається!
— Ти — скільки років?
Шість разів по п’ять пальців.

1 Каса (італ.).
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— Trenta.
Тридцять! Це теж наче збігається.
— Мати?
Ліфт зупиняється на сьомому поверсі. Шефиня знов натискає 

Кнопку першого поверху. Італієць трохи злякано дйКиться на неї. Чого 
войа від Цього хоче з оїим «мати»? Вій робить такий жест, немов за
кручує гвинт. У цеху він, мовляв, закручує гвинти. ІІЇефині ці жести 
здалися б непристойними, якби вона знала, Що таке непристойність. їй 
спадає на думку інше німецьке слово, що також означає «мати»,— 
«мама»! (У шефйні є іїластинка Гайнтьє *).

Ай! Mamma? — У мишачих оченятах проступає і радість, і біль 
водночас...— Nix mamma!

Ліфт спускається внйз удруге; всередині в Емми все перевернулося. 
Немає матері? Таке буває рідко. Може, mamma померла? А може... 
Та ні, сумніву не може бути: Енріко, батько Джованні, тридцять років... 
Так, це він! Це має бути він. Ліфт знову рушає з першого поверху на 
сьомий. У ліфті відбувається щось на зразок запізніДих пологів.

— Я — мама!
Ці слова Емма вимовляє тремтячим, як у мелодрамі, голосом. Іта

лієць киває головою. Нічого нового він не почув. Ця дама — шефиня, 
мати самого шефа. Це знають навіть вони, іноземні раби. Але Емма від
чуває — і то цілком слушно,— що її не зрозуміли.

— Я — твоя маМа!
Вона тикає пальцем собі в груди, потім йому, немов проказуючи ди

тячу лічилочку. Енріко весело сміється: виходить, німці теж мають 
чуття гумору!

— Я є твоя мати...
О, як йому хотілося б зараз потрапити нарешті на оті кляті бічні 

сходй, замість уже ввосьме їхати у ліфті вниз! Аж ноги вже мліють.
Ліфт спиняється на другому поверсі. Треба виходити. Енріко, син 

Джованні, дістаіе штурхана в плечі й починає перебирати ногами. Кім
ната номер сім. «Консул Майзегайєр». Секретарку в приймальні наче 
обухом по голові б’є. З Буллі Шмітт цього б не сталося! Така персона — 
Карл Майзегайєр, і оця мізерія — якийсь макаронник! А між ними 
ота навіжена з Бекенгорста.

Вона, видно, й справді навіжена, оця шефиня, навіть коли в ній 
і не помітно ознак «п’яного зизу». Таке враження, немовби вона розі
грує сцену отої невимовно дурної родинної плутанини з «Весілля Фі
гаро». «Його мати... його батько... твій брат...» Ця бредня може підко
сити навіїь Таку сильну натуру* як Карл Майзегайєр. «Вона — мати 
оцього?.. І що вона верзе?..» Під кінець Карл зрозумів з материної 
розповіді не більше, ніж бідолашний італієць, що випадково попав не на 
ті сходи. Тепер хмари долі збираються і над його, Карловою, головою. 
Скрізь, де в гру вступають Майзегайєри, звичайний випадок обертає
ться долею. Розмова між матір’ю і сином. Сварка.

Опинившись за Дверима, Енріко кидається знов до найближчого 
ліфта. Але на цей раз (спробуй цих німців зрозуміти!) дама — шефова 
мати, шефйнія, бтЗ гіавіжена і ббзйа-хто ще, але все ж таки мати — 
тягне його до бічний сходів. Гоп — і вона вже сидить на мармуровому 
підвіконні. Стрибати отак у сімдесят шість років — це вам не абищо! її 
запитання стають дедалі плутаніші й безглуздіші. 1

1 Гайнтьє — популярний виконавець дитячих пісеньок.
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— Ти — любити куховарити?—т 1 на мигах, мор до дитини: гам- 
гам...

Енріко гадає, що зрозумів.
— Si, si! Mangiare bene! l.
Хто не любить поїсти? Знов жести, як у дитячій виставі: італієць 

задоволено поплескує себе по череву... Але шефиня думає, що-то він 
так любить куховарити. Таке непорозуміння може спричинитися до 
конфлікту. Однак цієї хвилини втручаються ті відомі сили, що чують 
молитву ще до того, як її висловлять, і все кінчається щасливо: обоє 
рушають бічними сходами надвір.

Ці сходи виводять заблуклого знов на волю... Енріко, син Джован
ні, тримає в руці нашвидкуруч написану адресу і п’ять банкнот — 
п'ятсот марок. Про все інше він дізнається завтра на віллі «Ешен- 
брух». «Вілла»... Знов таке суто німецьке слово. І Фрідхен...

— Так, так, Фрідхен 1 2. Frieden — pace3, Фрідхен — Pacellina?
О господи боже, як ускладнило ці мови велике переселення наро

дів! З ними ще у Вавілоні мали клопіт. Саме через них відтоді так і не 
дійшло до справжнього порозуміння між германцями та всякими чужа
ками.

— Addio! — Добре, що він принаймні це зрозумів.
Нарешті вітер повертає з заходу: піт, старанність, азот, сірка і хі

мія. Християнський Захід.

ВЕЧІРНЯ РОЗМОВА ПО ТЕЛЕФОНУ 

(після шостої вечора за зниженим тарифом)

— Алло, Лінхен?.. Це просто грандіозно, що я застала тебе вдо
ма!.. Додді вже в ресторані? Чудесно... Уяви, собі, я тут знайшла одно
го для вас. Тобто, для неї... Атож, із Карлової фірми. Макаронник. 
Адже в тебе з Бертлем поки що все гаразд?.. Ну звичайно, на весілля 
я приїду! До отого — як воно зветься? — Кареччі! Тільки спершу мені 
треба ще швиденько поїхати до Падуї. Навіщо? До Антонія... Та це той, 
що відає загубленими ключами й гаманцями. Чи вміє той макаронник 
пекти піцци? Ще й як! У нього аж очі загорілися, як почув це слово. 
Його звати Енріко. Як отого знаменитого співака! Енріко Карузо... Цей 
шибеник просто красень... А вік такий, що пальчики оближеш— три
дцять рочків! Гадаєш, Додді з ним надірветься?.. А я тобі кажу, що ця 
не надірветься... А тепер сядь, мені треба повідомити тобі одну неймо
вірну річ: він син Джованні! Якого Джованні? Та отого з «голубих», з 
легіона дуче... А хлопець весь у нього... МІЙ хлопець, Лінхен!.. Так! 
Так!! Так!!! Твій братик! І братик Додді! Енріко мій синочок і ваш 
брат! Ще один знайшовся... Алло? Що там таке? Там що, перекинувся 
стілець?? Алло! Вже ніхто не слухає? А я думала, Лінхен сиділа на 
стільці...

Дзелень-дзелень!

1 Так, так! Добре поїсти! (або: їсти — це добре! — /гал. Прим. авт.).
2 Зменшувальне від Frieden — мир (нім.).
а Pace — мир ( італ.).
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— Фрідхен, пляшку шампанського! Про мене, можеш трохи дода
ти апельсинового соку. Це треба відзначити! Фрідхен, Пачелліно! У ме
не знайшлося дитя!

а) В ДОМІ ЧЕКАЮТЬ ВЕСІЛЛЯ...

Поки грозові хмари, що збираються в Бургенланді, досягнуть Пів
нічної Німеччини, мине ще багато часу. Хоч літо й видалося досить гро
зове. Буллі Шмітт свої речі спакувала в Бекенгорсті. Тепер вона розпа
кувалася в Бургенланді. Вінчальна сукня до її валізи не потрапила. 
Роками Буллі марно сподівалася на неї в Бекенгорсті. Вінчальна сукня 
тепер шиється для іншої дами — графині Піссуварі. Консул д-р honoris 
causa (тим часом придбано і цей титул) Шарль Майзегайєр (поміняти 
в імені «К» на «Ш» коштувало якусь дрібницю) має намір зробити 
останній необхідний крок у виший світ. Церемонію одруження призна
чено на 11 липня в романтичній романській парафіяльній церкві Діп- 
пельсгаген-Бульбека '.

З потрібними для вінчання паперами у графині спочатку були 
певні труднощі. У неї виявився тільки угорський паспорт на ім’я служ
бовки Магди Кіш. Та коли д-р h.c. Шарль Майзегайєр пожертвував діп- 
пельсгагенській ратуші гроші на ремонт зали засідань, а діппельсгаген- 
бульбекській парафії — на розкриття могили її засновниці графині Бер
ти фон Бульбек (1031—1071), угорська наречена досить легко довела, 
що на батьківщині вона мусила жити й (який сором!) працювати в 
умовах ненависного комуністичного режиму під чужим іменем. У 
шлюбному оголошенні стояло ім’я Ілони Ержебет,. графині Піссуварі, 
Чікварош і Нагіваржоні.

— Ти цього імені повік не запам’ятаєш! — сказала шефиня синові.
Весілля готує сам Юпп Брюккельман. Це директор найсоліднішої 

шлюбної фірми у Федеративній Республіці. Кар’єру він починав як 
аквізитор, а потім став власником однієї похоронної контори, що успіш
но спеціалізувалася на опорядженні утоплеників та загиблих у горах. 
Але природжений рейнський темперамент одного прекрасного дня спо
нукав винахідливого Юппа Брюккельмана перекваліфікуватися із 
смертного ложа на шлюбне.

Його вишукано лаконічна реклама: «Весілля року? Звертайтеся до 
Юппа Брюккельмана!» привернула увагу й авторитетного боса ФБТ, 
і той запросив Брюккельмана до Бекенгорста підготувати весілля. Тут 
він і познайомив Шарля Майзегайєра й шефиню з своєю пропозицією.

б) ...І ЮПП БРЮККЕЛЬМАН ПРОПОНУЄ

— Слухаю вас, ласкава пані, пане консул... Чи, може, краще нази
вати вас «пане доктор»? Не надаєте титулам ніякого значення? Гаразд, 1

1 їй присвячено десять рядків у «Словнику пам’яток німецької культури» Дехіо 
1905 року видання (прим. авт.).
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пане доктор. Отже, крім усіх інших варіантів, і вам незмінно пропоную 
«Весілля року». Щоб підготувати справжнє весілля року, потрібно тиж
нів чотири-п’ять.

Насамперед важливо не кваплячись, вельми обережно опрацювати 
засоби масової інформації. Ми це зробимо для вас якнайкраще — з 
предками і з усім іншим... Прадід— камергер при королеві Єлизаветі... 
Отже, вмонтуємо... Єлизавету... Крім того, колись в Угорщині був один 
такий циган-скрипаль, що зводив принципово тільки жінок з вищої 
аристократії,— Данко Пішта, також особа історична, гарантуємо. Цьо
го ми беремо теж... Ось побачите, ваша пані графиня сама не впізнає 
власної рідні... Про це Брюккельман в усякому разі подбає... А потім 
дуже важливо пустити чутку про «весілля в сімейному колі»... Ні, зви
чайно, лише для газет, радіо, телебачення... Тільки це розпалить їх по- 
справжньому. Щоразу називати інше місце реєстрації шлюбу, іншу 
церкву... Навіть натякнути щось про Америку. Хотів би я побачити, 
хто з тих писак не з ’явиться вирішального дня в Діппельсгаген-Буль- 
беку!

Пасторові ми повинні, звичайно, справити нову, гарненьку одежи
ну— облачения з золотої парчі. Далі: орендувати по сусідству пасо
вище, де сідатимуть вертольоти з гостями... Так, записав... І нарешті ми 
підійшли до найважливішого: гості. Багато рідні? Взагалі рідню не за
прошуватимете?.. Між нами кажучи, пане консул, так воно й краще.

Вельмишановній графині ми придумаємо, звичайно, кількох знатних 
родичів. У театрах невеличких міст є салонні дами і так звані «peres 
nobles» К В отих задрипаних столичних театрах з їхніми модерними 
паскудними п’єсками — Беккет і таке інше — такого взагалі вже не 
знайдеш. Тільки в провінції ще процвітає благородна, стара школа. 
Носити фрак чи вечірню сукню, діадему чи корону так, як носять там, 
багатьом справжнім аристократам, між нами кажучи, треба ще повчи
тися. Звичайно, гардероб і прикраси — річ недешева. А щодо прикрас, 
то, зрозуміло, можна звернутись і до «Ной-Габлонца» 1 2 в Кауфбойрені... 
На витрати, кажете, не зважати? Я так і думав, пане консул... Писаки 
з бульварної преси? Ну звичайно! Цих кілька чоловік — ми всіх їх 
знаємо. Неодмінно будуть присутні... Орденів, певна річ, якомога 
більше. То тут, то там можна й карнавальний — ніхто нічого не роз
бере. Деякі з них мають солідніший вигляд, ніж справжні. Аристокра
тія? Родове дворянство? Та звичайно, багато! Це була і є найперекон
ливіша реклама. Можу показати вам список з фотокартками — найкра
ща наша колекція: п’ять князів, сім принцес, сімнадцять графів і гра
финь. Всі абсолютно справжні. Серед князів є один такий, що вже зов
сім «тю-тю» — кумедний страшенно! Ваші гості попадають зо сміху. 
Гаразд, отже, цього ми теж візьмемо. Щодо баронів та дрібнішої зна
ті, то тут можна розвернутися, великих грошей на це не треба. Для 
декотрих із них досить уже того, щоб їх нагодували, поклали спати і 
надрукували їхнє ім’я в газеті...

До речі, зверніть увагу на цей знімок. Неабияка рідкість — ім
перська графиня! Ласкава пані гадає, що в неї надто простацький 
вигляд? Це так, зате ж вона справжня імперська графиня! Зовніш
ній вигляд часто буває оманливий. Найшикарніша наша княгиня,

1 Актори, що грають ролі благородних батьків у трагедіях (франц.).
2 Західнонімецька фірма, що виробляє біжутерію.
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щоб ви знали, — дочка слюсаря з Регенсбурга... За тиждень до вег 
сілля ми вам ще пришлемо нашого найкращого церемоніймейстера. 
Містера Аллана Сміта. Він встиг утекти з Дрездена ще до того, як по
ставили стіну. Містер Сміт ще раз обговорить з вами всю церемонію. Ви, 
звичайно ж, знаєте, що аристократичну молодь треба називати пестли
вими дитячими іменами: Бубі, Альфі, Фреді, Польді, Руді. Найкраще за
вчити напам’ять... Крім того, ми маємо ще один список: представники 
банків, бірж... Я б радив запам’ятати з цього списку всього кілька імен. 
Решті трохи бракує блиску. Представники мистецтва? Ні, тепер це 
взагалі не справляє враження. Тепер люди однаково не знають, хто 
художник, хто поет, а хто композитор. Це вже вийшло з моди.

Пан Помасль і пан Гітцакер неодмінні учасники сценарію. Мені 
не хотілося б називати їх детективами. Але ж на такому аристократич
ному весіллі збирається багато коштовностей — передусім прикраси, і 
тут треба пильнувати. Ясно, записую і цих двох.

Вино, делікатеси і таке інше — це не проблема, тут мова може йти 
лише про одну фірму. Персонал, певна річ, тільки з політично незапля- 
мованих країн: Іспанія, Португалія. Привеземо літаком. Це справді 
найкраще, що ще залишилося в Європі... Отже, скажімо, так: десяток 
португальців, десяток іспанців.

Ну, а тепер іще одне. Зараз ви, мабуть, скажете: «Цей Брюккель- 
ман збожеволів!» Ні, панове, ні! Ми в цьому ділі маємо неабиякий до
свід... Знаєте, що я вам запропоную? Пустити поміж гостей кількох 
хлопців із довгими патлами й бородами; це чудово контрастуватиме 
з блиском і вишуканістю — з фраками й діадемами. Це з самого почат
ку надасть усьому святу чогось такого своєрідного... Модерн, свобода... 
Ви мене розумієте? І трішечки страху — тепер це просто необхідно, як 
сіль до супу... А якщо у вищому товаристві сьогодні немає двох-трьох 
таких, що раз у раз вкидають слівце «лайно», то це просто аристокра
тія часів кайзера... Звичайно, ласкава пані, вони без церемоній гово
рять усе, що їм тільки на думку навернеться,— я хочу сказати: все, що 
стосується нижніх частин тіла. Просто геніально! Вам таке й не снило
ся... Кажете, самі знаєте всі ті слівця?.. Ну, ласкава пані, гумору вам не 
позичати!..

Гаразд, домовились: десять хіппачів. Музика? Ми ж уже сказали: 
цигани. Привеземо з Угорщини. Адже теперішня молодь знов захоп
люється романтикою... Для старшого покоління запросимо який-небудь 
ансамбль бітлів. Тим усе здається, що вони грають надто тихо. Зате 
зранку в церкві ми влаштуємо все дуже скромно... Я б обмежився ор
ганом і дитячим хором. Нема нічого кращого, як ці давні випробувані 
речі. «Хоч де ти будеш, я піду за тобою...» Певна річ, ласкава пані, 
«Ave Maria» теж — цього шлягера не замінить ніщо...

Наш варіант «А» — мені не залишається нічого іншого, як повто
ритись,— це найкраще, що тепер взагалі можна запропонувати. Він, я б 
сказав, відповідає високому рівню «Жасмина» Ч аристократично, тради
ційно, сучасно — все заразом. Хто одружується за варіантом «А», пане 
консул, той не забуде свого весілля повік! 1

1 Журнал для жінок у ФРН.
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НА КОРАБЛІ ЗАВОДЯТЬСЯ ЩУРИ

Досі великий бос, власне, не знав, що таке втома. Завжди бадьо
рий, енергійний, завжди в дії — такий був його звичайний стан. Про 
нього часто говорили й писали: «Динамічна, ділова особа...» Останнього 
разу це було з нагоди його п’ятдесятиріччя. Ба ні, на весіллі також. 
Атож, на весіллі...

Великий бос виводить кульковою ручкою на папері літери. Це про
сто чудо, що в сучасному директорському кабінеті ще знайшлася ручка 
й папір! І ось на аркуші з ’являються кілька рядків:

Ш. М.
Д-р h. с.
Консул султанату М’боре 
Почесний голова

Все це він обводить еліпсом. Чи варто було задля цього п’ятдесят 
сім років жити, боротися? У вітальних листах і телеграмах так і стоя
ло: «Жити і боротися»... Чи всі п’ятдесят сім років жив і боровся цей 
п’ятдесятисемирічний чоловік? Звичайно, ні, бо починав він також із 
того, що каляв пелюшки. Не настали особливі зміни на краще й по
тім. Титул «д-р h. с.» уже надгризли оті щури. Яке безглуздя: нібито 
щури втікають з корабля, що потопає! Ні, вони ще тільки лізуть на 
борт. І корабель цей називається «Бекенгорстська філія ФБТ».

Вони все рознюхали, оті кляті щури. (Колись їх називали дуже 
влучно: «Жовта преса».). Що докторський титул походить не з справж
нього університету, а з якоїсь релігійної общини в Індіанаполісі. 
Ті суб’єкти це, як самі висловлюються, «розкопали». Султанат М’боре 
полетів під три чорти рівно за три тижні до весілля. З короткого пові
домлення у вечірньому випуску теленовин, підтвердженого всього од
ним, до того ж не дуже чітким знімком, виходило, що глава сусідньої; 
держави Н’гомба генерал Судабад за допомогою трьох французьких 
танків, двохсот бельгійських карабінів і п’ятдесяти американських 
автоматів напав однієї ночі на султанат М’боре і запровадив там вій
ськову диктатуру. Запланована подорож туди з консульським прапор
цем на машині відпадала, отже, сама по собі. У шлюбному повідом
ленні, вміщеному в одній із мюнхенських бульварних газеток, Шарля 
Майзегайєра вже назвали «екс-консулом». Залишався тільки титул «по
чесного голови», присуджений йому земельним мисливським товари
ством за досить скромну винагороду: десять тисяч марок на загорожу 
навколо ділянки з дичиною в лісництві Гутенбрінк...

У великого боса й раніше, бувало, псувався настрій. Але тоді до
сить було натиснути кнопку, і входила Буллі... Можна було виїхати з 
нею та Підерайтом на природу. До лісу, в мисливську хатину. А там — 
халлі-галлі, піф-паф. Буллі не привітала його з одруженням. Хоч би 
для годиться надіслала телеграму. Підерайт саме возив кудись матір.
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Вона знов заходилася збирати по світу плоди свого чрева. Це в неї 
вже стало нав’язливою ідеєю.

А тих Майзегайєрів розвелося тепер, бог свідок, і так достобіса. 
На весілля жодного з них Карл не чекав, а Курда-Удо та Сибіллу, оте 
штайн-штеллєнберзьке поріддя, вони вчасно відіслали в інтернат до 
Шотландії. І раптом — маєш: без усяких запрошень, як сніг на голову, 
прибуває Додді! Вичитала, бач, у газеті про одруження й захотіла 
обернути торжество у щось на зразок «свята примирення». Розцяцько
ване опудало, що потягне в ліжко першого-ліпшого Муккі чи Феррї! 
Набралася й завела з своєю маманцією «Траву шовкову на могилі 
предків», а тоді обидві в сльози. А як від’їздила, забрала з собою ото
го «братика» Енріко. Добре, що хоч цього вдалося здихатись. Ну, а його 
законна, так звана графиня? Ще однією Майзегайєркою більше! Ве
сільну подорож Карл перервав на курорті Гайнштайн — нібито через 
службові справи. Дасть бог, та дама сюди вже не повернеться...

Отак і зостався він серед спекотного літа зовсім один. Виїхати ні
куди не вдалося — в Бекенгорсті склалася «кризова ситуація». Буллі б 
знайшла вихід Якби вона була тут, до цього б взагалі не дійшло. А 
тепер ще й відгуки преси на це триклятуще вінчання!..

Карл Майзегайєр дістає з лівої шухляди письмового столу стос 
газетних вирізок. Зверху — «Франкфуртер альгемайне цайтунг». Відділ 
економіки. Вишукано. По-діловому.

«Консул д-р h.c. Шарль Майзегайєр, 57 років, власник концерну 
ФБТ з резиденцією в Бекенгорсті взяв шлюб із графинею Ержё- 
бет фон Піссуварі, Чікварош і Нагіваржоні».

Коротко і ясно. Навіть правильно розставлено складні угорські 
наголоси. Відчувається журналістська рука.

Але ж далі йде бульварна преса! В одній мюнхенській вечірній 
газеті ціла сторінка з повним списком гостей — аж до пані Гакш і 
пана Гітцакера, — а також детальний перелік вин та закусок. І жалю
гідні знімки, на яких вельможні дами в діадемах мають вигляд соло
м’яних опудал. Не обійшлося, звичайно, і без фотографії випадку в 
церквГ: вбраний у фрак наречений розправляється з молодими комуна
рами. Та вже ж. Цього вони, звісно, не могли пропустити! Та ще й отой 
жахливий так званий «репортаж» у великому ілюстрованому журналі!

Коли представники федерально-республіканського вищого світу з 
розкритими парасольками й мокрими ногами, але в цілковитому поряд
ку вступили в діппельсгаген-бульбекську церкву \  погляд нареченого з 
Великим Хрестом (поки що!) султанату М’боре на грудях упав на трьох 
осіб: трохи згорбленого літнього чоловіка, якого по довгоногій і круг- 
лоокій його дружині, що стояла поруч, можна було визначити як тако
го собі пана Беккеля 1 2 з минулих часів, і бадьорого молодика, що в ньо
му великий бос одразу вгадав сина того пана, Ульріха Беккеля. Ту ж 
мить Карла Майзегайєра охопив страх...

А ось як виглядав потім репортаж Ульріха Беккеля-молодшого.

1 Портал пошкоджено під час неоготськоі реставрації. Див. сл. Дехіо, там же 
(прим. авт.).

2 У «Вундеркіндах» задля конспірації названий Р. (прим. авт.).
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ВЕСІЛЛЯ РОКУ

«Колишньому платному партнерові до танців із нічного бару в не
величкому тюрінгському містечку, антисеміту і гітлерівському крикуно
ві з «третього рейху», що 1945 року емігрував до Аргентіни, а потім 
служив шофером у свого зятя Бруно Тіхеса, суб’єктові, що вмів трима
тись у сідлі в усіх політичних скачках, ніколи, мабуть, і не снилося, 
що його породжена економічним чудом кар’єра у Федеративній Респуб
ліці свого вінця досягне «весіллям року» — одруженням із так званою 
угорською графинею. Вінця, а заразом, певно, й кінця. Бо на цю жалю
гідну комедію, — головний герой якої у 1934 році порвав із церквою, 
потім вибився в штандартенфюрери СС, згодом у генерали військ СС, 
пізніше так званий «капітан економіки», що 1958 року знов повернувся 
до спасенного лона Рима, володар дорого куплених титулів і відзнак, 
— навіть у нашому, наскрізь просякнутому корупцією суспільстві не 
можна дивитись інакше, як на атракціон із божевільні.

Що ж взагалі справжнього було того дня в діппельсгаген-бульбек- 
ській церкві? Очевидно, лише нове, все в золоті облачения місцевого 
пастора. Але й те облачения потьмарив блиск фальшивих діадем при
старкуватих дам, побрякування та подзенькування бляхи й нойзільбе- 
ру на грудях у зжовклих панів. Проте там були ще й мундири! Ні, не 
нашого зміщанілого, занудно вбраного бундесверу, а видобуті з музеїв 
химерні мундири замовклих привидів, пересипані .нафталіном і оздоб
лені орденами за відвагу часів Тридцятирічної війни. З тієї порохняви, 
та плісняви постав цілий паноптикум! Невинний жарт? Аж ніяк. При
марна соната! Так нашому більш чи менш порядному сучасникові за
милюють очі, напускають туману, щоб він не розгледів нашого безна
дійного соціального безладу. Серед реквізиту лихої спадщини вчораш
нього й позавчорашнього дня розігруються «давні добрі часи». На ор
дені (певно, карнавальному!) одного вельми підтоптаного так званого 
«князя» стояв девіз «In dubio pro гео» '. Саме так!..

Добре, що потім усе ж таки знайшлася людина, яка сказала «Cont
r a » 1 2 і зважилась діяти! Коли хлопчики й дівчатка у білих вовняних 
панчохах до колін (чи не нагадує нам цей атрибут дещо з минулого?)., 
фальшивлячи, але щиро проспівали своє і зійшли з хорів, якийсь чоло
вік знов натис на клавіші та педалі органа — його великі босі ноги буг. 
ли того самого вицвілого кольору, що й інструмент, — і сплутав усю 
програму. А тієї миті, як мали початися фальшиві побажання щастя, 
якщо можна так сказати, молодятам, знов несподівано пролунали зву
ки, під які в церкві та в інших таких закладах мусять співати всі. Ме
лодія видалась органістові знайомою, і він почав підстроювати під 
неї «Те Deum»3. Та згодом виявилося, що славилось не всемогутнього 
бога, а світову революцію! Пресвятий боже...

Тим, що співали «Те Deum», відібрало мову і сперло дух. А з ви
добутих руками й ногами звуків органа складалася мелодія: «В Інтер
націоналі здобудем людських прав!» Церковне склепіння року тисяча 
двадцять п’ятого почервоніло, його превелебність також. Обві
шані орденами хоробрі діди кинулись на хори — до органа. Але там

1 Сумнів на користь обвинуваченого (лат.).
2 Проти, наперекір (лат.).
8 Початкові слова католицького гімну «Тебе, господи, славимо!»
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розташувалася весела молодь, яку запросили для того, щоб прикрасити 
нею свято. Тепер ті хлопці вирішили, що пора вже їм переходити до 
дій, і власники позичених орденів за відвагу мусили рятуватися вте
чею.

їхній шлях пролягав до парк-готелю Котмана, де іспанська й пор
тугальська прислуга тим часом уже добре-таки назаглядалася в чар
ку і почала підбадьорювати себе вигуками. Невеличкий камерний ор
кестр із вельможних осіб, яких вчасно не навчили грати на флейтах, ви
дував жалюгідні й безладні звуки... Так тривало, як розповідають, у 
дусі бадьорої безнадії до п’ятої ранку. І могло тривати й набагато дов
ше. Та, очевидно, саме в ці години нестримний злет пана Майзегайєра 
затримався. Vivant sequentes1».

Ульріх Беккель

Це -вони! Вони!! Вони!!! Це оті щури все розкопали, а Ульріх Бек
кель взяв і написав! Але звідки вони взяли оці історичні знімки?

Карл Майзегайер втуплює очі в газету. Знімки справжні. Ось він 
сам: у чорнім мундирі з викинутою вперед рукою перед групою співвіт
чизників із робітничого стану, що покірно дивляться на нього. І підпис: 
«Нашому головному керівникові підприємства — хайль!» А ось він ра
зом з товаришами розганяє кулаками якесь студентське літературне 
кабаре (вони це назвали «облавою»). Підпис: «Друг студентської моло
ді». А тут він у шоферській уніформі запобігливо відчиняє дверцята 
лімузина — 1950 рік. Підпис: «Відчиняючи двері в майбутнє».

Все це пішло тепер по Федеративній Республіці, ще півроку ці га
зети гортатимуть у читальних залах бібліотек, а потім вони, зачитані й 
потерті, потраплять до будинків для старих та лікарень, де на них ди
витимуться останніми пригаслими поглядами...

— Буллі!
Самотній великий бос викрикує це ім’я в порожньому директорсько

му кабінеті зі штучним кліматом і звуконепроникними стінами... Якось 
у хвилину їхніх забав Буллі знайшла в його нічному столику альбом з 
минулих років. Взяла й не повернула. Видно, віддала перефотографува- 
ти. Ох Буллі! Це вона приманила тих щурів. Щурів помсти.

Тим-то й не було жодного повідомлення в «Більді», газеті, що про
голошує взаємну приязнь. Ця газета ніколи не ставилася приязно до 
великого Карла Майзегайєра. «Більд» заглядав туди, куди заглядав 
сам бог. Але ж він не заглядав до шлюбного ложа на угорському весіл
лі. Отже, Буллі знала когось із «Більду»...

Карл задивляється на білий аркуш перед собою, і його огортає 
якесь дивне почуття. Еліпси навколо титулів починають танцювати. Д-р 
honoris causa... Тепер, докторе, поможи собі сам! Тиждень тому особис
тий лікар рекомендував йому профілактичний курс на курорті Верісго- 
фен. Та відколи вийшов цей номер журналу, не знайдеться жодного ні
мецького курорту, де б можна було показатись. Ні німецького, ні авст
рійського, ні швейцарського, ні італійського, ані французького. Німець
кі ілюстровані журнали читають в усьому світі. Треба кудись виїхати. 
Кудись далеко-далеко...

Кулькова ручка починає тремтіти і ковзає по аркушу.

1 Хай живе те, що буде далі! (Л а т .)
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Карл Майзегайєр падає на стіл, натискаючи головою кнопку дзін- 
ка. У дверях з ’ я в л я є т ь с я  фройляйн Ганспетер. Побачивши, що голова 
шефа лежить на столі, вона зомліває і падає.

«ДІПЕРМООРБОТЕ», ВІДДІЛ МІСЦЕВОЇ ХРОНІКИ

(Д рукований орган общин Д іпермоор, Бекенгорст і 
Д іп п ельсгаген -Б ульбек)

«Вчора до окружної діпермоорської лікарні після тяжкого серце
вого нападу привезли консула д-ра Шарля Майзегайєра з Бекен- 
горста. Як свідчать фахівці, стан хворого серйозний».

Коли на бекенгорстських підприємствах номер один, два і три ста
ло відомо, що та сама машина швидкої допомоги привезла в лікарню й 
шефову секретарку фройляйн Ганспетер, люди прокоментували цей под
війний нещасливий випадок лише підморгуванням та лукавими усміш
ками. Проте вони помилялися.

ТРИ СВЯТИХ «к»
Минає час, і стан пацієнта вже не оцінюють як «серйозний», однак 

це зовсім ще не означає, що він чудовий. Фройляйн Ганспетер виписа
ли з Діппермоора уже на восьмий день і дали їй відпустку на оздо
ровлення. Бажаного пацієнта Карла Майзегайєра залюбки потримали б 
у лікарні якомога довше. До його послуг окрема медсестра — кореянка 
з очима сарни. А це коштує гроші. У більш або менш критичні хвилини 
до ліжка хворого поспішає головний лікар, навіть серед ночі. Це кош
тує великі гроші. Ігумен сусіднього промонстратенського монастиря 
Бюссельгевде щонеділі пополудні приходить у святковій білій рясі і з 
букетом майорців з монастирського садка й розповідає щось про жит
тя Норберта фон Ксантена 1. Це коштує найбільше, бо Бюссельгевде 
потребує ремонту.

Одного дня в чорному, як на похорон, костюмі, і в чорних сонце
захисних окулярах з’являється д-р Карлкурт Клапгенгст — поцікави
тись здоров’ям великого боса з Бекенгорста, а заразом і перевірити ра
хунки, що надійшли від лікарняної адміністрації, та розписки про звіль
нення від податку пожертвувань на ремонт Бюссельгевде. Просто див
но, міркує він, які тисячі викидає цей скоріше забобонний, ніж вірую
чий християнин, коли сподівається, що ангел у білому вбранні відкриє- 
перед ним двері до вічного царства!

Адвокат, чоловік міцний, здоровий, визнає царство тільки минуще 
і з незмінною щирою люб’язністю намагається повернути до нього й 
свого шефа. Кореяночка, ступивши на поріг палати № 1 із очисною

1 Норберт фон Ксантен — засновник католицького премонстратенського ордену 
(1120 р.), монастирі якого були опорними пунктами феодалів під час загарбання 
слов’янських земель.
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свічкою на нікельованій таці, перелякано застигає, оглушена громовим 
«го-го-го — га-га-га» чоловічого дуету і солоним жартом, перекласти 
який на свою рідну південнокорейську мову, вона, хоч би як хотіла, не 
змогла б. Жовтолиця дівчина червоніє, чи, точніше, стає оранжевою.

Цього дня Клапгенгстові вдається переконати свого шефа і шефа 
лікарні, який спочатку впирався («На вашу відповідальність, пане 
Клапгенгст!»), що Карла Майзегайєра краще перевести на другому 
тижні до приватного санаторію в Лугано. Він по сусідству з віллою 
Клапгенгста, крім того, адвокат добре знає його директора. З цим са
наторієм Клапгенгста зв’язують і певні ділові інтереси, але Карла Май
зегайєра це не стосується, йому адвокат малює лише привабливі кар
тини життя в закладі, що зажив певної слави завдяки кільком юним 
дамам благородного доглядацького фаху, які масажують і тіло й ду
шу. їхні історії схвилювали Карла Майзегайєра куди глибше, ніж роз
повіді ігумена Бюссельгевдського. До того ж пацієнт однаково має на 
ігумена зуб: минулої неділі той зіпсував йому зі своїм святим
Норбертом фінальний кубковий матч по телебаченню. Коли кров’яний 
тиск знов опустився до 150/90, можна трохи й відступити від своїх бла
гочестивих намірів.

Після відвідин хворого у д-ра Клапгенгста немов виростають кри
ла, і він поспішає на них до найближчого бекенгорстського підприєм
ства. Адвокат дуже радий, що встигне тепер спровадити шефа якомога 
далі, перш як узяти діяльну участь у діловому житті фірми. Бо тепер у 
Бекенгорсті Клапгенгст прибрав віжки до своїх рук. Керувати філією 
доручено, власне, обом прокуристам1, Кольцопу і Керцлю, так що тепер 
на підприємствах говорять про три святих «К »— Клапгенгст, Кольцоп, 
Керцль. Проте на заповзятливості й ініціативі тих двох бекенгорст- 
ських панів далеко не заїдеш. Вони навіть не помічають, як Клап
генгст снує усе товщу нитку до бургенландської філії. їм, видно, не 
вистачає розуму поставити в кабінеті шефа пристойний пристрій і під
слухувати його телефонні розмови. Отож ті двоє не можуть і почути, як 
одного дня Леопольд Майзегайєр вимагає з Бургенланда ділові харак
теристики на них і як він вимовляє пророчі слова:

— Так от, пане доктор, наступний аншлюс буде здійснено навпаки: 
рейх до Австрії! Ви мене розумієте? І це буде вже назавжди!

Цей дотеп супроводжує вже знайомий нам дзвінкий як срібло сміх 
Буллі Шмітт, що сидить біля Леопольда чи в нього на колінах.

Карлкурт Клапгенгст усе добре розуміє і сідає писати характерис
тики.
«Роберт Кольцоп, 58 років. На фабриці його мають за порядного чоло
віка. А це завжди викликає підозру. Видає себе за одного з тих га
небно ошуканих дрібних нацистів, які опинялися на шибениці, тоді як 
справжні винуватці мали змогу втекти. Член партії з 1937 року б. о. ф2. 
Свого шефа винуватцем не вважає. Згідно з протоколом телефонної 
розмови № 5882 К. заявив: «Я вірю, що він переродився по-справжньо
му». К., як і шеф, католик, але католик від народження і зараховує се
бе до так званих «спокутників колективної ганьби». В нього четверо 
дітей (п’яте померло), м’яса не їсть, усе купує в дієтичних магази
нах, член клубу ветеранів зареєстрованої гімнастичної спілки «Німеч

1 Довірена особа підприємства з необмеженими повноваженнями на укладання 
торговельних угод.

2 Очевидно: «Без особливих функцій» (прим. авт.).
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чина-87». Закінчив реальну гімназію з однорічним курсом військової 
підготовки. Дружина з привілейованих ремісничих кіл. Під час другої 
світової війни — обер-єфрейтор. До 1954 року — в радянському полоні. 
До церкви ходить регулярно. Член ХДС, на обліку в місцевій групі 
Бульбека. Має там невеличкий власний будинок, споруджений на по
зичку в будівельно-ощадній касі. Посередніх здібностей. Для секрет
них акцій непридатний. В разі, якщо виявить бажання піти на пенсію 
передчасно, відраджувати його, на мою думку, не варто».

«Ервін Керцль, 37 років. Неодружений, на вдачу крутий. У 1969 році 
порвав з церквою. Скарбник вестфальського зареєстрованого товари
ства прихильників кремації «Полум’я». Загалом не дуже товарись
кий. Любить пиво, їсть м’ясо, футбольний уболівальник, пристрасний 
телеглядач. Не належить до жодної з партій, користується довірою як 
профспілкових діячів, так і шефа. Цю довіру не можуть підірвати навіть 
такі висловлені у розмовах думки, як: «Наш старий — лайно!» «К. М.— 
найбільший дурень у фірмі». «Типовий плід своєї матінки-п’яниці». 
(Протоколи телефонних розмов №№ 2759, 4302, 6841.) Шеф називає це 
«здоровою німецькою манерою» і вважає, що в разі потреби на цьо
го падлюку можна покластися. Особисто я приєднуюся до такої думки. 
Завоювати його довіру — це, на мій погляд, всього лиш питання гро
шей. Здібностей у К. обмаль, зате йому властиве чітке прагнення мети, 
навіть якщо задля неї доводиться поступитись так званими «моральни
ми засадами». У цьому він схожий на свого шефа. Тому на нього, га
даю, можна розраховувати».

Того самого дня, коли ці характеристики надійшли рекомендова
ною поштою до бургенландської філії, пані Регула Майзегайєр виїхала 
разом з дочкою Тончерль на невизначений час у рідний Гезойс. Буллі 
прочитала своєму шефові обидві характеристики й листа від д-ра Клап- 
генгста і сказала:

— Польді, скільки добрих новин за один день!
Була п’ятниця, тринадцяте число.

НОВЕ ЖИТТЯ ШЕФИНІ

В житті Емми Майзегайєр настають зміни. Відколи шеф — так йо
го називає і домашня прислуга — не має змоги підтримувати у віллі 
«Ешенбрух» суворий порядок, Емма почала нове життя. Чи то пак, по
вернулася до старого, колишнього. її знов тягне вештатись, блукати, як 
і тоді, коли вона була ще десятирічною дівчинкою.

— Ходімо, Фрідхен,— каже вона,— може, пощастить...
І Фрідхен віддано слухається цього весняного заклику самки.
Вони обходять далеко навколо Бекенгорста, що багатьма фабрич

ними ‘димарями завзято отруює повітря пізнього вестфальського літа. 
Іноді, коли вони виходять у поле, шефиня роззувається і весело щось 
наспівує...

Тоді як у віллі «Ешенбрух» дубіють і робляться як підметки при
готовані на обід дорогі антрекоти, обидві жінки стоять на базарній
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іплощі в Біллерштедті і ласують найдешевшими піццами за півтори 
Марки...

Замріявшись, шефиня повертається думками в дитинство...
Згодом спливають інші думки. Діти прислали з інтернату листа. 

Атож, Штайн-Штеллєнберги. їм там так хоррше! Можна навіть бризка- 
тися зі справжніх пожежних брандспойтів. Пишуть, що це просто клас! 
Та найдужче їм хочеться щось підіїалгіти — ну хоча б школу.

— Що ж, вдни Справжні Майзегайєри,— каже шефййя до Фрідхен.
—  Я к так? — перепитує економка.
— Як так? Ах, ну звичайно...
Діти-бо й справді лише всиновлені. Але що ми знаємо? Може, 

майзегайєрівщина поширюється по світу і в якийсь інший спосіб...
— Скажімо, шляхом симпатії. Як по-твоєму, Фрідхен? Може, й ти 

помаленьку омайзегайєришся зі мною... А я, видно, подобаюсь отим 
аристократичним шмаркачам, а то б вони не прислали мені листа. Он 
Карлові вони ще не написали жодного рядка...

На базарній площі у Біллерштедті осучаснюють — тепер це нази
вається так — універсальний магазин Клютенкемпера, і роблять це пе
реважно італійці. Кладуть цеглину на цеглину, як за покійного Віктора 
Еммануїла. Швидко, чисто. І не треба витрачатися на дорогі будівельні 
машини. Крім того, хлопці неабияк виручають місцеву економіку. Жи
вуть по шестеро в одній кімнаті — сто марок за місяць з кожного, а 
війна Біллерштедт пощадила, і досить-таки просторих кімнат у містеч
ку, слава богу, чимало.

В обідню перерву невеличкий гурт таких Джованні, П’єтро та 
Бруно («Агов, Бруно!» — «В нашій родині колись теж був Бруно!..») 
збирається навколо двох дам — одна висока й тонка, друга приземку
вата й товста — на східцях пам’ятника загиблим у війну біллерштед- 
цям. Угорі напис: «Нашим героям 1914— 1918 років» (імена героїв 
1939—1945 років викарбувані зовсім дрібними літерами на трьох віль
них боках пам’ятника). Засмаглі на сонці молоді атлети з Неаполя, 
Катанії і Отранто весело шкірять зуби до вже трохи антикварних 
представників німецького жіноцтва. Емма з Фрідхен сіли на прохолод
них східцях під пам’ятником.

Хлопці п’ють дортмундське пиво просто з пляшок.
— Чао! — гукає до них шефиня.
Це, видно, має означати щось на зразок «будьмо здорові». Італійці 

знов шкірять зуби. Один із них відкорковує пляшку й подає шефині.
— Яке ж воно смачне! — Господиня Бекенгорста й вілли «Ешен- 

брух» захоплено ковтає і обертається з пляшкою до своєї супутниці. 
Однак гостинні жителі півдня вже встигли наділити пляшкою й Фрідхен. 
Але ж щира німкеня — не якась там голота. І Емма Майзегайєр нака
зує економці подарувати чужоземним рабам з півдня шість півлітрових 
пляшок шампанського — товар найвищої якості, — що їх Фрідхен му
сила тягати за собою в кошику. Тепер і в тих, і в тих дається взнаки 
темперамент. Настрій у всіх підноситься. Італійці заводять свою пісню, 
німецькі дами співають марш. Музика спаює поламану вісь 1 заново.

Громадяни і громадянки містечка починають виглядати з вікон. 
Що вони собі дозволяють тут, оті волоцюги! Такої ж думки й поліцей
ський обер-вахмістр Гердес із чергової варти в ратуші. Він затягує на

1 Натяк на воєнно-політичний союз фашистської Німеччини й Італії — «Вісь Бер
лін — Рим», оформленйй у 1936 році.
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собі ремінь і разом з вахмістром Кольмаиом вирушає до пам'ятника 
Героям чотирнадцятого—сорок п’ятого років (з короткою перервою у 
двадцять один негероїчний рік)...

— Схоже на те, що тут порозсідалися циганки,— підозріливо каже 
обер-вахмістр до свого підлеглого, збираючись прогнати цю чужоземну 
потолоч геть.

На щастя, Кольманів син Дітер працює в Бекенгорсті учнем, і 
вахмістр вчасно упізнає матір його шефа, консула Майзегайєра... До 
біди не доходить. Італійці, побачивши німецьку уніформу, вшиваються, 
а Емма весело замахується пляшкою в бік поліцейської влади Біллер- 
штедта.

— Гей ви! — гукає вона.— Будьмо!
— Ця Майзегайєрка вже добре хильнула,— каже Гердес до Коль- 

мана і браво віддає честь представниці місцевої економіки.
— «Такий прекрасний день, як нині...» — затягує шефиня й підво

диться зі сходів.— А ти знаєш, Фрідхен,— каже вона,— може, вся ота 
історія з Енріко й неправда. Ну, що він мій син. Але тепер мені на це 
начхати! Всі оці милі хлопчики з будівництва могли б бути моїми 
синами. І я тобі кажу, що скоро ми поїдемо в Падую до Антонія. Гос
поди, як я люблю макаронників!

І вона замахується порожньою пляшкою з-під пива у бік прадав
ніх філістерських фасадів Біллерштедта. А за ними розчаровані грома
дяни дають волю своєму обуренню з приводу того, що поліція, всупе
реч їхнім сподіванням, не вжила ніяких заходів.

— Це неподобство! Ви тільки подивіться, та бабера вже стягує з 
ніг свої шкарбани!..

І справді, шефиня, цілком увійшовши в роль щасливої десятирічної 
школярки, скидає шикарні французькі босоніжки і непевною ходою 
прямує (скільки вона колись переходила через свої мозолі отак, боса!) 
до старого залізного водогону в кінці площі. Там вона спершу підстав
ляє ноги під прохолодний .струмінь, а тоді починає бризкати на Фрідхен 
і від задоволення верещить, як мала дитина. Жінки у вікнах аж сичать. 
Перших ознак «п’яного зи зу »  в очах шефині їм, певна річ, не видно. А 
від універсального магазину Клютенкемпера вслід німецьким дамам ве
село махають іноземні робітники.

САФАРІ У ШЛЯЙСГАЙМІ З

З войовничими вигуками «На фотосафарі!» мільйони представни
ків сім’ї атлантичних народів вирушають мандрувати дорогами мину
лих боїв. Той, хто ще бачив у батьківському домі сімейний альбом з 
найціннішим скарбом — знімком першого польоту дирижабля «Граф 
Цеппелін» у Фрідріхсгафені на Боденському озері («Оця половинка 
обличчя, що виглядає з-за солдата охорони,— то я!») — чи фотокартку 
матері у капелюшку, на якому погойдуються квіти й пір’їни, перед ле
вом Лео в зоопарку «Гагенбек»,— той тепер бере найактивнішу участь 
у опоганенні світових пам’яток культури й природи, фотографуючи на 
їхньому тлі з допомогою бліцламп своїх родичів. Мовляв, ми теж там 
були....
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Евеліна й Додді Майзегайєр теж так роблять. У понеділок вони, 
як завжди, чіпляють на двері «Італійської зірки» табличку «Вихідний» і 
вирушають на «велике клацання».

Додді зарядила чорно-білу плівку, Евеліна — кольорову. Евеліна 
добре знає, що на кольорових знімках її сестричка виглядає все ж та
ки хоч трохи старішою і товщою. Вони беруть на прогулянку авто 
Додді «БМВ». У Бертля з національної гордості руки сверблять сісти 
за кермо своєї величезної «ланчії», відкупленої випадком за двісті ма
рок в одного патлатого на Оккамштрассе. Але Додді заявляє:

— Тільки через мій труп! Твої шини вже постиралися так, як зуби 
в наших місцевих політиків.

Енріко байдуже, в чиїй машині їхати. Переселення з Бекенгорста 
до Мюнхена для його дитячої душі було справжнім щастям. Мюнхен
ський головний вокзал тепер для нього мов рідна piazza

А тим часом Енріко вчиться на Оккамштрассе замішувати тісто на 
Ніцци. В Беккенгорсті й робота була важча, і гуркіт стояв більший. А 
тут тільки слухаєш приємне, майже сласне почвакування та запускаєш 
руки в пухке тісто. Бертль виявився вчителем скоріше поблажливим, 
ніж суворим. Між усіма чотирма — два італійці і дві німкені (захід
ні) — заходить певна гармонія. Часом уже й молодий пекар Енріко, 
бува, скромно погладить то те, то те в Додді. Та вона вже якось по
дбає, щоб у слушну хвилину він повівся трохи сміливіше. Загрози 
кровозмішання тут немає. Внаслідок пробудження здібностей до німе
цької мови в Енріко та завдяки перекладацьким успіхам Бертля з ’ясо
вується, що татусь Джованні з шістнадцяти років ходив на дерев’янці 
(товарний поїзд!), отож ні для «голубого» легіону дуче, ні для службо
вої спальні матінки Майзегайєр ні в якому разі не годився.

Отже, шефиня попала в чужий заповідник, але все ж таки вполю
вала гарненького зайчика. Принаймні її маніакальний намір відшукати 
всіх своїх дітей сприяє тому, що небезпечний сімейний конфлікт на 
небосхилі піццерії «Італійська зірка» тепер обертається мирною комп
ромісною розв’язкою. Одне слово, четверо пасажирів і дві фотокамери у 
білому БМВ, що мчить до замку і парку в Шляйсгаймі...

— Ah, castello — bello!1 2
Клац! — і Енріко вже в Евеліни на кольоровій плівці: на задньому 

плані (двісті метрів) фасад замку, на передньому — клумба з голубень
кими квіточками. А для прив’ялої краси Бертля непоганим тлом буде 
та легко вдягнена і ще не реставрована після війни міфічна дама. 
(Плівка, звичайно, чорно-біла). Спритний Енріко навіть видряпується 
на постамент до дами з прищуватою вапняною шкірою і обіймає свого 
античного предка. Вся піццерійна сімейка в захваті. Порядні перехожі 
не приховують незадоволення:

— І куди ото його понесло?
Енріко раз у раз з ’являється то на чорно-білій плівці, то на кольо

ровій, то на одному тлі, то на іншому. Групові знімки по троє. Власниця 
чорно-білої плівки фотографує на кольорову, власниця кольорової — на 
чорно-білу. Невеличка затримка: треба перезарядити камери. Так би 
мовити, поповнити боєприпаси. Бертль фотографувати вже вміє, Енріко 
ще тільки вчиться. Німеччина— Італія утворюють таку собі гумористич

1 Площа (італ.).
'г Ах, замок — краса! (Італ .)
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ну вісь. Додді наслідує міфічні фігури і задирає свою й без того коро
теньку спідничку по саме нікуди. В небі кружляють останні ластівки лі
та. Бертль проводжає їх поглядом.

— Сассіа \  бах-бах! — з тугою в голосі промовляє він.
О розкіш полювання, нездійсненна для нього в цій країні! Ластів

чина грудинка між підсмаженими скибочками білого хліба... Ох!!!
Вже листя на деревах жовкне, рано вечоріє. В ресторані при зам

ку продають свинячі ковбаски і світле пиво. І те, й те — варварство, але 
buono1 2. А потім — розмови до пізньої ночі, спогади про німецьке й 
італійське дитинство...

Як же тісно зв’язані наші спогади з сімейним фотоальбомом! У ба
гатьох німецьких родинах це — єдина книга: в шкіряній або тканинній 
палітурці, з позолоченими кантами. У пам’яті й досі живуть навіть ті 
знімки, що .у велику (спочатку) епоху «стали жертвою терористичних 
повітряних нападів». (Адже так кажуть.) Як добре зберігає ті знімки 
відповідна частина комп’ютера мозку! У хвилини спокійних роздумів чи 
бурхливої радості вони знов і знов випливають на поверхню. І тоді на
віяна споминами про минуле солодка втіха змішується з породженою 
сучасністю тугою...

— Та-ак, бували й тоді щасливі години. Навіть дуже щасливі. Як 
ми сміялися! Але... в сорок другому, після отого страшного бомбарду
вання...

Часом Евеліна страшенно шкодує, що довелося викинути з альбома 
так багато знімків, коли Майзегайєри вибиралися до Південної Амери
ки. Наприклад, отой, де Бруно в мундирі. Вірний бойовий товариш... 
Вона сама видерла той знімок. А про фотографії, де він доповідає 
ЙОМУ, вже нема чого й казати. На пошкодженому аркуші залишилися 
тільки написані білим кілька слів: «Бруно перед ф...» Хіба ж Евеліна 
тоді здогадувалася, скільки захвату викличе потім, в Аргентіні, оте 
таке близьке сім’ї «ф...» і скільки доларів вона візьме за нього згодом 
у Федеративній Республіці! Але в згадці Бруно й досі стоїть на тому 
самому місці, а в альбомі не бракує отих чотирьох білих літер — 
«...юрер». У разі потреби цей знімок можна дістати з пам’яті будь-якої 
хвилини.

Ось і тепер, цієї ночі в Шляйсгаймі після вихідного у швабінгській 
піццерії, Евеліна витягує з пам’яті на білий світ заповітний образ. Во
на запевняє Бертля й Енріко, що в Італії не було б жодної автостради, 
якби їх не винайшов фюрер.

— Strada del sole!..3 — замріяно промовляє завжди вдячний Енрі
ко. В його пам’яті збереглося так мало спогадів-знімків... Povera famig- 
lia 4 — mamma помирати, papa — дерев’янка...

Зафіксувати це на кольоровій чи хоча б на чорно-білій плівці ні в 
кого бажання не викликає... Та й дорого обійшлося б. Хрещений батько 
в Енріко був художником. Навіть непоганим. Умів малювати лебедів, 
білий місточок, білу віллу і чорні кипариси на тлі рожевого заходу 
сонця. Такі картини любили чіпляти в передпокоях вілл. Тато Джо- 
ванні хотів, щоб хрещений намалював олійними фарбами малого Енрі
ко до першого причастя. Але люди в того дядька не виходили. Тільки

1 Дичина ( італ•).
2 Добре, смачно (італ.).
3 «Сонячна автострада», що зв’язує Мілан і Рим.
4 Бідна сім’я (італ.).
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лебеді. Тому на свято він подарував своєму хрещеникові одного лебедя, 
але без кипарисів і в мініатюрному форматі. Так, тяжке дитинство...

Бертль може розповісти про себе більше. Не лише в голові, а й у 
потріпаному портфельчику в нього збираються знімки, що свідчать про 
особисту й національну славу. Щодо останньої, то в себе на батьківщи
ні потім, після війни, вони не дуже про неї думали. Адже примусової 
денацифікації не було. Малий Умберто колись теж простягав дитячу 
ручку перед своїм дуче так, як Бруно чоловічу руку перед своїм «ф...». 
Бертль навіть може це довести. В нього ще зберігся знімок. Ось він 
стоїть у другому ряду затягнених в уніформу хлопчиків. Серед наймен
ших. Беніто Муссоліні дивиться поглядом Цезаря поверх його голови 
на Везувій. Вулкан легенько куриться.

Деякі з фотографій Бертль-Умберто похапцем відкладає вбік. 
Евеліна їх знає — вона вже перевіряла потай цей портфельчик. Бачила 
вона такі знімки й колись давніш. Вони висіли у вітринах розважаль
них закладів «Ла плаца» та «Еден» у Буенос-Айресі; правда, певні міс
ця там були заліплені чорним папером — з огляду на неповнолітніх. 
Додді називала ті поаи «танцювальними позиціями». Евеліна називає 
це «примітивом».

— Фу, Бертле! — каже Додді і ляскає його по пальцях.
Але, як виявилось, це були пальці Енріко, і Бертль дивується. А 

Енріко дедалі веселішає. Німецькі власниці ресторану бажають зроби
ти приємність шляйсгаймському колезі й замовляють шампанське. Нім- 
фенбурзьке. У Шляйсгаймі це вважають добрим тоном. Під старими 
каштанами залишилося всього кілька відвідувачів. Від мурів у стилі 
барокко відлунюють чотири голоси. Вони то розмовляють, то співають. 
Ну, пора вже нарешті ще раз спитати словами пісні:

— «Чому на Рейні любо так?..»
Власне, Додді й Евеліна Майзегайєр і самі це добре знають, бо ко

лись там були. Разом з Умберто, портічіським пекарем піцци. (Тоді в 
Шцабінгу Енріко ще й у згадці не було.) Відпочинок на Рейні! Про
гулянки гуртом. З усілякими пригодами... З отим старим на «Драконо
вій скелі», який грає на арфі. З мальовничими, хоч і бутафорськими, 
замками на лівому й правому берегах річки і з не дуже мальовничи
ми, але природного походження пам’ятниками на обох берегах. І всі ту
ристи на знімках верхи — або мчать, або лише стоять, бо інакше просто 
не можуть — на Рейні так само, як і в Тевтобурзькому Лісі чи на річ
ці Ізар. І скрізь — «На фотосафарі!» — двоє з трьох позують перед кінь
ми, вершниками, гербами, гарматами, залізними плитами з написом і 
бронзовими богами-громовержцями. І ніщо не уникає цього міжнарод
ного ураганного фотообстрілу. На жаль...

А потім — ніч у Рюдесгаймі, в провулку Дроссельгассе !. О дамсь
ке винце у пляшках із строкатими етикетками! Солодке, як дрібні гріш
ки на Півдні. І один-однісінький вільний номер у готелі. З трьома ліж
ками. А більше і не питайте, і не просіть...

Але цього разу туристів четверо. Це багато що спрощує. Перепліта
ються шістнадцять кінцівок, і чотири голоси знов допитуються, чому 
на Рейні любо так... Потроху вчиться співати й Енріко, дитя долини 
Мінчо. В одній із внутрішніх кімнат ресторану, обставлених у сільсь
кому стилі. Додді поцупила облямований золотом верхньобаварський 
старомодний капелюшок з довгими поворозками з чорного атласу і те- 1

1 Дроздовий провулок.
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пер натягує його на свої біляві кучері. Міняти кайелюшки — то при
страсть сучасних нащадків давніх германців. Це вони перетворюють оті 
«Дроздові провулки» цього світу на місця вишуканих розваг. Німфен- 
бурзьке шампанське іскриться в шляйсгаймських келихах. Спалахи лам- 
пи-бліца вихоплюють з темряви пожовкле листя пізнього літа. Клац! 
— і на кожному знімку італійську чоловічу голову обрамляє з обох бо
ків втілення блаженної і дорогоцінної німецької жіночності. А тепер 
іще один знімок — усі четверо. Але для цього потрібен хтось п'ятий, 
щоб натис на кнопку. Треба негайно розбуркати отого останнього кель
нера, який дрімає з розкритим ротом на дерев’яному стільці. Чоловік 
починає щось невдоволено бурмотіти, але дістає чайові і робить, що 
треба.

Галасливі на землі люди. А вгорі по небу нечутно линуть зорі. Ті, 
що пливуть трохи швидше й світять трохи яскравіше, — то супутники.

ПРИВІТНЕ МІСТО ЛУГАНО

«Лугано (277 м над рівнем океану, 35 872 жителі) — найстаріший 
і найвідоміший курорт у Південній Швейцарії. Дві тисячі двісті сорок 
вісім сонячних годин на рік забезпечують протягом основного туристсь
кого сезону від весни до осені майже завжди гарну погоду. Рослинність 
тут славиться чарівною, субтропічною красою... Л. — одне з найпрнваб- 
ливіших місць відпочинку в Європі, і лугановці справедливо пишають
ся своєю «Швейцарською Рів’єрою».

Отак захоплено описує Лугано «Путівник по Тессіну1», видання 
1969 року. Але в Ла Галінетти — їй сімдесят чотири роки — це місто 
захоплення не викликає. Одні гадають, що насправді жінку звати Гю- 
зі, другі — де Маршан, а треті — Тарантіно. 23 квітня 1924 року вона 
провела німця Гайнца В .1 2 до спального вагона в поїзді, що мав рушати 
до Німеччини. З двадцять другого на двадцять третє квітня ці двоє 
пережили свою першу, дуже щасливу ніч кохання і вирішили на літні 
студентські канікули (ф-т філософії, другий курс) набутий досвід за
кріпити й поглибити, а може, й створити на його основі якийсь стійкі
ший інститут. Але ще тієї самої ночі, ще в Тессіні, швидкий поїзд зазнав 
під Беллінцоною аварії, і в німецькому спальному вагоні згорів не тіль
ки державний секретар Карл Гельферіг, п’ятдесятидворічний чоло
вік із Пфальца, прозваний «батьком рентної марки» 3, а й двадцятиодно- 
річний студент із Тріптіса в Тюрінгії.

За два дні в Лугано Гайнц В. використав 14,6 сонячних годин за
мість статистичних 12,15. Але він залишився тут на одну ніч довше, ніж 
мав намір, і саме тоді все й сталося. І щастя, й нещастя. Служник церк
ви «Санта Марія дель Анджелі» присягається, що відтоді клімат у Лу
гано різко перемінився. Так, наприклад, у червні 1971 року, коли на ін
ших широтах світило благодатне сонце, в Лугано бували тижні, взага

1 Тессін — кантон у Південній Швейцарії.
2 3 огляду на ще живу рідню цього німця його ім’я змінено (прим. авт.).
3 Грошова одиниця в Німеччині у 1923—1924 рр.
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лі не передбачені статистикою. Цілими днями лило, мовби небо прорва
лося, хвилі з озера накочувались аж на спорожнілу набережну, строка
ті прапори платоспроможних націй на холодному рвучкому вітрі оберта
лися на жалюгідне ганчір’я, а весь цей райський куточок на пекло.

З 1924 року Ла Галінетта уникала церкви, а церква її. Всі знали, 
що в неї malocchio, тобто лихі очі. Місцеві жителі вміли від них уберег
тися: вони хрестилися їй услід або плювали навхрест. Але туристи ні 
про що не здогадувались і ставали її беззахисними жертвами. Як нас
лідок у бідолах з ’являлися всі погані риси, що їх стара студентова на
речена вселяла в них своїм поглядом. Як запевняє головний свідок від 
церкви «Санта Марія дель Анджелі», Ла Галінетта заворожувала також 
місцевість, автомашини, кораблі, погоду, повітря, людей, парасольки...

Через ті лихі очі Ла Галінетти життя в Лугано за останні роки на
було фатального характеру. Зморених працею людей, що в поті чола 
і рук своїх збили собі сякий-такий достаток і тепер сповнені смирен
ної любові до господа бога, вітчизни та власних родин, прагнуть випла
тити податок за цю кровно їхню частку в житті, вона перетворює на 
потворних капіталістичних гієн, які живуть у розкішних готелях роз
пусним життям і заставляють з усіх поглядів дорогу й рідну тессінсь- 
ку землю всілякими дачами, плавальними басейнами та різною садово- 
городньою бридотою. Вони обманюють бога, власну державу і своїх 
дружин. Обличчя їхні погрубіли і зробились як бетон...

їхні коханки, — що з-за друкарських машинок перейшли до роз
кішних ліжок, кольорових телевізорів та двоспальних ванн із золоти
ми дельфінами з боків, — стоять — стрункі, мов газелі, довгоногі, в 
міру оголені — перед ювелірними крамницями в старій частині міста, 
прикипівши крижаними поглядами до інкрустованих смарагдових брас
летів та осипаних діамантами годинників, на мініатюрних цифербла
тах яких годі прочитати цифри. Плейбої в ультрамодному шкіряному 
ганчір’ї — вони успадкували мільйонні багатства, але жодної клепки в 
голові — виставляють напоказ у повільних процесіях на «бульварах ба
гатства» свої шикарні спортивні автомашини і своїх шикарних повій
ниць із довгим білявим волоссям і у великих сонцезахисних окулярах на 
все обличчя. У суворій чоловічій боротьбі за місце на автостоянці такі 
молодики опановують прийоми кетчерів 1 та ковбоїв із Дикого Заходу. 
Вони отруюють чисте повітря в горах, отруюють воду в озері.

А наскільки краще могло б усе скластися, якби 23 квітня 1924 року 
один німецький студент із оливково-зеленим рюкзаком за плечима й 
потертою фібровою валізкою в руці не пішов на луганський вокзал! 
Але все порушила одна стара жінка. В усьому винна вона...

Ла Галінетті дістався у спадщину від матері клапоть луганської 
землі в гарному місці — на сонячному боці схилу, з видом на озера. 
Але вона все там занедбала. Восени клапоть заростає золотушником, 
як звичайнісінький смітник. Сусіда Ла Галінетти, такий собі д-р Карл- 
курт Клапгенгст із Федеративної Республіки Німеччини, побачивши в 
заростях дурманного золотушника жінку, вітає її широкими, розмашис
тими жестами «а ля Гамбург». Якось він прийшов до її комірчини на 
горищі в старій частині міста і запропонував за ту пустку нечувану су
му — нібито від імені якогось платоспроможного клієнта, — ще й пода
рував гілочку орхідеї. Орхідею Ла Галінетта поставила у блакитне гор-

1 Учасників кетчу — різновиду професійної боротьби, популярної в капіталістичних 
країнах.
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цятко з облупленою емаллю, а від багатства відмовилась. Потім її вус
та скривилися в посмішці malocchio від двадцять п’ятого квітня двад
цять четвертого року — посмішці другого дня по тому нещастю. Після 
цього візиту з д-ром Карлкуртом Клапгенгстом відбулася зміна.— він 
став лихим чоловіком. Це позначилося й на сім’ї Майзегайєрів. Однак 
ні в Бекенгорсті, ні в Бургенланді ніхто не знав, що ж, власне, сталося.

Проте людина, котрої не торкнувся лихий погляд Ла Галінетти, ди
виться на Лугано і всіх його жителів з любов’ю, якої вони заслугову
ють, — дивиться buonocchio * *. На Лугано, і на погоду з 2248 годинами 
благодатного сонця, як і обіцяє «Путівник по Тессіну» 1969 року ви
дання.

ТЕЛЕФОННА РОЗМОВА В ЛУГАНО 

(тариф 20 рапів 2)

— Ні, докторе, ніякий це не роман. Тут сам чорт ногу зломить. То 
в одному місці щось діється, то в іншому... І щоразу все нові й нові іме
на — я вже цілий список склав, щоб не заплутатись... Кажете, модерно? 
Та воно-то так... Раніше, бувало, як попаде до рук книжка, то спершу 
заглянеш на останню сторінку, а тоді вже або читаєш, або не читаєш, 
якщо він чи вона помирає. Все ясно, як на долоні. Можна було спокій
нісінько починати з самого початку і читати все підряд без особливих 
хвилювань. Чи вже через сторінок сто викидати книжку, знаючи, однак, 
чим усе скінчиться. Адже ж має бути якась відмінність від детектива, 
де знати наперед нічого не хотілося б. А тут — зазирнеш на останню 
сторінку, а там замість справжнього, нормального хеппі-енду чортзна- 
що. Відпадає всяка охота читати далі...

А взагалі, докторе, нащо ви закидаєте мене книжками? І коли ви 
нарешті випишете мене з цього нужника?.. Часом мені здається, що ви 
там змовилися залікувати мене до смерті... Щодо дівчаток, то вони, 
звісно, на всі сто... Це, певна річ, і коштує дорогенько. До речі, а ота, в 
котрої мідно-руде волося, з аристократів... Так, середнього коліна. На
щадків графів та графинь з мене вже досить... По-моєму, вони там у 
Шотландії знов починають крутити носом... Кажете, моя угорська дру
жина збирається приїхати сюди? Слухайте, Клангенгсте, тільки не це, 
прошу вас... Програє у Вісзее забагато грошей? То ви ще трохи пона- 
зирайте за нею, а тоді просто покладіть край... Взяти під опіку, певна 
річ... Нехай забирається назад до своїх циган! З мене досить. Візьму з 
собою оту руду... Каже, що двадцять два, але насправді, мабуть, усі 
двадцять дев’ять! І гайну видужувати на який-небудь корабель! Каюта- 
люкс... Уявляю собі, яка то розкіш, коли при цьому ще й почне трохи 
гойдати... Під час масажу, звичайно. Слухайте, ви теж невиправний 
пустун... Що-що пише Керцль? Моя мати скрізь волочиться?.. Баламу
тить людей в усій околиці?.. З економкою?.. Хоче в Італію? Слухайте 
мене уважно, Клапгенгсте. Про те, що стара роздобуде для цього маши
ну, годі й думати. Краще її одразу під опіку. Уб’ємо двох зайців... Бур-

1 Добрим поглядом (італ.).
* Pan — Vioo швейцарського франка.
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генландець на її боці? Отой так званий Майзегайєр, вилупок, фальши
вий австріяк?.. Через них ми програли дві війни... Але я не допущу, щоб 
такий тип занапастив моє діло!.. Я ладен... Ви, сподіваюся, теж, докто
ре?.. До речі, ви не повинні були допустити, щоб Буллі попала в лапи 
отого паскуди... Тобто, як це я? Ні, це ви повинні були б... Слухайте, я 
плачу вам за це досить великі гроші, отож, годилося б, щоб і ви час од 
часу трохи крутили мозком... Що? Не такі вже й великі як на ваші зав
дання? А на чиї ж гроші ви поставили в Лугано оте... оте своє пукало 1? 
Вам платять І інші клієнти?.. Слухайте, я добре знаю ваше минуле... 
Атож, через довідкове агентство — маю на це законне право. Але я ска
жу вам тільки ось що: Меллер проти Гольштенбрі'нка... Ну що, прига
дали, пане доктор?.. А хто кричить? Це ви кричите! Крім того, ви слу
жите ще в мене, зрозуміло?! Що значить «поки що»? Коли я кажу «по
ки що», то це таки поки що... Алло!.. Алло!.. Поклав трубку, сволота...

— Говорить Клапгенгст! Фройляйн, вй записали нашу розмову? 
Гаразд. Копію панові Леопольду Майзегайєру. Так, Керцлеві в Бекен- 
горст теж пошліть.

ШАХОВА ГРА

Іноді адвокати не люблять, коли їм нагадують про деякі забуті 
справи з їхньої практики. І коли д-р Клапгенгст заходжується гаряче, 
мов павук спозарання, плести тенета, які декому мають завдати прикро
щів і клопоту, то винні в цьому не тільки лихі очі Ла Галінетти. До сьо
годнішнього дня і ні на хвилину довше, пане «консул» (у лапках) Май
зегайєр! Карлкурт Клапгенгст переставляє фігури на шахівниці свого 
шанолюбства.

Ні, не зовсім випадково уроджена графиня Піссуварі, яку він згід
но з наказом відтяг від гральних столів у курортному містечку Вісзее, 
одного дня опиняється у бургенландській філії ФБТ. Не без відповідних 
приготувань її приймає там шеф підприємства Леопольд Майзегайєр — 
з усією люб’язністю і глибокою шаною, що їх виявляють аристократії 
в країні, де аристократія, власне, скасована. Ніжні поцілунки в ручку 
чергуються із звертанням «найласкавіша графине». Щоправда, внаслі
док шлюбу з таким собі паном Майзегайєром цей титул уже давно пе
ретворився б на вульгаризм, якби, з другого боку, не було імпе
раторського і королівського аристократа Штайн-Штеллєнберга, що дбає 
про аристократичну рівновагу. А в країні, де процвітають придворні 
радники без двора, знайдеться місце і графині без підтвердженого 
спадкоємного герба.

— Вона скидається скорше на артистку в ролі графині, — каже 
Буллі Шмітт, яка за довгі роки секретарювання в бекенгорстського ше
фа таки трохи навчилася розумітись на людях.

— І як же вона грає цю роль — добре чи погано? — питає Поль- 
ді, який вже давно оцінив і професійні якості Буллі.

— Як для Бургенланда, то можна й так, — відповідає вона не без 
федерально-республіканської бундючності.

1 Бунгало (прим. авт.).
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У Бургенланді графиня відчуває аромат своєї колишньої вітчизни. 
Серед жінок, що виробляють делікатні речі жіночого туалету, деякі 
чудово розмовляють по-угорському. їм графиня розповідає пікантні 
анекдоти, після яких фабричні цехи щоразу стрясає гучний регіт. Якось, 
коли після ще одного анекдоту вибух сміху виносить із цеху цю висо
копоставлену жінку, майстер, виходець із Нижньої Австрії, питає в 
однієї з робітниць:

— А як її, власне, звати?
— Піссуварі...
— Піссуарій? — здивовано перепитує австрієць.
У цеху знов розлягається регіт, хоч майстер, власне, жартувати 

й не думав.
Атмосфера в цій філії ФБТ поки що чудова. І шефова дружина, 

ота зануда з Гезойса, яка вже давно знову співає в рідному церковно
му хорі й виховує дочку в дусі відданості штірійській батьківщині, з 
досадою дізнається про це від колишньої своєї довіреної служниці в 
колишньому своєму домі.

Д-ра Клапгенгста ці новини радують. Усе йде так, як він і споді
вався. Найближчими днями він пошле Ервіна Керцля з бекенгорстської 
резиденцій на тиждень до бургенландської філії — зміцнювати зв’язки 
між двома важливими підприємствами. Клапгенгст знає, що палкому 
шанувальникові м’ясних страв Керцлеві добре приперчений гуляш 
дасть справжню насолоду, а любов до пива удовольнять м’які бурген- 
ландські вина, якщо його службову цілеспрямованість належним чином 
винагородити. А тамтешнім угоркам та розпаленим ними циганським 
музикам вдавалося розворушити ще й не таких сухарів, як скарбник 
вестфальського товариства прихильників кремації «Полум’я».

Фігури на шахівниці адвоката Клапгенгста знов починають руха
тись. Уперед, назад, хід конем — як того й вимагають правила гри, — 
поки одного дня настає пора оголосити шах королю Карлу. І що йому 
допоможуть тепер масажі фройляйн фон Віттенгопф з її спеціальною 
підготовкою?

(Закінчення в наступному номері)

З німецької переклав 
Олекса ЛОГВИНЕНКО
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ВОЛЬТЕР
(1694- 1778)

ФІЛОСОФСЬКА ПОВІСТЬ

РОЗДІЛ ПЕРШИЙ

Подорож жителя планетної системи зірки Сіріус на планету Сатурн

На одній з планет, що обертаються довкола зірки, званої Сіріус, 
жив вельми розумний юнак, з яким я мав честь познайомитися під час 
його останньої мандрівки на наш маленький мурашник; звали того юна
ка Мікромегас — ім’ям, яке дуже личить усім великим. На зріст він 
був вісім льє: під вісьмома льє я розумію двадцять чотири тисячі гео
метричних кроків по п’ять футів у кожному.

Котрі-небудь алгебраїсти, люди завжди корисні для суспільства, 
відразу ж візьмуться за перо та й вирахують, що оскільки добродій 
Мікромегас, житель зоряної системи Сіріус, має від голови до п’ят
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двадцять чотири тисячі кроків, тобто сто двадцять тисяч ступнів, а ми, 
земляни, маємо лише п’ять футів; і окружність нашої планети дорівнює 
дев’яти тисячам льє, отож вони, кажу, вирахують, що планета, яка по
родила Мікромегаса, в двадцять один мільйон шістсот тисяч разів 
більша по колу від нашої маленької Землі. Для природи — це звичай
нісіньке явище. Коли порівняти держави яких-небудь німецьких або 
італійських князьків, які можна об’їхати за півгодини, з імперіями Ту
реччини або Китаю, то це буде тільки слабким прообразом того диво
вижного різноманіття, що існує в природі.

Оскільки його ясновельможність був такого зросту, як я сказав, 
наші скульптори і художники, безперечно, погодяться на тому, що він 
міг мати талію в п’ятдесят тисяч футів — це якраз майже ідеальна 
пропорція.

Мікромегас — один з найосвіченіших умів сучасності; він багато 
чого знає і сам відкрив деякі істини. Ще навчаючись у єзуїтському ко
лежі своєї планети, як цього вимагав їхній звичай, він у віці лише 
двохсот п’ятдесяти років завдяки гостроті свого розуму довів понад 
п’ятдесят теорем Евкліда. Тобто на вісімнадцять більше, ніж Блез 
Паскаль, який, довівши, коли грався (так свідчить його сестра), трид
цять дві теореми, став опісля досить пересічним геометром і дуже пога
ним метафізиком. У віці чотириста п’ятдесят років, коли Мікромегас 
вступив у пору юнацтва, він дослідив анатомію безлічі комашок, які 
не мають і ста футів у діаметрі і яких не видно під звичайним мікро
скопом; написав про це дуже цікаву книгу, яка, проте, завдала йому 
чимало клопоту. Муфтій його країни, чоловік доскіпливий і тупий, по
дав на автора в суд, заявивши, що в книзі є підозрілі, неподобні, 
зухвалі, єретичні і заражені єрессю думки — йшлося про те, чи тотож
на субстанційна форма бліх та слимаків Сіріуса. Мікромегас захищав
ся дотепно і привернув на свій бік жіноцтво. Процес тривав двісті 
двадцять років і зрештою муфтій домігся, що законники книжку забо
ронили, хоча й не читали її, а авторові було на вісімсот років заборо
нено з ’являтися при дворі.

Те, що його прогнали з двору, який загруз у чварах та дріб’язко
вості, дуже мало засмутило Мікромегаса. Він склав кумедну пісеньку 
про муфтія, на яку той зовсім не звернув уваги, потім пустився в манд
ри з планети на планету, аби завершити, як то кажуть, виховання ро
зуму та почуттів. Ті, хто звик подорожувати в поштових диліжансах 
або каретах, навряд чи зможуть уявити собі екіпажі горішніх сфер; ту
лячись на своїй малесенькій грудці багна, ми не можемо зрозуміти чо
гось такого, що виходить за межі наших уявлень. Що ж до Мікромега
са, то він чудово знався на законах гравітації, на силах притягання й 
відштовхування. Він так уміло користувався ними, що з допомогою то 
сонячного променя, то якоїсь комети, перелітав із своїми слугами з пла
нети на планету, наче пташка з гілки на гілку. За короткий час він обле
тів весь Молочний Шлях, і тут я мушу сказати, що ніколи він не бачив 
поміж зорями, якими цей шлях усіяний, прегарного емпіричного неба, 
того, яке буцімто спостерігав славний вікарій Дерхем у свою підзорну 
трубу. Я аж ніяк не стверджую, що в шановного Дерхема поганий зір, 
крий боже! Але Мікромегас був на місці, він дуже спостережливий, і 
я не хочу суперечити нікому. Зробивши добрий гак, Мікромегас прибув 
на планету Сатурн. Хоч як він звик до всяких дивовиж, та, побачивши 
цю маленьку планету і її крихітних жителів, не зміг стриматися від 
зверхньої посмішки, яка інколи з ’являється навіть на устах найповаж
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ніших мудреців. Бо ж справді Сатурн більший від Землі лише в де
в’ятсот разів, і жителі його просто карлики, заввишки в тисячу туазів, 
чи щось біля цього. Спочатку Мікромегас трохи посміявся зі своїми 
слугами з цих людей, приблизно так, як сміється котрий-небудь італій
ський музикант з музики Люллі, коли приїздить до Франції. Але зав
дяки своєму гострому розумові, сіріусянин швидко зрозумів, що мисля
ча істота не обов’язково мусить видаватися смішною, якщо має тільки 
шість тисяч футів на зріст. Спершу здивувавши сатурнян, Мікромегас 
потім зблизився з ними. Він подружився із секретарем Сатурнянської 
Академії, чоловіком великого розуму, який, щоправда, нічого не ви
найшов, але дуже добре вмів переказувати чужі відкриття, складав не
погані віршики і робив складні обрахунки. Щоб потішити читачів, на
веду незвичайнусрозмову, яка відбулася між Мікромегасом та паном 
секретарем. ^

РОЗДІЛ ДРУГИЙ

Розмова сіріусянина з жителем Сатурна

Коли його ясновельможність улігся, а секретар підійшов до його 
обличчя, Мікромегас мовив: «Слід визнати, що природа дуже різнома
нітна», — «Атож, — відповів сатурнянин. — Природа — наче квітник, 
у якому квіти...» — «Ет, облиште цей ваш квітник», — урвав його 
Мікромегас. — «Природа, — знов почав секретар, — це збіговище біля
вих і чорнявих дівчат, чиї зачіски...» — «До чого тут чорняві?» — від
рубав Мікромегас. — «А ще вона — як галерея портретів, чиї облич
чя...» — «О, ні! — сказав мандрівник. — Повторюю: природа є приро
дою. Навіщо вишукувати якісь порівняння?» — «Щоб зробити вам 
приємність», — відповів секретар.— «Я не хочу, щоб мені робили при
ємність, — сказав мандрівник. — Я хочу, щоб мені розповіли про те, 
чого я не знаю. Почнімо з того, скільки органів чуття мають люди ва
шої планети». — «Сімдесят два, — відповів академік, — і ми постійно 
нарікаємо, що нам їх бракує. Наша уява випереджає наші потреби, 
і нам здається, що це дуже мало — усього сімдесят два чуття, одне 
планетне кільце і п’ять місяців. Отож, незважаючи на свою допитли
вість і на те, що сімдесят два чуття породжують чимало пристрастей, 
ми весь час нудьгуємо». — «Охоче вам вірю, — сказав Мікромегас, — 
на своїй планеті ми маємо близько тисячі різних чуттів, і, одначе, зав
жди нам чогось хочеться, і постійно тривожать відчуття, що ми істоти 
нікчемні і є створіння набагато досконаліші від нас. Я трохи бачив сві
ту, зустрічав смертних, які дуже поступаються нам: бачив і доверше- 
ніших, але ніколи не траплялося мені живої істоти, чиї бажання дорів
нювали б її справжнім потребам, а потреби — можливостям їх задово
лення. Може, коли-небудь я потраплю на планету, де всього вдосталь; 
та досі ще ніхто не сказав, де вона є». Тут сатурнянин і Мікромегас 
пустилися в здогади; одначе після цих дуже дотепних і дуже непевних 
розумувань треба було переходити до фактів. «Скільки ви живете?» — 
спитав мандрівник із Сіріуса.— «О, зовсім мало»,— відповів малень
кий сатурнянин.— «Те саме, що й у нас,— зауважив Мікромегас.—* 
Ми весь час на це нарікаємо. Мабуть, це загальний закон природи». — 
«На жаль, — зітхнув сатурнянин, — ми живемо тільки п’ятсот великих
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обертань сонця. На земний рахунок це становить приблизно п’ятнад
цять тисяч років. Як бачите, ми вмираємо, по суті, навіть не поживши; 
наше життя — це точка на лінії часу, наше існування — це мить, на
ша планета — атом. Тільки-но почав пізнавати істину, як настає 
смерть. Я» наприклад, не зважуюся складати ніяких планів; почуваю 
себе краплею води в безмежному океані. Мені соромно, а надто перед 
вами, що я така нікчемна істота».

Мікромегас на це йому відповів: «Якби ви не були філософом, я 
побоявся б завдати вам прикрості, сказавши, що наше життя в сімсот 
разів довше від вашого: та ви чудово знаєте, що коли треба віддати 
своє тіло стихіям і відродити природу в іншій формі, тобто померти, 
коли настає хвилина цього перетворення, то байдуже, чи жив ти віч
ність, чи один день. Я бував у світах, де живуть у тисячу разів довше, 
ніж ми, і бачив, що там теж невдоволені. Та всюди є розважливі люди, 
які вміють змирятися з долею і хвалити творця природи. Він розкидав 
у всесвіті безліч усякого різновиддя, що водночас поєднується з диво
вижною однорідністю. Скажімо, всі мислячі істоти неоднакові, але вони 
схожі між собою тим, що наділені розумом і бажанням. Матерія є всю
ди, вона безмежна, але має на кожній планеті інші властивості. Скіль
ки таких властивостей нараховуєте ви на Сатурні?» — «Якщо ви маєте 
на увазі ті властивості, без яких, на нашу думку, планета не могла б 
бути такою, як вона є, — відповів сатурнянин, — то ми нараховуємо 
їх триста — наприклад, протяжність, непроникність, рухомість, гравіта- 
ційність, подільність тощо». — «Очевидно, — зауважив мандрівник,— 
цього невеликого числа досить для тієї мети, яку поставив творець пе
ред вашою маленькою оселею. Я захоплююсь його мудрістю і в усьому 
бачу не тільки відмінності, але й подібність. Ваша планета маленька 
— маленькі і її мешканці. Ви маєте мало чуттів, а ваша матерія — 
мало властивостей. Усе це витвір провидіння. А якого кольору ваше 
сонце при ретельному обстеженні?» — «Біле з жовтим відтінком, — 
відповів сатурнянин. — А розклавши його промінь, ми знаходимо в 
ньому сім кольорів».— «Наше сонце майже червоне,— сказав сіріуся- 
нин, — а його світло розкладається на тридцять дев’ять простих кольо
рів. Інші сонця, поблизу яких я бував, так само різняться між собою, 
як обличчя жителів вашої планети».

Після кількох таких запитань він поцікавився, скільки на Сатурні 
істотно відмінних субстанцій, і дізнався, що їх нараховують лише 
близько тридцяти, як-от: бог; простір; матерія; об’ємні істоти, наділені 
чуттями; об’ємні істоти, наділені чуттями і розумом; істоти, наділені 
розумом, але позбавлені об’єму; істоти, що взаємно проникають, і такі, 
що не проникають, та інші. Сіріусянин, який у себе на планеті знав аж 
триста різних субстанцій, а під час мандрів відкрив ще три тисячі, дуже 
здивував філософа-сатурнянина. Поговоривши отак протягом одного 
сонячного обертання і повідомивши один одному трохи з того, що зна
ли, і багато з того, чого не знали, вони вирішили податися разом у 
невеличку філософську мандрівку.

РОЗДІЛ ТРЕТІЙ
Спільна мандрівка сіріусянина та сатурнянина

Наші два філософи вже наготувалися пірнути в атмосферу Сатур
на, прихопивши чимало всяких математичних інструментів, коли перед
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ними з ’явилася вся в сльозах коханка сатурнянина і стала благати 
його зректися свого наміру. Це була вродлива маленька чорнявка, 
всього шестисот шістдесяти туазів на зріст, але вона дуже вміло на
долужувала свою крихітність іншими чарами. «О, жорстокий! — вигук
нула вона. — Півтори тисячі літ я опиралась тобі, а тепер, коли я вже 
почала здаватись і провела тільки сто років у твоїх обіймах, ти поки
даєш мене задля подорожі з якимось велетнем із чужої планети; мо
жеш забиратися геть, ти завжди відчував до мене тільки цікавість, а 
не любов; якби ти був справжнім сатурнянином, ти лишався б вірним 
мені. Куди ти втікаєш від мене? Чого хочеш? Наші п’ять місяців блу
кають менше, ніж ти; наше планетне кільце не таке мінливе, як ти. А 
я ж уже нікого більше не покохаю». Філософ обняв дівчину і заплакав 
разом із нею, хоча й був філософом; а вона, на мить знепритомнівши, 
невдовзі втішилася з якимось сатурнянським дженджиком.

Тим часом двоє допитливих друзів вирушили в дорогу; спочатку 
побували на кільці Сатурна, що виявилось майже пласким, як пра
вильно визначив один славетний житель нашої маленької планети. По
тім походили з місяця на місяць; коли перейшли на останній, поблизу 
пролітала комета, і вони стрибнули на неї зі своїми слугами та інстру
ментами. Пролетівши близько ста п’ятдесяти мільйонів льє, вони діста
лися супутників Юпітера. Потім перейшли на сам Юпітер, прожили 
там цілий рік і розкрили чимало цікавих таємниць, які нині вже бу
ло б надруковано, якби пани інквізитори не знайшли в цьому трактаті 
недозволені вислови. Та я прочитав рукопис у бібліотеці славного архі
єпископа де..., який поставився до мене напрочуд приязно і ласкаво 
дозволив переглянути свої книжки, за що я йому вельми вдячний.

Та вернімося до наших мандрівників. Покинувши Юпітер, вони 
перетнули близько ста мільйонів льє космічного простору і наблизили
ся до планети Марс, що, як відомо, в п’ять разів менша за нашу ма
леньку Землю; там вони побачили два місяці, які прислужують цій 
планеті і яких не змогли помітити наші астрономи. Я добре знаю, що 
отець Кастель із властивою йому дотепністю висловиться проти існу
вання цих двох місяців; але я покладаюся на тих, хто міркує за ана
логією. Ці славні філософи знають, як важко було б Марсу, так відда
леному від Сонця, обійтися без цих двох місяців. Та хай там як, а на
шим мандрівникам усе це здалося надто маленьким, і, засумнівавшися, 
чи можна там лягти й поспати, вони рушили далі, як ті подорожні, що 
не бажають ночувати в брудному сільському заїзді, а йдуть до най
ближчого міста. Однак сіріусянин та його супутник незабаром пожал
кували. Подолали чималий шмат дороги, проте нічого не знайшли. На
решті запримітили слабеньке світло: то була Земля; її розміри викли
кали жаль у гостей, які прибули з Юпітера. Та щоб не каятися вдруге* 
вони вирішили тут зупинитися. Перебралися на хвіст комети, а потім* 
побачивши полярне сяйво, переступили на нього і спустилися на Зем
лю на північному березі Балтійського моря. Це сталося, за новим 
стилем, п’ятого липня тисяча сімсот тридцять сьомого року.

РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ 

Що з ними сталося на земній кулі

Трохи відпочивши, вони поснідали двома горами, які досить смач
но приготували їм слуги. Потім вирішили оглянути маленьку планету*
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на яку спустилися. Спершу попрямували з півночі на південь. Звичай
ний крок сіріусянина та його слуг дорівнював приблизно тридцяти ти
сячам футів; карлик-сатурнянин захекавшись біг за ними; щоб не від
стати, йому доводилося робити близько дванадцяти кроків, у той час 
як його товариш ступав один раз; уявіть собі (якщо можна робити та
ке порівняння) маленького песика, який біжить за капітаном гвардії 
прусського короля.

Оскільки ці чужоземці ішли досить швидко, вони обігнули Землю 
за тридцять шість годин; Сонце, чи вірніше Земля, роблять таку подо
рож за добу; але не слід забувати, що куди легше крутитися довкола 
своєї осі, аніж переставляти ноги. Отож незабаром вони повернулися 
на те місце, звідки вирушили, перебрівши по дорозі маленьку калюжу, 
майже невидиму для їхнього ока, що зветься Середземним морем, і по
бачивши ставок, який під назвою Великого Океану омиває нашу кротя
чу купину. Карликові цей океан сягав тільки до колін, а Мікромегас 
лише вмочив у нього стопи. Дорогою вони робили все можливе, щоб 
дізнатися, чи ця планета населена; низько нахилялися, лягали на зем
лю, мацали все руками; та очі. їхні не могли розгледіти, а руки нама
цати тих маленьких істот, що ними кишить Земля, у них не виникало 
найменшого відчуття, яке підтвердило б, що ми та наші брати, жителі 
цієї планети, маємо честь на ній існувати.

Карлик, який іноді робив надто поквапні висновки, зразу вирішив, 
що на Землі ніхто не живе. Його основним аргументом було те, що він 
нікого не бачив. Мікромегас делікатно дав йому на здогад, що це мір
кування хибне; «Своїми малими очима ви не бачите деяких зірок п’ят
десятої величини, які я бачу дуже добре, — мовив він, — То ж чи зро
бите ви з цього висновок, що ті зірки не існують?» — «Але ж я добре 
мацав руками», — відповів карлик. — «Ви могли їх і не відчути», — за
перечив Мікромегас. — «Ця планета дуже погано збудована, — ска
зав карлик. — Усе тут таке нерівне, таке хаотичне. Погляньте на ці 
струмочки — жоден із них не тече прямо; або на ці ставки — вони ні 
круглі, ні квадратні, ні овальні, а якісь безформні; а оці гострі каме
нюки, якими наїжачилася планета і об які я пооббивав собі ноги. (Це 
він мав на думці наші гори). А зверніть увагу на форму всієї кулі — 
вона сплющена й обертається довкола Сонця так криво, що клімат у 
полярних районах, мабуть, зовсім непридатний для життя. Та головна 
причина, чому я вважаю цю планету незаселеною,— це те, що жодна 
розважлива істота не погодиться на ній жити». — «Цілком можливо, 
— відповів Мікромегас, — що на цій планеті живуть істоти нерозваж
ливі. До того ж я гадаю, що в усьому цьому є якийсь сенс. Вам зда
ється тут усе нерівним, бо на Сатурні та Юпітері поверхня вирівняна 
під шворочку. Але, може, якраз тому на цій планеті такий непорядок. 
Я ж вам казав, що під час своїх мандрів бачив багато всякого різно- 
виддя». На всі доводи супутника сатурнянин знаходив свої аргументи. 
Суперечці ніколи не настав би кінець, якби, на щастя, Мікромегас, за
хопившись розмовою, не порвав нитку свого діамантового намиста. Ка
мінці розсипались по землі; то були гарні намистини, одні — більші, 
другі — менші, вагою від п’ятдесяти до чотирьохсот фунтів. Карлик 
підібрав кілька камінців і, наблизивши їх до ока, уважно оглянув. Ці 
діаманти обточені так, зауважив він, що можуть бути чудовими мікро
скопами. Тоді взяв один такий маленький мікроскоп діаметром сто футів 
і подивився в нього. Мікромегас вибрав собі діамант у дві тисячі п’ят
сот футів. Камінці були дуже гарні; але спочатку мандрівники нічого
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крізь них не побачили: око мусило звикнути. Нарешті сатурнянин помГ 
тив якусь цяточку, що мелькала у водах Балтійського моря: то був 
кит. Спритно підхопивши його мізинцем і переклавши на ніготь велико
го пальця, карлик показав кита Мікромегасові, який уже вдруге засмі
явся, дивом дивуючись, що живі створіння можуть бути такими кри
хітними. Переконавшися, що наша Земля заселена, сатурнянин одразу ж 
подумав, що на ній живуть лише кити, й, оскільки був ученим, захотів 
дізнатися, яким чином цей атом рухається, чи він наділений розу
мом, волею та відчуттям свободи. Мікромегас терпляче обстежив тва
рину і дійшов висновку, що нема ніяких підстав вважати, що там усере
дині є душа. Мандрівники схильні були вже думати, що на нашій 
планеті немає жодної розумної істоти, коли раптом побачили в мікро
скоп щось навіть більше, ніж кит; воно плавало на водах Балтійського 
моря. Як відомо, саме в той час вертався від Північного кола цілий ви
водок філософів, що провадили там дослідження, про які доти ніхто й 
подумати не міг. Газети п о в і д о м л я л и , щ о  їхній корабель зазнав аварії 
біля берегів Ботнічної затоки і що їм насилу пощастило врятуватись. 
Але на цьому світі ніколи не знаєш підгрунтя справи. Зараз я розповім 
вам, як це справді було; від себе нічого не додаватиму, хоча для істо
рика це не так легко.

РОЗДІЛ П’ЯТИЙ

Відкриття та роздуми обох мандрівників

Мікромегас обережно простяг руку в тому напрямку, де з ’явився 
предмет, виставив два пальці, потім відсмикнув їх, боячись схибити, 
але зрештою таки схопив корабель із тими добродіями на борту і поста
вив собі на ніготь, остерігаючись, щоб не розчавити його. «Ось тварина, 
яка дуже різниться від першої!» — вигукнув карлик із Сатурна. А веле
тень із Сіріуса переклав уявну тварину собі на долоню. Пасажири та 
екіпаж судна, вирішивши, що їх підняв ураган і викинув на якусь ске
лю, сполохано заметушились; матроси викинули Мікромегасові на до
лоню барила з вином, а потім пострибали туди й самі. Геометри схопи
ли свої секстанти, квадранти та лапландських дівок і спустилися на 
пальці велета. Зчинили таку метушню, що Мікромегас почув нарешті, як 
щось ворушиться й лоскоче його: то був залізний лом, який встромили 
йому на цілий фут у вказівний палець. Відчувши цей укол, Мікромегас 
вирішив, що з крихітної істоти, яку він тримав на долоні, щось виско
чило. Однак далі цього здогаду він не пішов. Мікроскоп, у якому лед
ве розрізнялися кит і корабель, не міг* уловити таких істот, як люди. Я 
не хотів би образити чийогось самолюбства, але просив би з усією сер
йозністю зробити зі мною маленький підрахунок: якщо вважати, що 
зріст людини дорівнює приблизно п’яти футам, то на Землі вона не 
більший предмет, ніж створіння заввишки в одну шестисоттисячну п’я
ді на кулі окружністю в десять футів. Тепер уявіть собі істоту, яка 
могла б помістити на своїй долоні Землю і мала б схожу з нами будову 
тіла. Цілком можливо, що таких істот у всесвіті дуже багато; ось те
пер і зважте, прошу вас, що вона подумала б про ті битви, які ми про
вадимо, щоб захопити у ворога якісь два села.

174 ВОЛЬТЕР. Мікромегас



Я не сумніваюся, що коли цей твір потрапить у руки якомусь капі
танові, він одразу ж накаже збільшити на два вершки висоту ківерів 
своїх гренадерів. Але я змушений його попередити, що він даремно ста
рається; і він, і його солдати однаково залишаться нескінченно малими 
величинами.

Яку надзвичайну спостережливість повинен був виявити наш сірі- 
усянський філософ, щоб таки помітити атоми, про які я тільки-но гово
рив! Коли Левенгук і Гартсекер уперше побачили, чи вважали, що ба
чать, ті клітинки, з яких ми складаємось, вони зробили не таке приго
ломшливе відкриття. Яку втіху відчув Мікромегас, спостерігаючи, як 
ворушаться ці крихітні механізми, і стежачи за всіма їхніми рухами! 
Як радісно він скрикнув, подавши своєму супутникові один з мікро
скопів! «Я бачу їх! — в один голос повторювали філософи.— Он вони 
щось переносять, нахиляються, знов випростовуються». У них аж руки 
тремтіли від радості, що вони бачать такі незвичайні істоти, та від 
страху, що можуть згубити їх з очей. Сатурнянин, перейшовши від пов
ного недовір’я до надмірного легковір’я, вирішив, що ті істоти саме 
трудяться над продовженням свого роду. «Ага! — вигукнув він. — Я 
застав природу зненацька!» Та філософ помилився, як це часто трапля
ється, незалежно від того, чи користуєшся ти мікроскопом чи ні.

РОЗДІЛ ШОСТИЙ

Як вони зав'язали стосунки з людьми

Мікромегас, набагато спостережливіший, ніж карлик, ясно побачив, 
що атоми розмовляють між собою; він звернув на це увагу супутника, 
який, хоч і зрозумів свою помилку щодо розмноження, не хотів 
повірити, що подібні істоти можуть обмінюватися думками. Як і сіріу- 
сянин, він мав хист до мов; але не чуючи, щоб атоми розмовляли, він 
зробив із цього висновок, що вони не наділені даром мови. Та й справ
ді, чи ж можуть такі мікроскопічні створіння мати голосові зв’язки і 
про що, зреінтою, їм говорити? Для цього треба думати; а якщо вони 
думають, то повинні мати щось схоже на душу. Припустити ж існуван
ня в цих істот душі видавалось йому безглуздим. «Але ж,— мовив сіріу- 
сянин, — ви тільки-но вважали, що вони кохаються; а чи ж можна ко
хатися, ні про що не думаючи, нічого не говорячи або хоча б не бажа
ючи порозумітися одне з одним? Чи ви гадаєте, що легше зробити ди
тину, ніж висловити думку?» — «Для мене і перше й друге видається 
великою таємницею. Я не смію тепер ані стверджувати чогось, ані за
перечувати, — відповів карлик. — Не маю більше власної думки. Тре
ба спершу дослідити цих комах, а вже потім поговоримо про них». — 
«Слушно сказано», — підтримав його Мікромегас. Він дістав ножиці, 
обстриг собі нігті і, склавши кусок нігтя, зрізаного з великого пальця 
у формі широкої лійки, зробив щось подібне до великого гучномовця; 
вузький кінець він приклав до вуха, а широким накрив корабель та його 
екіпаж. Коловидні волокна нігтя вловлювали найтихіші шерехи, і, та
ким чином, філософ з іншої планети почув дзижчання земляних комах.

Через кілька годин йому пощастило розчути окремі слова, а потім і 
зрозуміти французьку мову. Карлик зробив те саме, хоча це коштувало

ВОЛЬТЕР. Мікромегас 175



йому більших зусиль. Здивування мандрівників зростало з кожною хви
линою. Вони чули, що мікроскопічні комахи обмінюються думками, і це 
диво природи здавалось їм нез’ясовним. Ви, певно, здогадуєтесь, що 
сіріусянин та карлик горіли бажанням зав’язати з атомами знайомство; 
карлик, однак, боявся, що його громоподібний голос, а надто голос Мік- 
ромегаса може оглушити комах, і вони нічого не розчують. Треба було 
послабити його силу. Обидва вклали собі в рот щось подібне до малень
ких зубочисток, які торкалися гострим кінцем корабля. Сіріусянин поса
див карлика собі на коліна, а корабель із екіпажем поклав на ніготь. 
Уживши ці заходи остороги та ще багато інших, Мікромегас нахилив 
голову і, намагаючись говорити якомога тихше, почав:

«Невидимі комахи, народжені у глибинах нескінченно малого! Я 
славлю творця за те, що він ласкаво відкрив мені ці, здавалося б, не
проникні таємниці. Можливо, при моєму дворі на вас не звернули б най
меншої уваги; але я не зневажаю нікого і пропоную вам свою опіку».

Мабуть, ніхто ніколи не був так приголомшений, як люди, що почули 
слова Мікромегаса. Вони не могли збагнути, звідкіля лунають ці звуки. 
Корабельний священик став говорити молитви, проганяючи нечистого; 
матроси почали лаятись, а філософи — розробляти систему; однак жод
на система не допомагала їм зрозуміти, хто до них промовляє. Тоді кар
лик із Сатурна, чий голос був тихший, пояснив людям у кількох словах, 
з якими істотами вони мають справу. Сказав, що вони прибули з плане
ти Сатурн, пояснив, хто такий пан Мікромегас; а далі висловив їм своє 
співчуття, що вони такі маленькі, спитав, чи завжди були вони в тако
му жалюгідному стані, близькому до справжнього небуття, поцікавився, 
що вони роблять на цій планеті, яка, певно, належить китам, чи щасли
ві вони, чи розмножуються, чи мають душу, і поставив ще із сотню по
дібних запитань.

Найсміливіший із учених, ображений тим, що хтось засумнівався, чи 
є в нього душа, наставив на співрозмовника діоптри свого квадранта, 
провів два виміри, а при третьому мовив так: «Ви гадаєте, пане, що 
оскільки маєте тисячу туазів від голови до п’ят, то ви є...» — «Тисячу 
туазів! — вигукнув карлик. — Боже праведний! Звідки він може знати 
мій зріст? Тисячу туазів! Він не помилився ані на п’ядь! Цей атом мене 
виміряв, він — геометр і знає мої розміри, а я дивлюся на нього крізь 
мікроскоп і навіть не уявляю, який він заввишки!» — «Так, я виміряв 
вас, — відповів фізик, — а зараз виміряю і вашого супутника-велетня». 
Пропозицію було прийнято; його ясновельможність витягся долі на весь 
зріст, бо якби він стояв, голова його була б високо над хмарами. Наші 
філософи встромили йому високу щоглу в те місце, яке доктор Свіфт 
неодмінно назвав би повним ім’ям, але я втримаюся від цього, бо надто 
шаную дам. А потім за допомогою системи пов’язаних між собою три
кутників обчислили, що предмет, який лежить перед ними, є юнаком 
заввишки у сто двадцять тисяч футів.

Тоді Мікромегас виголосив такі слова: «Тепер я бачу, як ніколи, що 
не можна судити про речі за їхньою видимою величиною. О боже, який 
наділив розумом істоти, що видаються такими мізерними! Створити без
межно мале і безмежно велике не коштує тобі ніяких зусиль. І якщо 
тільки існують істоти, менші від оцих, то, мабуть, вони можуть перева
жати розумом тих велетів, що їх я бачив у космосі; одна їхня ступня 
накрила б усю планету, на яку я спустився».

Один із філософів відповів йому, що він може не сумніватися — ро
зумні істоти, менші за людину, справді існують. Він розповів про бджіл,
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не Вергілієві казки, а те, що наукою відкрив Сваммердам, і анатомічно 
дослідив Реомюр. Потім сказав, що існують тварини, які для бджіл є 
тим самим, чим бджоли е для людини, або ж сам сіріусянин для тих ве
личезних істот, про яких він щойно казав, або ті велетенські істоти для 
інших істот, яким вони видаються мізерними атомами. Помалу зав’яза
лася цікава розмова, і Мікромегас мовив такі слова:

РОЗДІЛ СЬОМИЙ 

Розмова з людьми

«О розумні атоми, в яких одвічна Істота захотіла втілитися в усій 
своїй могутності та мудрості! Ви, звичайно, втішаєтеся на своїй планеті 
найчистішою радістю, бо, маючи так мало матерії й так багато духу, ви, 
напевне, живете тільки любов’ю та роздумами, тобто справжнім життям 
розумних істот. Досі я ніде не бачив справжнього щастя, але воно, без
перечно, тут!» На ці слова філософи скрушно похитали головами; £ 
один із них, найвідвертіший, щиро зізнався, що, окрім невеликої кіль
кості мало шанованих на Землі людей, усі інші — то зграя божевільних, 
лютих і безталанних. «У нас більше матерії, ніж потрібно для того, щоб 
чинити зло, — сказав він, — якщо тільки зло спричиняється матерією; і 
забагато духу, якщо зло спричиняється духом. Чи знаєте ви, що в цю 
саму хвилину, коли я розмовляю з вами, сто тисяч божевільних нашої 
породи в капелюхах ріжуться із сотнею тисяч таких самих істот у чал
мах; і так ведеться на всій Землі з давніх-давен?» Сіріусянин здригнув
ся і спитав, яка причина цих жахливих чвар між такими кволими тва
ринами. «Ідеться про клапоть землі, не більший за вашу п’яту,— відпо
вів філософ.— Та це зовсім не означає, що хтось із тих мільйонів, які 
ріжуть один одного, хоче скористатися з цього клаптя землі. Одні б’ю
ться за те, щоб він дістався людині, яку звуть султаном, а інші — 
людині, яку бозна-чому називають кесарем. Обидва вони ніколи не 
бачили й не побачать цього спірного клаптя землі; і майже жодна з 
істот, які ріжуться між собою, ніколи не бачили істоти, заради якої 
б’ється».

«О, нещасні! — обурено вигукнув сіріусянин. — Звідки в них така 
жорстокість! Мене пориває ступити три кроки й розчавити ногами весь 
цей мурашник нікчемних убивць».

«Не завдавайте собі клопоту, — відповіли йому. — Вони знищать се
бе й самі. Знайте, що за десять років не лишиться й сотої частини цих 
бідолах; та навіть, якби вони не взялися за мечі, їх усіх повалив би 
з ніг голод, виснажлива праця та нестриманість. Проте карати слід би 
не їх, а тих варварів, які, сидячи в своїх кабінетах і перетравлюючи 
ситу їжу, наказують нищити мільйони людей, а потім урочисто слав
лять за це бога в своїх молитвах». Мандрівник відчув жаль до нікчем
ного людського племені, в якому відкрив такі разючі контрасти. 
«Оскільки ви представляєте розумну меншість,— звернувся він до своїх 
співрозмовників,— і, очевидно, нікого не вбиваєте задля грошей, скажіть 
мені, будь ласка, що ви робите?» — «Ми анатомуємо мух,— відповів 
філософ,— вимірюємо лінії, вираховуємо числа; ми доходимо згоди 
в двох-трьох зрозумілих для нас проблемах і провадимо нескінченні
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суперечки щодо двох-трьох тисяч незрозумілих». Сіріусянину та сатура 
нянину одразу ж спало на думку поставити цим мислячим атомам 
кілька запитань, щоб вияснити, в чому вони сходяться. «Яка, на вашу 
думку, кутова відстань від сузір’я Пса до великої зірки Близнят?» — 
спитав Мікромегас. Вони відповіли в один голос: «Тридцять два з по
ловиною градуси». — «А скільки від вас до Місяця?» — «Заокруглено 
шістдесят земних радіусів».— «Скільки важить ваше повітря?» Мікро
мегас сподівався заскочити їх зненацька цим запитанням, але вони 
відповіли, що повітря важить приблизно в дев’ятсот разів менше, ніж 
дистильована вода такого ж об’єму, і з дев’ятнадцять тисяч разів мен
ше, ніж дукатне золото. Карлик із Сатурна, вражений їхніми відповідя
ми, ладен був прийняти за чаклунів цих істот, у яких чверть години 
тому не хотів визнавати існування душі.

Зрештою Мікромегас сказав: «Коли ви так добре знаєте те, що поза 
вами, то, певно, знаєте ще краще те, що всередині вас. Скажіть мені, що 
являє собою ваша душа і як ви мислите?» Філософи знову заговорили 
всі разом — але кожен своє. Найстарший цитував Арістотеля, другий 
посилався на Декарта, третій — на Мальбранша, цей — на Лейбніца, 
той — на Локка. Старий перипатетик заявив з глибокою переконаністю: 
«Душа — це ентелехія і та причина, завдяки якій вона має можливість 
бути такою, як є. Саме це проголошує Арістотель, сторінка 633 луврсь- 
кого видання».

«Я не досить добре розумію грецьку мову», — сказав велетень. «Я 
теж», — відповіла філософська міль. «Чого ж ви цитуєте того Арісто
теля по-грецькому?» — здивувався сіріусянин. «Бо те, чого ти не розу
мієш, слід цитувати мовою, якої не знаєш»,— відповів учений.

Слово взяв картезіанець і мовив так: «Душа — це чистий дух, який 
дістає усі метафізичні поняття ще в утробі матері, а, вийшовши з неї, 
мусить іти до школи і знову вчити те, що він уже добре знав і чого біль
ше не знатиме». — «Який же сенс, — заперечила восьмимильна істота, 
— бути таким ученим в утробі матері і стати невігласом, коли на облич
чі виросте борода? І що ти розумієш під словом «дух»?» — «Що за див
не запитання? — відповів філософ. — Не маю про це найменшої уяви: 
кажуть, він пов’язаний із Матерією». — «А чи знаєш ти принаймні, 
що таке матерія?» — «Аякже, — відповів той. — Ось, наприклад, цей 
камінь. Він сірого кольору, має форму, має три виміри, має вагу і може 
бути поділений на менші частки». — «Гаразд, — відповів сіріусянин. — 
Але що ж усе-таки являє собою ця річ, яка видається тобі подільною, 
важкою, сірою? Ти бачиш кілька її ознак: але чи знаєш ти її суть?» т— 
«Ні» — відповів філософ.— «Отже, ти не знаєш, що таке матерія».

Тоді добродій Мікромегас звернувся до іншого філософа, якого три
мав на великому пальці, і спитав у нього, що таке душа і що вона ро
бить. «Нічого, — мовив філософ, послідовник Мальбранша. — Усе за 
мене робить бог; я все бачу і здійснюю через нього, він вершить усі ді
ла, а я ні в що не втручаюся». — «Це ге саме, що не існувати взагалі, — 
заперечив мудрий сіріусянин. — А ти, мій друже, — звернувся він до 
послідовника Лейбніца,— як визначаєш душу?» — «Це,— відповів фі
лософ, — стрілка, яка показує години, тим часом як моє тіло їх відби
ває; або ж, якщо хочете, вона відбиває години, тим часом як тіло пока
зує їх; іншими словами, моя душа — дзеркало всесвіту, а тіло — опра
ва дзеркала: це ж цілком очевидно».

Мікроскопічний прихильник Локка був теж поруч і, коли Мікроме
гас звернувся до нього, сказав: «Я не знаю, як думаю, але знаю, що
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завжди думаю у зв’язку зі своїми відчуттями. Не сумніваюся в тому, 
що є субстанції нематеріальні й наділені розумом; але дуже сумні
ваюся, чи бог може наділити розумом матерію. Я шаную одвічну могут
ність — не мені обмежувати її; я нічого не стверджую; я задовольняюся 
тим, що вірю: на світі куди більше можливих речей, ніж нам здається».

Створіння з Сіріуса всміхнулося: цей філософ здався йому не менш 
мудрим, ніж інші; а карлик-сатурнянин хотів навіть обняти послідовни
ка вчення Локка, та не дозволила невідповідність у зрості. Однак, на 
лихо, озвалася ще одна комашка в чотирикутному капелюсі, перебивши 
всіх інших комах-філософів, вона сказала, що знає таємницю буття, що 
цю таємницю розкрито в «Сумі» святого Фоми Аквінського. Це створін
ня зверхньо подивилося на двох небесних прибульців і заявило, що во
ни самі, їхній світ, їхні сонця, їхні зірки — усе створене лише для лю
дини. На ці слова наші два мандрівники впали один на одного, задиха
ючись від того невтримного сміху, який, за словами Гомера, властивий 
богам; їхні плечі та животи так трусилися, що корабель, який сіріуся- 
нин тримав на нігті, впав у кишеню штанів сатурнянина. Обидва добро
дії довго шукали його, поки врешті знайшли і навіть зібрали весь екі
паж. Тоді сіріусянин знову звернувся до маленьких комашок; він гово
рив з ними доброзичливо, хоча в глибині душі був роздратований, що ці 
незмірно малі істоти наділені такою незмірно великою пихою. Він пообі
цяв написати для них гарний філософський трактат, спеціально для 
їхнього вжитку, з якого вони дізнаються про суть усіх речей. І справді, 
перед тим як повернутися на свою планету, він вручив їм цю книгу, і її 
приставили в Париж, у Академію Наук. Та коли секретар розгорнув цей 
том, він побачив лише чисті сторінки. «Еге! — вигукнув він. — Так я і 
думав».

З  французької переклав 
Ярема КРАВЕЦЬ

•ФФ4— - »♦♦-----444-----4 » »  4ФФ» 4Ф4-----44*-----4Ф» 4Ф4-  «ФФ4- 4 « > -  '44 4-  -4'

Е П І Г Р А М И
*  *

*
Дебос і я, завзяті критикани,
Горлали, піднімаючи чарчину, 
Вишукували гарне і погане 
На сторінках Корнеля та Расіна.
Мабуть, і досі б крик стояв шалений, 
Якби нам не відкрилась верховина,
Що є підніжжям і Корнеля, і Расіна,
Які сміялися з Дебоса й з мене.

НА АБАТА ДЕ СЕН-П'ЄРА
Недавно довелось побачити мені 
Абата бюст прекрасний, мармуровий.
Я вигукнув: «Не камінь це, о ні!
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Це сам абат у власній плоті й крові». 
І все стою, і віри я не йму,
І, дивлячись на постать білолицю, 
Кажу: «Це бюст абата, цур йому! 
Оригінал уже б змолов дурницю».

НА ЖАНА-БАТІСТА РУССО
Руссо, улюбленець ганьби,
Не розпаковує валізки.
З театру йде під свист юрби,
З Парижа — під свистіння різки. 
І кожен відає про те,
Як марно гнався він за віком. 
Він став святенником, проте 
Не став він чесним чоловіком.

НА ФРЕРОНА 1
Вкусила в лісі вранці-рано 
Якась змія Фрерона Жана.
Що ж далі? Читачам — наука: 
У муках здохла та гадюка.

н а  нього ж
Аліборон, коли подагра прикрутила,
Пішов на сповідь. Сатани боявся він.
Тому гріхами — їх була силенна сила! — 
Списав докладно аркуш не один. 
По-християнськи прокоментувавши 
Брехню, пияцтво і дурну пиху,
І чорну зраду, зрікся їх назавше 
І думав долю одурить лиху.
Але сказав сповідник невблаганний:
«Ви ще забули гріх один, мій пане».
«Іще один? Тут повний список всіх!»
«Е, друже! Неуцтво, по-вашому, не гріх?!»

З французької переклав 
Віктор КОПТ І ЛОВ

1 Шарль Ірене Кастель (абат де Сен-П’єр), 
Жан-Батіст Руссо, Жан Фрерон — французькі 
літератори XVIII сторіччя, літературні противники 
Вольтера.
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АНГЛОМОВНИЙ
КАНАДСЬКИЙ РОМАН 

70-х РОКІВ
Хоча канадський роман 70-х років за

лишається соціальним по своїй суті, со
ціальні проблеми виступають у ньому 
не завжди прямо, а опосередковано. Ан
гломовний роман країни в останнє де
сятиліття позначений не стільки новиз
ною тем (екологічні проблеми, доля або
ригенів, духовна безвихідь особистості 
в умовах буржуазного світу), скільки 
специфікою їх  висвітлення. Письменник 
підходить до обраного ним матеріалу, як 
дослідник, що, проводячи моральний екс
перимент, показує, як у тій чи іншій кон
кретній життєвій ситуації виникають но
ві риси моралі. Звісно, канадським пись
менникам багато що важко осягнути й 
осмислити. Даються взнаки й світоглядні 
бар’єри. Але, вивчаючи внутрішній світ 
людини, що живе у ворожому оточенні, 
кожен з них шукає виходу зі станови
ща, яке склалося. В цьому й полягає 
позитивне значення канадського соціаль
ного роману. Проте реалістичний ка
надський роман явно відстає від бурхли
вого потоку подій сімдесятих років. І в 
економічному, і в соціально-політичному 
житті країни відбуваються події, які ще 
не знайшли свого висвітлення у великій 
прозі.

Багато уваги приділяють канадські 
письменники темі науково-технічної ре
волюції. Ця тема знайшла відображен
ня в цілому ряді творів, зокрема в так 
званому екологічному романі. Показовим 
у цьому плані є роман Ф. Моуета «Кит 
на забій» (1972), що синтезує в собі ав
тобіографічний твір (про це свідчить 
оповідь від першої особи, що знайо

мить нас з життям автора на острові 
Ньюфаундленд), традиції анімалістської 
літератури (захоплює читача опис зви
чок і поведінки китів), художню доку- 
менталістику (за приклад можуть прави
ти професійно обгрунтовані факти зі 
спостережень над живою природою, циф
ри, якими автор підкріплює ті чи інші 
міркування). Цементується все це голов
ною думкою твору: від взаємовідносин 
людини з природою залежить майбутнє 
землі. Порушення екологічної рівноваги 
може перетворити землю на пустелю. 
Дбайливе ставлення до природи збага
тить людину не тільки матеріально, а 
й духовно.

Пов’язуючи питання захисту довко
лишнього середовища з благородними 
ідеями гуманізму, Моует у своєму ро
мані «Кит на забій» виступає проти ко
рисливості можновладців, підносить го
лос на «захист тваринного світу, з яким 
ми поділяємо нашу планету». В основу 
книжки Моует поклав історію взаємо
відносин людини з океанськими велетня- 
ми-китами. Подія, що відбулася в Ол- 
дрідській бухті острова Ньюфаундленд 
у 50-ті роки нашого століття, коли 
під час припливу до неї потрапила 
гігантська самиця фінвала Мобі Джо, 
стала для Моуета приводом порушити 
великі етичні й філософські проблеми 
про шляхи розвитку цивілізації та її  
вплив на довколишнє середовище. Зро
бивши основним конфліктом твору кон
флікт між первісною природою й капіта
лістичною «цивілізацією», що наступає 
на неї, автор розкриває його на прикла
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ді Ньюфаундленду. Письменник зна
йомить нас з посланцями цього ос
трова. «Народ суворий і незалежний», 
але дивовижно доброзичливий і щедрий 
населяв рибальські селища, розкидані 
по всьому узбережжю. Хоча рибалки, 
як і триста років тому, ловили тріску, що 
залишалась тут єдиним продуктом хар
чування, «цивілізація» повільно, але 
вперто наступала на цю місцевість, спо
творюючи первісну красу суворого краю.
І якщо старий Бюржо являв собою ряд 
«міцних, надійних будинків, що прави
ли за житло багатьом рибальським по
колінням», то Новий Бюржо став зов
сім іншим. «Головним елементом тутеш
нього пейзажу був рибзавод. Над гаван
ню лунав оглушливий рев дизельних 
двигунів, і повітря було насичене брид
ким запахом гнилої риби». Цікавий не 
лише прийом контрасту, що його вико
ристовує автор, показуючи, як індустрі
алізація змінює ландшафт місцевості, а 
й уміння Моуета довести через еволю
цію реалістичного пейзажу, як «цивілі
зація» нівелює місцевість і людей, сти
раючи те індивідуальне, що було влас
тиве рибальським селищам і людям, які 
їх  населяють. У міру того, як письмен
ник розповідає, якої шкоди завдала 
острову індустріалізація, реалістичний 
пейзаж стає дедалі більш соціальним. 
Ми дізнаємося, що на березі виріс «ком
бінат по виробництву рибного борошна, 
і над містом повисла масляниста хмара 
смердючого диму», що з ’явилися ваго
вози, аеросани, пиво й легкі напої в 
пляшках, які назад не приймали, а тому 
їх  просто трощили, « і в літні дні скелі, 
ідо складали основу приміського краєви
ду, виблискували всіма барвами веселки: 
товстий шар битого скла покривав 
граніт».

Змінювався не тільки ландшафт, змі
нювалися і люди, їх  психологія, спосіб 
життя, побут. Нівечення природи, оче
видцем якого стає письменник, приму
шує його повернутися до тих часів, ко
ли в морі, яке омиває береги острова, 
жили численні стада тюленів, китів, ко
сяки найрізноманітнішої риби.

Болем пройнята розповідь автора про 
те, як китів використовували в ролі мі

шені для глибинних бомб, убивали для 
того, щоб годувати норок, собак і просто 
заради розваги.

Безкарність знищення всього живого 
розбещує людей, розпалює в них най- 
мерзенніші, тваринні пристрасті, Сповне
не обурення запитання, звернене до чи
тача: «Чому людина стала загрозою жит
тю на планеті?» Концентруючи в цьому 
запитанні суть конфлікту, покладеного в 
основу твору, письменник відповідно по
діляє на дві групи героїв роману. Прин
ципом розмежування і об’єднання дійо
вих осіб є ставлення їх до природи. Ло
кальна подія, пов’язана з трагічною до
лею Мобі Джо, дає можливість авторові 
показати, як далеко зайшла моральна 
деградація людини в умовах капіталі
стичної індустріалізації довколишнього 
світу.

Моует вміло відображує в «окремому 
випадку» явища, характерні не тільки 
для Канади, а й для решти капіталістич
них країн.

Інший аспект теми науково-технічної 
революції, що знайшов відображення в 
творах канадської літератури, пов’яза
ний з проблемою особистість і суспіль
ство. Вона дещо химерно розв’язується 
в романі Маргарет Етвуд «Спливання» 
(1972). Центральною героїнею твору 
виступає інтелігентна жінка (ілюстратор 
дитячих оповідань), яка в пошуках бать
ка, що пропав, ботаніка за фахом, їде 
на північ, на острів, де колись жила їх
ня родина, й там сподівається знайти 
розгадку його таємничого зникнення, 
її  супроводжує подружжя Девід і Ан
на. Вони вирушають на цей острів 
з наміром зняти імпровізований фільм 
і сподіваються*, що поїздка принесе їм 
багато цікавого. Крім них, героїню 
(оповідь ведеться від її  імені, щоправ
да, сама вона так і залишається безі
менною в романі) супроводжує Джо, 
гончар, який недавно став її близьким 
другом.

Перша частина роману присвячена 
хвилюючій подорожі на острів, природа 
якого зачаровує, вабить до себе. Геро
їню переслідують спогади про її  дитин
ство, втечу з дому, невдале заміжжя, 
покинуту дитину, яка не викликає в
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неї материнських почуттів. А  для її  
супутників поїздка перетворюється на 
справжнє свято, що примусило їх  забу
ти й про домашні клопоти, й про саму 
її мету.

У другій частині роману героїню де
далі більше обтяжує присутність супут
ників. Умовності, від яких вона втікала 
з міста, не покидають її і тут. Найбіль
ше допікали їй у великих містах, роз
мірковує героїня, «шумливі потоки води 
в клозетах і пилососи. Вони гарчали 
й поглинали речі. Я боялася тоді, що 
існує машина, яка зможе таким чином 
примусити людей зникнути, піти в ні
куди, машина, схожа на кінокамеру, 
яка може викрасти не тільки вашу душу 
а й тіло. Важелі й кнопки, спускові 
гачки, машини викидають їх  так, як ко
ріння викидає квіти. Ви можете сказати 
наперед, що трапиться, коли ви натисне
те на ці важелі або кнопки». Бентежні 
почуття героїні, бажання відстояти своє 
«я» від зазіхань інших, чинити опір 
нестримному наступові на людину техні
ки знаходять відображення в ілюстра
ціях, що їх  вона створює до дитячих 
оповідань. Вони дедалі більше вилива
ються в образи гротескних, мерзенних 
чудовиськ.

Героїня перейнята почуттям вини пе
ред природою, руйнування й знищення 
якої вона спостерігає скрізь. Втра
та контакту з природою, розмірковує 
героїня, — це не просто спотворення 
канадського ландшафту, це втрата чо
гось непоправного в самій людській су
ті. Письменниця торкається тут болючо
го питання, пов’язаного з експансіоніст
ським ставленням багатіїв СШ А до при
родних багатств Канади, що їх  вони по- 
варварському розкрадають. Героїня від
значає засилля у країні американців, 
які дедалі більше підкорюють собі Ка
наду, помічає хитро замасковані ракетні 
установки, відхиляє спокусливу в мате
ріальному відношенні пропозицію амери
канців купити землю, на якій стоїть бу
динок її  батька. Вона добре розуміє, 
що це для американців іще один крок 
на шляху підкорення собі багатої приро
ди Канади. Не випадково Девід, спосте

рігаючи, як американці ловлять рибу в 
озері, махає кулаком і вигукує: «Про
кляті фашистські свинії» Милуючись 
красою сонячного заходу на озері, він 
зауважує: «Якби ми тільки змогли про
гнати звідси фашистських свиней — 
янкі й капіталістів, то це була б гарна 
країна». Героїня бачить і інше. Звалю 
ючи вину на американців, канадці час
то поводяться з природою не краще. Цю 
думку Етвуд висловила й в одному сво
єму інтерв’ю. Розуміючи, яку небезпеку 
являють американці, що прагнуть зака- 
балити її  батьківщину, вона водночас не 
знімає вини з канадців, які свою безді
яльність намагаються прикрити софізма
ми: «Погляньте на нас, бідних і невин
них, ми морально кращі за  них. Ми не 
спалюємо людей у В ’єтнамі, а ці виродки 
захоплюють нашу країну». Правда поля
гає в тому, зазначає письменниця, що 
канадці продають ї ї  самі.

Ускладнюють життя героїні і ї ї  взає
мини з Джо, які зазнають певної еволю
ції. Спершу він захоплювався нею. Во
на також цінувала фізичну привабли
вість Джо і його працьовитість. Але за
гальна напруженість, в якій живе герої
ня, дається взнаки й у взаєминах з бли
зькою людиною. Горщики, виліплені 
Джо, які вона раніше терпіла, тепер 
здаються їй потворними. Зрешечені дір
ками, вони не тримають води й не при
датні навіть для того, щоб у них ставити 
квіти. Джо також починає нервувати. 
Сподіваючись зберегти спокій, він пропо
нує героїні оформити шлюб, На ї ї  від
мову він реагує так, що героїня починає 
бачити в ньому хижака, що підстерігає 
здобич. Відчуженість, яку героїня відчу
ває, перебуваючи в товаристві своїх су
путників, примушує її  інтенсивніше зай
нятися пошуками батька, ключ до зник
нення якого вона намагається знайти в 
його паперах. Фотографії наскельних ін
діанських малюнків стають ниткою до 
розгадки таємниці батькової смерті. Пір
нувши глибоко в озеро, вона раптом 
наштовхується на тіло батька, що йо- 
го притримувала знизу фотокамера. 
В ід ’їзд її  супутників до міста й рішення 
героїні не повертатися туди, в світ умов
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ностей, який вона відштовхнула від себе, 
допомагає їй знайти себе.

В третій частині роману ми бачимо 
героїню саму на острові. Уважно пере
читуючи батькові й свої власні записи, 
вона враз доходить висновку, що шука
ла не цю людину. Щ о справжнім об’єк
том її  пошуків мала б стати ї ї  мати, яку 
вона недооцінила свого часу. Саме во
на асоціюється в неї з  образом матері- 
землі, природи. Героїня, знищивши свої 
записи, ніби пориває зв ’язок з  минулим 
і опиняється в примітивному житті лі
сів. Вона сприймає природу, що оточує 
її, як живе єство матері, яка стала ча
сточкою цього зеленого царства. Відмо
вившись від минулого, героїня вірить у 
майбутнє, хоча контури його для неї не 
досить ясні. Але одне безперечно: вона 
не бажає бути жертвою, вона намагаєть
ся стати активно діючою особистістю. 
Досягти гармонії зі світом, вважає пись
менниця, може лише людина, яка вірить 
у високі моральні цінності, активно про
тистоїть злу, вміє в складній ситуації 
сьогоднішнього дня зробити правиль
ний вибір.

Порушивши важливі проблеми, пов’я
зані з духовними борсаннями інтеліген
ції в «суспільстві споживання», Етвуд 
показала, що криза особистості в епоху 
науково-технічної революції породжус 
пристрасні пошуки виходу зі станови
ща, яке склалося. І хоча письменниця 
показує ці пошуки в побутовому, пси
хологічному плані, хижий вискал холод
ного, бездушного суспільства, яке відки
дає Етвуд, проступає крізь складні осо
бисті взаємини героїв, химерні гротескні 
ситуації.

Проблема особистість і суспільство 
одержала своєрідне осмислення й у 
творчості Річарда Райта, перша книжка 
якого «Відпочиваючий» побачила світ 
1970 року. В романі нема гострого сю
жету. Ми не знайдемо в ньому незвичай
них і хвилюючих подій, цікавих характе
рів. Власне, в романі нічого особливого 
не відбувається. Він увесь являє собою 
монолог головного героя, тридцятирічно
го Уїса Векінгема, що займається про
дажем друкованої продукції. Герой по

стає перед нами «відпочиваючим», інак
ше кажучи, таким, що ‘ перетворився «на 
людину, яка відмовилася від теперіш
нього в ім ’я минулого й майбутнього», 
яка, «вдивляючись у майбутнє, відчуває 
постійне розчарування».

Ця нічим непримітна людина при всій 
своїй буденності привертає до себе ува
гу тим, що виключає себе із звичайного 
метушливого ритму існування інших лю
дей, ритму гонитви за успіхом, грішми, 
становищем у суспільстві, який заважає 
людині подивитися на довколишній світ 
з тверезим розумінням його абсурдності. 
Уїс дивиться на світ не так, як інші лю
ди. йому чуже прагнення успіху. Ось чо
му, розлючена абсолютною відсутністю в 
нього честолюбності, його покидає дру
жина. Іронічний, покірливий, добро
душний Уїс розмірковує: «Н а думку 
Моллі, єдиною причиною того, що я 
не домігся успіху, є те, що я навмисне 
виступаю проти життєвих благ. У її  очах 
я впертий ідеаліст, що не може змири
тися з життям таким, яким воно є в на
ші дні, в наш вік. Це не так. Правда 
полягає в тому, що я не можу зазирати 
й розраховувати на багато днів наперед. 
Ось чому я не домігся успіху в житті».
І справді: вигідна угода, правильний ко
мерційний розрахунок, життя з його 
нестримним коловоротом не викликають 
у героя натхнення. Він просто не розу
міє, чому люди надають такого значен
ня буденним речам і, зазнавши невдачі, 
впадають у розпач.

Уже в першому романі Райта привер
тає увагу прагнення письменника створи
ти образ людини, яка відрізняється від 
свого оточення, хоча ця різниця й не 
розкривається в якомусь певному вчин
ку, дії, а виражається тільки в розду
мах героя. Однак роман «внутрішнього 
монологу» Райта був гідною уваги спро
бою розкрити пробудження людської сві
домості, показати здатність ординарної 
людини думати й відчувати. Особливо 
це стосується його другого роману «Н а 
півдорозі» (1973), сама назва якого вка
зує на часовий період життя головного 
героя. В романі описано три дні з  життя 
Фреда Ландона, сорокадворічного безро
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бітного комівояжера, який живе в крихіт
ному помешканні в старій частині Торон
то. Автор досліджує психологію цього пе
ресічного канадця, звичайного, нічим не
примітного. Ні злодій, ні святий, він по
стає перед читачем людиною, в якої не
вдало склалося родинне життя, заклопо
таною даремними пошуками роботи, 
примхами своєї доньки, взаєминами з не
молодою сусідкою, що покладають на 
нього певні обов’язки. З а  цими щоден
ними, чисто особистими проблемами по
стає життя суспільства.

Ми зустрічаємося з Ландоном вранці, 
коли з аеропорту йому зателефонувала 
його сімнадцятирічна донька Джінні, по
відомивши його, що вона покинула нав
чання в Нью-Йорку й зараз разом зі 
своїми друзями приїде до нього. Ко
ротке побачення з донькою і ї ї  друзями 
розбудили спогади про його невдале ро
динне життя. Потім думки Ландона по
вертаються до його теперішнього ста
новища й труднощів, пов’язаних з по
шуками роботи. («Я  буду відвертий, 
Фреде, — згадує він голос господаря, 
— в свої сорок два роки ви не вкладає
теся в нашу схему тимчасової допомо
ги»). Згодом разом з своєю приятель
кою Маргарет він їде в лікарню до ї ї  
хворої матері, дізнається, що мати по
мерла, й, чекаючи, поки Маргарет улад
нає справи з  похороном, подумки пори
нає в минуле життя. Вдома телефонний 
дзвінок запрошує його навідатися до 
батька, сестра повідомляє Фредові про 
смерть його друга дитинства. Така ком
позиція характерна й для решти розді
лів. Техніка зміщення планів дає мож
ливість письменникові не тільки «стис
нути» час до трьох днів, що вмістили 
половину прожитого життя героя, а й 
торкнутися найхарактерніших політич
них і соціальних явищ суспільства, які 
входять у свідомість героя як частина 
його життєвого досвіду.

Із загарбанням фашистами Польщі 
пов’язаний крах родинного вогнища бать
ків Маргарет, поляків за походженням. 
Під час вторгнення гітлерівців до Нор
мандії 6 липня 1944 року загинув стар
ший брат Фреда. Події 1948 року (де
пресія і загострення соціальних відносин

у країні) входять до роману через 
спогади Ландона про дитинство й юність. 
Чітко фіксуючи етапи особистої біогра
ф ії героя, автор відзначає, що 1954 року 
він написав першу й останню п’єсу 
«В ікно». Після опрацювання досвідче
ною рукою редактора цю п’єсу постави
ли на телебаченні, що породило в ньому 
віру в свій талант, яка не виправдала 
себе. Невдала кар’єра драматурга 
ускладнила особисте життя героя, в ре
зультаті чого 1954 року він остаточно 
розлучився з  дружиною.

Реалії міжнародної та канадської дій
сності входять у розповідь і через долі 
близьких і знайомих Ландона. Так, 
примхи його доньки стають відображен
ням складних пошуків молоді 60-х років, 
яку пригнічує порожнеча й бездухов
ність існування. Безтурботно живучи на 
материні кошти, Джінні кидає Нью-йорк- 
ський коледж, бо не знаходить задово
лення в навчанні. «Який сенс у дипло
мі? — каже вона батькові. — його 
має кожен. Деякі знайомі мені хлопці 
продають свої дипломи». Покинувши 
навчання, Джінні зацікавилася людьми, 
які критикували існуючий суспільний 
порядок. До таких належав ї ї  приятель 
Ерні Монрол. Бідняк, який виріс у тру
щобах, він захопив її  як радикал, пов’я
заний з  «Чорними пантерами». Таких 
самих поглядів дотримувалися ї ї  супут
ники, з якими вона приїхала до бать
ка. Один з них — Квартс походив з 
Оклахоми, де його батько мав ранчо. 
Розповідаючи про Квартса своєму бать
кові, Джінні відзначила: «В ін  відмовив
ся від багато чого, щоб приїхати до Ка
нади й не брати участі в їхній вошивій 
війні». Іншого приятеля Джінні відре
комендувала так: «Рольф , який збираєть
ся зняти фільм». Сам Рольф додав: 
«Поки що в нас нічого нема. А фільм 
буде про американців, противників вій
ни, що живуть у Канаді». Проте про
тест самої Джінні проти суспільства, в 
якому вона живе, позбавлений кон
кретної мети, так і залишається в рома
ні примхою забезпеченої дівчини. Не ви
падково наприкінці роману батьки визво
ляють ї ї  з в ’язниці, куди вона потра
пила з Рольфом за перевезення маріху-
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ани. Показовий і образ двоюрідного 
брата Дшінні — Говарда, алкоголіка, 
представника тієї частини молоді, яку 
відсутність духовних ідеалів повільно, 
але неминуче веде до загибелі. Доля 
молодого покоління хвилює не тільки 
Ландона, На труднощі виховання дітей 
скаржаться й інші герої роману. Перед 
нами проходять різні родини, різні до
лі, але всіх хвилює одна й та сама проб
лема — проблема молоді, борсання й 
пошуки якої дедалі менше розуміють 
люди старшого покоління.

Ось такі соціальні проблеми позначи
лися на особистому житті героя. Розкри
ваючи діалектику взаємодії внутрішньо- 
но й зовнішнього, автор показує склад
ний світ рядового канадця, змушено
го «плисти в морі серед акул». Райт за
лишає героя перед вибором. Середина 
життя. Половина його минула, другу по
ловину ще треба прожити. Звістка про 
те, що Маргарет чекає від нього дити
ну, викликає в нього розгубленість, але 
водночас і підштовхує до рішення розпо
чати нове життя. На такій обнадійливій 
ноті закінчується роман.

До болючого питання, пов’язаного зі 
становищем аборигенів країни, звер
тається У. О. Мітчелл у романі «Точка 
перетинання паралелей» (1973). Роман 
знайомить нас з життям і побутом ін
діанської резервації, до якої після смер
ті дружини приїздить шкільний учи
тель Сінклер Карлейл. На початку 
оповіді героєві тридцять сім ро.ків, з 
яких вісім він пропрацював у резервації. 
Ми знайомимося з Карлейлом суботньо
го ранку, коли перші ознаки весни, 
спогади про ранні квіти, що їх  поклали 
йому вчера на вчительський стіл, і дум
ка, що сьогодні в місті він зустрінеться 
з Вікторією (юною індіанкою, яка з його 
допомогою закінчила курси медсестер і 
тепер працює в лікарні), наповнюють йо
го щастям. По дорозі до міста увагу 
Карлейла знов привертають брудні, ви
снажені діти, що копирсаються в гни
лих покидьках, убогі хатини, злидні. Він 
мимоволі розмірковує про те, як багато 
часу минуло і як мало змінилося, від
коли він приїхав сюди. Сама назва села 
П арадайз—  Рай — прикра іронія.

Довідавшись у лікарні, що Вікторія 
вже два тижні не приходила на роботу, 
занепокоєний Карлейл вирушає шу
кати її, сподіваючись, що дівчина в 
батьків. Друга частина роману зна
йомить нас з передісторією Карлейла, 
його першими кроками на вчительській 
ниві в цій резервації. Третя частина по
вертає нас до того моменту, коли Кар
лейл веде пошуки своєї учениці, яка 
пропала. Така побудова твору не тіль
ки дає нам змогу краще уявити собі 
внутрішню еволюцію героя, глибше за
зирнути в душу людини, яка внаслідок 
обставин потрапила в чуже їй середо
вище, а й через зіткнення Карлейла з 
довколишнім світом осягнути життєві 
конфлікти, людську мораль, зумовлену 
соціальними обставинами. Сприяє цьо
му й розстановка образів: представники 
департаменту в справах індіанців, індіан
ці й до певного часу нейтральний у став
ленні до тих і тих Карлейл.

Знайомство Карлейла з Парадайзом 
показало, наскільки дійсність далека від 
райдужних уявлень про неї керівника 
департаменту. Парадайз виявився за
недбаним селом з двадцяти п’яти родин, 
жителів якого косив туберкульоз. Знедо
лені й пригнічені, вони знаходять мо
ральну опору в своїх племінних богах і 
християнській релігії. З  цього вміло ко- 
ристаються ті, кому вигідно експлуатува
ти неуцтво аборигенів.

Реальні потреби аборигенів, їх тяж
ке життя, розтлінний вплив на них міс
та, куди в розпачі йдуть окремі з них, 
сподіваючись знайти там терпиме існу
вання, — все це ставало відомо Кар
лейлу в міру того, як він знайомився з 
людьми, серед яких жив. Приїхавши до 
резервації з бажанням забути власне го
ре, він поступово почав відчувати прихиль
ність до цього доброго, затурканого на
роду, турботи якого, труднощі й надії 
стали йому близькими. Автор показує, 
як нелегко було Карлейлу домогтися ви
знання в індіанців, які важкі були його 
перші ? кроки на вчительській ниві. Одер
жавши разом з учительськими обов’язка
ми ше повноваження адміністративні 
(він стає представником департаменту
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в справах індіанців у селі), Карлейл на
магається розширити земельні угіддя 
аборигенів, виховувати в них довіру до 
лікарів і таке інше. Але з добрих почи
нань Карлейла мало що вийшло. Злидні 
й неуцтво далі давалися взнаки. І тут 
справа не в лінощах аборигенів, не 
в їхній легковажності, а в тому (саме 
цього до кінця не може зрозуміти герой 
і, очевидно, автор), що індіанці за  скла
дом свого характеру, національними 
традиціями, способом життя не хлібо
роби. Хоч злидні іноді й примушують 
їх засвоювати спосіб життя, нав’язаний 
їм білими, але він чужий їхній природі.

Роман називається «Точка перетинан
ня паралелей». В особистому житті Кар
лейла паралельні лінії, що втілюють 
життя білих і індіанців, «перетиналися» 
двічі. Вперше тоді, коли він з дванадця
тирічною Вікторією приїхав до міста 
до зубного лікаря. «Коли вони йшли, 
проштовхуючись крізь людський потік, 
вона взяла його за руку й трималася за 
неї весь час, поки вони добиралися до 
місця. Вперше злилися два світи, й він 
знав це». І вдруге — коли, переживши 
чимало, зустрівши Вікторію вже дорос
лою, він вирішує одружитися з нею, 
скріпивши своїм шлюбом майбутній 
союз двох народів.

Роман Мітчелла — серйозна спроба 
привернути увагу до гострої для країни 
проблеми аборигенів, розбудити почуття 
й сумління «білої» Канади, перекона
ти, що теперішнє становище індіанців 
нестерпне.

Канадський роман 70-х років — яви
ще складне й суперечливе. Поряд з 
традиційними за формою творами з ’яв
ляються книжки, в яких усе ускладнено, 
зашифровано. Показовими у цьому пла
ні є романи Робертсона Девіса. 1970 ро
ку він видав першу книжку трилогії 
«П ’ятий за сценою». Сама назва твору 
вводить нас у химерний світ театраль
ного кону, де живуть, страждають і 
кривляються герої, складні, заплутані 
взаємини яких спрямовуються рукою 
Данстана Рамсея. Ш тукарство Рамсея 
дає можливість авторові вільно манев
рувати сюжетом, а наязність детектив

ного елементу в творі робить оповідь 
інтригуючою.

Розповідь ведеться від імені Рамсея, 
викладача історії, який з  дитинства за
хоплюється вивченням легенд про святих. 
У своїх записках на ім ’я директора шко
ли (свого наступника на цій посаді) він 
викладає факти давно минулих літ і 
своєрідно пов’язує їх  з теперішнім. Цим 
теперішнім є 1968 рік, коли зустрілися 
друзі в школі, де працює Рамсей. Ми
нуле, що присутнє в теперішньому, — 
це 1908 рік. Воно представлене малень
ким канадським містечком у південному 
Онтаріо, де жили, дружили й сварилися 
одинадцятилітні Бой Стонтон і Данні 
Рамсей. Одного дня сніжка Стонтона, 
призначена для Рамсея, влучила в голо
ву дружині священика місіс Дімстер. 
Цей удар скалічив її  і викликав перед
часні пологи. Передчасно народжений 
Поль Дімстер стає третім персонажем^, 
з  долею якого переплітаються долі пер
ших двох.

На той час, як Рамсей, блискуче за
кінчивши університет, починає викладати 
в школі, Стонтон стає мільйонером. Ци
нічний і бездушний, він доводить до 
смерті свою дружину й завдає багато ли
ха іншим людям. Поль Дімстер став ак
тором, пізніше зажив слави знаменитого 
ілюзіоніста, виступаючи під іменем Маг
нуса Айзенгріма. Рамсей, знаючи, що мі
сіс Дімстер потерпіла через нього, пік
лується про неї і під час зустрічі в шко
лі в 1968 році відкриває правду про 
злощасну сніжку: в неї було вкладе
но камінь, який Стонтон призначав 
для Рамсея. П’ятдесят років приховував 
таємницю Рамсей і нарешті виклав 
правду. Стонтон категорично заперечує 
свою причетність до того, що сталося з 
місіс Дімстер. Але наступного дня Стон* 
тона знайшли неживого в автомобілі на 
дні Торонтської затоки з каменем у роті.

В романі нема ні глибокого соціаль
ного аналізу, ні послідовних реалістич
них узагальнень. Та хоч які химерні й 
фантастичні в ньому аналогії і паралелі, 
твір розкриває порожнечу й нікчемність 
буржуазної моралі.

1972 року вийшла друга частина три
логії Р. Девіса «М антікор». Книжка яв
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ляє собою продовження історії родини 
Стонтонів, яку письменник висвітлював 
з різних точок зору в першому романі. 
Таємнича смерть Боя Стонтона не дає 
спокою його синові Девіду, від імені яко
го ведеться розповідь. Другорядний пер
сонаж у романі «П ’ятий за сценою», Де- 
від тут виходить на перший план.

Сорокарічний алкоголік, вражений 
страшною смертю батька, відчуває, що 
його свідомість осідають демони, від яких 
він не може врятуватися, п’ючи віскі: 
тому вирішує негайно покинути Торонто 
й вилетіти до Цюріха, сподіваючись, що 
сеанс психоаналізу у фешенебельній лі
карні видатного професора поверне йому 
здоровий глузд. Усі наступні розділи ро
ману зводяться до обширного психоана
літичного діалогу між професором та Де- 
відом. Фантоми, в полоні яких почуває 
себе герой, — це не тільки плоди його 
розладнаної уяви (одним з  них є манті- 
кор, що привидівся йому уві сні, чудо
висько з людською головою, тулубом ле
ва й хвостом дракона), а й реальні люди, 
що ввижаються йому чудовиськами. Од
ним з них є батько Девіда, багатий маг
нат, чия мерзенна сутність уже відома 
читачам. Уплітаючи в оповідь образи, 
створені хворою уявою, автор намагаєть
ся в досить складній формі зобразити 
світ, що втратив людяність.

Інтерес письменника до ірреального 
проявляється й в останній частині три
логії «С віт чудес» (1975), героєм якої є 
Магнус Айзенгрім, знаменитий ілюзіо
ніст, маг і чарівник, який, незважаючи 
на своє сповнене випробувань життя, зу
мів зберегти почуття любові до людей. 
Обдарований артист хоче внести в тяж
ке й невеселе життя світло й радість, 
примусити людей повірити в добро й 
щастя. Але при всьому щирому бажанні 
Айзєнгріма нести своїм мистецтвом ра
дість людям, його «світ чудес» виявляє
ться малопереконливим паліативом. Со
ціальні й духовні конфлікти 70-х років 
вимагають радикальніших дій.

Проаналізовані твори дозволяють зро
бити висновок, що канадський ро
ман 70-х років цікавий не стільки

зображенням соціальних контрастів і 
суспільної боротьби (романісти поперед
ніх десятиріч відображали це яскравіше 
й повніше), скільки розкриттям мораль
но-етичних конфліктів. Досліджуючи 
численні контакти людини з довколиш
нім світом, романісти дедалі наполегли
віше розглядають індивідуальні пробле
ми людського буття на тлі загаль
них проблем, серед яких не останню 
роль відіграють взаємини людини з 
природою. Характеризуючи моральні 
устої героїв, автори оцінюють їхні 
принципи й вчинки в контексті тих со
ціальних подій, якими живе країна. 
Звідси й те вагоме місце, яке посідає 
в канадському романі проблема осо
бистість і суспільство. Р озв ’язуючи її, 
М. Етвуд, Р. Райт та інші виходять у 
своїх творах з  концепції особистості, як 
категорії соціальної, формування якої 
відбувається в певному соціальному 
оточенні. Всі потворні прояви людської 
вдачі розглядаються як відбиття певного 
історичного етапу в розвитку суспіль
ства.

У 70-ті роки підвищується інтелекту
альний рівень канадського роману. А що 
сюжетним центром роману в основному 
€ доля одного героя, його особисте жит
тя, то переважаючою стає суб’єктивно- 
лірична стихія оповіді, яка ведеться від 
герш ої особи. Морально-психологічні 
проблеми, що хвилюють письменника, 
часто розкриваються шляхом «внутріш
нього монологу». Іноді, як, наприклад, 
у романах Р. Девіса,на передній план 
виступають гротеск, алегорія.

Досліджуючи найголовнішу проблему 
сучасності — людина і ї ї  взаємини з су
спільством, канадські романісти розв’я
зують завдання, типологічно схожі з ти
ми, що цікавлять письменників інших 
капіталістичних країн. Поряд з цим для 
творів канадських письменників харак
терна віра в людину, віра, яка здавна 
забарвлює канадську літературу в опти
містичні тони.

Аліса ГОЛИШ ЕВА
Псков

1 8 8 АЛІСА ГОЛИШЕВА. Англомовний канадський роман 70-х рр.



у СВІТІ ОБРАЗІВ 
БОЛГАРСЬКОГО 
МИСТЕЦТВА

Д. В. С т е п о в и к ,  «Болгар
ське образотворче мистецтво. 
1878—1978». Київ, «Наукова 
думка», 1978. 256 стор.

Своєю давньою і багатобарвною мисте
цькою культурою талановитий болгарсь
кий народ зробив значний внесок у скарб
ницю світового мистецтва. І тому ціл
ком закономірно, що дослідники все ча
стіше звертаються до глибокого й всебіч
ного вивчення провідних явищ болгарсь
кого мистецтва, його періодизації і за
гальної спрямованості. Актуальним і по
літично важливим є розкриття шляхів 
утвердження демократизму в болгарсь
кому образотворчому мистецтві після ви
зволення країни від османського ярма, 
становлення в ньому пролетарських і 
антифашистських рис в період між 1918 
і 1944 роками і, нарешті, тенденції роз
витку художнього процесу в народній 
Болгарії, процесу, який відіграє велику 
виховну й естетичну роль у житті соціа
лістичного суспільства.

Утвердження прогресивних тенден
цій у мистецтві Болгарії за останні 
сто років є темою нової книжки відомого 
дослідника українсько-болгарських ху
дожніх взаємин і власне болгарського ми
стецтва Дмитра Степовика. Логічна й 
продумана рубрикація книжки відпові
дає загальноприйнятій періодизації істо
рії Болгарії.

Позитивною рисою рецензованої праці 
є висвітлення творчості художників у 
тісному зв ’язку з політичним життям 
країни, загальнокультурними процесами, 
народною творчістю. Чітка конструкція 
монографії, логічність і послідовність ви
кладу дозволяють авторові уникнути «га
лерейного» принципу розповіді про ху

дожників. Д. Степовик вільно оперує ма
теріалом, тому характеристики окремих 
митців він вписує в загальну панораму 
певної художньо-історичної тенденції, 
інколи розглядає еволюцію творчості ху
дожника або виокремлює в творчому до
робку такі тематично-композиційні озна
ки, що дозволяють говорити про типоло
гію стильової течії або ж школи (так. 
скажімо, розглянуто творчість С. Вене- 
ва, Л. Далчева, І. Петрова, Н. Балкан- 
ського, В. Димитрова-Майстора).

Водночас дослідник торкається ряду 
теоретичних питань. Проблема взаємо
зв ’язку народного й професіонального, 
їх взаємовпливу — одна з головних у 
його праці. Цікавими є сторінки, де ви
світлюється ставлення болгарських ху
дожників до мистецької спадщини, ви
кладаються міркування про роль до
мислу в мистецтві, про соціальне під
грунтя пейзажу. Оригінальним є спосте
реження зв ’язку болгарської скульптури 
в доробку Ж. Спиридонова, І. Л азарева, 
Л. Далчева з різьбярським народним ми
стецтвом, яке в Болгарії має багатовіко
ву традицію. Міркуючи з приводу малю
вання з фотографій, яке практикував 
А. Митов, автор слушно вказує, що од
нозначно цей метод не можна розціню
вати, а саму проблему слід розв’язувати 
в кожному окремому випадку, виходячи 
з конкретних обставин.

Автор доводить, що демократизація 
була генеральною лінією розвитку реалі
стичного мистецтва Болгарії, яке з ча
сом набрало пролетарського й соціалі
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стичного звучання. Д. Степовик наголо
шує на життєдайному зв ’язку традиційно
го й нрваторрького, національного та ін- 
тернаціоцальцрго. З позицій історизму 
він розглядає конкретні художні явища, 
вміє показати зародження тієї чи іншої 
тематцчної лінії, концептуальної ідеї, 
соціально-естетичну зумовленість ї ї  поя
ви та характеру втілення.

Аналізуючи художній процес, відзна
чаю чи'все цінне в болгарському мистец
тві, автор не оминає й недоліки, прора- 
хунки на творчому шляху того чи іншо
го митця.

Через усе дослідження Д. Степовика 
лейтмотивом проходить ідея стабільності 
реалістичного методу художників, що, 
раз у раз припадаючи до народних дже
рел, не губили живого зв ’язку з  трудя
щим людом і його мистецтвом. Особли
во цікавими для читача будуть відомості 
про зв ’язки мистецтва Болгарії з  творт 
чістю російських та українських худож
ників.

Велику увагу автор приділив процесам 
20-х, 30-х років X X  ст., визріванню в бол
гарському образотворчому мистецтві цід 
впливом радянської культури засад пе
редового методу соціалістичного реаліз
му. Зокрема, докладно розкрито діяль
ність товариств «Рідне мистецтво», «Н о
ві художники». Члени останнього стояли 
на класово-пролетарських позиціях. їх  
прогресивна програма боротьби за  новий 
художній реалізм (а під цим терміном 
болгарські художники розуміли метод 
соціалістичного реалізму) була спрямо
вана проти капіталізму, фашистської ди
ктатури, що на той час панувала в Бол
гарії.

Розкриваючи роль Болгарської кому
ністичної партії, яка провадила послідов
ну теоретичну й організаційну роботу 
в середовищі творчої інтелігенції, під
тримувала працівників мистецтва, автор 
монографії наводить цікаві документи, 
уривки з промов, статей керівників БКП, 
зокрема Г. Димитрова, що закликав мит

ців «зам ість горезвісного інтелігентсько
го індивідуалізму виховувати почуття со
лідарності» (стор. 88), виробляти есте
тичну програму, спрямовану на утвер^ 
дження революційної тематики в літера
турі й мистецтві.

Безперечною цінністю книжки Д. Сте
повика є те, що в третьому розділі «На 
магістралі соціалістичного реалізму» 
він розгортає широку панораму розвитку 
болгарського мистецтва найновішого пе
ріоду — від 9 вересня 1944 р. до сьо
годні. Написаний значною мірою за осо
бистими спостереженнями, розділ цей по
єднує аналіз із широкою інформацією про 
процеси тенденції в сучасному мистецтві 
братньої країни.

Творчість молодих і наймолодших мит
ців висвітлено в загальному процесі 
розвитку прогресивних тенденцій у мис
тецтві.

Хочеться також відзначити стиль до
слідника. Асоціативно-образне мислен
ня, вміння знайти влучні слова для ха
рактеристики творів мистецтва, цікаві 
порівняння й паралелі, що виникають у 
мистецтвознавця, допомагають читачеві 
глибше збагнути предмет дослідження.

Можливо, авторові слід було б деталь
ніше розглянути творчі зв ’язки між бол
гарськими й українськими художниками. 
Зокрема, про те, що Крум Кюлявков жив 
на Україні, працював завідуючим ху
дожнім відділом газети «Комуніст», вмі
щував свої карикатури в українській 
пресі, а також у виданнях для болгарсь
кого населення на Україні, кілька років 
жив у Ялті, де виступав і як організатор 
творчого процесу серед місцевих худож
ників. Тоді було б виправдано вміщення 
на стор. 131 карикатур «Вказівки» та 
«Гітлер і Чехословаччина», зроблених 
художником у цей час.

Слід відзначити багатство ілюстратив
ного матеріалу, гарне каліграфічне 
оформлення книжки.

Олександр КЕТКОВ

190 ОЛЕКСАНДР КЕТКОВ. У світі образів болгарського мистецтва
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ЧАСТИНА ПЕРША

Давно вже зафіксовано, що не тільки визначні твори й окремі митці, а й ці
лі художні напрями та стилі підлягають законові «припливу» й «відпливу» нау
кового інтересу й популярності серед широкої громадськості. Дія цього своєрід
ного закону з особливою виразністю позначилася на класицизмі, який сміливо 
можна віднести до найзначніших і найактивніших складових частин європейської 
художньої культури.

Свого часу, приблизно до рубежу X V III— X IX  ст., класицизм у європейсь
кому культурно-історичному регіоні був неподільно пануючою естетико-худож- 
ньою системою, принаймні в сфері теоретичній, яка, слід сказати, часом надто 
розбігалася з художньою практикою. Пояснюється це передусім тим, що протя-
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гом багатьох століть основу європейської тєоретико-художньої думки становила 
антична спадщина, узагальнена в таких відомих пам’ятниках, як «Поетика» Арісто- 
теля й «Н аука поезії» Горація (в своїй літературній частині) і як «канон Поліклета» 
й трактат Вітрувія «П ро архітектуру» (в частині, що стосується мистецтва). На
віть у часи середньовіччя, коли склався принципово інший, «готико-романгич-
ний» тип художньої творчості, теоретична думка далі дотримувалася античної 
системи понять про прекрасне, сприйнятої в спрощено-схоластичному вигляді й 
підданої загальноідеологічній богословській обробці. Епоха Відродження, відки
нувши богословсько-схоластичні нашарування й спрощення, прагнула відновити 
названу систему теоретико-художніх понять і уявлень в ї ї  повноті й «справж
ності», водночас підносячи ї ї  до рангу вищих і незмінних істин «науки про пре
красне», єдино «правильних» законів і принципів художньої творчості. На відмі
ну від художньої практики доби Відродження, яка вражає своєю сміливістю й 
оригінальністю, ї ї  теоретична думка, відбита в численних поетиках і трактатах, 
носить чітко виражений класицистичний характер, їй властиве прагнення догма
тично спиратися на античні авторитети й виходити із них. Для сучасної науки 
немає сумнівів у тому, що доктрина класицизму склалася в ренесансних вчено- 
гуманістичних колах, а Буало був лише її  талановитим інтерпретатором і пропа
гандистом.

Ось ця доктрина й панувала в європейській естетико-художній думці до 
кінця XVIII століття, визначаючи загальний підхід до різних явищ літератури й 
мистецтва, нівелюючи в теоретичному плані різні їхні напрями та течії. Пока
зовий у цьому відношенні приклад з  барокко, першим великим напрямом євро
пейської літератури й мистецтва післяренесансної доби, що так і лишився не
визнаним естетико-теоретичною думкою того часу; в кращому разі вбачали в 
ньому дивацьке відхилення від єдино правильного мистецтва, породжене браком 
«гарного смаку», необхідного рівня естетичної освіти.

Радикальний злам у поглядах на типологію мистецтва відбувається в Євро
пі на рубежі XV III— X IX  ст., з  виникненням рішучої опозиції романтичного мис
тецтва класицистичному. Романтики з усією визначеністю вказали на принципо
ві відмінності в самих засадах художньої творчості різних епох, головним чином 
«древньої» (античної) і «нової», а також і на можливість їх суміщення в часі. 
1801 року А. В. Ш легель заявив не без підстав: «Ц е велике відкриття в істо
рії мистецтва. Те, що раніше вважали за цілісну сферу мистецтва, наділяючи на 
тій підставі древніх необмеженим авторитетом, насправді є тільки її  полови
ною». Великого поширення тоді набув дихотомічний поділ європейської літерату
ри, який у різних авторів виступав під різними назвами: «наївної»
і «сентиментальної поезії» — у Ш іллера, «класичної» і «романтич
ної» — у братів Ш легелів, «південної» і «північної» — у мадам де Сталь і 
т. д. Цей поділ мав скоріше сенс типологічний, ніж періодизаційний, він був не
обхідний передусім для обгрунтування нового, романтичного напряму літератури 
й мистецтва, що стверджувався в запеклій боротьбі з класицизмом. Втім, слід 
зазначити, що тоді йшлося не про власне напрями, а скоріше про типи худож
ньої творчості, ЯКІ склалися історично В європейському регіоні Й СТаНОіЗИЛИ, в 
різних поєднаннях і співвідношеннях, основу художньо-стильового розвитку єв
ропейської літератури й мистецтва протягом багатьох століть.

Саме в цих дихотомічних поділах зароджується поняття «класичний» для 
визначення типу мистецтва, генетично пов’язаного з  античністю і протилежного 
«романтичному», зорієнтованому на середньовічні й народнопоетичні традиції; 
раніше, в умовах його неподільного панування в теорії як єдино «правильно
го», ні в яких визначеннях нагальної потреби не було. Щодо терміну «класи
цизм» у значенні напряму, то він був запроваджений французькими літературо
знавцями в останній третині XIX ст. і швидко набув загального визнання. В та
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кому «запізненні» з  терміном немає нічого дивного: об’єктивно напрями й типи 
художньої творчості існують здавна, їхні ж термінологічні визначення з ’явля
ються лише з науково-теоретичним усвідомленим їхнього буття й розвитку, що 
виникає значно пізніше.

Слід зазначити, що майже водночас з  самим визначенням «класичний» 
з'явилася й негативно-оціночна приставка «псевдо», яка стала в X IX  ст. ледве 
не постійним його супроводом і згодом була перенесена також на термін «кла
сицизм». Річ у тім, що романтики, борючись із класицистами, визнавали «кла
сичними» лише твори стародавніх греків і римлян, мистецтво ж своїх опонентів 
вони вважали «псевдокласичним», і цей їхній підхід, цю оцінку значною мірою 
сприйняла й позитивістська наука, особливо в Німеччині, англосаксонських кра
їнах і почасти в Росії. Більш врівноважено й справедливо починають ставитися 
до класицизму лише наприкінці X IX  — на початку X X  ст., тоді ж започаткову
ється і його серйозне наукове вивчення. Не вдаючись до докладного - огляду 
вивчення класицизму, вкажемо на його найцікавіші й найхарактерніші моменти, 
важливі для висвітлення нашої теми.

Наприкінці X IX  і в першій половині XX  ст.,* найбільшу активність у цій 
справі виявляли французькі дослідники, до чого чималою мірою спричинився, 
так би мовити, патріотичний фактор, оскільки Франція за традицією вваж алася 
«батьківщиною класицизму», а саме це мистецтво — найповнішим вираженням її  
національного духу й художнього генія. Безперечно, Ф. Брюнетьєр, Г. Лаксон, 
Е. Фаге та їхні послідовники зіграли важливу роль у поромантичній «реабі
літації» класицизму, в розкритті його як одного з найзначніших європейських 
художніх напрямів, які були необхідними породженнями своєї доби, відповідали 
її  духові, її  потребам і завданням. Та разом з тим праці французьких буржуаз
них дослідників не позбавлені таких вад, як звуження дійсних параметрів кла
сицизму, зведення його переважно до «доби Людовіка X IV », а також певної йо
го ідеалізації, в якій проглядає буржуазна охоронча тенденція. Наприклад, 
Г. Лансон трактував класицизм як мистецтво суспільної стабільності й порядку, 
на яких і грунтувалися його гармонійність і врівноваженість, відсутність внутріш
ньої роздвоєності та розладу. На початку X X  ст. активізується вивчення* кла
сицизму і в інших країнах Європи, причому характерно, що, скажімо, в працях 
німецьких і англійських дослідників дається взнаки протилежна тенденція розши
реного трактування цього напряму, «асиміляції» ним і доби Відродження, і до
би Просвітництва. Наприклад, для Ф. Ернста класицизм — це вся величезна 
епоха в історії європейської культури від Петрарки до Гете, яка нібито пройшла 
під знаком переважаючих художніх орієнтацій на античні зразки, класичне мис
тецтво. 1

Своєрідним свідченням нового зростання авторитету класицизму було те, 
що в міжвоєнні десятиліття на Заході модним стало цілком позаісторичне трак
тування його як високого синтезу, що увінчує тривалий період розвитку літера
тури й мистецтва. Ця надто довільна концепція була передусім витвором відомих 
прозаїків і поетів, пов’язаних з модернізмом (П. Валері, Т. С. Еліота, А. Ж іда та 
інших), проте вона знайшла прихильників і серед буржуазних літературознавців 
та мистецтвознавців. Згідно з нею, класицизм — це Расін і Гете, Кітс і Бод
лер, це «вершинне мистецтво», пройняте духом гармонії і високої досконалості, 
що синтезує і водночас підносить на вищий і останній щабель мистецтво переду
ючої йому епохи, яке з такою ж довільністю називається «романтичним».

Принципово важливий внесок зробила у вивчення класицизму радянська на
ука. Головна її  заслуга полягає в тому, що вивчення цього напряму вона поста
вила на міцний суспільно-історичний грунт, і в працях радянських дослідників

* Див. F. Ernst, Der Klassizism us in ltalien, Frankreich und Deutschland. Zdrich, 1924.
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він постає у зв 'язках  і взаємодії з соціальним життям та ідеологічною бороть
бою того часу, як історично зумовлений етап у розвитку європейської літерату
ри й мистецтва. Справжнім зачинателем вивчення класицизму в радянській на
уці слід вваж ати А. В. Луначарського, який повів рішучу полеміку як з  послі
довниками культурно-історичної школи, так і з  вульгарними соціологами, які з  
«псевдокласицизмі» XVII ст. вбачали «чисто дворянський, паркетний продукт» 1. 
Аж ніяк не заперечуючи з в ’язків класицизму з  придворним середовищем і аб
солютною монархією, Лупачарський разом з тим вказував і на його опозиційність 
абсолютизму, на його пов’язаність з буржуазною ідеологією, яка особливо зрос
ла в XVIII ст. В наступні десятиліття радянські вчені написали ряд грунтовних 
марксистських досліджень як про французький класицизм і класицистів (С. С. 
Мокульський, Г. Н. Бояджієв, Д. Д. Обломієвський, Ю. Б. Віппер, Н А. Сігал 
та інші), так і про російський класицизм XVIII ст. (Г. А. Гуковський, Д. Д. Бла
гой, П. Н. Берков, Є. М. Купреянова та інші).

Проте визнання класицизму як одного з провідних художніх напрямів у Єв
ропі X V II— XVIII ст. тривало, порівняно недовго. Хвиля захоплення барокко, яка 
особливо високо піднялася в середині нашого століття, призвела до дедалі біль
шого звуження й витіснення класицизму в працях більшості західних вчених 
про європейську культуру, літературу й мистецтво названого періоду. Не тільки 
західйіі а й багато вчених європейських соціалістичних країн провідним худож
нім напрямом у Європі X V II— XVIII ст. проголошують барокко, і визначення 
«доби барокко» стосовно до художньої культури цих століть набуває дедалі біль
шого поширення2. Щодо класицизму, то його або перетворюють на одну із худож
ніх течій «доби барокко» (т. з. «барокковий класицизм»), або ж переносять пов
ністю до XVIII ст., навіть на його останню третину й початок X IX  ст. (мистецтво 
французької буржуазної революції та наполеонівської епохи). Ясна річ, це не 
виключає появи в зарубіжній науці окремих грунтовних праць, автори яких до
тримуються тією чи іншою мірою традиційного погляду на класицизм.

У сучасній радянській науці найбільш усталеною і визнаною є точка зору 
на класицизм як на один з  основних, поряд з  барокко, художніх напрямів XVII 
ст1., що знайшов продовження в XVIII ст., як безпосередньо, так і в певних мо
дифікаціях (просвітительський і революційний класицизм). Проте і в радянській 
науці останніх десятиліть дає себе знати тенденція до звуження або й витіснен
ня класицизму. Особливо в складному становищі опинився російський класи
цизм, який зазнає подвійного тиску «зни зу», від XVII ст. наступає на нього 
барокко, що в працях деяких дослідників, зокрема О. А. Морозова, виявляє тен^ 
денЦію відсунути його До останньої третини XVIII ст., а «зверху» від X IX  ст., 
веде наступ просвітительський реалізм, загрожуючи витіснити класицизм із заА 
лишеної йому третини століття (найхарактерніші в цьому плані праці Г. П. Ма- 
когоненка), Висловлюються і такі думки, що барокко і класицизм — це різні те
чії одного художнього напряму, якому ще не знайдено назви 3.

Однак на цьому «проблема класицизму» аж  ніяк не вичерпується. Важливо 
звернути увагу ще на таке явище: в той час, коли дослідники європейської худож
ньої культури XV II— XVIII ст. всіляко звужують і витісняють класицизм, вчені, 
що займаються вивченням інших епох європейської культури, говорять про нього 
дедалі наполегливіше. Словом, окрім класицизму XVII сг. і загалом доби абсолют

1 А. В. Луначарский, История западноевропейской литературы. M.t 1924.
2 Характерна в цьому плані книжка: J. Sokolowska, Spory о barok w poszukiwania 

modelu epoki. Warszawa, 1971.
3 E. H. Купреяноваї Историко-литературный процесс как научное ‘ понятие. — Сб. «Исто

рико-литературный процесс. Проблемы и методы изучения». Л., 1974, стор. 21.
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них монархій, сучасна наука називає і римський класицизм, і просвітительський 
класицизм у його двох істотно відмінних варіантах — французькому («вольте
рівському») і німецькому («веймарський класицизм»), і неокласицизм X X  ст. 
Отже, маємо зрештою не один напрям класицизму, а цілу низку напрямів та те
чій, що належать до різних історичних епох, але з  однаковим правом можуть 
називатися (1 називаються!) класицистичними. Всі вони виражають різний сус
пільний та ідеологічний зміст, набувають відповідно різних художніх властивос
тей і рис, але при всьому тому їм притаманний і певний спільний естетичний ек
вівалент, усіх їх  можна звести й до певного художньо-стильового знаменника. 
Річ у тому, що в усіх цих напрямах і стилях наявне спільне ядро художнього 
мислення, з різною мірою визначеності проявляється в них класицистичне чуття 
й розуміння форми, що грунтується на античній (еллінській) класиці. Одне сло
во будучи різними напрямами й течіями, вони разом з  тим належать до класи
цистичного типу художньої творчості, який є одним з найзначніших і найактивні
ших інгредієнтів європейського художнього процесу.

Тут доцільно визначити хоча б у найзагальніших рисах зміст і параметри 
категорії типу художньої творчості. Та перед цим слід сказати, що централь-

Римський форум і Капітолій.
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ною, всеохоплюючою категорією історико-художнього процесу в сучасній радян
ській науці визнається напрям. Всеохоплюючою і в тому значенні, що він є 
найбільшою одиницею поділу цього процесу, і в тому, що ним охоплюється як 
змістовий, так і формальний рівні твору, і в тому, що в напрямі поєднуються 
історичний і структурно-типологічний розрізи вивчення, системи й епохи худож
ньої творчості. А. М. Соколов доходить висновку В СВОЇЙ «Теорії стилів», що 
«основною формою стильової єдності є напрям — основна категорія художнього 
процесу», що і метод, і стиль становлять найважливіші складові частини на
пряму, «який охоплює мистецтво в усіх його складниках, на всіх його рівнях» *. 
А Є. М. Купреянова навіть твердить у цитованій праці, що саме напрям є 
аналогічним до суспільно-економічних формацій естетико-літературним понят
тям, яке «визначає стадіальність літературного розвитку і його закономірний 
характер, що проявляється саме в цій стадіальності».

Рух літератури й мистецтва, про який В. І. Ленін говорить як про худож
ній розвиток людства, тісно пов’язаний з суспільно-історичним процесом і ви
значається ним у своїх основних етапах і провідних закономірностях. Безпереч
но, в появі нових напрямів та стилів визначальна роль належить необхідності 
«художньої переробки» нового життєвого змісту, який вимагає перебудови всієї 
системи зображальних і виражальних засобів. Проте, наголошуючи на соціаль
но-історичній детермінованості художнього розвитку, марксистська наука не за
перечує і наявності його іманентних закономірностей. Ф. Енгельс у листі до 
Ф. Мерінга від 14 липня 1893 року піддав різкій критиці «безглузде уявлення 
ідеологів», які не визнають «самостійного історичного розвитку різних ідеоло
гічних сфер, що відіграють роль в історії», тим самим заперечуючи й «будь- 
яку можливість їх  дії на історію» 1 2. В. І. Ленін також зазначав, що культурі 
притаманні якості тривкості й здатності ї ї  форм до розвитку 3. Все це стосує
ться й мистецтва, яке, подібно до інших «ідеологічних сфер», розвивається не 
лише під дією суспільно-історичних факторів та умов, а й за  законами внут
рішньої необхідності.

При цьому важливо враховувати, що різні рівні мистецтва і, відповідно, 
різні рівні структури напрямів відзначаються різною мірою чутливості до су
спільно-історичних запитів та імпульсів, різною мірою «автономності, розвитку». 
«Цілком природно,— пише М. С. Каган,— що міра відносної самостійності роз
витку художньої форми виявляється незрівнянно більшою, ніж міра автоном
ності змістової динаміки мистецтва... Суспільству потрібні в мистецтві ідеї, 
а не форми, і в тих межах, в яких це дозволяють інтереси адекватного вті
лення художніх ідей, воно приймає і апробує всі форми. Ось чому соціальна 
детермінація зачіпає форму не безпосередньо, а через посередництво змісту. А 
це означає, що співвідношення соціально зумовленого й автономного на рівні 
змісту і на рівні форми різне, якщо не протилежне. І чим вище ми підноси
мося від елементів внутрішньої форми до елементів зовнішньої форми мисте
цтва, тим виразніше проявляється домінуюче значення логіки розвитку самого 
процесу формування» 4.

А це також означає, що різні історико-типологічні категорії, залежно від 
того, до яких рівнів, змісту чи форми вони переважно тяжіють, виявляють різ
ну міру тривкості, різну тривалість свого існування і функціювання. Тому в 
історії літератури, як слушно зазначає Н. Л. Калениченко, «напрями й методи 
змінювалися, стилі лишалися в художньому доробку людства. Письменники, за
лежно від своєї мети й намірів, звертаються до різних стилів, але це аж ніяк

1 А. Н. Соколов, Теория стиля, М., 1968, стор. 77— 78, 175.
2 К. Маркс і Ф. Енгельс, Твори, т. 39, стор. 78.
3 В. 1. Ленин. Повне зібрання творів, т. 36. стор. 42.
1 М. С. Каган. Лекции по марксистско-ленинской эстетике, Л.. 1971, стор. 674—675.,
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не означає, що вони повертаються до попередніх напрямків чи методів» *. Проб
лема входження стилів у художній арсенал людства, їх  подальшого функцію- 
вання в розвитку літератури й мистецтва цікаво розробляється в останніх книж
ках О. В. Чичеріна. Як твердить дослідник, стилі, що склалися в певну епоху, 
не зникають безслідно, тривалий час вони можуть існувати в прихованому ста
ні, але як потенціал мистецтва, з тим, щоб у сприятливих умовах вийти на 
поверхню, відродитися у новому вигляді й конкретно-історичному призначенні.

Звідси необхідність у понятті ширшому, ніж напрям, хоч і не такому об’єм
ному та різноплановому, з якою стикається сучасне радянське літературознав
ство й мистецтвознавство. Тому нині входить у науковий вжиток поняття «тип 
творчості», в якому узагальнюються певні риси спільності художніх структур, ти
пологічні принципи художнього мислення, що проявляються й за межами на
прямів. Так, Л. І. Тимофеев посилено висуває концепцію реалістичного й роман
тичного типів творчості, «в  яких втілюються загальні властивості образного 
відображення життя»; але треба сказати, що ця концепція є суто умоглядною 
конструкцією, яка не відбиває реальний історичний рух мистецтва й не моде
лює його навіть у найзагальніших рисах. Ціннішою і продуктивнішою здається 
нам запропонована Б. С. Мейлахом концепція класицизму, романтизму й реа
лізму як динамічних систем і типів художньої творчості, оскільки вона на висо
кому рівні теоретичного узагальнення подає художній процес у русі 
й взаємодії різних систем і типів творчості, поєднуючи історичний І ТИПО-- 
логічний аспекти його вивчення. «В  історії мистецтва зрілих періодів,— узагаль
нює вчений,— завжди наявні всі ті елементи, які, будучи синтезованими в пев
ну систему, створюють один з трьох типів художнього мислення, про які йшлося 
вище» 1 2.

Однак не можна згодитися з тим, що цим типам художньої творчості на
дається універсального значення, що вони, власне, фігурують у ролі констант 
світової літератури й мистецтва. Насправді ж, принаймні до другої половини 
XIX ст., класицизм, романтизм і реалізм виступали такими константами лише 
всередині європейського культурно-історичного регіону, за  його ж межами сто
літтями складалися й функціювали інші естетико-художні системи, інші типи 
творчості, які з європейськими мали лише окремі збіжності. Очевидно, типи 
творчості слід розглядати як стійкі утворення, що функціонують у широких, 
але не безмежних географічних та історичних масштабах. У всякому разі, це 
безсумнівно щодо давніших епох, у пізніші ж епохи, десь з другої половини 
X IX  ст., реалістичний тип художньої творчості, що склався в європейському 
регіоні починає набувати більшого поширення, перетворюючись на спільний 
здобуток і магістральний напрям світового мистецтва.

Але що ж слід розуміти під типом художньої творчості? На наш погляд, 
це внутрішньо цілісні системи естетичних понять і уявлень (про красу й мис
тецтво, їхню природу, структуру, функції, призначення і т. д.), це специфічне 
чуття й розуміння форми, що складається в різних регіонах світу на порівняно 
ранніх стадіях розвитку художньої культури й залишається в різних модифіка
ціях певним ядром, стійкою динамічною єдністю художньо-стильового мислення 
на подальших стадіях її  розвитку. Не заглиблюючись у цю проблему, за
значимо лише, що це ядро художнього мислення, суть якого в специфіці чуття 
й розуміння форми, складається під комплексною дією таких факторів, як при
родні умови життя, такі різні, скажімо, в середземноморській Греції і тропічній 
Індії, як соціальний лад, що визначає відносини людини з суспільством, ї ї  місце

1 Н. Л. Калеииченко, Українська література XIX ст. Напрями, течії, K., 1977, стор. 13.
2 Б. С. Мейлах, Об изучении прогресса искусства (Методологические заметки). — «Совре

менные проблемы литературоведения и языкознания», М., 1974, стор. 100.
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й цінність у світі, як міфологія і релігія, що справляли тоді величезний вплив на 
духовне життя людей, у тому числі й на художню творчість.

Слід ще сказати, що типи художньої творчості належать до формального 
рівня творів мистецтва. З  особливою виразністю розкривається в них іманентність 
художнього процесу, про яку йшлося вище, його відносна «автономність»: вони 
відзначаються тривкістю й гнучкістю, здатністю до трансформацій, до регенера
ції і реінтеграції на нових етапах розвитку мистецтва. Несучи в собі своєрідний 
«генетичний код» художнього мислення, вони відіграють важливу роль в утво
ренні форм і стилів, у їхньому русі й розвитку. Важливо також підкреслити, 
що, за  винятком найраніших стадій художнього процесу, типи творчості не висту
пають у «чистому вигляді», розвиваються вони в постійному взаєм озв’язку 
й взаємодії. Коли ж той чи • інший з них стає превалюючим, на його основі 
складаються стилі певного напряму, які, однак, включають також елементи 
інших типів творчості.

Характерною особливістю європейського культурно-історичного регіону є те, 
що основу його художнього розвитку протягом століть становила взаємодія двох 
могутніх культурних традицій, двох різних типів художньої творчості. Один з 
них був витворений античністю, яка є глибинною основою європейської культу
ри, другий — середньовіччям, яке після загибелі античного світу розпочало но
вий цикл європейського культурного розвитку. Проте йому, за  слушним визна
ченням Г. Д. Гачева, притаманний «подвійний характер», воно «ніби починало 
спочатку, незалежно від античного циклу, і в той же час виступало як його пряме 
продовження...»1. Це, так би мовити, розвиток з наявністю досвіду й зразків 
високорозвиненої художньої культури, які тяжіли над естетичною свідомістю ос
вічених кіл, відволікаючи її  від спонтанної творчості середніх віків, що виходи
ла з інших джерел, дотримувалася інших принципів художнього мислення.

Давніми греками в класичну пору їхньої культури була створена дивовиж
но цілісна система естетичних понять і уявлень, створений особливий, внутріш
ньо завершений тип художньої творчості, на основі якого формувалися пізніше 
стилі різних класицистичних напрямів і течій. Вкажемо коротко на найістотніші 
особливості естетичного світосприйняття давніх греків, притаманне їм чуття й ро
зуміння форми. Як уже зазначало багато дослідників, їм був властивий раціона
лізм, взаємопроникнення гносеологічного й естетичного начал, прагнення до єд
ності, впорядкованості й розмірності. «У  греків божественний розум є принцип, 
який служить розумною мірою всіх речей і який водночас споріднений з люд
ським розумом; цей принцип відкриває можливість пізнання космосу в його ро
зумності, в його логічному, математичному, гармонійному, іманентно цілеспря
мованому зм істі...» 2. Цьому принципу мислення скорялися в давніх греків і фі
лософія, і наука, і мистецтво. Подібно до «божественного розуму» в космосі, ро
зум у мистецтві давніх греків, у світі образів і картин, при всій їхній пластич- 
ностіі насиченості матеріально-чуттєвим змістом, виступає організуючим началом, 
головним конструктивним принципом.

Звідси така характерна типологічна риса класичного (й класицистичного) 
мистецтва, як перевага ідеї над образом, — риса, зазначена й проаналізована 
ще Гегелем у його «Лекціях з естетики». Звідси й класичне розуміння краси як 
досконалої форми, що грунтується на порядку, розмірності й концентрованосгі. 
Ясна річ, це був аж ніяк не формалізм, давні елліни вважали, що форма вбирає, 
впорядковує і концентрує реальний предметно-чуттєвий світ буття. Адже для 
класичної древності краса була тілесною, пластичною, а твори мистецтва мисли-

1 Г. Д. Гачев. Жизнь художественного сознания, М., 1972, стор. 86.
2 W. Diltey, Weltanschauung und Analyse des Menschen seit Renaissance und Reformation. Leipzig 

und Berlin, 1921.
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лись предметно, в матеріально-чуттєвому ряду, як якісь рівноправні члени кос
мосу, тобто впорядкованого й олюдненого світу.

Щ е однією важливою конструктивною особливістю класичного типу худож
ньої творчості є його співвіднесеність і розмірність з людиною і людським сві
том. Загальновідомо, яке величезне значення в грецькій філософії, науці, мис
тецтві, в усіх сферах знання й творчості мали поняття «середини», «центру», 
«м іри». Та дуже характерно, шо в умоглядних побудовах і художніх концеп
ціях давньогрецької культури класичного періоду «серединою», «мірою » врешті- 
решт виявлялася людина. Так, основою «класичного канону» Поліклета, з якого 
виходили антична пластика й живопис, є людське тіло, його розмірність, взаємна 
симетрія всіх його частин. Викладаючи естетичні принципи античної архітектури, 
Вітрувій у своєму знаменитому трактаті «Про архітектуру» підкреслює значен
ня розмірності будови, іцо засновується на пропорціях людського тіла, і вказує* 
що відношення частин одна до одної і до цілого повинні відповідати пропорціям 
частин людського тіла. До того ж, за  Вітрувієм, твір архітектури має узгоджу
ватися і з  особливостями людського сприймання. Для Платона й Арістотеля теж 
втіленням прекрасного є передусім тіло людини в характерній для нього роз
мірності й розчленованості його частин.

У цілому антична естетика грунтувалась на чуттєвому сприйнятті світу, 
уявляла його лише в реальному бутті тіл, предметів, явищ і, отже,— конечним, 
замкненим, обмеженим; не випадково ця естетика, це мистецтво з такими труд
нощами освоювали поняття безконечного. Звичайно, пізніші класицистичні напря
ми й течії великою мірою або повністю втратили цей. античний антропоцентризм 
з притаманною йому тілесністю, сенсуалізмом; як побачимо далі, їхній антропо
центризм набув більш інтелектуального, філософсько-абстрагованого характеру. 
Але однією з активних констант усього класицистичного мистецтва лишилася 
його співвіднесеність з людським розумом, його вимогами й можливостями, 
рішуче уникнення ірраціонального, всього того, що суперечить вимогам розуму 
й перевершує його можливості. Можна сказати, що мистецтво класицизму існує 
лише при світлі розуму, яке чітко окреслює зображуване, виділяючи його з 
«дурної безконечності», і рівномірно його осяває, надаючи ясного, наглядно- 
пластичного обрису з точним визначенням часових і просторових відношень його 
компонентів.

Притаманне класичній Греції естетичне світосприйняття, пов’язане з  ним; 
чуття й розуміння форми завершене вираження знайшли в «Поетиці» Арістоте
ля, яка послужила основою для всіх класицистичних доктрин пізнішого часу. За 
твердженням Арістотеля, «головні форми прекрасного, це — порядок у просто
рі, розмірність і визначеність», а «краса полягає у величині й порядку». Так ха
рактерний для давньої Греції взаєм озв’язок естетики й математики тут розкрива
ється з усією очевидністю. Подібними рисами позначене також чуття й розумін
ня форми, виражене Арістотелем. Особливим значенням у його «Поетиці» наді
ляються цілісність і концентрнчність твору, впорядкованість і розмірність його 
частин. За визначенням Арістотеля, художній твір «повинен бути зображенням 
однієї, до того ж цільної д ії» , становити таку цілісність, «щоб з перестановкою 
або вилученням однієї з частин мінялось би і розпадалось ц іл е»1.

Отже, художній твір за Арістотелем — це строго впорядкована й замкнена 
концентрична структура, що не допускає ні доповнень і продовжень, ні «вихо
дів» і проекцій у безконечне. « Із  простих сказань і дій, — заявляє Арістотель. 
— найслабіші — епізодичні. Епізодичними сказаннями я називаю такі, в яких 
епізоди йдуть один за одним без імовірності й необхідності». Нагадуємо, що 
основоположним принципом форми середньовічного, «готично-романтичного»

1 Цитуємо за новим перекладом «Поетики» у збірнику: «Аристотель и античная литера
тура», М., «Наука», 1978.
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мистецтва є додавання, і «чи то твір живопису чи пластики, епіки чи драматур
гії, скрізь знаходимо принцип розширення, а не концентрації, координації, а не 
субординації, відкритий ряд, а не замкнену геометричну форму»і.

На грунті схарактеризованого естетичного світосприйняття, чуття і розумін
ня форми склався тип художнього мислення й творчості, який переважав в ан
тичному світі й був одним із найзначніших та найактивніших у Європі нового 
часу. Це і є класицизм у широкому значенні слова як тип художнього мислення 
і творчості, що проявляється в різних конкретно-історичних модифікаціях, тобто 
в різночасних класицистичних течіях і стилях. Той класицизм, про який говорять 
античники і візантіністи, дослідники мистецтва Відродження і XVII ст., доби 
Просвітництва тощо. В усіх його модифікаціях тією чи іншою мірою проявля
ються такі спільні художньо-стильові ознаки, як поєднання мистецтва передусім 
зі сферою розуму, а не сферою емоційно-інтуїтивного, як прагнення до «пра
вильності» й нормативності, що встановлюється й контролюється розумом, як 
переважання ідеї над образом, як тяжіння до форм концентричних, замкнених 
і гармонійних, до ясного й чіткого стилю.

(Закінчення в наступному номері).
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КУБИНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
НА УКРАЇНІ

Історична перемога кубинського наро
ду 1 січня 1959 року, успішне завершен
ня першої соціалістичної революції на 
американському континенті — законо
мірний наслідок понад чотирьохсотріч
них визвольних зусиль нещадно експлу
атованих народних мас Куби. Відчайдуш
ний опір індіанських племен варварсько
му нашестю конкістадорів XVI ст., числен
ні антирабовласницькі повстання кубин
ських негрів протягом трьох століть (раб
ство на Кубі було остаточно скасоване 
1886 р.), дві національно-визвольні війни 
проти іспанського колоніального пану
вання (1868— 1878 та 1895— 1898), очо
лена комуністами боротьба проти імпері
алізму СІЛА та його місцевої національ
ної агентури: збройне повалення крива
вої диктатури X. Мачадо в 1933 р., геро
їчний штурм казарм Монкада в місті 
Сантьяго-де-Куба 26 липня 1953 р., все
народна війна кубинців проти ненависно
го проамериканського режиму Ф. Батіс- 
ти — ось історичне підгрунтя, передісто
рія кубинської революції. ї ї  закономірне 
продовження — соціалістичні перетво
рення на Острові Свободи: націоналіза
ція власності монополій, аграрна рефор
ма, індустріалізація, здійснювана за до
помогою С РСР та інших соціалістичних 
країн, культурна революція, першим кро
ком якої стала повна ліквідація непись
менності. Духовне піднесення кубинсько
го народу, зумовлене докорінними зміна
ми в його соціальному бутті, з одного 
боку, відкрило безмежні можливості для 
творчого розвитку будівників нового сус
пільства, з другого — сприяло гранично
му наближенню демократичної культу
ри, і літератури зокрема, до найширших 
народних верств. І це історично виправ
дано: адже кубинська література завжди 
черпала силу в кровному зв ’язку з соці
альною дійсністю, з революційною історі
єю народу.

Багатогранні радянсько - кубинські 
зв ’язки, економічні, політичні, культур
ні — постійно діючий фактор нового 
етапу кубинської історії. Невпинне зро
стання культурного обміну між нашою

країною і Кубою, взаємозбагачення ду
ховними цінностями — необхідна умова 
зближення наших народів. Так, дедалі 
ширшає потік перекладів кращих творів 
багатонаціональної радянської літерату
ри на Кубі; радянські читачі знайомлять
ся з надбаннями класичного та сучасно* 
го кубинського письменства. Розширю
ється творча співдружність книговидав
ців двох країн. Ось лише кілька фактів: 
до початку 1978 року в С РС Р на замов
лення кубинських друзів було завершено 
видання 12-томного зібрання творів 
В. І. Леніна іспанською мовою; налагод
жено активне співробітництво С Р С Р  та 
Республіки Куба у справі випуску під
ручників для кубинських шкіл, вищих та 
середніх спеціальних навчальних закла
дів (тільки в 1978 р. видано понад шість 
мільйонів примірників); у Москві вий
шли перші книги десятитомної «Б ібліо
теки кубинської літератури», що ї ї  го
тують видавництва «П рогресе», «Худо
жественная литература», «Молодая гвар
дия» (все видання планується завершити 
до 1981 року).

Значне місце в загальносоюзному про
цесі радянсько-кубинських культурних і 
літературних взаємин належить нашій 
республіці. Так, протягом двадцятиріччя 
з часу перемоги кубинської революції ти
раж лише книжкових видань українських 
перекладів кубинської художньої літера
тури перевищив 800 тисяч примірників. 
Велику увагу кубинській літературі не
змінно приділяють республіканські газе
ти та журнали, українське радіо й теле
бачення; фільми кубинських кіномитців 
привертають доброзичливу увагу наших 
глядачів. Мета цього огляду — не пре
тендуючи на вичерпність, коротко зупи
нитись на тохму, що зроблено в справі 
засвоєння кубинської літератури на Ук
раїні протягом останніх двадцяти років.

* * *

Першою серйозною спробою ознайоми
ти читачів республіки з сучасною кубин
ською літературою стала збірка «Весна
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Куби. Вірш і та оповідання кубинських 
письменників» (К., «М олодь», 1962). 
Збірка містить п’ятнадцять оповідань 
десяти авторів, уривок з роману Хосе 
Солера Пуїга «Бертільйон 166» та трид
цять ш ість віршів п’ятнадцяти поетів 
Куби (частина матеріалів збірки друкува
лася у «В сесвіті» №  4, 1961). Зі сто
рінок цієї невеликої обсягом книжки діз
наємося перш за все про складні істо
ричні судьби трудового народу Куби в 
недалекому минулому. Старий Рамон 
Існага, герой оповідання Луїса Феліпе 
Родрігеса «Грабунок», ветеран двох війн 
за незалежність Куби, помирає, вигнаний 
з клаптя своєї землі, здобутого важкою 
працею. Епізоди героїчної війни проти 
іспанських колонізаторів змальовані в 
оповіданнях Карлоса Монтенегро «Г е
рої» та «Дванадцять перлин». Про цей- 
таки період кубинської історії нагадує 
читачеві старий Чано з однойменного 
оповідання Дори Алонсо: він — «син 
землі, батько плодів», «жива історія дав
ньої Куби». Стихійний протест проти 
своїх та заморських визискувачів — 
тема оповідань «Порив вітру» Карлоса 
Монтенегро і «Моя красуня» Гонсало 
Масоса Гарбайо. А от у лаконічних, 
сповнених внутрішнього динамізму тво
рах Рауля Гонсалеса де Каскорро, Аль- 
сідеса Існаги, Хосе Мануеля Отеро зоб
ражена революційна боротьба кубинсь
ких патріотів у 50-х роках нашого сто
ліття, ентузіазм народних мас, прихід 
переможної революційної армії. Запам’я
товується старий Дам’ян з оповідання 
«Остання варта» Нуньєса Лемуса: вете
ран революції стоїть на нічній варті; ги
нучи, він перешкоджає контрреволюціо
нерові здійснити диверсію. Син Дам’яна, 
колишній мілісіано, навчається на хім- 
фаці Московського університету — з 
ним пов'язує старий революціонер свої 
надії. Перші соціалістичні перетворення 
на кубинській землі описані, щоправда, 
не без певного схематизму, в оповіданні 
Хосе Лоренсо Фуентеса «Гойо іде в коо
ператив». Поетична рубрика збірки впер
ше на Україні широко представила твори 
і таких відомих поетів, як Ніколас Гіль- 
єн, Мануель Наварро Луна, Фелікс Піта 
Родрігес, і доробок поетів молодшої ге
нерації. Переважна більшість поезій, 
вміщених у збірнику,— це громадянська 
лірика та поетична публіцистика, насна
жена революційним пафосом. Загалом 
побудова і склад книжки «Весна Куби» 
заслуговують високої оцінки, тим біль
ше, що їй судилося започаткувати цілу 
низку українських перекладних видань 
кубинської прози та поезії.

Протягом 60-х років республіканські 
видавництва опублікували переклади 
кількох романів, присвячених дореволю
ційній Кубі — поява кожної з цих кни

жок на батьківщині ставала свого часу 
помітним явищем у кубинській літера
турі.

Романи відомого кубинського прозаїка 
кінця X IX  — початку X X  ст. Мігеля де 
Карріона «Грішниці» і «Сфінкс», випу
щені в світ видавництвом «Дніпро» 
1966 р. (роман «Сфінкс» друкувався та
кож у «В сесвіті», N° 9, 1964), за
одностайним визнанням кубинської кри
тики, є вершиною його творчості. У со
ціальному романі «Грішниці» (1919) зоб
ражено страшне життя кубинської сто
лиці початку століття: паразитизм екс
плуататорських верств, безробіття, поро
ки буржуазного ладу. Автор викриває 
продажних демагогів, політиканів, війсь
кових, що перебувають на утриманні мо
гутнього північноамериканського сусіда. 
Роботу де Карріона над романом 
«Сфінкс» у 1929 р. перервала смерть; 
його опублікування вже після революції, 
у 1961 році, стало справжньою сенсаці
єю в культурному житті нової Куби. 
Це — соціально-психологічний твір, поз
начений виразним впливом французько
го натуралізму, зокрема творчості Еміля 
Золя. Дія роману припадає на роки дик
татури Мачадо; трагічна доля героїні, 
Амади Хакоб, її  смерть — це обвину
вальний вирок суспільству лицемірів та 
визискувачів.

Роман Дори Алонсо «Беззахисна зем
ля» (1961), опублікований видавництвом 
«Дніпро» в 1964 році, також посідає 
визначне місце в кубинській прозі почат
ку 60-х років: це — найпопулярніший її 
твір, перекладений кількома мовами. 
Трудовий народ, гноблені, але не скоре
ні селяни Куби — колективний герой 
книжки Дори Алонсо. Вугляр Мальоркін 
та його сліпа жінка Сесілія, наймит Ве- 
нансіо, його дочка Чача, голодний хлоп
чак Лопе-Москіт, мудрий негр Фермін — 
майстерно виписані носії позитивного 
ідеалу письменниці, наділені даром пое
тичного сприймання дійсності. їхня люд
ська солідарність протистоїть бездухов
ному світові поміщика Панчо Капоте, 
братів Хуанів, сержанта-зрадника Бер
нардо Торреса, політиків-маріонеток. 
Час, про який ідеться в романі, чітко не 
визначений, але, очевидно, це середина 
30-х років нашого століття. Читачеві 
«Беззахисної землі» Дори Алонсо стають 
зрозумілими соціальні витоки класової 
боротьби на кубинській землі, хоч дія 
роману уривається за два десятиріччя до 
початку революції.

Ім’я кубинського поета, прозаїка, дра
матурга і фольклориста Самуеля Фейхоо 
добре відоме на Україні: він — учасник 
ювілейних Шевченківських урочистостей 
на радянській землі, він і перший на Ку
бі перекладач Кобзаревих поезій. Упо
рядковані Самуелем Фейхоо видання ку-

МИХАЙЛО МОСКАЛЕНКО. Кубинська література на Україні2021



бинського фольклору лягли в основу ук
раїнської збірки «Прислів’я і приказки 
Куби» (Серія «М удрість народна», К., 
«Дніпро», 1977). Відомий роман Са- 
муеля Фейхоо «Хуан Кінкін» (1963), на
друкований у «В сесвіті» (№  12, 1967) 
та випущений згодом окремим виданням 
(К., «Дніпро», 1968) — явище глибо
ко симптоматичне для кубинської куль
тури. Незмінно погорджувана і замов
чувана панівними класами фольклор
на народно-поетична стихія лише в 
умовах нової дійсності змогла діста
ти свій повноцінний вияв у літературі. 
Хуан Кінкін, герой твору Самуеля Фей
хоо — співак, жонглер, циркач, плоть 
від плоті свого народу, обирає шлях 
збройної боротьби за втілення народних 
прагнень. Святково-карнавальна атмо
сфера перших розділів, відповідно до ло
гічного розвитку фабули, природно пере
ростає в трагічну й водночас революцій
но-оптимістичну драму народного мес
ника.

Український переклад роману-хроніки 
Лісандро Отеро «Ситуація» (1963) був 
опублікований у видавництві «Дніпро» в 
1973 році. Твір цей — перша частина 
задуманої автором трилогії, присвяченої 
минулому кубинської буржуазії. Побудо
ва роману трипланова: тут і «сучасність» 
(тобто час від 26 серпня 1951 р. до 
10 березня 1952 р., дня державного пе
ревороту, здійсненого генералом Батіс- 
тою), і історичні ремінісценції (історія 
родин багатого цукропромисловця Сарріа 
та сенатора Седрона, «нащадка одного з 
тих патріархів, що визволили Кубу з-під 
влади Іспанії, а потім самі навчилися 
доїти республіку» — уособлення еконо
мічної та політичної опори проамерикан- 
ських режимів), і, нарешті, внутрішній 
монолог студента Луїса Даскаля — 
представника молодої кубинської інтелі
генції, що, долаючи ідейні хитання й 
сумніви, знаходить свій шлях до рево
люції. Однак друга частина трилогії — 
«Таке ж саме місто» (1970), де відбува
ються вирішальні для долі Луїса Даска
ля події, на українську мову, на жаль, 
досі, не перекладена.

Значну увагу видавців і читачів рес
публіки привертали і привертають най
кращі твори кубинської прози, в яких 
яскраво відтворена підпільна боротьба 
кубинських патріотів у другій половині 
50-х років, що завершилася перемогою 
народної революції 1959 р., а також пер
ші кроки молодої республіки, всенарод
на відсіч народу Куби імперіалістичним 
найманцям.

Роман Хосе Солера Пуїга «Бертіль- 
йон 166» (1960; український переклад — 
К., Держлітвидав, 1962) — це, за  визна
ченням самого автора, «спроба розпові
сти про атмосферу жаху, що панувала в

Сантьяго-де-Куба протягом двох довгих 
років, та про боротьбу в цьому місті про
ти Батісти». Епізоди збройної боротьби 
робітників і студентів, керованих Народ
но-соціалістичною партією та «Рухом 26 
липня», скомпоновані у вигляді послі
довно змонтованих мозаїчних фрагмен
тів; відсутність стрункого сюжету ніби 
відтіняє не завжди подолану стихійність 
народного руху. Перемога близька — по 
обидва боки барикад відчутне наближен
ня революційної армії. В подібних обста
винах (конспірація, кривавий терор баті- 
стівців) діють і молоді підпільники, герої 
повісті Умберто Ареналя «Свинцеве 
сонце» («В сесвіт», №  1, 1963).

Проблема класового самовизначення 
людини ліберальних переконань, прозрін
ня буржуазного інтелігента Себастьяна 
Солера — центральна в романі Едмундо 
Десноеса «Б ез проблем» (1961; україн
ський переклад — К., «М олодь», 1964). 
Пориваючи з минулим, зрікаючись кар’є
ри й багатства, молодий патріот поверта
ється із СШ А на Кубу, щоб узяти 
участь у збройній боротьбі проти тиранії. 
Післяреволюційна дійсність, перші соціа
лістичні перетворення, тривожні будні 
Острова Свободи на початку 60-х років 
зображені в іншому романі Едмундо 
Десноеса — «Потоп» (1965; український 
переклад — К., «Радянський письмен
ник», 1972). Молодий доброволець-мілі- 
сіано Евеліо, його наречена Мігдалія, 
комуніст Симон пильно охороняють за
воювання революції; їм  протистоять во
роги нової Куби — Крістобаль Кастель
янос та його зять Рікардо, учасник 
збройної авантюри наймитів американ
ського імперіалізму. Р озв ’язка роману 
глибоко оптимістична: розгром інтервен
т ів ‘на Плайя-Хірон у квітні 1961 року 
знаменує перехід до якісно нового етапу 
соціалістичного будівництва на Кубі.

Як твори, що так чи інакше відобра
жують деякі риси кубинської дійсності 
5 0 — 60-х років, певне пізнавальне зна
чення мають видані на Україні повісті 
пригодницько-детективного жанру, як-от 
«Загадка однієї неділі» Ігнасіо Кардена
са Акунья (К., «Радянський письмен
ник», 1975) або «Рубінове намисто» Ар
мандо Крістобаля Переса (зб. «К рах», 
К., «Радянський письменник», 1976). І 
все ж прочитання названих книжок нав
ряд чи вдовольнить вдумливого читача, 
тим більше, що республіканські видавни
цтва та журнали далеко не все ще зробили 
для задоволення зростаючого читацького 
попиту на серйозну сучасну кубинську 
прозу. Так, досі не перекладені на Ук
раїні романи Карлоса Ловейри «Хуан 
Креол» та «Генерали й доктори», Ману- 
еля Кофіньйо «Остання жінка й близь
кий бій» та «Коли кров схожа на во
гонь»; лише окремими оповіданнями
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представлені такі відомі прозаїки, як 
Луїс Феліпе Родрігес, Онеліо Хорхе 
Кардосо, Рауль Гонсалес де Каскорро 
(варто було б видати, наприклад, його 
роман «Зруйнувати ніч»); не переклада
лася українською мовою проза таких ав
торів, як Енріке Серпа, Густаво Егурен, 
Сесар Леанте (за винятком хіба що кіль
кох його новел і нарисів). Як не дивно, 
досі майже не представлений у нас, як 
прозаїк Фелікс Піта Родрігес, хоч його 
поезії не раз друкувалися* в республікан
ській періодиці.

Творчість Алехо Карпентьєра, видат
ного кубинського прозаїка X X  століт
тя — одне з найпомітніших явищ не ли
ше латиноамериканської, а й світової лі
тератури. В С РС Р проза Алехо Карпен
тьєра докладно проаналізована в низці 
грунтовних розвідок радянських літера
турознавців — В. Кутейщикової, Л. Ос- 
повата, Ю. Дашкевича, Н. Зюкової; все 
найзначніше з його доробку — романи 
«Загублені сліди» (1953), «В ік  Просвіти» 
(1962), «Р озправа з методом» (1974), 
повісті «Ц арство від світу цього» (1949), 
«Погоня» (1956), «П раво політичного 
притулку» (1972), збірка оповідань «В ій
на часові» (1958) — перекладено й опуб
ліковано російською мовою. Деякі з на
званих творів перекладено останнім ча
сом і на Україні: оповідання «М андрівка 
до початку» («В сесвіт», №  2, 1976), ро
мани «Р озправа з методом» («В сесвіт», 
№  6 — 7, 1976) та «Загублені сліди» (К., 
вид. «Дніпро», 1978), повість «Концерт 
барокко» («В сесвіт», №  4, 1978; переви
дання — у зб. «Латиноамериканська по
вість», К., вид. «Дніпро», 1978). Поча
ток можна вважати вдалим. На черзі — 
по можливості повне видання прози Але
хо Карпентьєра в республіці: за приклад 
у цій справі має стати досвід московсь
ких видавництв. Так, «В сесвіт» уже по
відомляв про завершення Алехо Карпен- 
тьєром нового політичного роману «Освя
чення весни» — про долю кубинців, за
хисників Іспанської республіки, а зго
дом учасників кубинської революції та 
битви на Плайя-Хірон. Значний інтерес 
являтимуть, без сумніву, і мемуари, над 
якими працює письменник: «Ц е будуть
спогади без збереження хронологічної 
послідовності. Я розповім про міста, кра
євиди, про письменників, про композито
рів, про художників, про друзів... Феде- 
ріко Гарсіа Лорка, Робер Деснос, Поль 
Елюар, Дієго Рівера, Пабло Пікассо, Іл
ля Еренбург, інш і...» Кілька років тому 
в бесіді з працівниками редакції «Ино
странной литературы» Алехо Карпенть- 
єр, відзначаючи найхарактерніші риси 
розвитку сучасної кубинської літератури, 
сказав: «Головний потік ї ї  — твори, без
посередньо надихнуті революцією. Це 
дуже життєвий, дедалі потужніший стру

мінь, особливо в поезії, в драматургії. 
Частина письменників, переважно стар
шої генерації, дотримуючись традицій
них літературних канонів, прагне тісніше 
пов’язати свою творчість із революцією. 
Молодші, оспівуючи революцію, шука
ють нових форм виразу — на їх  переко
нання, література повинна оновлюватись 
у революційному темпі, оскільки стари
ми засобами зображення важче відтвори
ти нове життя, нову революційну темати
ку. Роль письменника в нашій револю
ції, що надала нового смислу нашим 
судьбам, незмірно зросла, як незмірно 
зріс у масах інтерес до книжки. Наші 
письменники не обмежуються історични
ми хроніками. Перед нашими письменни
ками велике завдання — показати про
цес формування нової людини. Твори на 
цю тему вже існують, щоправда, поки 
що не найвдаліші. Безперечно, револю
ція покликала до творчої діяльності сві
жі сили, і, без сумніву, ще будуть напи
сані епічні твори про першу на амери
канському континенті соціалістичну ре
волюцію».

* * *

Хосе Марті, геніальний кубинський 
поет і мислитель, керівник національно- 
визвольної боротьби народу Куби проти 
іспанського поневолення, одним з пер
ших виступив за згуртування народів 
Латинської Америки перед лицем імпері
алістичної загрози. Свободолюбні ідеї 
Марті надихали не одне покоління ку
бинських революціонерів; нині його спад
щина є невід’ємним складником духов
ного життя соціалістичної Куби. Як заз
начав Д. Павличко в передмові до одно
томника своїх поетичних перекладів з 
Хосе Марті (К., «Дніпро», 1977), ку
бинський поет «став натхненником тих 
подій, які розгорнулися на його батьків
щині в п’ятдесятих роках нашого століт
тя і привели до встановлення там соціа
лістичного ладу. Виникнення першої со
ціалістичної держави на західній півкулі 
нашої планети привернуло увагу прогре
сивного людства до індивідуальності 
Марті. Адже ця людина справила коло
сальний вплив на політичний розвиток 
латиноамериканських народів, підготов
ляючи їх  до сприйняття ідей наукового 
комунізму». Згаданий однотомник пое
зій — практично перша і поки що єди
на на Україні спроба масштабно предста
вити нашому читачеві доробок великого 
кубинського революційного демократа 
(щоправда, в 1965 році видавництво 
«М олодь» видрукувало повість Хосе 
Марті «Згубна дружба», що містить ав
тобіографічні елементи; однак цю по
вість, цікаву саму по собі, не можна на
звати магістральною віхою в його твор
чості, отже, навряд чи саме з неї слід
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було починати ознайомлення з доробком 
Марті). Частина віршів однотомника сво
го часу друкувалась у республіканській 
періодиці («Літературна У країна», №  59, 
1962; «Ж овтень», №  1, 1970; «В сесвіт», 
N° 1, 1971 та №  1, 1976); цілий ряд пе
рекладів опубліковано вперше — і на 
Україні, і в СРС Р. Українське видання 
поезій великого кубинця складається з 
п’яти розділів, що відповідають книжкам 
Марті: «Прості вірш і», «В ільні вірш і», 
«Квіти вигнання», «Ісмаелільйо», «Пое
зії різних років».

Темою сорока шести поезій, що скла
дають збірку «Прості вірш і» (1891), ста
ли епізоди з поетової біографії, тісно 
переплетені з історією Куби; збірка 
пройнята пафосом боротьби проти раб
ства і колоніального гноблення. Лірич
ний герой книжки — людина високого 
духу, здатна все осягти («Я  між мис
тецтвами — мистецтво і поміж горами — 
гора»), але позбавлена всякої аристокра
тичної зверхності й зарозумілості, близь
ка до простих людей, перейнята їхніми 
болями та стражданнями. Як справед
ливо зазначав радянський літературозна
вець В. Столбов, «автор «Простих вір
ш ів» відчуває органічний зв ’язок з при
родою, із всесвітом; свою ненависть до 
поневолювачів поет висловлює в уза
гальненій афористичній формі; стилі
стичними особливостями «Простих вір
ш ів» є реалістичність поетичного світо
бачення, відсутність складних тропів, 
точність слова, задумлива, неголосна ін
тонація, простота і народність». Справ
ді, «Прості вірш і» органічно пов’язані з 
іспанською та латиноамериканською на
родною поезією — як глибинним своїм 
духом, так і формальними засобами: 
збірка написана римованим восьмискла- 
довиком — розміром, розповсюдженим у 
пісенному фольклорі багатьох європей
ських народів, зокрема й іспанського; як 
відомо, з часом восьмискладові куплети 
«коплас» стали чи не найпоширенішою 
формою пісенної народної творчості Ла
тинської Америки. В руслі багатовікової 
традиції лежать також фольклорно-пое
тичні образи «Простих вірш ів».

«Вільні вірш і» — це білі іспанські 
вірші, і водночас «Вільні вірш і» — це 
вірші вільної людини, вірші кубинця, 
який боровся за свободу, жив свободою, 
думав про свободу. І мусив умерти за 
свободу», — так великий нікарагуансь- 
кий поет Рубен Даріо тлумачив назву 
збірки поезій Марті, підготовленої авто
ром до друку, але опублікованої лише в 
1913 році. Книжка складається з автор
ської передмови та сорока чотирьох вір
шів. Поезії ці різноманітні за тематикою 
— є серед них вірші-роздуми, є вірші 
інтимно-ліричні, є вірші, присвячені по

неволеній Кубі, вірші, в яких таврується 
розклад кубинської суспільної верхівки; 
в деяких з них з ’являється образ вели
кого капіталістичного міста з його соці
альними антагонізмами, з  юрбами знедо
лених трударів, до яких належить і сам 
поет-емігрант. Значне місце у книжці 
відведене віршам про поезію, сучасну і 
майбутню — окрилену, могутню і гріз
ну. Важкуватий синтаксис, складність 
поетичної тканини тут завжди відповідає 
складності та глибині поетової мислі, пе
реплавленої в традиційний іспанський 
одинадцятискладовик; дивує барвистість 
і щедрість поетичної мови «Вільних вір
ш ів» — Марті завжди доречно застосо
вує тут і побутові, розмовні слова, і ар
хаїзми, і новотвори; поезія ця розкута і 
динамічна — породжена стражданням, 
вона сповнена революційним оптимізмом, 
вірою в «грядущий оновлений світ», у 
велич і красу життя. Як і «Прості вір
ш і», книжка «Вільні вірш і» відзначає
ться глибокою продуманістю внутрішньої 
побудови, складною архітектонікою; це 
— не зібрання розрізнених поезій, а 
єдине ціле, могутній організм, усі скла
дові частини якого поєднані між собою 
не завжди помітними з  першого погля
ду силовими лініями та взаємозв’язками. 
Своєрідним ідейно-тематичним продов
женням «Вільних вірш ів» є книжка Хосе 
Марті «Квіти вигнання» (вперше опублі
кована 1933 р.), яка, щоправда, відрізня
ється від попередньої різноманітністю 
віршованих форм.

Осібне місце у поетичному світі Марті 
займає збірка «Ісмаелільйо» (1882), щ о  
складається з п’ятнадцяти віршів, напи
саних розмірами іспанської народної пое
зії (7 — або 5 — складові рядки, спо
лучені традиційними асонансами) і об’єд
наних центральним образом дитини— по
етового сина. «Молитовником батька» 
назвав її  вже згадуваний Рубен Даріо. 
На думку численних літературознавців, 
«Ісмаелільйо» започаткував X X  століття 
в латиноамериканській поезії. Як заува
жував В. Столбов, «нового і новаторсь
кого в цій збірці було багато, починаю
чи з композиції: навколо центрального 
мотиву тугим вузлом було зав ’язано ці
лий комплекс думок, тем і образів; 
складна побудова книжки спирається на 
багатоплановість центрального образу — 
це і дитина, і казковий персонаж, і вті
лення чистоти й чесноти... принципово 
новаторське значення має і потужний 
каскад образів, що рине на читача зі 
сторінок книжки». Особисто-інтимні на
чала «Ісмаелільйо» тісно переплетені з  
думками й мотивами морально-етичними 
та громадянськими.

Поетичний доробок Хосе Марті пред
ставлений в українському виданні з на
лежною повнотою. Збірки «Прості вір-
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т і » ,  «В ільні вірш і», «Ісмаелільйо» пере
кладені повністю, і тим самим була збе
режена їхня складна внутрішня структу
ра; із збірки «Квіти вигнання» перекла
дено поезії найважливіші — такі, що 
несуть найбільше суспільно-громадянсь
ке навантаження. Це саме можна сказа
ти і про останній розділ однотомника — 
«В ірш і різних років». Книжку україн
ських перекладів з Хосе Марті упоряд
ковано дбайливо, із застосуванням на
лежних критеріїв добору та з урахуван
ням останніх досліджень кубинських тек
стологів. Це — помітний успіх видавни
цтва «Дніпро», вагомий внесок у справу 
взаємообміну духовними цінностями між 
народами С РС Р і соціалістичної Куби.

На жаль, значно менше відомий у нас 
Хосе Марті як прозаїк, драматург, філо
соф і публіцист. В першу чергу заслуго
вує уваги перекладачів його публіцисти
ка, книжки нарисів «Іспанська республі
ка і кубинська революція» (1873), «П ів
нічноамериканські сцени» (1 8 8 1 —1891), 
«К уба і Сполучені Ш тати» (1889).

* * *

Першим На Україні книжковим видан
ням сучасної кубинської поезії стала 
збірка віршів Файяда Хаміса «З а  цю 
свободу» (К., «М олодь», 1964). Книжку 
Складають тридцять сім поезій, написа
них Хамісом у перші післяреволюційні 
роки. Революція — головна тема віршів 
Файяда Хаміса, активного учасника твор
чого життя країни. На жаль, до збірки 
не ввійшли поезії Хаміса попереднього 
періоду, написані в паризькій еміграції. 
Починаючи з середини 60-х років вірші 
Хаміса не раз друкувалися в республі
канській періодиці — це сприяло повні
шому знайомству з  його лірикою.

У 1966 році видавництво «Дніпро» 
випустило невеличку збірку сучасної ку
бинської поезії «Вітчизна або смерть!» 
Книжка містить вісімдесят вісім віршів 
двадцяти поетів Куби, і, як не дивно, до 
сьогоднішнього дня лишається єдиним у 
республіці виданням кубинської поезії 
антологійного типу.

Поезія Ніколаса Гільєна, видатного 
кубинського поета, лауреата міжнародної 
Ленінської премії «З а  зміцнення миру 
між народами» (1954), оригінального і 
пристрасного митця — добре відома в 
Радянському Союзі. На Україні вірші та 
поеми Гільєна багато разів друкувались 
у газетах, журналах, різного роду збір
никах. Перше в республіці окреме ви
дання творів Гільєна (Ніколас Гільєн, 
Поезії, серія «Перлини світової лірики». 
К., «Дніпро», 1976), незважаючи на 
свій невеликий обсяг (вона містить шіст
десят віршів та поем), дає достатнє уяв
лення про творчу еволюцію митця — від 
ранніх поезій, «афро-кубинських» фольк

лорних збірок «Мотиви сона» (1930) та 
«Сонгоро-косонго» (1931) та переломної 
для творчості Гільєна поеми «Вест-Інд- 
ська компанія» (1934), сповненої гірких 
роздумів про долю вітчизни — до анти
фашистської поеми «Іспанія» (1937) та 
пройнятих мотивами інтернаціональної 
солідарності й визвольної боротьби кни
жок «Пісні на повен голос» (1947), 
«Е легії» (1958) та «Голуб народів» 
(1958); нову, соціалістичну Кубу поет ос
півав у збірках «Щ о я маю» (1964) та 
«Зубчасте колесо» (1972). У передмові 
до томика українських перекладів з 
Н. Гільєна В. Харитонов зазначає: «По- 
ет-новатор... у складних умовах розвит
ку кубинської літератури протягом кіль
кох десятків років, що передували доко
рінним революційним змінам в країні, в 
її  культурному житті, навертав поезію до 
соціальної тематики, започатковуючи на 
Кубі напрям соціалістичного реалізму. 
Гостра емоційність Гільєнових віршів, 
живлячись соками народної поетики, 
зробила можливим художнє освоєння но
вих тем і проблем, які доти вважалися 
протипоказаними поезії... «Мені здається 
безплідним поет, неспроможний передати 
через лірику зміст маніфесту чи програ
ми». В цих рішучих словах — увесь 
Гільєн: людина, комуніст, митець, який 
віддав увесь свій великий поетичний та
лант революції».

Картина ознайомлення з поезією Ку
би на Україні була б неповною, якби ми 
не сказали про роботу республіканських 
періодичних видань. Так, лише у «В се
світі» за двадцять років (1959— 1978) 
було опубліковано сто сорок вісім пере
кладів з дев’ятнадцяти кубинських пое
тів; кубинська поезія та «м ала» проза 
систематично друкувалась на сторінках 
«Літературної України» та в інших га
зетах та журналах республіки. Слід від
значити також увагу республіканського 
видавництва «В еселка» до кубинської 
дитячої літератури. Серед опубліковано
го — книжечка І. П. Сото «Негреня 
Аполо» (1963), повісті Ф. Басульто «Дів
чинка під трьома прапорами» (1965) та 
Д. Алонсо «В  пошуках чорної чайки» 
(1976), збірка «Мене звати Коадоваль- 
до Еррера» (1978), що містить оповідан
ня кубинських письменників та поезії 
Ніколаса Гільєна.

На закінчення хотілося б висловити 
кілька побажань. Очевидно, варто було б 
подумати про видання антології «Кубин
ські поети-романтики»: наприклад, на
сьогодні лише двома перекладами пред
ставлена на Україні творчість Хосе-Ма- 
ріа Ередіа (1803— 1839), зачинателя ре
волюційного романтизму в кубинській 
літературі (зб. «Співець», К., «В е
селка», 1972). Давно назріла потреба 
видати грунтовну антологію кубинської
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поезії X X  століття. Досі не переклада
лись на Україні вірші Рубена Мартінеса 
Вільєни (1 8 9 9 — 1934), самобутнього пое
та, одного з засновників Комуністичної 
партії Куби. Майже незнана у нас і твор
чість таких непересічних кубинських пое
тів, як Хосе Мануель Поведа, Хосе Сака- 
ріас Тальєт, Рехіно Педросо, Еміліо Ба- 
льягос. «Невідомою землею» поки що ли
шається для нас кубинська драматургія. 
Ідучи вслід за  видавництвами Москви, 
слід було б опублікувати основні праці та
ких визначних кубинських літературо
знавців, які Х,осе Антоніо Портуондо та 
Хуан Марінельйо (поява статей останньо
го у «В сесвіті» — «Про ленінські літе
ратурні заповіти» (№  4, 1972) та «К у
бинське листування Льва Толстого» 
[Ко 1, 1977) — явище, на жаль, епізодич
не).

Перекладознавчий аналіз творів ку
бинської літератури, виданих на Україні,

не вміщується в рамки нашого коротко
го огляду — це тема для окремої розмо
ви. Все ж з-поміж більш ніж сорока пе
рекладачів, які брали участь у тлумачен
ні кубинської прози та поезії, хочеться 
назвати тих, чиї кубинські зацікавлення 
лишаються постійними впродовж бага
тьох років: це передусім В. Харитонов, 
Л. Олевський, Д. Павличко, М. Литвц- 
нець, М. Жердинівська, С. Борщевсь- 
кий.

Літературні твори братньої Куби, пе
рекладені на Україні — істотний внесок 
у скарбницю взаємообміну культурними 
цінностями країн соціалістичної спів
дружності, важливий фактор зближення 
наших народів. Про це красномовно про
мовляє творчий досвід минулого двад
цятиріччя.

Михайло МОСКАЛЕНКО

Ф А І С Т И  -  П О Д І Ї  -  Я В И Щ А

Видавництво «П рогрес» випустило роман  
Павла З а гр еб ел ьн о го  «З погляду вічності»  
в перекладі англ ійською  мовою .

В липні 1978 р. в М у зе ї народної архітекту
ри і побуту у Львові експонувалася вистав
ка «Н ародне м истецтво П ерем иш льсько
го воєводства», організована П ерем иш ль
ським окруж ним  м узеєм  (ПНР).

З гід н о  плану зарубіж них зв'язків С о ю зу  
радянських товариств друж би з 5 по 9 
вересня 1978 р. проходили дні Києва в К іо
то. Ж ителі японського м іста-побратим а від
відали виставку «Київ —  столиця Радянської 
України», побували на концертах м айстрів  
мистецтв наш ого м іста —  народного  хору  
імені Г. Верьовки, квартету імені М. Л исен
ка, солістів Київського  театр у  опери та 
балету імені Т. Г. Ш евченка.

В приміщ енні Укр аїн ського  товариства  
друж би і культурного зв'язку з  зарубіж ни

ми країнам и в вересні 1978 р. експонува
лася виставка, орган ізована відповідно до- 
плану культурних зв'язків і сп івробітництва  
між  С о ю зо м  радянських товариств друж 
би, товариством  «С Р С Р — Ф РН » і Ф е д е р а 
цією  товариств «Ф РН — С Р С Р ». П редставле
ні на виставці ф отом атер іали , книжки, про
дем онстрован і докум ентальні ф ільм и по
знайомили відвідувачів з визначними м іс
цями і культурним  ж иттям Ф РН .

В серпн і 1978 р. заслуж ений ансамбль на
р одної пісні і танцю  Д н іпродзерж и нського  
м еталургійного  заводу імені Ф . Д зер ж и н-  
ського  «Д ніпро» успіш но виступав у м істах  
Греції.

В Калькутті мовою  бенгалі вийшов у світ 
зб ірник м олодо ї радянської прози під наз
вою «Євразія». Упорядник збірника Харіш< 
Гупта і перекладач Сар од ж  Гупта п ред ста
вили індійським читачам твори тринадцяти  
радянських авторів, се р ед  них оповідання  
Григора Тю тю нника «Сито, сито», перекла
д ен е  з англ ійської мови.
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Ж урнал «М остови», орган  Спілки л ітератур 
них перекладачів С е р б ії (квітень —  чер
вень 1978 р.), опублікував р ец ен зію  С . Раш - 
ковича на книжку Ф . П огребенника «За
силь С теф ан и к у слов'янських літературах» . 
В перш ом у ном ері за минулий р ік  польсь
кого  ж урналу «Slavia orientalis» також  
вм іщ ено р ец ен зію  на книжку Ф . П о гр еб ен 
ника «Василь С теф ан ик у слов'янських літе
ратурах», яку написала Ельж бета Виш невсь- 
ка. В цьом у ж  ном ері вм іщ ено також  р е 
ц ен зії Зигм унта Зби р о вського  на книжку 
«Polska v p oezji rad zieck iej. Jak uniesc  
w lerszem  twoj^ chw al§» (див. «Всесвіт»  
№  8, 1978 p.); Еуген ія  Романю ка на кн.
П. С . Л исенка «Словник поліських говорів»  
(видавництво «Наукова думка», 1974); Яну- 
ша Р іе гер а  на кн. П. Н. Л изанець «В ен герс
кие заим ствования в украинских говорах  
Закарпатья» (Будапеш т, вид-во А к ад ем ії 
наук Угорщ ини, 1976 р.).

З  9 по 12 вересня 1978 р. у Києві тривала  
п'ята зустр іч  представників поріднених  
м іст Радянського  С о ю зу  і Ф ін ля н дсько ї 
Республіки, на якій були обговорен і питан
ня про вклад м іст-побратим ів і товариств  
друж би в р еалізац ію  п ідписаного ЗО років  
том у Д о го во р у про друж бу, сп івробітниц т
во і взаєм ну д оп о м о гу м іж  С Р С Р  і Ф ін лян 
дією , про участь радянських і ф інських м іст  
у д іяльності м іж народних о рган ізац ій  та 
інші питання.

В кінці травня— на початку червня 1978 р. у  
М ихайловградськом у о крузі НРБ проходив  
Тиж день Ж итом ирської області, присвяче
ний 100-річчю визволення Б олгарії від о с
м анського  ярма.

Заслуж ений самодіяльний народний ан
самбль пісні і танцю  У Р С Р  «Колос» Торчин- 
ського  будинку культури побував з Іс
панії, д е  він брав участь у М іж народном у  
ф естивалі ф ольклору та етн о гр аф ії.

У  вересні 1978 р. згідно  плану м іж народних  
зв'язків Спілки письменників С Р С Р  р ед ак
цію ж урналу «Всесвіт» відвідав головний  
р едактор  братіславського  ж урналу «Ревю  
световей літератури» Володимир Л укан; 
відбулася друж ня розм ова п ід  час якої

гість із  Чехословаччини і працівники редак
ц ії обм інялися дум кам и щ одо проблем  пе
р екладу класичної і сучасної св ітової літе
ратури, поділилися творчими планами на 
наступний рік, інф орм ацією  про нові яви
ща в українській  і словацькій літературах.

11— 12 вересня 1978 р. гостем  Спілки пись
менників України  та р ед акц ії ж урналу «Все
світ» був відомий кубинський поет, літера
турознавець, віце-президент Спілки пись
менників та митців Куби Анхель Аух'єр, 
твори якого друкувалися на сторінках газе
ти «Л ітературна Україна» та ж урналу «Все
світ»; Анхель А ух'єр  автор поетичних збі
рок «Один» (1932), «Пісні для твого життя» 
(1941), «Коротка антологія» (1963), «Ритм 
острова» (1965), «Д о побачення» (1969) та 
літературознавчих праць: «Творчість Ніко- 
ласа Гільєна» (1971), «Гаряча кров літерату
ри» (1977). Анхель А ух'єр  розповів праців
никам р едакц ії ж урналу про нові твори ку
би нської л ітератури, про творчу і гро
м адську роботу кубинських письменників  
за останні двадцять револю ційних років.

У  вересні 1978 р. гостям и Спілки письмен
ників України  була група іспанських лі
тературних критиків на чолі з головою  А со 
ціації л ітературних критиків Іспанії академ і
ком  Гільєрм о Д іасом  Плахою . У  складі гру
пи були також  —  р едактор  каталонського  
ж урналу «Вангуардія» Хуан Рамон М асолі- 
вер, завідую чий каф ед р ою  каталонської лі
тератури  Барселонського  ун іверситету Хоа- 
кін М олас, завідую ча каф ед р ою  славістики  
Б ар село н сько го  ун іверси тету Елен Відапь, 
критики Хоакін  М арко та А н тон іо  Бланч. 
Гості розповіли про нові книжки іспанських  
та каталонських письменників, виявили ве
ликий ін тер ес до творчості Т. Г. Ш евченка  
і висловили баж ання перекласти  твори 
К обзаря іспанською  та каталонською  мо
вами.

З  жовтня 1978 р. в гостях у  р едакц ії ж урна
лу «Всесвіт» побував Хар іш  Гупта (Індія). В 
1960 р. в Д елі Хар іш  Гупта закінчив універ
ситетський курс р осій сько ї мови, три роки 
працю вав редактор о м  перекладів технічної 
і наукової л ітератури, що надходила з Ра
дянського  С о ю зу  до Індійського національ
ного центру наукової і технічної інф орма
ції В 1963 р. Х ар іш  Гупта був призначений  
перш им  завідую чим  відділом  радянської 
книги Д ер ж авн ої національної бібліотеки
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Індії (м. Калькутта). С ьогод н і книжковий  
ф онд цього в ідділу налічує двадцять тисяч  
томів. Харіш  Гупта відзначив, щ о переваж 
ну більш ість російських видань було о д ер 
жано в результаті налагодж ення регупяр-  
ного книгообм іну з б ібл іотекам и СР С Р , 
зокрем а й з б ібл іотекою  АН  У Р С Р , яка над
силає до Калькутти видання наукової, ху
дож ньої та довідково ї л ітератур и . В ідділ  
радянської книги Д ер ж авн о ї національної 
бібліотеки Інд ії провадить велику наукову  
і популяризаторську роботу (організац ія  
тематичних виставок, лекцій, сим позіум ів, 
видання книжок і брош ур), яка відбиває в 
собі традиц ії друж би і взаєм одопом оги, 
що здавна існую ть між індійським  і р адян
ським народами.

Ванкувер —  Едм онтон —  Вінніпег —  Торон
то —  М онреаль —  у цих м істах Канади в 
листопаді минулого року проходили захо
ди, присвячені Радянськом у С о ю зу . Вис
тавки київських, львівських та одеських ху
дожників, понад в ісім сот томів виставки  
книги, ш ирока експозиція  декоративно-  
прикладного м истецтва, ф отовиставки «Ук
раїна сьогодні» , «Всі кольори радості»  р о з
повідали відвідувачам про життя і працю  
радянських лю дей. З  великою  концертною  
програм ою  п ер ед  численними канадськи
ми глядачами виступили солісти  Ки ївського  
держ авного  академ ічного  театр у  опери і 
балету, заслуж ені артисти У Р С Р  М арія С те -  
ф ю к і А натолій  Кочерга, заслуж ений ар
тист У Р СР  піаніст Євген  Ржанов, тр іо  бан
дуристок Київської д ерж авно ї ф ілар м онії, 
народні артистки У Р С Р  Ніна П авленко, Ва
лентина Третьякова, Неллі М осквіна. Висо
ке м истецтво продем онстрував «Ч орномо
рець» —  танцю вальний ансамбль о бласно ї 
ради проф спілок м іста М иколаєва.

Три дні серпня 1978 р. на запрош ення С о ю 
зу Радянських товариств друж би гостю вала  
в столиці України  д ел егац ія  Рум унського  то
вариства друж ніх зв ’язків з Радянським  
С о ю зо м  (А Р Л У С ) на чолі з членом бю ро ге 
неральної ради товариства, заступником  мі
н істра виховання і освіти СРР  С . С о а р е . Во
на прибула для участі в заходах, присвяче
них 34-й річниці визволення Рум ун ії від ф а
ш истського ярма.

В Києві гості взяли участь у зборах п р ед 
ставників трудящ их м іста і зборах труд я
щих взуттєвої ф абрики ім ені 50-ріФ ія Ра
дянської України , щ о відбулися з нагоди  
цієї дати. Члени д ел егац ії відвідали У к р а їн 
ське товариство друж би і культурного  зв яз- 
ку з  зарубіж ним и країнам и, М ін істер ство  
вищої і сер ед н ьо ї спец іальної освіти У Р С Р , 
а також  книгарню  «Д руж ба», д е  проходила  
декада р ум унської книги.

В теплій і друж ній атм осф ер і пройшли у  
вересні м инулого року Дні Радянського  
С о ю зу  в Ісландії. В заходах брали участь  
д ел егац ія  У кр аїн ськ ого  товариства друж би  
і культурних зв'язків із зарубіж ним и країна
ми, до  якої входив письменник П. З а гр е -  
бельний, артисти Київського  о пер но го  теат
ру і ф іларм онії, танцю вальна група народ
ного  сам одіяльного  ансамблю  «Рапсодія»  
П алацу культури Ворош иловградського  ви
робничого  об'єднання тепловозобудування. 
Д ев'ять концертів, які пройшли під гарячі 
оплески присутніх, дали українські артисти  
в Рейк'явіку, Н ескойпстадур і, Е гільстад ур і, 
А кур ейр і —  найбільших м істах країни. С а 
м одіяльні танцю ристи зустр ілися  і провели  
спільні р епетиц ії з м ісцевими ф ольклорними  
колективами у Рейк'явіку та Е гільстад ур і. 
Д ел егац ію  прийняв п рези дент Ісландії Кри- 
стьяун Ельдьяурн, який п ідкреслив значен
ня подібних зустр ічей  для поліпш ення взає
м овідносин м іж  народами. Члени українсь
кої д ел егац ії зустр ічалися з ди ректо ро м  На
ціонального деп ар там енту по охороні при
роди, заступником  м ін істра культури, ві
домими письменниками, акторам и і худож 
никами країни. На прес-ко н ф ер енц ії, о р га
нізованій товариством  «Ісландія —  С Р С Р »  і 
посольством  СР С Р , члени д ел егац ії розпо
віли присутнім  про Радянську У кр аїн у , від
повіли на запитання ж урналістів .

31 жовтня м инулого року посланців наш ої 
республіки , які прибули на Дні Радянського  
С о ю зу, зустр ічала столиця С ь єр р а -Л ео 
не— Ф р ітаун . Н айкращ е із свого  р еп ер ту а
ру взяв у д алеку подорож  до д р узів  народ
ний самодіяльний танцю вальний колектив  
Ш осткінського  виробничого об'єднання  
«Свем а». В Будинку товариства друж би  
«С ьєр р а-Л еон е  —  СР С Р », в прим іщ енні Бу
динку р осій сько ї мови (Радянський куль
турний центр) експонувалися ф отовиставка  
і виставка декоративно-прикладного  мис
тецтва.

7 листопада посланців Радянської Укоаїни  
зустр ічав Д акар , д е  з сьом ого  по три
надцяте листопада проходили Д ні Радянсь
кого  С о ю зу  в С е н егал і. В ідкриття Днів на 
прикладі України відбулося в дакарськом у  
культурном у центрі «Блез Сен го р » . М ай
стер  спор ту ш ахіст В. П ересипкін  д ем о нст
рував численним суперникам  здобутки ра
д янської ш ахової школи. Учасники Днів о з
найомилися з досягненням и трудящ их Ра
д янської України  в галузях науки, культури  
і освіти.
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Микола ДЯТЛЕНКО

Інф орм аційний кур с для перекладачів  із  слов'яном овних країн , як оф іц ійно  звав*  
ся  наш сем інар , відбувався в Геттінгенськом у ф іліал і західнонім ец ького  Інституту  
ім ені Гете , який щ о два м ісяц і приймає близько стоп 'ятдесяти  студентів  з р ізних  
ЧР***, бажаю чих удосконалити  сво ї знання в галузі н ім ец ько ї мови.

П р отягом  м ісяця нам було прочитано двадцять п'ять оглядово-інф орм аційних  
лекцій, кілька разів ми зустр ічалися з письм енникам и Ф Р Н  (ці зустр іч і включали прак
тичні. заняття з перекладу їхніх творів), кілька вечорів переглядали нові ф ільми та 
програм и л ітературних тел епер едач . М іж  цими заняттям и ми виїздили на е кску р сії.

Тем атика прочитаних лекц ій: «Економ ічна характеристика різних соціальних
груп, населення Ф Р Н  і їхні внутріш ньополітичні позиції», «П озиції р ізних соціальних  
ГРУ П К зовніш ньополітичних питаннях», «П озиції р ізних політичних угруповань та 
п ро ф есійн и х сп ілок у питаннях культури», «А спекти  сучасн о ї н ім ец ької л ітератури», 
«Н ім ецька л ітератур а 1960—-1975 рр.», «Техніка м онтаж у та м истецтво цитування в 
сучасній  н ім ецькій л ітератур і» , «Політична лірика», «М анери в оповідальних жанрах».
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«Л ітер атур а і телебачення», «Кіно в Ф Р Н : ум ови розви тку кінем атограф і?, хто цим  
кер ує, зм іст і ф о р м а ф ільм ів останніх років», «Л ітературні ф орм и і вимоги д о  л іт е 
ратури з боку масових ком унікативних засоб ів  (м ассен м ед іум )» , «П ер еклад  і сусп іль
ство», «Становищ е перекладачів  у  Ф РН », «П ублікація  інозем ної л ітератур и  в ж урналі 
«А кценте» та ї ї  роль у спілкуванні народів», «Польська, сер бо хор ватська та р осій сь
ка л ірика в н імецьких перекладах», «З д осв ід у  д ер е к л а д у  російсько ї поезії» , «П роб
лем и та перспективи критики перекладу», «Гейне в перекладах на сл о в ’янські мови»  
тощ о.

Як видно з назв, перш і три тем и мали ознайом ити учасників сем ін ар у із суспіль
ним ладом  у Ф ед ерати вн ій  Республіц і Н імеччини і з  соціально-політичним и умовами, 
в яких розвивається культура в ц ілом у і л ітер атур а зо кр ем а. Н ового  для нас у цих 
тем ах виявилося н еб агато  (м ож е, том у, щ о в Геттінген і сподівалися зустр іти  значмо 
м олодш их слухачів), і том у я зупиню ся лиш е на двох-трьох питаннях.

О дин з лекторів  твердив, що всю  політику в країні визначаю ть різн і соціальні 
«бунди» (спілки, о б ’єднання): о б'єднання виробничих проф есійних спілок, до яких, 
крім  робітників, входить близько половини зайнятих на виробництві й у ф ірм ах служ 
бовців, переваж но ниж чого р ан гу ; проф спілка служ бовців промислових п ідприєм ств  
і ф ір м ; спілка держ авних служ бовців, спілка селян, о б ’єднання роботодавців та інші, 
д р іб н іш і «бунди». Правлячі п артії нібито не м ож уть і кроку ступити всупереч ін тер е
сам  «бундів», б е з  консультац ії з ними. Та було цілком  очевидно, що, скаж ім о, вироб
ничі проф спілки впливають на політику так сам о, як робітники на п ідприємстві «бе
руть участь у прибутках», тобто  ділять прибутки з капіталістам и-роботодавцям и. Д о  
речі, й лектор  не приховував, що, наприклад, служ бовці на виробництві «часто д іста
ю ть абсолю тну б ільш ість на виборах д о  виробничих рад» —  отж е, робітників «відти
раю ть» на задній план.

Та повернім ося до питань л ітературних. Л ітер атур а м ож е жити і розвиватися  
за умов, коли вона м ає читачів (а також  слухачів л ітературних передач  по р ад іо  і 
телебаченню ). Д ля цього  книги потр ібно видавати відповідними тираж ами і «прош тов
хувати» на рад іо  й телебачення . П ісля створення Ф Р Н  ур яд  проголосив «свободу  
преси та інф орм ації» . Щ о це означає на практиці? «Тепер, —  сказали нам, --■ хто  
хоче, той і засновує газету , ж урнал чи видавництво...» О так  просто : захотів —  і засну
вав. Крім  баж ання, потрібні щ е деякі «дрібнички». Не завадить мати, наприклад, 
засоби  для транспортування і збуту продукц ії, бо  існую чі п ідприєм ства можуть і не 
взяти ваш ої продукц ії. Те ж са м е : захотів —  заснував...

Які ж наслідки? П артійні газети  й ж урнали м ож на полічити на пальцях. їхня «вго
дованість», б е з  сум ніву, залеж ить від бю дж ету партії, від того , хто їх ф інансує. За те  
безл іч  так званих «незалеж них» видань. їх  створю ю ть ті, в кого  є грош і, і вони 
«граю ть ту м узику», яку зам овляє хазяїн  —  товстий гам анець. Скаж ім о , такий «неза
лежний» ж урнал п ід  час виборчої кам панії подає на обкладинці якусь редьку, ні, 
точніш е —  кормовий буряк хвостом  д огори . П ридивляю ся: то  м ає бути Г. Коль, лі
д ер  християнських д ем ократів . У  ном ері —  інтер в ’ю з ним, статті, присвячені вибор
чій програм і партії. Питаю  ком петентних лю дей: «Х іба ж так м ож на —  а раптом  він 
ч ер ез м ісяць стане ваш им канцлером ?» «А  чом ні? Ц е ж урнал незалеж ний, —  пояс
нюють м ені. —  О д н о го  р азу  християнські дем ократи  спробували подати на нього  в 
суд , але н ічого з  того  не вийшло». В наступном у ном ері той ж урнал подає намальо
вану на обкладинці голову якогось гангстер а  —  бр акує тільки нож а м зубах. Цей  
ном ер присвячений виборчій програм і соц іал-дем ократів , а ота карикатура зображ ає  
дію чого  канцлера Г. Ш м ідта.

О тж е , цей «незалеж ний» орган не влаш товую ть ані соціал істичні, ані навіть хрис
тиянські дем ократи , мимохіть напрош ується припущ ення —  мож ливо їм  б ільш е була б  
до вподоби крайня реакція , представників якої не бр акує в Ф Р Н .

Щ ось подібне д іється  і у видавництвах. П рогресивних письменників ніхто не хоче 
друкувати. Якийсь час том у їм  вдалося заснувати так зване «А вторське видавництво»: 
самі писали, сам і редагували один одного , уклали уго д у з одн ією  друкаренькою , д е  
видавали сво ї книжки. Створити потуж ніш е п ідприєм ство з в ідповідною  друкарською  
базою  їм  було не д о  снаги. Д ля ц ього  потрібні великі капітали, інакш е конкуренти  
задуш ать. І задуш или. П івроку том у надійш ло повідомлення, т о  видавництво «Бер
тельсм ан» поглинуло «А утор ен  едіц іон».

П ро радіо  і телебачення в Ф Р Н  нам розповідав один й о го  працівник. Він розхва
лював незалеж ність рад іом овлення. Сказав , щ о за останні двадцять років там не 
увільнили ж одного  сп івробітника за його  політичні погляди. Ц ілковита св о б о д а  інф о р 
м ації —  передавай, мовляв, щ о хочеш. А  коли ми, '.подорожуючи по тсраїні після се 
м інару, завітали до їхнього  ц ентру в Кельні, перед^ самим  порогом  пиш ної будівлі 
якісь хлопці встромили нам у руки по кілька аркуш ів, щ о ^виявилися спискам и «зар і
заних» цен зур о ю  програм  р ад іо  і тел е п е р е д а ч .
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О ф іц ій н о  західнонім ец ьке р ад іо  і телебачення —  не дер ж авне і не ком ерційне, 
а «гром адсько-правове» . З г ід н о  з конституцією , воно, як і культурна політика в 
цілом у, є ком петенцією  зем ель, з  яких складається  Ф РН . Відповідний ландтаг чи сенат  
оби рає кер івну р аду для свого  регіон ал ьн ого  м овлення, а та, в свою  чергу, обирає 
управління та р аду (чи ком ісію ) з питань програм . Правління обирає завідую чого, який 
«керує установою  сам остійно  і на власну відповідальність», а керівна рада зем ель
ного радіо  і телебачення затвер д ж ує його на посаді. Таким чином, вирішальна і 
визначальна роль у справі рад іо  і телебачення належ ить законодавчим  органам  з е 
м ель, отж е, ця галузь усе  ж таки держ авна... Керівництво д е в ’яти регіональних р ад іо 
станцій утворю ю ть так звану «робочу ком ісію » чи просто  К ом ітет радіостанцій  Ф РН . 
Д еся та , ам ериканська Р1АС у Зах ідн о м у Берліні, входить до  ком ітету з правом д ор ад 
чого го ло су (про ам ериканські станц ії «Свобода» та «Вільна Європа» взагалі нічого  
не сказано). К ом ітет м ає на м еті займ атися загальнонім ецьким и питаннями в галузі 
р ад іо  і телебачення, координацією  дій, ф інансовою  взаєм одопом огою  і, нареш ті, 
р е п р е зе н тує  н ім ецьке р ад іо  і телебачення на м іж народній  арен і. Коли регіональними  
органам и м овлення керую ть ф актично «ландтаги» і «сенати», то  в ф едер альном у  
м асш табі цим ділом  займ ається, мож на сказати , невеличкий «бундесрат». Керівництво  
в регіональних установах м овлення, як правило, являє собою  копію  чи, точніш е, макет  
законодавчих збор ів , які його обираю ть, і в ньому представлені ті ж  самі партії : в 
тій ж е пропорції, щ о в ландтагу чи в сен аті. І хоч у зем ельних законах п ідкреслю єть
ся, щ о вони не повинні проводити політику якоїсь о дн іє ї групи чи партії, практично  
цього  уникнути важко.

Уж е вдома я з великим інтер есом  прочитав докум ентальні репортаж і західно
н ім ецького  письм енника Гю нтера Вальраф а в «И ностранной литературе» . Зо кр ем а, і 
про те, як Вальраф  їздив до А ф ін  з нам іром  викрити терористичний реж им грецьких  
«чорних полковників». Там  його  ж ор сто ко  побила поліція і кинула до  в'язниці. Цю  
сц ену д р уг Вальраф а зняв на кіностр ічку. П р оте зах іднонім ец ьке телебачення відм о
вилося показати такий репортаж , а оф іц ійн і власті й пальцем не поворухнули, щ об  
визволити з в ’язниці свого  співвітчизника і гром адянина... Щ о ж —  «свобода інф о р 
м ації»: хочу —  поінф орм ую  глядачів, а не хочу, то  нічого мені й не вдієш .

Говорячи про вплив р ізних партій на суспільно-політичне життя в р еспубліц і, один  
з лекторів заявив, щ о переваж на більш ість населення «не сприйм ає» ком уністів —  ні
чого  не поробиш , мовляв, спадщ ина нацизм у... А л е  ж у се  залеж ить від того , хто і як 
використовує ту «спадщ ину»! Варто нагадати , щ о в д огітл ер івськ і часи за  ком уністів у  
Німеччині голосувало ш ість м ільйонів виборців. Та й П отсдам ські угоди  чотирьох ве-

Нові квартали столиці ФРН — Бонна. Часто ці комфортабельні житлові 
будинки стоять порожні, бо ціни на квартири в них приступні лише дуже

багатим людям.
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ликих держ ав про м айбутнє Німеччини недвозначно приписували не тільки знищ ити  
нацистську партію  та ї ї  о р ган ізац ії, а й викорінити вплив нацизм у на суспільно-політич
не життя. Чому ж гітлер івськ і «традиції» і д осі такі живучі?

. Л ектор  мав би згадати  і про те, щ о західні окупаційні власті на прак
тиці продовж ували здійсню вати полож ення так званого  «антиком інтернівсько-  
го пакту»: всіляко обм еж ували д іяльність ком уністів та інших активних і послідовних  
антиф аш истів, а до  нацистів ставилися поблаж ливо. Д осить згадати  той ф ар с у захід 
них зонах о купац ії Н імеччини, щ о звався «денациф ікацією ». Сп о стер ігаю чи , як і досі 
судові органи Ф РН  «караю ть» воєнних злочинців, м ож на сказати , щ о вони в цьому  
питанні виявились добрим и спадкоєм цям и окупаційних властей. П обою ю чись впливу 
ком унізм у зі С х о д у , окупаційні власті поспіш или —  всупереч тим сам им  П отсдам ським  
ріш енням  —  розколоти  Н ім еччину, створити на Заход і сеп ар атну  держ аву. А  на чолі 
новоутвореної держ ави поставили представників того  класу, який, власне, і призів  
свого  часу до влади гітлер івську партію . Як відом о, основним гаслом  пер ш ого  канц
лера Ф РН  К. А д ен ауер а  було: «Ніяких новацій!» На ділі це означало, що тільки Гіт- 
лер поганий, а все інш е б у л о — «гут» (у бунд есвер і і д ос і продовж ую ть виховувати  
солдатів на «славних традиціях» гітлерівських вояків).

М іж  інших, християнські дем ократи  нам агаю ться роздм ухати  культ А д ен ауер а  
за те , щ о він н ібито «перепинив шлях ком унізм ові в Зах ідн у  Європу» і створив у 
Ф РН  «економ ічне диво».

Ч удес на світі теп ер  не буває, і приписувати А д е н ауе р у  якісь особливі заслуги  
в післявоєнном у розвиткові Ф ед ер а ти вн о ї р еспубліки  мож на хіба щ о з дем агогічних  
позицій. Й ого основи заклали західні сою зники, вдавш ись д о  «холодної війни». Не  
покладаю чись на «антикомуністичний бар'єр» із своїх багнетів, вони допом огли ство
рити й «економічний вал». Західнонім ецький  промисловий потенціал сою зники о б е р і
гали й під  час повітряної війни, надаю чи перевагу терористичним  нальотам на ж ит
лові квартали. П ісля війни вони не дозволили вивозити з своїх зон окупац ії пром ислове  
устаткування в рахунок репарац ій  р озор ени м  країнам . А  далі ріками потекли кредити й 
подачки у вигляді плану М арш алла та б езп о сер ед н іх  капіталовкладень. Н ареш ті, —  
і це вже справж нє «диво» —  країни-перем ож ниці за війну зб ідніли , а пер ем ож ена  
Західна Н імеччина ш видко розбагатіл а . Якийсь час том у п реса витягла на білий світ 
«історію » голландського  пройдисвіта М ентена, який за рахунок награбованого  під час  
війни майна став м ільйонером . С е р е д  німецьких катів таких м ентенів були десятки  
чи й сотні тисяч. А  щ о проведена про лю дське око «денациф ікація» в західних зонах  
Німеччини по суті була спрям ована на зб ер еж ен н я  т іє ї породи хижаків, то вони не  
тільки вціліли, але й зм огли негайно пустити в о бор о т награбований капітал. О то ж

Це також ФРН. У таких бідонвілях мешкають ті. хто не має грошей, роботи і надії.
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не дивно, щ о німецькі капіталісти знову ш видко вийшли на м іж народну арену. М инуло  
десятиліття-п івтора, й Ф Р Н  вже успіш но конкурувала з іншими капіталістичними краї
нами.

З  д опом огою  «економ ічного  дива» західнонім ец ьке сусп ільство  поступово п ер е
творю вали на «сусп ільство спож ивачів». Ідеологи  капіталізм у вважають за кращ е, 
коли обиватель займ ається гонитвою  за речам и, аніж  коли він цікавиться політикою . 
О д н ак «бум» не знищив антагоністичних класових протиріч. Не сл ід  лиш е заб/-  
вати, що робітництво в кожній окр ем о  взятій країні м ає сво ї особливості. Як відом о з 
лен інсько го  вчення, на стад ії ім пер іалістичного  розвитку в високорозвинених капіта
лістичних країнах утворю ється прош арок так званої робітничої аристократії, на яку 
сп ирається  бурж уазна партія для робітників —  соц іал-дем ократи . У  Ф РН  протягом  
останні:-; двох десятиліть цей прош арок пом ітно зростав —  за рахунок непрям ої 
експ луатац ії трудящ их слаборозвинених країн та прям ого  визиску мільйонів інозем 
них робітників (гастарбай тер ів), щ о виконую ть тут найважчу, найбрудніш у й найнижче  
оплачувану роботу.

П риродно, ця частина робітничого  класу п ідтрим ує в основном у соц іал-дем окра-  
тичну партію . А л е  під  час виборів на р іш ення робітника впливають р ізні ф актори (ска
ж ім о, залеж ність від хазяїна-роботодавця або ставлення до р ел ігії). Так, у «відбудов
ний період» —  з 1949 по 1953 рік —  процент робітників, що голосували за соціал-  
дем ократів , зр іс  від 44 до 47, за дем охристиян  —  з 20 до 35(1), Вільна дем ократична  
партія в цей час втрачала своїх прихильників у робітничом у сер ед о ви щ і, а кількість  
робітників, щ о віддавали голоси іншим партіям , зм енш илась з ЗО процентів до  14 (ці 
зм іни значною  м ірою  пов'язані, очевидно, з систематичним  тиском  на компартію ).

За  канцлерства А д гн а у е р а  ком партію  було усун ен о  від участі в- законодавчих  
органах республіки , а потім  і зовсім  забор о нен о , ком уністів пересл ідували, як «по
руш ників конституції». Тепер  їх не кидаю ть до  в'язниці за погляди, але ж п ер есл ід у
вання триває —  згад ай те хоча б ганебний закон про «заборону на п ро ф есії» . І це —  
за умов, коли р еспублікою  правлять соц іал-дем ократи  в коаліц ії з вільними дем о кр а
тами чи лібералам и, як їх щ е називаю ть.

В. І. Л енін дав класичне і точне визначення характеру соціал-демократичних  
партій як бурж уазних партій для робітників. Ці партії всім а силами нам агаю ться вря
тувати, підлікувати і зм іцнити капіталізм , та щ е і зм агаю ться  в цьому з правими бур
жуазним и партіями. О сн о вна риса —  непоруш ність антикомуністичних позицій. Л ідери  
соц іал-дем ократів  зд ійсню ю ть антиком уністичну політику не тільки в національному  
м асш табі, а й в  м іж народном у.

Не мож на недооціню вати й антиком уністичної пропаганди правої та «незалеж 
ної» преси , зі ш пальт якої щ одня і щохвилини обивателеві втовкмачую ть, що між  
ком уністом  і тер о р исто м  н ем ає н іяко ї р ізниц і. О сь  приклад. Якось привернув мою  
увагу гучний заголовок на перш ій стор інц і о д н іє ї газети : «Вбивство як принцип». За
цікавився: про гітлерівців —  чи про піночетівців? А ж  бачу, менш ими літерам и і бл ід і
шим ш риф том , назва рубрики : «Ілю зія про гум ан ізм  ком унізм у»... З го д о м  один із 
тих панів, щ о нами опікувалися, поцікавився м оїм и враж еннями. Я подав йому газету, 
д е  поряд  з  «Ілю зією ...»  щ е ран іш е занотував: «Спогади  про д октора Геббельса». —  
«Хіба?..» —  ніби аж здивувався він. —  «Ви значно молодш ий за м ене, пане, —  кажу 
йому, —  а я колись читав мало не всі статті Геб бельса  в газеті «Рейх» —  він виступав 
там  щ онед ілі —  і не бачу н іяко ї р ізниці м іж  ним і оцим автором ...»

С то сов но  культур н о ї політики у Ф РН , то вона визначається вж е тим, щ о культура  
тут є або п ред м ето м  б ізн есу , або  зн ар ядд ям  пропаганди капіталістичного  способу  
ж иття, ц інностей б ур ж уазн о го  суспільства. О д н а газета  вм істила таку карикатуру: 
група депутатів  бу н д естагу  в перерві між  засіданням и радиться в б у ф еті: «П ідемо  
обговорю вати культурні питання —  чи в кіно?..» А д ж е скільки б вони ці питання не 
обговорю вали, культуру в б урж уазн ом у суспільстві «робитимуть» інші.

На лекц ії про сучасну західнонім ец ьку л ітер атур у ми почули, щ о після сорок  
п'ятого р оку ї ї  довелося створю вати... на порож ньом у м ісці. Тоді як у східній зоні 
о д р азу  ж почали збиратися  письм енники-антиф аш исти (і, звичайно, о др азу  ж почали 
перевидаватися їхні попередн і твори і видаватися нові), на Заход і було порожньо.

П ро  л ітер а ту р н е  життя Ф Р Н  п'ятдесятих років ми в основном у мали уявлення й 
д о  сем ін ар у , в усяко м у разі все  варте уваги було п ер екл ад ен о  на російську та укра
їнську  мови. Д е щ о  було  в ідом о й про новаторство, зо кр ем а, в західнонім ецькій  пое
з ії. М іж  іншим, у сам ій Ф Р Н  ам аторів сучасн о ї в ітчизняної п о ез ії не густо . «Якби не 
р ад іо  й телебачення, —  заявив один лектор, —  то більш ість наших поетів померла  
б з голоду...»  —  Тираж і поетичних зб ір о к  маленькі, та й ті не д уж е розходяться, 
а за непродані прим ірники ніхто го н ор ар у не платить. Н еохоче друкую ть поезію  і 
періодичні видання. Роль м еценатів узяли на се б е  р ад іо  й телебачення. Слухачі та
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глядачі н іякого  впливу на програм и передач  не маю ть —  вони м ож уть, щ онайбільш е, 
вимкнути сво ї радіоприйм ачі й телев ізор и . А л е  це ні прям о, ні п о сер едн ьо  не впливає 
на прибутки рад іо  і телебачення. П рограм и л ітературних передач  короткі: від о дно ї 
хвилини —  до  двадцяти. З а те  платять за виступи щ ед ро .

Щ р  ж до  переклад ів  на н ім ецьку м ову творів письменників соціалістичних країн , 
то  тут картина досить ж алю гідна. Так, нам назвали щ ось із д еся то к  творів російсь
ких письменників (разо м  з дореволю ційним и), а українських —  ж одного . Ми зу стр і
лися з  р едактор о м  ж урналу «А кценте», завдання якого  —  ознайом лю вати західно
н ім ецьку гр о м адськість  з творами сучасної св ітово ї л ітератур и . З а  останні двадцять  
років ж урнал опублікував по дві-три добірки сучасн о ї лірики ю гославських, польських, 
російських та чехословацьких поетів. О д н ак, яких сам е поетів? Виявилося, щ о біль
ш ість з  них ем ігранти . Ж о дн о го  в ідом ого  ім ені... Читач, який не м ає інших д ж ерел  
інф орм ації, нем инуче д ій д е  висновку, щ о справж ньої лірики і взагал і великої л іте

ратури в соціалістичних країнах не існує.
Певні зруш ення нсм ітилися 1974 року, коли «А кценте» присвятив радянській  

л ітератур і цілий ном ер. Хоч оглядові статті, вм іщ ені тут, висвітлю ю ть питання не  
завж ди з прийнятних для нас позицій , б ільш ість авторів критично ставиться д о  зам ов
чування в минулі десятиліття  сучасн о ї р ад янської л ітератур и , засуд ж ує орієнтац ію  
видавництв на ем ігрантів  та «дисидентів», як і тенденц ію  ознайом лю вати західноні
м ецького  читача лиш е з творам и двадцятих років. У  б іб л іо гр а ф ії р ад ян сько ї л іте
ратури, виданої у Ф Р Н , згад ується  близько тридцяти сучасних авторів (разо м  з класи
ками, М . Горьким, В. М аяковським  та ін.). С е р е д  них лиш е три — Ч. Айтм атов, Ф . Іс- 
канд ер  та В. Биков —  представники національних республ ік . Там ж е зазначається, 
щ о такі відомі письменники, як Ф а д єєв , Ф е д ін , Ф ур м ано в, Сим онов, А р б узо в , Тихонов, 
Чаковський, Ш агінян , А сєєв , Багрицький, О стровський , взагал і не представлен і в за
хіднонімецьких виданнях. Щ о б  ознайом итися з їхньою  творчістю , автори відсилаю ть  
читача до  видань Н ім ец ько ї Д ем о кр атич но ї Республіки. З  українських письм енників  
згад ується  О . Гончар, твори якого  н ім ецькою  мовою  також  п ерекладен і лиш е в НД Р.

Приємним і корисним  було знайом ство з  Карлом  Д ед ец іусо м  —  п ерекладачем  на 
німецьку м ову польських, сербохорватських та російських поетів . П ереклади  поезій  
Є сен ін а  та М аяковського  на диво точні, м айж е б е з  втрат —  як у р озум інн і зм істу , 
так і ф орм и. Д е д е ц іу с  виявився також  серйозним  лектором . Тем а його наукових  
р озро бо к —  «П ереклад  і суспільство».

Західнонім ец ькі перекладач і м аю ть і свою  п ресу . В Тю бінгені видасться бю летень  
«Д ер  ю бер зетц ер » («П ерекладач»), щ о д р укує р е ц ен зії на спеціальні словники, на кни
ги, р еком ендовані перекладачам  як посібники, повідомлення про п р ем ії перекладачам , 
об'яви, нареш ті —  курйози.

П ро один з бар'єрів  для перекладачів західнонім ец ько ї л ітератури  нам  
прочитали лекц ію  «Спец іальні мови та д іалекти як мовні б а р ’єри». О стан н ім  часом  
з ’являється дедалі б ільш е творів , у яких ш ироко вж иваю ться слова й вирази з най
р ізном анітніш их п роф есійних мов (спеціальна тер м іно ло гія ), з р ізних д іалектів ні
м ецької мови (а їх чимало), з  ж аргонів м іських низів сусп ільства й декласованих  
елем ентів . Ро зібр ати ся  в таких текстах б ез  консультанта або принаймні б е з  відпо
відних словників просто  нем ож ливо. О тж е , виникає потр еб а в західнонім ецьких слов
никах. Цю потребу не м ож уть задовольнити словники, щ о видаю ться в Н ім ецькій  
Д ем ократичній  Республ іц і, і це цілком зр о зум іло , адж е ці дві л ітератур н і мови зб а
гачую ться за рахунок р ізних діалектів  н ім ецької мови. Д о  то го  ж вони в сво єм у р о з
виткові зазнаю ть не о днакового  впливу з  боку інозем них мов. У  яком усь часописі я 
прочитав закиди на а д р е су  східнон ім ецько ї мови, яка, мовляв, запозичує д еякі росій
ські слова —  такі, як, скаж ім о , «спутник». А  тим часом  у періодичній  п ресі і в худож 
ній л ітератур і Ф ед ер а ти в н о ї Республіки Німеччини м ож на зустр іти  чимало англійських, 
ф ранцузьких, італійських, іспанських слів.

О р и гінальною  ф о р м о ю  занять на сем ін ар і були зу стр іч і з  письм енникам и. Вони  
поділялися на три стад ії: знайом ство, читання творів авторам и і практичні заняття з  
п ер еклад у їхніх творів. Знай ом ство  відбувалося на звичайних лекц іях, хтось із  про
ф есо р ів  інституту чи критиків представляв нам письм енника, далі —  б есід а . П отім  з  
восьм ої години вечора і д о  ночі тривала зустр іч  з письм енником  в інститутськом у б ар і: 
години півтори-дві письм енник читає сво ї твори. П отім  ід е  о бговорення.

В о бговоренні брали участь як учасники сем ін ар у , так і п р о ф есо р и  інституту та  
д еякі гості. Н аступного  дня в ідбувалися практичні заняття. А  щ о ніхто не  м іг  
визначити якості наших перекладів , то ми запропонували не перекладати , а лиш е  
проводити підготовчу р об оту до  п ер еклад у, на зустр ічах з  автором  провадити щ ось  
подібне д о  консультації, п ісля якої м іг скластися  «авторизований» пер еклад . С е р е д
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сіисьменників, з якими ми зустр ічалися, був лиш е один, відомий наш им читачам: М акс  
ф он д ер  Грю н.

Сем ін а р  ф актично тривав протягом  усіх  чотирьох з лиш ком  тижнів ;—  відтоді, як 
ми перетнули кордон Ф РН , і до останньо? хвилини перебування на ї ї  тер и тор ії. Сл уш 
но сказал Гете : хто хоче поета п ізнати, м усить в його кра? побувати. Все побачене, 
почуте, кож на зустр іч , розм ова, кож на прочитана стаття чи зам ітка в періодичній пре
сі, кож на реклам а чи напис на стіні від руки, листівка, вручена якимось «нонкоф ор- 
м істом », —  все це вклалося в м озаїчну картину країни, пізнання якої д опом агає піз
нати і письменників т іє ї країни.

Так, прим іром , в інституті ми щ одня по кілька р азів  зустр ічаєм о  того  сам ого  
чоловіка. «Хто він?» —  цікавимося. —  «Гаусм айстер» . З  цим словом  доводилося мати  
справу не одном у перекладачеві. П ерекладали , як хто зр о зум ів : «дворецький», «кер
буд», «ком ендант» і т. п. А  насправді ні те, ні д р у ге , ні тр етє, а ш видш е все разом , 
плю с іщ е слю сар , к у р ’єр  і навіть іноді прибиральник. Бо в інституті весь технічний  
персонал, кр ім  нього, складається  з трьох прибиральниць (на два поверхи інституту  
і чотири поверхи гуртож итку) та щ е секр етар ки  д и ректора. Н евдовзі я побачив, як 
гаусм ай стер  готував житло голові наш ої групи; в кім наті, щ о прилягає до  ж итлової, 
був лиш е умивальник та щ е в стіні стирчали кінці двох заглуш ених труб . Він нарізав  
на них р ізьбу , поставив крани, душ ову установку, поставив ванну, обладнав усім  
необхідним  санітарний вузол. Д р у го го  р азу , у вихідний день, я застав його в холі, 
д е напередодні був вечір з танцям и, влаштований для знайом ства новоприбулих груп. 
Гаусм айстер  працю вав щ іткою , пилососом , виносив см іття та упаковки з-п ід  усього  
випитого і з ’їд ен о го . «Хіба й це входить д о  ваших о б о в ’язків?» —  питаю . —  «А що ж  
робити? Не м ож на ж лишати прим іщ ення на два дні брудним ...»  —  Тут ж е він пояснив, 
що коло його о б о в ’язків в інституті нічим не о бм еж ене : ком у щ о знадобиться, 
о д р азу  гукаю ть: «Гаусм айстер!»

Як виявилося згод о м , наш гаусм ай стер  —  воював п ід С тал інград ом . Був кулем ет- 
ником -танкістом , після тяж кого  поранення його вивезли з  «казана» літаком , але напри
кінці війни він все ж таки потрапив у полон, уж е в Чехословаччині. П овезли відробля
ти трудові репарац ії —  до Львова, потім  у Сар ато в  і Стал ін гр ад . Розповідаю чи про це, 
гаусм ай стер  трохи спохм урнів, після невеличкої паузи сказав : «Ф аш ист... Який ж е з  
м ене ф аш ист був у сім надцять-двадцять років?..» Спробував  розтлум ачити чоловікові, 
що він послуж ив зн ар ядд ям  у ф аш истській  злочинній війні. Хай би, кажу йому, справ
жні ф аш исти й воювали, якщ о вам о соб исто  війна та була ні до чого...

П одорож і по країн і почалися щ е під час сем ін ар у . В перш ий день занять ми 
оглянули сам  Геттінген  і його околиці. Вж е там , у Геттін ген і, м ож на було спостер ігати  
д ея кі риси, притаманні німцям, їхньом у, так би мовити, національном у характерові. 
Ц е, перш  за все, увага і пош ана до  старовини та лю бов до крилатих висловів —  чи то  
приказки та приповідки, чи цитати з народних п ісень, анекдотів , популярних у народі 
творів письм енників, «святого  письма», часто п ер еси п ан ого  народним  гум ором , чи то  
просто  «шпрухи» (аф ори зм и , сен тен ц ії), п ов ’язані з їж ею  та питвом і взагалі з побу
том . І все це на кож ном у кроці використовується в інтер есах «геш еф ту», б ізн есу.

В Геттінген і нам показали найстаріш і церкви і го р д ість  геттінгенц ів  —  ратуш у, 
якій п іш ло вже сьом е стол іття  (нову ратуш у будую ть, і лиш е коли м агістр ат п ер е їд е  
туди, в стар ій  влаш тую ть м узей). Великий зал ратуш і —  чи просто  хол, в якому здавна  
збиралися гром адяни м іста (Геттін ген  зд обув  права м іста щ е в тринадцятом у столітті), 
оздоблений  розписам и, зробленим и просто  на стінах. С е р е д  них я звернув увагу на 
один, характерний для німців: типовий мандрівний п ід м ай стер  середньовічних часів, а 
над ним стр ічка з написом  латиною : «Д е д о б р е , там  і батьківщ ина» —  вислів Ц іцеоо-  
на, проте успадкований і засвоєний німцями. Д осить нагадати , щ о і нині західноні
мецький капітал дотр и м ується  цього  правила —  з кож ним р оком  зр о стає вивіз гро
ш ей за кордон, і дочірні п ідприєм ства багатьох м онополій, концернів дедалі густі
ш ою  сіткою  вкривають зарубіж ні країни.

А  навпроти ратуш і, на В еєн д еш тр ассе , сто їть  оф орм лений в стилі барокко  водограй  
«Гензел ізельб рунн ен» : у центрі невеличкого  басейну в аж урній м еталевій  альтанці 
скульптура дівчини з двом а гускам и в руках, вода ллється з д зьо ба кож ної гуски. П ро  
цю «Л ізель-гусятницю » в путівникові по Геттін ген у сказано , щ о вона «вславлена на 
весь* світ». А  сам у Л ізель називаю ть «дівчиною , яку найбільш е цілую ть». Виявляється, 
з тією  «Л ізель-гусятницею » пов'язаний оригінальний о б р яд : випускник ун іверситету  
стає «доктором » не о д р азу  п ісля захисту диплом ної праці, а лиш е після того , як по
ц ілує Л ізель . О дин  час поліц ія заборонила таке «поруш ення порядку», навіть завела  
«справу» на якогось докторанта . С туд енти  почали бунтувати... Словом , прославили  
гусятницю .

Н априкінці п ер ш о го  тижня нас повезли на Гарц. М етою  наш ої поїздки  було м істо
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Рурська область є одним з найбільших «димарів» Європи.

Гослар  —  колиш ня р ези ден ц ія  ім ператорів  С в ящ ен но ї Рим ської ім пер ії. З б е р ігся  
розбудований п ізн іш е зам ок. Звідти , як розповідається  в л еген д і, —  ім ператор  Ген
ріх IV  на початку 1077 року прийш ов у К аноссу до  р им ського  папи Григор ія  V II  
босоніж  просити прощ ення за те, щ о хотів стати святіш им  за сам о го  папу... З  часом  
р ези денц ію  ім ператорів  п ер ен если  в інш е м ісце, а потім  вичерпалися рудні багат
ства краю  (в основном у ср ібло), і м істо  поступово занепало, зб ідн іло . Так зб ідн іло, 
що ні в епоху барокко, ні п ізн іш е в часи грю ндерства гром адяни його не ламали  
старих ф ахверкових будинків (д е р е в ’яний каркас, заповнений глиною  з кізякам и чи 
солом ою ) і не будували нових. Тому в тисячолітньом у м істі зб ер егл и ся  будинки  
X IV — X V  століть, а сп о р уд  X V I— X V III століть більш е, ніж  нових. Д о  того ж у той  
глухий закуток п ід  час д р у го ї св ітово ї війни не залетів ж оден бом бардувальник, і м істо  
лиш илося м узеєм  стародавніх  сп ор уд . Туристам  цікаво, а м еш канці скарж аться, щ о в 
ті глиняні стіни не м ож на і цвяха забити...

О д н ак  Гослар уславився не тільки своєю  старовиною . Він щ е є ніби столицею  
сувенір ів  того  краю . С увен ір ів  безл іч  і зроблен і вони досить вигадливо. А л е  п ер е
важ ає се р е д  них один пер со н аж  —  відьма на м ітлі. А д ж е  сам е в горах Гарцу, згід н о  
з легендам и, збиралося військо антихриста, і гора Брокен (теп ер  на тер и то р ії НДР) 
була центром , д е  відбувався відьомський ш абаш  (про це нам відом о і з тр а ге д ії Гете). 
І чим ближче ми під'їздили до  Гослара, тим частіш е траплялися відьми —  у вітринах 
і просто  у вікнах.
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У  Гослар і і навколо нього є все, щ о тільки мож на вигадати, для туристів. Часту
ють їх і старовинними традиціям и. Так, ми застали на площі п ер ед  ратуш ею  вільний 
концерт: співав учнівський хор у супроводі о р к естр у  народних інструм ентів . А  рівно
0 дванадцятій  годині пробили д зи гар і на ф асад і о дного  з будинків, почулася старо
винна музика, з обох боків годинника розчинилися дверц ята, і п ід годинником  про- 
деф ілю вали ф ігури-ляльки в лю дським зр іст  —  туди і назад ; у се  так, як було щ е за 
часів середньовіччя.

Н априкінці д р у го го  тиж ня ми побували в Гам бур зі.
При в'їзд і д о  Гам бурга нас напала злива —  перш ий за три м ісяц і д ощ  у тих чоаях. 

Це поставило під за гр о зу  п рогр ам у огляду, зате  дало  привід наш ом у гідові нагадати  
старий д отеп : Гам бур г —  це рай на зем лі, тільки в том у раю  б е з  парасольки ходити 
не р еком ен дується ...

Часу в нас було обм аль, том у ми робили огляд  «у тем пі». Л иш е після ек ск у р сії по 
порту нам дали близько двох годин походити пішки по м істу . Ми пройш лися проспек
том  Р еєпер бан, вулицею  Великої свободи та ін. О ск ільки  в останньом у ром ані, щ о я 
переклав («Героям и не народж ую ться» Е. Р. Гройліха), сам е там  відбуваю ться важливі 
пригоди головного  гер о я, я відвідав ті м ісця і записав собі назви там теш ніх закладів. 
У  Гам бур зі налічується 1350 м остів ч е р ез  ріки Ельбу, А л ьстер  та канали, є  досить ори
гінальний тунель під Ельбою  (спорудж ений 1911 року), а другий  прокладаю ть тепер, 
є  величезний ш ляхопровід  —  довж елезний  м іст на висоті кількох д есятк ів  м етрів над  
районом  портових спор уд, над затокам и, рукавами ріки й каналами, та інші дивогляди. 
Ми, звичайно, проїхали і над портом  і під Ельбою . Д о  робітничих селищ  нас не 
возили.

П ід час сем інарських занять побували ми і на виробництві. Нам відвели цілий 
робочий день для відвідин авто заво д у «Ф ольксваген» у В ол ьф сбурзі. Завод  цілком  
сучасний, з максим ально автоматизованим  виробництвом, має понад сто двадцять  
кілом етр ів  конвейєрних ліній, і хто хоч раз. п рой де вздовж  них, —  сказан о  в реклам 
ном у буклеті, —  той його ніколи не заб уд е ... Ми пройш ли не вздовж , а впоперек, 
та й то не в усіх цехах. П редставник заводоуправління сказав , щ о на їхньом у під
приєм стві найвища зарплата на всю  зем лю  Нижня Саксо н ія .

Заво д  уж е давненько не випускає маленьких деш евих автом обілів —  на. вулицях
1 дор о гах , правда, щ е трапляю ться стар і горбаті «кеф ери» («жуки»), а з  конвейєрів  
сходять цілком сучасні ком ф ортабельн і машини «поло», «ауді», «гольф», «пасат», «си
роко». П облизу заводу розташ увалося нове м істо  на 120 тисяч меш канців.

Завод  є цен~оом величезного  концерну. «Ф ольксваген», щ о має щ е сім  менших 
заводів у Ф РН  та дев'ять за  кордоном  —  у Б разіл ії, М ексіц і, П А Р, Бельгії, Австралії, б

б марок і 37 пфенігів на день — щоб жити — замало, а щоб вмерти — забагато, 
кажуть у Західлій Німеччині. І родин з таким бюджетом в країні «економічного дива»

чимало.
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Ін д он езії, Іспанії, Ю го сл ав ії та в Н ігер ії.
Щ е  дві ф іл ії спорудж ую ться  в С Ш А  і 
в Японії. П редставник концерну скар
жився, щ о в останніх двох країнах важ
че збувати машини ч ер ез високі темпи  
інф ляції в них. Разом  концерн випускає  
щ одня десять тисяч автомаш ин, їх  про
даю ть у більш  як ста со р ока країнах  
світу. На його підприєм ствах зайнято  
двісті тисяч робітників. О б іг  капіталів у 
концерні за 1975 рік становив три
надцять мільярдів марок.

У  Вольф сбурзі м іститься центр усьо 
го концерну. Там же, поряд із основ
ним заводом , розташ ований сво го  роду  
науково-дослідний центр автом обілебу
дування з автотреком  для випробуван
ня нових машин.

Завод  виготовляє машини й на за
мовлення окрем их покупців. Зам овник  
визначає колір кузова, м атер іал  внут
ріш нього  облицю вання і м ож е забаж ати  
навіть додаткове обладнання. Зв існо , 
машина на індивідуальне зам овлення  
кош тує дорож че. А  щ о ми, ескурсанти , 
о др азу ж не полізли до  своїх гаманців, 
то нам машини подарували —  кож ном у  
по м алесеньком у іграш ковом у автом о
білю  вартістю  в... півтори марки. Хто  
бажав мати більш е, той м іг купити собі 
щ е скільки завгодно  в автоматах на 
прохідній заводу.

М істо  нам показали тільки з вікна 
автобуса, але розповіли , щ о житлові 
будинки проектували для сп ільного  про
живання в них інж енерно-технічного  
персоналу і робітників. А л е  вони разом  
не можуть уж итися, і виселяю ться з та
ких будинків, як правило, робітники.

Після закінчення сем ін ар у всі його  
учасники, крім  кількох чоловік, що дуж е  
поспіш али д од о м у вирушили до Ф р а н к
ф урта. А  вже потім  розбилися на дві 
групи: одна повернула на південь, у Ба
варію , а друга , до якої входили й ми,
—  на захід : Бонн, Кельн, Д ю ссел ьд ор ф .

Ф р а н к ф у р т враж ає своїми хм арочо
сами. Коли в інших містах висотних бу
динків одии-два, то там  їх значно біль
ш е, і оселилися в них переваж но банки. «Згодна на будь-яку роботу» — такий напис 
П ро м істо  каж уть: Ф р а н к ф у р т —  лю бов тримає ця молода дівчина,
з д р уго го  погляду. Це, певно, з того  
погляду, коли одвернеш ся від банків.
Д о  собору, де коронувалися кайзери, ми, за браком  часу, не заходили. Б ігцем  огля
нули «Кайзерзааль». Відвідали будинок батьків Гете  —  «б ю р гер ське  ж итло вісім надц я
того  століття». Я найбільш е зацікавився м аш иною  для прасування б ілизни: величез
ний прес (гвинтовий), а під гвинтом цілий стос д ощ ок завбільш ки з криш ку се р е д 
нього розм ір у  стола. М іж  дош ки клали дуж е накрохм алену білизну й затискували  
гвинтом. А  виймали вже суху, випрасувану й гр убу від крохмалу.

П ро вуличний рух у Ф р анкф урті-на-М ай ні я начитався чимало і гадав, щ о побачу  
там справж нє «вавілонське стовпотворіння». П роте нічого под ібного  не помітив. Хоч  
машин і багато , але м ереж а вулиць і д о р іг  навколо м іста така досконала, з такою  
кількістю  різних ш ляхопроводів та о б ’їзд ів , що, по-м оєм у, безл ад д я  там  створити  
мож на хіба щ о грубими поруш енням и правил обгону, які призводять до  катастроф . 
На диво мало вантажних маш ин. Виявляється, там існує сувора реглам ентац ія  вико
ристання вантаж ного автотранспорту: завезен н я  сировини та м атеріал ів  на п ідприєм 
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ства і будівництва, а також  товарів д о  крамниць відбувається, як правило, з вечора  
до ранку. Ц е стосується  і залізничного  транспорту . Так, наприклад, на вантажну 
станцію  заводу «Ф ольксваген» вагони з м атеріалам и прибуваю ть в основном у, з 
д р у го ї години ночі до ш осто ї ранку, а еш елони з готовою  продукц ією  відправляю ть
ся від восьм ої до  д еся то ї години вечора (всього  за д об у там о бробляється  1300 
вагонів).

З  Ф р а н к ф у р та  дісталися автобусом  до Кобленца, д е  сіли на пароплав «Лореляй»  
і попливли вниз по Рейну. Вода в річці була блакитна і, на перш ий погляд, нібито чис
та, але всю ди на бер егах  виднілися написи: «Купатися суворо  забор о нен о  (вода отрує
на промисловими відходами)». Коли вже пропливли більш у половину шляху, пасажири  
почали поглядати на правий б е р е г. А  невдовзі залунала над Рейном хорова пісня: 
«їх вайс ніхт, вас золь е с  бедойтен» —  славнозвісна гейнівська «Л ореляй» (пам ’ятаю, 
під час війни ж оден полонений нім ець не м іг назвати автора тек сту  —  «народна  
пісня»). А  невдовзі з'явилася й укрита л ісом  го ра-скеля над Рейном.

Вже вечоріло, й ми нареш ті допливли д о  Б ад -Го д есб ер га . Ц е м істо  зрослося  з 
Бонном, у ньому розташ ована частина держ авних установ та інозем них посольств, у 
том у числі й радянське.

«Бонн —  м істо  Бетховена» —  написано на одном у з рекламних буклетів . І, звісно, 
ми теж  не могли не відвідати будинок-м узей  великого ком позитора. Як і в батьків  
Гете, будиночок на кілька поверхів. З б е р е гл о ся  багато  реліквій , у том у числі аф іш а  
про участь у концерті ш естилітнього  Л ю двіга Бетховена під  керівництвом  батька —  
придворного  тенори ста —  26 бер езня  1778 року (власне, тоді йому було десь сім  років  
і чотири м ісяц і, а в аф іш і написано: «ш естилітній  синок»), а також  досить примітивні 
й важкі (виготовлені з м іді) слухові ріжки, якими ком позитор  користувався, втративши  
слух. У  м істі є п ам ’ятник Бетховену на площ і навпроти ратуш і й концертний зал його  
імені.

Не могли ми обминути і наших господарів  —  туристську орган ізац ію  «Інтерна- 
ціонес» —  адж е вона виступила в ролі пайщ ика в стипендіях, які нам надали на 
час перебування на сем ін ар і і взагалі на тер и то р ії Ф Р Н : оплачувала подорож  (разом  
з  готелям и, харчуванням та ін.) і взялася оплатити та переслати  кож ному додом у  
від ібрану ним спец іальну л ітератур у (словники тощ о). О тж е, в перш ий ж е день п ер е
бування в Бонні ми поїхали до ш таб-квартири «Інтернац іонес», д е  в ідбулася зустр іч  
з ї ї  працівниками. На зустр іч  неспод івано з'явився мій товариш  п с ф ронту Лев 
Безим енський. Він там  працю є як ко р еспо н ден т ж урналу «Н овое время» вже чимало  
років, і зустр іти ся  з ним було вельми приємно, не кажучи про те. щ о й корисно. Поо- 
тягом  кількох зустр ічей  з ним у Бонні, Б ад -Го д есб ер зі та в Кельні ми мали кваліф і
ковані консультац ії з питань суспільно-політичного  життя р еспубліки  та наших від
носин з Ф РН .

О д н им  з о б ’єктів наш ої уваги в Бонні був б унд естаг.. П очалося все з бесіди  у 
відділі преси . Там нам коротко розповіли про стр уктур у законодавчого  о ргану (бун д ес
тагу  і бунд еср ату), про роботу законодавчих ком ісій  тощ о. Вручили кож ному по 
повному портф елю  л ітератур и , в якій описана вся істор ія  парлам ентаризм у в Н ім еч
чині та, зо кр ем а, в Ф РН , практика роботи законодавчих органів і основні питання  
політики ниніш нього ур я д у  аж до  «східної політики» вклю чно. П отім  оглянули примі
щ ення бу н д естагу , зо кр ем а, зал засідань з його постійними м ісцями для «правих» 
і «лівих», з  галереям и  для представників преси й публіки і з вхідними дверим а для  
«голосування ногами», крім  р ізн о го  кольору бю летенів, щ о їх здаю ть депутати чи 
вкидаю ть у скриньку, є окрем і двері для входу до зали для тих, хто «за», хто «проти» 
і хто «утрим ався»... Ц е, певно, на той випадок, коли депутати  повертаю ться до зали  
для голосування після зустр ічей  з лоббістам и. Крім  на%, до зали зайш ло і слухало  
пояснення чимало туристів  і навіть ш колярів з інших м іст і зем ель Ф РН.

У  Д ю ссел ьд о р ф і ми відвідали видавництво «Екон» та Інститут Генріха Гейне. 
«Екон» —  це загальна назва великого  видавничого ком бінату, щ о виріс із м аленького  
видавництва економ ічно ї л ітератури. Складовою  частиною  ком бінату є л ітератур не  ви
давництво «Клаассен», щ о нас, власне, й цікавило. В розм ові з нами ш еф  «Екону»  
поруш ив досить важливе питання культурного  обм іну м іж  нашими країнами, або  
ш ирш е —  між  Ф РН  і соціалістичними країнам и. «Нам потрібні, —  сказав він, —  книж
ки про Радянський С о ю з та інші соціалістичні країни. Д айте нам, і ми все надрукує
мо...» Звертаю чись далі в основном у до  нас, радянських л ітерато р ів , він пояснив, що 
потрібна л ітератур а про всі сторони життя в С Р С Р , про л ітер атур у і р ізн і галузі куль
тури та науки. А л е... Й оте  «але» й поставило все на сво ї м ісця: їм  не підходять книж
ки, написані у нас для наш ого читача, і б ільш ість тих, які спец іально пиш уться «на 
експорт»... Такі книжки, на його дум ку, в них не знайдуть читача. Як мож на було  
зр о зум іти  «боса», їм  неприйнятна л ітератур а, д е  багато  «комуністично? пропаганди».
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О сновним  о б ’єктом  огляду в Кельні був славнозвісний Кельнський собор. Хоча  
нам сказали, що най-найстаріш ий со бо р  у Кельні інший і хтось д ом ігся , щ об його  
нам відімкнули й показали (здається , со бо р  св. М артіна чи А н д р еаса), та це нічого  
не зм інило: обличчя 2000-літнього м іста визначає —  і не тільки своїми колосальними  
розм ірам и —  Кельнський со бо р . Н едарм а його будували з 1248 до 1880 року (з  
перервам и до трьох століть). В ньому і зараз правиться (служ би відбуваю ться в 
центральном у залі і в двох чи трьох менш их), а в підвалі —  м узей  церковних кош тов
ностей. Д о  со бо ру заходиш , якщ о не з благоговінням , то  принаймні з якимось остра
хом: не віриться, щ о таке гром аддя колись не завалиться від власної величі й ваги. 
А те «колись» м ож е статися і в той м ом ент, коли ви туди ввійдете...

А  пізно ввечері того  сам ого  дня ми сіли в Кельні на свій м осковський поїзд . 
О станнє враж ення від Ф РН  (вже лежачи в постелі) переж или на якійсь станц ії на пів
нічний сх ід  від Кельна. Л ід  час посадки розплакалась якась ж іночка. Виявилося, то  
два монтажники повертаю ться з відпустки на роботу в С Р С Р , де будується  завод, об
ладнаний західнонім ецьким  устаткуванням . О дин з них їхав з друж иною . То ж вона 
й плакала, боячись, що він завезе  ї ї  світ за очі... Товариш  її  чоловіка заспокоюв-ав: 
там, мовляв, звичайна країна, звичайні лю ди, м істечко  невелике —  двісті тисяч на
селення, в ньому є два ресторани ... Ж інка засм іялась кр ізь сльози й примирилася з 
своєю  долею . (Як з'ясувалося , вони їхали до М огильова.) О сь  вам і о бр аз країни, 
створений засобам и м асової інф о р м ац ії бурж уазн о ї країни.

В цілому наша поїздка д о  Ф РН  була корисною  не тільки для нас самих, а і для 
наших обох країн . А д ж е  обидві сторони прагнуть жити в мирі, розвиваю чи нормальні 
економ ічні и політичні відносини, прагнуть до  культурного  співробітництва, як до  
важливого ф акто ру взаєм орозум іння між народам и. А  взаєм орозум іння поступово  
приведе, не м ож е не привести, —  до розрядки  і у військових питаннях, на щ о так спо
діваю ться всі миролю биві сили наш ої планети. П ідписана нещ одавно спільна угод а про  
розвиток та поглиблення д овгостр окового  співробітництва між С Р С Р  і Ф РН  у галузі 

економ іки й пром исловості свідчить про прагнення обох урядів  д о  політики м ирного  
співробітництва і баж ання, за висловом канцлера Ф Р Н , «рухатися назустр іч  один од
ному». А д ж е відносини між Ф едерати вною  Республікою  Німеччини та Радянським  
С о ю зо м  значно поліпш илися після укладення м осковського  д оговору 1970 року, і 
мож ливості ту ї щ е далеко не вичерпані.

Карикатура з листівки, переданої учасникам семінару перед входом до примі
щення радіо і телебачення в Кельні, на звороті цієї карикатури надрукований спи
сок заборонених цензурою передач.
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Г абріель 
Гарсіа 

М А РК ЕС

Ф. Кастро в горах Сьєрра-М аестра 
разом з бійцями Повстанської армії.

Д о  револю ц ії в м ене ніколи не виникало 
баж ання побачити Кубу. Латиноамериканці 
м ого покоління сприймали Гавану як скан
дальний будинок розпусти  для гр ін го 1, де  
п орнограф ія  д осягла небачених розмірів, 
д е  за один долар мож на було побачити 
роздягнених ж інку та чоловіка в ліжку на 
театральном у коні. Той рай для лю бителів  
со ло д кого  життя створю вав диявольсь
ку м узику, особливу таєм ну мову, пород
жуючи сво єр ідн у м оду і правила поведін
ки, а розбещ ені безтям ні веселощ і накла
дали відбиток на повсякденне життя насе
лення всього басейну К ар ібського  моря.

П роте ті, хто пильніше придивлявся до  
кубинської д ійсності, знали, щ о Куба була 
однією  з найбільш культурних колоній Іспа
нії, д е  зажили слави традиційні літературні 
вечори та конкурси, д е  вирувало напруж е
не інтелектуальне життя, в той час як м оря
ки гр ін го  паплюжили пам'ятники героїв  на
ц іональної істо р ії країни, а найманці пре
зидентів республіки  чинили збройні напа
ди на прим іщ ення судів, викрадаю чи доку
менти, щ о ком прометували членів уряду. 
П оряд з бульварним ж урнальчиком «Коміч
ний тиж день», який одруж ені чоловіки чи
тали потай від своїх друж ин, видавалися  
найсерйозніш і в Латинській А м ериці л іте
ратурні та м истецтвознавчі часописи. Газет
ні підвали, заповнені нескінченними сенти
ментальними пригодам и, які, здавалось,

1 Грінго — презирливе прізвисько американ
ців у Латинській Америці.
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Казарми Монкада, штурм яких групою офіцері в-патріотів символізував початок 
визвольної революції.

ладні затопити слізьм и весь континент, сп і
віснували з яскравим и соняш никам и А м ел ії 
П елаес (відом а кубинська худож ниця. —  
Ред.) та вогняними гекзам етр ам и  Х о се  Л е-  
сама Ліми (відомий кубинський поет. —  
Ред.). Різкі контрасти спричиняли сум 'яття  
в думках. Зор ієнтуватися  було тим складні
ш е, щ о кубинська війна за незалеж ність все  
щ е не закінчилася, а політична ситуац ія  1955 
року крила в собі важко передбачувані 
наслідки.

Того  сам ого  1955 року в Парижі я вперш е  
почув ім'я Ф ід еля  К астро  з уст приречено
го на пож иттєве вигнання Н іколаса Гільє- 
на, який жив у деш евом у готелі «Сен-М і-  
шель», розташ ованом у поряд з іншими д е 
шевими готелям и, д е  меш кали переваж но  
латиноам ериканці та алж ірці, що, чекаючи  

•повернення додом у, харчувалися згірклим  
сиром  та вареною  цвітною  капустою . Кім
ната Н іколаса Гільєна, як і всі такі кімнати  
Л атинського  кварталу, являла со бо ю  чоти
ри сл ни , оббиті виив’лими ш палерам и, із 
аж надто скром нйм  ум еблю ванням  —  дво
ма витертими плю шевими кріслам и, уми
вальником, вузьким парубоцьким  ліжком. 
Тепер  і  відстані майж е Двадцяти п'яти ро

ків мені важко згадати , як виглядав поет у  
тій своїй кімнаті, чомусь я завжди уявляю  
його  в кріслі-качалці під час сієсти  на те
расі одного  з  тих старовинних будййків, які 
любилй малювати кубинські худож ники  
XIX  стол іття (сл ід  сказати , щ о я ніколи не 
бачив його за таких обставин). У  всяком у  
разі, перебуваю чи в Париж і, Н іколас Гіль- 
єн навіть взимку зоставався вірним кубин
ській звичці прокидатися з перш ими півня
ми і читати газети  при тьм яном у Єзіглі 
спиртівки, на якій варилася кава; йому, ма
буть, ввижалися прозорі світанки р ідного  
К ам агуея  3 переборам и гітари, які прино
сив солодкий від цукрової тростини вітер. 
Потім  він прочинив балкон (так само, як у  
К ам агуеї) і будив усю  вулиЦю, викрикуючи  
на с іо єМ у кубинському д іалекті латинозм е-  
рйкайсвйГ ндвини, почерпнуті з ф р ан ц узь
ких газет.

Щ о б відчути тодіш ню  політичну ситуац ію  
на континенті^ досить переглянути  опубліко
вані & прёс? ф о то гр аф ії з ко н ф ер енц ії голів  
урядів країн Л атинської А м ерики, які на 
той чсі£ зібрались у Панам і: майж е нікого  в 
цйвілбйаМу. М ундири, мундири і щ е р?аз 
МундИри. Навіть Д уайт Ейзёнхауер , який,
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Представляю чи свою  країну, звичайно вдя
гався в розкіш ні цивільні костю м и, на цій 
історичній ф о то гр аф ії красується  в ген е
ральській ф ор м і. О тж е , одн о го  ранку Ніко- 
лас Гільєн прочинив балкон і вигукнув єди
не слово:

—  ПовалилиІ
С онна вулиця здр и гнулася , бо  кожний з  

нас подумав, щ о повалили його  диктатора. 
А р ген тінц і подумали про Хуана Д о м інго  
П ерона, парагвайці про А л ь ф р ед о  С тр е сн е -  
ра, перуанці про М ануеля О д р іа , колумбій-  
ці про Густаво Рохаса Пінілья, н ікарагуанці 
про А н аста сіо  Со м о су , венесуельц і про  
М аркоса П ер еса  Х ім ен еса, гватемальці про  
Кастільйо А р м аса , дом ініканці про Раф аеля  
Л ео нід аса  Трухільйо, а кубинці про Ф уль-  
хенсіо  Батісту. Насправді це був П ерон.

Трохи згод о м , розм ірковую чи про долю  
латиноам ериканського  континенту, Н іколас 
Гільєн змалю вав надзвичайно важ ке стан о 
вищ е сво єї країни. «Єдину надію , —  сказав  
він, —  я покладаю  на м олоду лю дину, яка 
теп ер  перебуває в М ексіц і і провадить ве
лику п ідготовку до повернення на Кубу». 
Він зробив паузу і дуж е проникливо сказав :

—  Й ого звуть Ф ід ель Кастро.
Навіть ч ер ез три роки, в 1958-му, вже жи

вучи в Каракасі, ми не сподівались, щ о ця 
лю дина за такий короткий стр ок вийде на 
перший план подій, щ о в Сьєр р а-М аестр і 
починалася перш а соціал істична револю ція  
в Латинській А м ериці. З а  нашими р озрахун 
ками, револю ція мала відбутися у В ен есуе
лі, д е  об'єднані сили трудящ их протягом  
доби зруйнували страш ний репресивний  
апарат генерала М аркоса П ер еса  Х ім енеса.

Зовні це була нейм овірно проста акція  
щ одо легкості та ш видкості ї ї  виконання, а 
також  щ одо позитивних результатів . Єдиний  
заклик, кинутий в народ, полягав у 
тому, щ об о дванадцятій  дня 23 січня 1958 
року натиснути на клаксони автомашин, 
припинити р об оту та вийти на вулиці, щ об  
скинути диктатуру. Навіть у редакц ії д о б р е  
п оінф орм ованого  ж урналу, значна частина  
сп івробітників якого  брала б езп о сер ед н ю  
участь у зм ові, такий заклик вважали дитя
чою  грою . П роте в зазначений час знявся  
неймовірний гарм идер  —  трубили клаксо
ни, в м істі, яке й так славилося вуличними  
заторам и, утворилася величезна «пробка», 
численні групи робітників та студентів  по
висипали на вулиці, щ об зустр іти  камінням  
та пляшками урядові війська. З  навколишніх 
узгір 'їв , усіяних р ізнокольоровим и хатина
ми, щ о скидалися на р іздвяні ясла, ринули  
руйнівні ю рби б ідняків, які перетворили все  
м істо на поле бою . Коли почало сутеніти , 
поодинокі постріли та завивання м аш *н  
ш видкої допом оги все щ е не вщухали, с е 
р ед  ж урналістів пош ирилися чутки, ніби ро
дина П ер еса Х ім ен еса, яка ран іш е перехо
вувалася в бом босховищ і, попросила при
тулку в посольстві іно зем но ї держ ави. П е
р ед  світанком  запала несподівана тиш а, яка

зго д о м  вибухнула несамовитим галасом, 
відчайдуш ним передзвоном , сиренам и фаб
рик та автомашин, а з вікон полинули кре
ольські пісні, спів яких тривав майж е без 
перерви протягом  двох років марних 
сподівань. Д иктатор  П ер ес Х іменес, 
прихопивши награбовані багатства та своїх 
найближчих поплічників, утік на літаку до 
С анто -Д ом інго . Л ітак стояв із запущ еними  
двигунам и за кілька кілом етрів від прези
д ен тського  палацу М ір аф ло р ес в аеропор
ту Карлота щ е опівдні, та ніком у не спало  
на дум ку підкотити диктаторові-втікачеві 
сходинки, а він дуж е поспіш ав, бо його на
здоганяв цілий кортеж  таксі, який спізнився  
лиш е на кілька хвилин. П ер еса  Х ім енеса, 
схож ого  на велику ляльку в черепахових  
окулярах, ледве підняли до кабіни з допо
м огою  мотузки, і під час ц ієї малоприємної 
о пер ац ії він забув на зем лі свій портфель. 
Це був звичайний чорний ш кіряний порт
ф ель, куди екс-диктатор  поклав киш енько
ві грош і: тринадцять мільйонів доларів.

Від т іє ї хвилини і протягом  усього  1958 
року Венесуела була однією  з найвільні- 
ших країн світу. Здавалося , й справді від
булася револю ція, уряд  часто звертався до 
народу по допом огу, а народ виходив на 
вулиці при найменш ій загр о зі повернення  
старого . Всі держ авні справи вирішувалися  
за найш ирш ою  участю  політичних партій на 
чолі з ком уністичною , і партії, принаймні в 
перш і м ісяці, цілком усвідомлю вали той 
ф акт, щ о д ж ер ело  їхньої сили в підтримці 
народу. Незваж аю чи на політичні інтриги, 
здавалось, існую ть усі умови для соціаль
них перетворень.

М іж  ур ядо м  Венесуели та Сьєрра-М аест-  
рою  встановилися постійні, тісні зв'язки. 
Видатні діячі руху «26 липня» вільно висту
пали в Каракасі, не нехтуючи ж одною  мож
ливістю , адж е йшлося про о рган ізац ію  до
помоги кубинським повстанцям. М ісцева  
преса, щ оправда, під тиском  гром адської 
дум ки, р егул яр н о  публікувала повідомлен
ня, які надходили із С ьєр ра-М аестр и , начеб
то  Куба стала складовою  сам о ї Венесуели. 
Новий 1959 рік був одним з небагатьох ро
ків в істо р ії Венесуели, який країна зустр і
чала б е з  диктатури.

С а м е  в ці м ісяці всен ар од н ого  торж ества  
ми з моєю  друж иною  М е р сед е с  побралися  
і якось на світанку поверталися до  своєї 
квартири на вулиці С ан-Б ернар д іно . Л іф т не 
працю вав, і ми не кваплячись піднялись на 
ш остий поверх пішки. Тільки-но прочинили 
двері квартири, як багатоголосий зойк  
струсонув досвітню  вулицю, закалатали  
дзвони, затрубили гудки ф абрик та клаксо
ни автомаш ин, з десятків  вікон полум'ям ви
хопилися звуки хоропо (венесуельський та
нок. —  Ред.), Зд авалося , час повернувся на
зад  і М аркоса Х ім ен еса  повалено вдруге. 
О скільки  в нас не було ні тел еф о н у, ні ра
д іо , ми притьмом скотилися з ш остого  по
верху, перелякано  запитую чи самих себе ,
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що ж то таке знову ско їлося  на світі. Якийсь  
чоловік щ одуху мчав нам н азустр іч , майж е  
невидимий в ранковом у сяйві зо р і. Н е зупи
няючись, цей дивовижний бігун  приголом 
шив нас невимовно р ад існою  звісткою : 
Ф ульхенсіо  Батіста втік на військовом у лі
таку до  С анто -Д ом інго  р азо м  з награбова
ними багатствам и та своїми найближчими  
поплічниками.

Два тижні по том у я вперш е прибув до  
Гавани. Н агода трапилася ран іш е, ніж я спо
дівався, й за дуж е дивних обставин. 18 січ
ня після роботи, коли, збираю чись іти дод о 
му, я прибирав папери з письм ового столу, 
в р едакц ії з'явився захеканий чоловік, 
один з учасників руху «26 липня». Він 
шукав ж урналістів, які б згодилися летіти  
на Кубу того  ж таки вечора. П лініо  А пуле-  
йо М ендоса і я, найріш учіш і прихильники  
кубинської револю ції, згодилися перш и
ми. Ми ледве встигли забігти  додом у, щ об  
схопити рю кзак, причому я навіть не згадав  
про паспорт. А  втім, він і не знадобився: 
венесуельський чиновник, який відав спра
вами ем ігр ац ії, дуж е прихильно ставився  
до Куби і попросив у м ене будь-який до
кумент, на якому стояло  б м оє прізвищ е. 
Побачивши квитанцію  з пральні, чиновник 
мало не луснув від см іху, але все-таки при
бив на зворотній стороні «докум енту» пе
чатку і побажав мені щ асливої дороги .

Д вом оторний літак був старий і досить  
пош арпаний. Хтось висловив припущ ення, 
що сам е на цій машині свого  часу пілот ба- 
т істівсько ї ар м ії прилетів у Сьєр ра-М аест-  
ру, д е  літак благополучно іржавів, аж поки 
його не надіслали за ж урналістам и-сам о- 
губцями у В ен есуелу. Вузька, погано об
ладнана кабіна літака ледве вентилю валася, 
люди сиділи на п ідлозі се р е д  багаж у, кіно- 
і телеапаратури, бо не вистачало місць, ба
гато  сидінь були поламані. Примостивш ись  
біля вікна у хвості, я мучився від задухи. 
Трохи підбадьорю вав хіба щ о впевнений  
вигляд моїх супутників. Раптом сусід а  р оз
пачливо прош епотів мені на вухо: «Який ги 
щасливий, щ о не бо їш ся летіти». О тако ї! 
Виходить, інші налякані не м енш е від м е
не...

У  нескінченних нічних м андрах літаком  
єдине, щ о дає мені втіху, —  то маленька  
самотня зірочка, постійна супутниця льот
чиків. А ле т іє ї ночі я м арно шукав її в небі 
К ар ібського  моря. Наш двом оторний вете
ран летів майж е навпомацки крізь хмари, 
вітер, блискавки, долаю чи відстань і власну 
неміч. На світанку почалася злива, літак на
хилився на бік, але все-таки приземлився  
на запасном у аер од р о м і в К ам агуеї. Коли  
дощ  вщух і випогодилось, усе  навкруги за
сяяло весною , повітря стало  п ро зо р е, мов 
скло, і ми вирушили нареш ті до Гавани. 
Йшли на брию чом у польоті —  майж е тор
каючись духмяних заро стей  цукрової тр о с
тини та гладіні заток із см угастим и рибами  
та дивовижними квітами на дні. О півдні ми

призем лилися в аер оп о р ту  Колум бія, який 
потім  дістав назву Л іб ер тад  (Свобода). Ця 
колиш ня батістівська ф ор тец я  напередодні 
була зайнята арм ією  Кам іло С ь єн ф у его са , 
щ о складалася  в основном у із селян, які з 
подивом  роззиралися навкруги. Зустр ічати  
нас вийшли... колишні батістівськ і військові 
льотчики, щ о в останню  мить перейш ли на 
бік повстанців і залиш ались у казарм ах, від
пускаю чи бороди , щ об бути схож ими на 
справж ніх револю ц іонерів .

Д ля тих, хто жив у Каракасі весь минулий  
рік, гарячкова атм о сф ер а Гавани початку  
1959 року не становила н іякої новини. А л е  
різниця відчувалася: у В енесуел і м іське  
повстання, р озпочате  со ю зом  антагоністич
них партій при підтрим ці збройних сил, по
валило деспотичну кліку, а на Кубі сільська  
м аса в запеклій  тривалій боротьбі п ер ем о г
ла р егуляр н і війська, які виконували ф унк
ц ії окупаційної арм ії. В цьом у полягала го
ловна принципова відм інність, яка, мож ли
во, визначила р ізн е  м айбуття двох країн .

Щ о б догодити сво їм  п івнічноам ерикансь
ким д р узя м , Батіста перетворив Гавану на 
ф антастично р о зб е щ е н е  м істо. П атрулі —  
вчораш ні селяни, які щ е недавно ходили  
босі, —  тримаю чи архаїчні гвинтівки в ру
ках, блукали, мов сновиди, се р е д  карколом 
них хм арочосів та розкіш них автомобілів і 
роздивлялися на напівголих ам ериканок, які 
прибули на перевантаж еном у пароплаві з 
Н ового О р леан а подивитися на л еген д ар 
них «барбудос». Біля головного  входу до  
готелю  «Гавана-Хілтон», який тільки-но від
крився, чатував велетень в ун іф ор м і з плю
мажем;- цей м ісцевий ц ер б ер , щ о вислов
лю вався на нейм овірній сум іш і кубинського  
д іалекту та англ ійської мови М айямі, почу
вався справж нім  го сп од арем . Не надто р оз
мірковую чи щ о і д о  чого, він схопив одно
го з ж урналістів наш ої д ел егац ії, чорнош кі
р ого  венесуельця, за вилоги підж ака, підняв 
у повітря та пож бурив на се р ед и н у вулиці. 
Інцидент було вичерпано тільки тоді, коли 
кубинські ж урналісти  заж адали від дирек
ції готелю  дозволу вільно перебувати  гам 
усім  запрош еним  інозем ним  ж урналістам , 
н езалеж но від кольору ш кіри. Т ієї ж ночі 
кілька бійців П овстанської арм ії, напівмерт
ві від спраги , відчинивши перш і-ліпш і две
рі, несподівано опинилися в барі готелю  
«Рівьєра». Вони тільки попросили води, але  
барм ен  брутально випровадив їх. М и, жур
налісти, які бачили це, повернули бійців і 
запросили до  наш ого столу. Д ізнавш ись про  
цей випадок, кубинський ж урналіст М аріо  
Кучілан сказав з обуренням :

—  Револю ція щ е тільки починається, але  
я присягаю ся, щ о вона покінчить з н еспр а
ведливістю .

З іспанської переклала 
Маргарита Жердинівська

ҐАБРІЕЛЬ ГАРСІА МАРКЕС. Як це починалося 2 2 5



Сесар ЛЕАН ТЄ

Зд авалося , то  бу д е  звичайний день, але  
сталося інакш е. Той перш ий день січня впав 
з  д ер ева часу, м о і достиглий плід, мов 
краплина ж иттєдайної води, щ о започатку
вала стр ім кий, бурхливий потік.

На світанку з аер оп о р ту  Ранно Бойєрос  
вилетів важкий літак з лю дьми та валізами. 
О т о  дивої К ож ного  дня в небо Гавани під
нім аю ться літаки. А л е  ні^ цей відлітав по
спіш но, ніби крадьком а. То тікав від н арод
ного  гніву Батіста.

Новий день народж увався в досвітньом у  
тум анном у серпанку, набігав хвилею на мов
чазні дахи, на блискучі маківки прези д ент
ського  палацу, на вкриті цвіллю покрівлі Ві- 
бори (колишній район бідняків. —  Ред.).

У  тем ряві бринить стривож ений тел еф о н 
ний передзвін , він лунає водночас у р о з
кішних будинках М ірам ару та В едадо (арис
тократичні райони Гавани. —  Ред.), у м еб
льованих кімнатах Л уйано та більш  скром-. 
них пом еш каннях, д е  на зал ізном у столику  
п оряд  з  телеф онним  довідником  лежить  
ж урнал «Боемія», відкритий на спортивній  
сторінц і. Від цього  п ер ед зво ну здригаю ться  
закохані, стривож ено п ідводяться м атер і, 
чиї сини десь забарилися, прокидаю ться  
служ бовці, гадаю чи, щ о то дзвенить бу
дильник. Рука мляво тягнеться  до тел еф о н 
ної трубки, сонний голос питає, в чому спра
ва, потім  очі враз розплю щ ую ться, наби
раю чи виразу радості або ж аху, і залишки  
сну вмить зникаю ть; ця сама рука —  теп ер  
аж  надто р іш уче —  то р са є  того , хто поруч, 
або знову тягнеться  до  тел еф о н у.

На світанку будинки несміливо прочиня
ють двері, перш і рідблиски зор і висвітлю 
ють полохливі або усм іхнені обличчя. Рип
лять віконні завіси, гуркочуть м еталеві ж а
лю зі. Зв ід усіл ь  лунаю ть голоси, пош ирю 
ю ться, набираю ть силу:

—  Втік. Сь огод н і на світанку.
—  А л е  ж рад іо  й тел ебачен ня  щ е нічого  

не повідомляли!
—  Всі про це знаю ть. У сі.
Д ень видався напрочуд безвітряний, теп 

лий, і не скаж еш , щ о на дворі січень. Зим а  
то го  року була д уж е лагідна, не вдягали на
віть светр ів.

...24 грудня, на р іздво, вечеряли, відчи
нивши двері навстіж , але святкували не так 
як завж ди —  не ставили ялинку, не слухали  
м узику, всі сиділи біля приймачів, настроє
них на хвилю повстанського  рад іо . Атмо
сф ер н і переш коди , хрипи, тр іск . Нареш ті, 
долинає знайомий жіночий голос: «Сьєрра-  
М аестр а, вільна тери тор ія  Куби, Ф ідель, 
Че, Каміло, Санта-Клара...»  Д ень визволен
ня наближ ався...

—  Н е будьм о простачками. М ачадо трид
цять тр етьо го  року зробив те  саме, прики
нувся, ніби втікає, а потім  розстрілю вав лю
дей. Зачекайм о, м ож е, це пастка. Треба по
чекати.

Вулиці теж  чекаю ть. Зникли автобуси та 
автом обілі, не чути лю дських кроків, хіба 
щ о коли-не-коли промчить машина... Д е  
візки з м олоком ? Д е  зелені ф ургони  бупоч- 
ників? Куди поділися продавці газет? Уста
нови і навіть каф е зачинені. Д е  ж посніда
ють ті, ком у вранці на роботу? А ле, здаєть
ся, сьогодні ніхто не збирається  працювати. 
Розмови не вщ ухаю ть. П рипущ ення, прог
нози, п ер естор о ги . М ож е, люди збож еволі
ли?..

Та невдовзі в м істі починається якийсь 
рух. Ж іночі руки нам агаю ться затрим ати чо
ловіків, але м арно. І ось уж е тисячі підо
шов ш урхотять по асф альту. З'являю ться  
машини з повстанцями і миттю  заповню ю ть  
вулиці, вони б езугавн о  сигналять, а бійці, 
піднявши вгору зброю , вигукую ть: «Хай жи
ве Ф ід ел ь! Хай ж иве 26 липня! Геть Батіс- 
ту! У р а  револю ції! Хай живе револю ція!». 
Всю ди полум'янію ть прапори 26 липня, не
знайомі лю ди обнім аю ться, мов* брати.
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Фідель Кастро. Каміло Сьєйфуегос та Ернесто Че Гевара в перші дні після перемоги
кубинської революції.

Вулиці вирую ть. Ненависні синьо-ж овті 
м ундири зникли. П оліцейські та солдати, на
лякані нестрим ною  хвилею  народного  гніву, 
зам кнулися в казарм ах. Вони щ е не склали  
зб р о ї, проте вже не наваж ую ться засто су
вати ТІ.

Стихійно народж ую ться д ем о нстр ац ії. Ко
лони м аніф естантів  крокую ть проспектом  
10 ж овтня, 23-ю вулицею , по ш о се  Серро*  
Чую ться вигуки, тріпотять прапори. М ані
ф естанти  тро щ ать  поліцейські відділки, руй
нують платні стоянки машин і картярські 
салони в готелі «Д овіль», нищ ать гральні ав
томати в салонах «П радо» та «Н ептун». Го
рить будинок П ілар Гар сіІ (де  м істи лося  го 
ловне поліц ійне управління Гавани. —  Ред.). 
Н іком у й на дум ку не спад ає щ ось взяти  
со б і, лю ди охоплені єдиним баж анням : руй
нувати. П очинається полю вання на ш пиків; 
тих, хто не чинить опору, відпускаю ть, від
важивши кілька стусанів, інших б'ю ть лю то, 
плюють на них. Ролі пеоем інилися, теп ер  за  
гратам и поліцейські та ж андарми.

На вулицях переваж ає «вердеоліво» (ф о р 
ма П овстанської арм ії. —  Р ед .). Лю ди ш ука
ють зброю  і на ш пигунів полю ю ть насам пе
р е д  для того , щ об заволодіти зб ро єю . Д е 
які гаванці, щ о не воювали в С ь єр р а -М а ест-  
рі та  не брали участі в підпільній бо р о гьб і, 
нам агаю ться в такий сп осіб  надолуж ити  
прогаяне. Почуття провини оволодіває ба
гатьма кубинцями, і вони прагнуть б удь-щ о  
спокутувати П.

Колони прямую ть до  ун іверси тету, р о зті
каю ться по 27-ій вулиці та вулиці Сан-Л аса-  
р о . Тут —  бойовий центр Гавани, традиц ій
не м ісц е  сходок. Виникають ім провізовані 
мітинги, за  трибуну правлять виступи стін, 
поручні або й п р о ста  чиїсь плечі. Говорять  
сер й озн о , пристрасно. Публіка р еа гу є  ж ва
во, пром овцям  гаряче аплодую ть. П отім  р у
ш аю ть далі. Цей величезний і, на перш ий  
погляд, безладний  натовп, щ о котиться м іс
том , вигукує, м ітингує, трощ ить, палить і по
лю є на шпиків, є насправді тим наро
дом , який трим ає в своїх руках справу за 
хисту револю ц ії А д ж е  не якісь невідомі 
сили, а са м е  ці лю ди паралізували сьогодні 
воєнну міць диктатури: солдати не наважи
лися стріляти .

Н адвечір  лю дей стає м енш е, дехто  по
вертається  додом у, б ільш ість лиш ається  
пильнувати зі зб ро єю  в руках. Ніч зависає  
над збудж еною  Гаваною , іноді чую ться по
одинокі постріли, з карколом ною  ш видкіс
тю пролітаю ть переповнені озброєним и б ій
цями машини. А  втім, ніч видається спокій
ною, навіть безлю дною . Робоча револю цій
на ніч. У  щ ойно створених ком ендатурах  
дзвонять тел еф о н и , тут віддаю ть накази, тут 
м ож на одерж ати зб ро ю ; біля вікон склада
ю ть лантухи з піском , І кулем етники займ а
ю ть позиції на п ідлозі б іля цих ім провізо
ваних барикад. П ривертаю ть увагу бійці з 
патронташ ами, щ о опер ізую ть сорочку  
навхрест.
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Н ареш ті, надходить повідомлення: два
п ідрозд іли  П овстанської ар м ії на чолі з Че 
Геварою  та Кам іло С ь єн ф у его со м , звіпь- 
нивши Санта-Клару, посуваю ться до  Гавани. 
П ерш ий п ід р о зд іл  під командуванням  Ф і
деля Кастро, здобув М онкаду і увійшов  
до Сантьяго . Револю ція перем огла спочат
ку там, д е  вона народилася: в далекій  
О р ієн те . Д иктори оголош ую ть, щ о Ф ід ель  
звер н еться  до  народу по радіо , і всі з не
терпінням  чекаю ть на цю подію . Поки щ о  
мало хто знає го ло с лю дини, якій вдалося  
здійснити нем ож ливе: скинути Батісту та пе
рем огти  його армію . Ф ід е л я  почули аж на 
світанку —  трохи напруж ений, хрипкий і на
віть буденний голос, долаю чи акустичні пе
реш коди , звертається  до розум у і серця  
кож ного. О сновна дум ка виступу зр о зум іла  
всім : «Ц ього р азу  револю ція п ер ем ож е і 
е ізь м е  владу в сво ї руки». Як застер еж ен ня  
звучать слова: «Тепер не б у д е  як тисяча ві
с ім со т дев 'яносто  п'ятого, коли прийшли

американці й захопили владу, не дозволив
ши Калісто  Гарсіа !, який тридцять років бо
ровся за  свободу, увійти до  Сантьяго . Те
пер не бу д е  як тридцять третього , коли по
чиналася револю ція, та прийшов сеньйор Ба- 
тіста і встановив диктатуру. (П ісля падіння  
диктатури М ачадо 1933 р. до влади прийшов 
ур яд  Грау Сан-М артіна, д е  генерал Батіста  
був головноком андувачем  арм ії. —  Ред.). 
Тепер  не бу д е  як в со р ок четвертом у році, 
коли народ вже відчув см ак перем оги та 
його було зр ад ж ено . Тепер  ніякі інтерзен-  
ти, ніякі диктатори та зрадники не пеое-  
ш кодять револю ц ії перем огти ...»

Йшов перший день револю ції.

«Каса де лас Амерікас», Гавана

1 Генерал, герой визвольної боротьби про
ти іспанського панування.

Піснями й танцями вітала вільна Куба настання нової ери в історії країни.



південної
КОРЄЇ

Охороняючи авторитарний режим Пак 
Чжон Хі, янкі в Південній Кореї дбають 

насамперед про інтереси монополій США.

Близько одинадцятої вечора на вулицях 
С е у л а  починається паніка. П ерехож і поспі
шаю ть до автобусних зупинок, хапають так
сі, приватні машини —  усе, щ о їд е  в п отр іб
ному напрям ку. Д о  півночі сл ід  будь-щ о д і
статися додом у. З  дванадцятої —  ком ен
дантська година і кож ного, кого  побачать на 
вулиці, запроторять у в’язницю  (приїж д
жих із Заход у це не стосується).

Солдати  —  палець на спусковом у гачку  
автомата, в другій  руці ліхтарик —  блоку
ють вулиці. Спрям овую чи промінь світла в 
обличчя запізн ілим  перехож им  і настав
ляючи дуло автомата в груди, вимагаю ть  
докум енти.

А  на пагорбі Н амсан, у великом у танцю 
вальному залі гримить м узика. М олодь тан
цю ватиме тут до четвер тої ранку, аж поки 
солдати підуть геть.

Вдень сім  з половиною  мільйонів сеупьців  
ж ивуть, охоплені лихоманкою  еко но м ічн о го  
бум у. Навіть той. хто д о б р е  знає С еул , сьо 
годні м ож е заблукати в цьому великому  
хаотичному м істі, щ о п ер ебудо вується . Зн о 

сять цілі квартали, натом ість прокладаю чи  
нові вулиці чи розш ирю ю чи автостради  
(при необхідності їх перетворять на злітні 
см уги); п іднімаю ть на рівень д р уго го  й тр е 
тього поверхів м іські ш ляхопроводи; зво
дять будинки-веж і й розкіш ні готел і-хм аро-  
чоси для грош овитих туристів і б ізнесм ен ів

Така сам а картина в П усані —  великому  
портовом у м істі на п івденном у узбер еж ж і; 
в Улсані, д е  госп од арю є суднобуд івна ком 
панія «Х ’ю ндай ш ипбілдінг», у Хохані, де  
будується  м еталургійний комбінат.

Д о  так званого  п івденнокорейського  
«економ ічного дива» спричинилася вели
ч е з н а — 12,5 м ільярда доларів позика, яку 
надали ур яду Пак Чжон Хі десять великих 
країн.

80 процентів усіх  інозем них капіталовклаг 
день у П івденній К о р е ї належ ать Японії й 
Сполученим  Ш татам  Ам ерики . Щ овечора в 
м ’якій напівтем ряві барів ам ериканізованих  
готелів «Сеул плейс», «Токіо», «Ш осун» ук
ладаю ться угоди на мільйони доларів. М іж  
чаркою  віскі й дж ину з тоніком  ам ерикан
ські та японські ділки обговорю ю ть под ії 
на бірж і й уважно переглядаю ть урядову  
інф орм ацію  в «Корея геральд». З  тривогою  
слідкую ть вони за політичними подіями в 
країні. Тут, в Південній К ор еї, останньом у  
після падіння Сай го на ф орпості Заход у в 
цьому районі А з ії, політика й економ іка  
міцно зв ’язані м іж  собою . М ожливий вивід  
американських військ ж ахає не тільки ур я д  
Пака, а й інозем них ф інансистів. Д о сі «аме
риканська парасолька» гарантувала б езп е
ку їхн ім  капіталовкладенням. «А м ерикансь
кі війська, —  цинічно заявив Пак Чжон Хі, 
—  охороняю ть тут не тільки П івденну Ко
рею ... А м ер и ка пильнує сво ї інтереси».
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М онополісти  С Ш А  вклали в П івденну Ко
р ею  півтора м ільярда доларів і вважають, 
щ о ризикувати варто: авто р и тар н ій  реж им  
ГІака перетворив країну на золотоносну жи
лу, щ о задовольняє апетити всіх інозем них  
інвеститорів. Тим більш е, щ о очікуване а 
найближчі чотири-п'ять років виведення  
ам ериканських військ м ож е відкластися на

Від поліцейських репресій не гарантований 
ніхто. Цей священик надто Голосно 

висловлювався на користь демократії і має 
бути покараний.

невизначений час. У  1978 році s -.мість за
планованих 3444 «джі ай» дод о м у повер
неться лиш е 800. Вотчина диктатора Пак  
Чжон Хі була і лиш ається во єн но -стр атегіч 
ним плацдарм ом  П ентагону на азіатськом у  
м атерику. Тому Сп олучен і Ш тати he зац ікав
лені в о б ’єднанні К о р е ї і вс.ляко підтрим у-

Сеул називають містом .-казармою.
Обов’язкове військове навчання 

передбачає також уроки «з антикомунізму*.

ють прагнення сеульських властей ув.чнити 
р озкол країни.

З  економ ічного  бум у, цілком орієнтова
ного на чужі ринки, маю ть зиск насам перед  
ам ериканські, японські та західні промис
ловці (завдяки надзвичайно деш евим  робо
чим рукам ), а також  вищі корейські урядов
ці й військові: протягом  останніх двох років  
платня їм  зб ільш ена на 46 процентів, тим 
часом як робітникам  —  лиш е на 8 процен
тів.

Зарплата п івденнокорейського  робітника  
при 10-годинному робочом у дні в се р ед 
ньому в 5— 6 разів чижча, ніж у сусідній  
Японії. П роф спілки розпущ ені або перетво
рені на слухняних виконавців волі робото
давців. Страйки  заборонен і. Трудящ і по
збавлені оплачуваної відпустки і будь-якого  
соц іального  забезпечення.

С а м е  таким нещ адним визиском поясню 
ється  «еф ективна економ іка» і «забезпече
на рентабельність» сучасного  південноко
р ейсько го  виробництва, про яке люблять 
розводитися сьогодні в ділових колах.

П івденнокорейське «економ ічне диво» не 
полегш ило долі бідняків у м істах, і воно 
спричинилося до тр а ге д ії багатьох тисяч 
сільських дівчат, що приїхали до м іста в на
д ії заробити на посаг або якось допомогти  
гслодн ій  родині. їх  робочий день триває 
12— 15 годин, а заробіток становить від 20 
до ЗО тисяч вон на м ісяць, в той час, як та
рілка супу кош тує 200 вон, тарілка локши
ни —  500 вон, а чашка кави —  250 воч.

Основний продукт харчування народу —  
кім зі —  закваш ена в глиняних горщ иках ка
пуста з перцем  і часником. Взимку її їдять  
щ одня, готую чи р ізним  способом . «Доки  
кім зі (зам ість риби й м 'яса) лиш ається ос
новною  стравою  південнокорейсько ї кухні, 
вигоди від економ ічного  бум у для б ільш ос
ті народу д уж е незначні або зовсім  несут
тєві», —  слуш но зауваж ив з цього приводу  
кор еспо н ден т італійського ж урналу «Епока»  
А л ьбер то  Салан і.

Половину національних багатств привлас
нює привілейована каста, що тримає в 
своїх руках владу; в країні процвітає ко
рупція, р о сте  дорож неча.

Економічна політика ур яду Пака спрям о
вана п ер ед усім  на розш ирення експор ту і 
пошуки нових д ж ерел інозем ної валюти. 
Крім  товарів, П івденна Корея експортує  
солдатів, —  як це було під час війни в Пів
денном у В'єтнамі, коли сеульський режим  
поставляв десятки тисяч найманців ам ери
канським генералам ; експ ор тує робочі ру
ки —  таєм но в Японію  і легально на шахти 
Руру, на будівельні об'єкти С а уд ів сько ї А р а
вії, в арабські ем ірати  або Іран; експортує  
також  дітей  —  для усиновлення.

«Кисаенг», «арубаїто», «б ізнесгерл», «ес- 
кортгерл» —  всі ці слова означаю ть р ізні 
види проституції, р озрахованої п ер ед усім  на 
ам ериканських солдатів і численних япон
ських туристів.
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Саме тут проходить демаркаційна лінія, що ось вже тридцять років розділяє Корею на 
дві держави.

Генерал Пак Чжон Хі править країною  з 
травня 1963 року. П онад 15 років цей низь
корослий похмурий чоловік б е з  вагань усу
ває всіх своїх супротивників. У  країні вста
новлено диктатуру. Ід еологію  реж им у виз
начає ненависть до ком ун ізм у. Хоча р еп р е
сивні органи ховаю ться в тін і, а п реса й ра
д іо  п ретендую ть на об'єктивність, —  ц ен зу
ра дуж е пильна, поліція всю дисущ а: на ву
лицях і в гром адських м ісцях, в установах і 
на п ідприємствах, у проф спілках і так зва
ній «опозиційній» партії дію ть агенти «вуха 

президента» і п ів деннокор ей ського  ЦРУ, 
апарат якого налічує близько 50 тисяч чо
ловік.

«Якщ о ви пом ітите щ ось п ід о зр іле  або  
когось п ід о зр іло го  —  негайно сповіщ айте  
поліцію » (і далі —  ном ер  тел еф о н у) —  ви
магаю ть написи на плакатах, розвіш аних у 
ко ри дорах установ, на сходових клітках і 
ліф тах житлових будинків.

Все населення взято п ід  нагляд. У країні 
панує недовір'я і страх.

Воєнний стан, понад 700 спеціальних за
конів і д екретів  звели нанівець гром адян
ські свободи; в'язниці заповнені лю дьми, 
запідозреним и в зв ’язках із ком уністами, 
студентським и ватажками, інтелігентам и, 
ж урналістам и, свящ еникам и —  тими, хто 
насмілився критикувати реж им , виступав за 
об'єднання Кореї, вимагав соціальних р е
ф орм  і поновлення д ем о кр атії.

З  неприхованим р оздратуванням  Пак 
Чжон Хі заявив якось в інтер в’ю газеті 
«М онд»: «Д ійсно, д еякі політичні діячі 
ув'язнені. Д о  цього спричинилися їхні дії, 
спрям овані проти законів. О тж е , говорити  
в даном у разі про права лю дини — необ єк- 
тивно».

Спеціальним  д екр ето м  забор о нен о  кури

ти ім портні сигари. П одовж ено військову  
служ бу. Закор д онні паспорти надаю ться як 
виняток представникам  ділових кіл, та й то  
лиш е одном у члену родини. У  шкільних  
програм ах чотири години на тиж день від
ведено  на військове навчання. М іськими ву
лицями часто м арш ирує молодь, о дягн ена в 
ком бінезони захисного  кольору. Щ ом ісяця  
вся країна переж иває чверть години учбо
вої війни: ж ителі ховаю ться в сховищ а, тран
спорт зупиняється. Солдати  займаю ть пози
ції, в небі виють реактивні літаки, вулиця
ми мчать санітарні машини...

А л ьбер т Салані назвав столицю  П івденної 
К о р е ї дволиким м істом : тут тяж ко працю 
ють, і водночас —  це величезна казарм а.

(За матеріалами зарубіжної преси)
На одній з сеульських вулиць.
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АВСТРІЯ
Кінорежисер Тіт Лебер зндв повноме
тражний документальний фільм, при
свячений життю й творчості Ш уберта, 
який уперше демонструвався під час 
Міжнародного тижня пам’яті великого 
композитора, що відбувся у Відні з на
годи 150-річчя з дня його смерті. На 
урочистостях протягом чотирьох вечорів 
звучала музика Ш уберта у виконанні 
піаніста Альфреда Бренделя.

БОЛГАРІЯ
Болгарська кінокритика відзначає широ
ку участь відомих письменників у ство
ренні нових фільмів. Так, Камен Кал- 
чев, використавши сюжети своїх «С о
фійських оповідань», написав сцена
рій фільму «Неповторний ранок», події 
якого відбуваються у перші роки на
родної влади. Тій самій темі присвяче
на стрічка «Пантелей», знята за сцена
рієм Басила Акова. ї ї  головний герой, 
перебуваючи на зламі двох епох, під 
впливом революційних подій стає актив
ним борцем за нове суспільство. Фільм 
«В сі і ніхто», знятий за однойменним ро
маном Иордана Радічкова, порушує важ 
ливі питання моральної відповідальнос
ті людини за  свої вчинки. Це вже шос
та екранізація творів И. Радічкова.

ГОЛЛАНР
У Роттердамі щороку відбуваються 
міжнародні поетичні фестивалі «Поетрі 
інтернешнл». Свого часу в них брали 
участь такі відомі поети, як Пабло Не
руда, Ганс Енценсбергер, Тадеуш Руже- 
вич. Організатори фестивалю видають 
журнал «В ар » , в якому публікуються 
виключно твори робітничих поетів, пода
ють допомогу авторам у виданні книжок.

ІРЛАНР
Місцева преса відзначила десятиріччя 
літературного додатку до газети «Айріш 
пресс». «Одне багатство має бідний Дуб
лін, багатство, яке не можна виміряти 
грішми, — ірландські літературні тра

диції, — заявив редактор додатку 
Д. Маркус. — Починаючи з 1968 року, 
ми щосуботи публікуємо кілька опові
дань і віршів як відомих письменників, 
так і початківців. Таким чином ми по
ширюємо сучасну справжню літературу 
серед людей, які не читають спеціаль
них літературних видань. Про якість 
наших матеріалів свідчить хоча б той 
факт, що вони склали основу шести 
збірок сучасної ірландської новели, ви
даних у Лондоні. Щ ороку жюрі, до 
якого входять відомі письменники й 
критики, присуджують чотири премії за 
найкращі новели, опубліковані в «Айріш 
пресс».

ІСПАНІЯ
Барселонське видавництво «Сеїкс Бар- 
рал» підготувало до друку дві нещо
давно знайдені в рукопису п’єси Феде- 
ріко Гарсіа Лорки — «Комедія без наз
ви» й «П убліка». У грунтовній перед
мові до п’єс літературний критик та іс
торик Рафаель Мартінес Надал харак
теризує їх  як цікаву сторінку в твор
чості уславленого поета і драматурга. 

*  *  *
З  нагоди 85-річчя з дня народження 
відомого художника Хуана Міро мадрід* 
ський музей сучасного мистецтва 
влаштував виставку творів цього митця. 
На ній представлено 130 полотен, вико
наних у 1914— 1978 рр.

* * *
Хуан Антоніо Бардем зняв новий 
фільм «С ім  днів січня», в основу якого 
покладено спровоковані реакцією криваві 
події, що відбулись у Мадріді за  кілька 
місяців після смерті Франко. Жертвами 
цих подій стали п’ять адвокатів-комуніс- 
тів, убитих терористами. За свідченням 
преси, незабутнє враження справляє фі
нал фільму — двохсоттисячна мовчазна 
демонстрація, що вшановує пам’ять за 
гиблих.

КУБА
Кубинський кіноплакат — ровесник ре
волюції, він народився разом з націо
нальним кінематографом після повален
ня диктатури Батісти. І хоча тут він 
був зовсім новим, нетрадиційним мис
тецьким жанром, дійовість та естетич-
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Плакати до фільмів «Люсія» та «Тринідад».

ні якості кубинського кіноплаката при
несли йому визнання далеко за  межами 
Острова свободи.

МЕШКА
Понад чверть століття відомий худож
ній колектив — Фольклорний балет 
Мексіки — мовою танцю створює літо
пис життя країни та її  народу^ розви-

Фольклорний балет Мексіки.

ває найкращі національні традиції в ба
летному мистецтві. Незмінний керівник 
колективу Амалія Ернандес у кожній но
вій виставі намагається використати в 
танцях напівзабуті обряди предків, дати 
нове життя старовинним мелодіям. Ре
пертуар Фольклорного балету відзначає
ться різноманітністю. Одна з  найбільш 
відомих композицій колективу «Збирачі 
черепашок» побудована на танцях ац
теків і виконується в супроводі ацтексь
ких музичних інструментів.

НДР
У республіці вперше проведено Дні те
атрального мистецтва соціалістичних 
країн. У зв ’язку з цим газета «Нойєс 
Дойчланд» розповіла, яке важливе міс
це посідає драматургія братніх країн у 
репертуарі театрів НДР, і навела, зо
крема, такі дані: торік на театральних 
сценах республіки йшло сто п’єс ра
дянських авторів (260 постановок): шіст
десят п’єс драматургів ЧССР (80 поста
новок).

О Л І Т Е Р А Т У Р Н О - М И С Т Е Ц Ь К А  Х Р О Н І К А  о
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ПОЛЬЩА
Творчість Галини Аудерської добре ві
дома нашим читачам. ї ї  повість «Плід 
гранатового дерева» друкувалася у 
«В сесвіті» (Jslb№ 2— 3, 1978). Наприкін
ці минулого року письменниця одержа
ла премію газети «Трибуна люду». В 
інтерв’ю газеті вона сказала: «Недавно 
я закінчила перший том роману про 
Варш аву. Тепер працюю над другим 
томом під назвою «Спис Сирени». Ме
не завжди цікавили історичні теми... 
Ось чому я взялася за написання твору 
про історію Варш ави».

ПОРТУГАЛІЯ
У Лісабоні вийшов перший номер ново
го журналу «А ф ріка», який видавати
меться раз на три місяці. Головний ре
дактор квартальника, відомий порту
гальський письменник і вчений Мануел 
Феррейра зазначає и передмові, що та
ке видання, присвячене літературному 
й мистецькому життю колишніх порту
гальських колоній, а тепер незалежних 
країн— Анголи, Мозамбіку, Гвінеї-Бісау, 
Островів Зеленого Мису, Сан-Томе і 
Прінсіпі, — могло з ’явитися в Португалії 
тільки після революційних подій 2§ 
квітня 1975 року.
У журналі є розділи прози, поезії, 
нарису й публіцистики, літературної 
критики, літературно-мистецької хроні
ки. Журнал повідомляє про створення 
в Анголі Спілки письменників, публікує 
привітальну промову президента Анго
ли Агостіньйо Нето на першому засідай* 
ні новоствореної Спілки. Серед авторів 
першого номера — відомі письменники 
Луандіну Віейра, Ан^оніу Торраду, 
Мануел душ Сантуш Ліма з Анголи, 
Орланда Амаріліш й Маріу Фонсека з 
Островів Зеленого Мису, Руї Ногар та 
Ноемія ді Соуза з Мозамбіку. Привер
тає увагу стаття чеської дослідниці Пав
ли Лідмілової « Португаломовна африкан
ська література в Чехословаччині». У 
;>озділі «П ублікації» подаються повідом
лення про нові книжки й видання творів 
африканських португаломовних письмен
ників у різних країнах світу.

УГОРЩИНА
Два тижні тривав у місті Егері міжна
родний семінар кінематогоафістів, при
свячений творчості ви зн а, :ого угорсьг 
кого кінорежисера Золтана Фабрі. В

семінарі взяли участь дев’яносто фахів
ців з десяти країн.

ФРАНЦІЯ
В паризькому Палаці спорту відбулася 
прем’єра вистави «Собор паризької бо- 
гоматері», поставленої за  однойменним 
романом Віктора Гюго. Автори інсцені
зац ії Ален Деко, Робер Оссейн і Жорж 
Соріа, режисер Робер Оссейн. Перед 
цією прем’єрою два роки в столично
му та інших палацах спорту йшла ви
става «Панцерник «Потьомкін», також 
поставлена Робером Оссейном.

Сцена з вистави «Собор паризької 
богоматері». У ролі Есмеральди — Анн 

Фонтен, у ролі Квазімодо — Жерар Букарон.
* * *

Великою подією цьогорічного театраль
ного фестивалю в Авіньйоні були виста
ви чотирьох комедій М ольєра—«Ш кола 
жінок», «Тартю ф », «Дон Ж уан» та 
«Мізантроп:», поставлених режисером 
Антуаном Вітезом. Критика відзначає, 
що ці спектаклі, блискуче здійснені 
групою молодих акторів без відомих 
«зірок», музики й декорацій (єдиний 
сценічний аксесуар — два столи та іс
торичні костюми), дали змогу глядачам 
по-новому побачити твори Мольєра.
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ФНР ЧІЛІ—патріотичні сили
У мюнхенському «Резіденц-театрі» Інг-
мар Бергман поставив спектакль за У приміщенні «Ф олькстеатру» міста 
п’єсою А. П. Чехова «Три сестри». Ростока (НДР) відбулася прем’єра ви

стави «Загибель кентаврів» чілійського 
драматурга й актора Віктора Карвахала, 
який знайшов свою другу батьківщину в 
НДР. У п’єсі відображена довголітня бо
ротьба чілійського народу за своє націо
нальне визволення.

Сцена з вистави «Загибель кентаврів». Ролі 
виконують Тереса Фуентес. Алехандро 

Кінтана, Віктор Карвах-ал. Омар Сааведра 
Сантіс.

Виконавиці головних ролей у спектаклі: 
Крістіна Бухеггер. Урсула Лінген та Крістіна 

Остермайєр.

ШВЕЦІЯ

Творчість одного з відомих чеських 
композиторів X X  століття Леоша Яна
чека популярна не лише на його бать
ківщині. З нагоди 125-річчя з дня на
родження митця в Гетеборзі відбулася 
прем’єра опери Л. Яначека «Хитра ли
сичка». Спектакль дістав високу оцінку 
глядачів і критики.

Сцена з опери «Хитра лисичка».

О Л І Т Е Р А Т У Р Н О - М И С Т Е Ц Ь К А  Х Р О Н І К А  о
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«Парі>матч», ФРН.

—  А  це на випадок пож еж і.
«Нойе берлінер ’ іллюстрірте»; НДР.

М ож е, ви мені порадите, як інакш е  
ум істити подарунки, щ о я їх для вас купив?

«Д ікобраз», Чехословаччина.

—  Ч ого ви злякалися? Я справді р озда
ватиму подарунки.

«Квік», ФРН.

—  На ялинку? П рийдем  обов'язково. 
Але чоловік, м абуть, трохи запізниться.

«Польское обозрение», Польща.

«Квети», Чехословаччина. «Квети», Чехословаччина.
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—  І см іх і гріх, 
варто м оєм у чо
ловікові прийма
ти ванну, як хтось  
дзвонить.
«Польское обозрение»

Польща.

—  Скільки я тоб і говорив, 
щ об ти довго  не залиш ався у  
воді. «Нойе рев’ ю », ФРН.

—  Навіщ о ви так р о зп ещ ує
те  свого  сина?

«Ойленшпігель», НДР.

«Парі-матч», Франція.

—  Бенсоне! Ц е так ви про
водите обідню  перерву?

«Нью-Йоркер», США.
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ОСКАР УАЙЛЬД
(1856- 1900)

АФОРИЗМИ
У кожному мистецтві є те, що лежить на поверхні, і прихований символ.
Мистецтво — це дзеркало, що відбиває Toaot хто в нього дивиться.
Навіть у спогадах про щастя є своя гіркота, а пам*ять про минулу втіху 
завжди спричиняє біль. j

У житті не повинно бути аскетизму, що вбиває почуття, як і грубої роз
пусти, що притуплює їх.
Людина успадкувала від попередніх поколінь незбагненну кількість 
думок і пристрастей: в ній — міріади чужих життів і міріади чужих 
відчуттів.
Кожен з нас носить у собі і пекло, й небо.
Людина має предків не тільки біологічних, але й духовних, і ті останні 
нерідко ближчі їй своїм типом і темпераментом і сильніше впливають 
на неї.
У своїх розрахунках з людиною Доля ніколи не вважає свій борг спла
ченим.
Закоханість починається з того, що ми ошукуємо себе, а кінчається 
тим, що ошукуємо іншу людину.
Життя, як і мистецтво, теж створює свої шедеври.
Розбитим можна вважати лише те життя, яке зупинилося в своєму роз
виткові.
На сцені все здається правдивішим, ніж у житті.
Немає нічого прикрішого за болісну невідомість.
Над до.брими рішеннями тяжить лихий фатум: їх завжди приймають 
надто пізно.
З байдужою нам людиною легко поводитися чемно.
Вся чарівність минулого в тому, що воно — минуле.
Життя — найвеличніше й найдовершеніше з мистецтв.
У радості, як і в будь-якій насолоді, майже завжди є трохи жорстокості.
Правда життя найчастіше розкривається у формі парадоксів.
Будь-яке бажання, тільки-но ми його притамували, починає бродити в 
нашій душі, отруюючи її.

З англійської переклав 
Богдан ГАВРИШКІВ
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З М І С Т
СУЧАСНА Світ читає, захоплюється, думає, вчиться*

ЛІТЕРАТУРА
Славний ювілей.
ЗБІГНЄВ ДОМІНО. Блукаючі вогні. (Переклад 

з польської Ігора Бречака та Еллади Вол- 
кової).

КУБИНСЬКА НОВЕЛА. НОЕЛЬ НАВАРРО. Черевань. ХЕСУС ДІАС. Випробування, Сесар ЛЕАНТЕ. Обложений будинок. МА- НУЕЛЬ КОФІНЬЙО. Зниклий краєвид. (Пе
реклад з іспанської Маргариты Жерди- 
нівської). УМБЕРТО НУНЬЄС ЛЕМУС. Назад вороття немає. (Переклад з іспан
ської Юрія Нєгіна).

Гуго ГАРТУНГ. Ми, Майзегайєри. (Переклад 
з німецької Олекси Логвиненка).

ІЗ СКАРБНИЦІ
світової

ЛІТЕРАТУРИ

ВОЛЬТЕР. Мікромегас. Філософська повість.
(Переклад з французької Яреми Кравця). 
Епіграми. (Переклад з французької Вікто
ра Коптілова).

ЖИТТЯ
І слово

Аліса ГОЛИШЕВА. Англомовний канадський 
роман 70-х років.

РЕЦЕНЗІЇ,
ВІДГУКИ,

АНОТАЦІЇ

Олександр КЕТКОВ. У світі образів болгарсь
кого мистецтва. (Д. В. Степовик. Болгар
ське образотворче мистецтво, 1878—
К., «Наукова думка» 1978).

НАРИСИ З ІСТОРІЇ 
СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ

УКРАЇНА 
І СВІТ

КРАЇНИ.
МІСТА,
ЛЮДИ

З МІСЦЯ ПОДІЙ

Дмитро НАЛИВАЙКО. Класицизм.

Михайло МОСКАЛЕНКО. Кубинська література на Україні.

ФАКТИ-ПОДІЇ-Я ВИ ЩА

Микола ДЯТЛЕНКО. Місяць у ФРН.

Габріель Гарсіа МАРКЕС. Як це починалося. 
Сесар ЛЕАНТЕ. Перший день.

Трагедія Південної Кореї.

Літературно-мистецька хроніка.

Веселі сторінки.

Афоризми Оскара: Уайльда.

(g) «Всесвіт», 1979. Український переклад художніх, літературно-критичних 
цистичних матеріалів. Статті й нариси, написані, спеціально для «Всесвіту».

2

5

7

76

96

168

т

191

201

207

216

222

226

229

232

236

238

і публі-

238



Головний редактор 
Віталій Коротич.

Редакційна
колегія:
Дмитро Білоус,
Олесь Гончар,
Павло Загребельний, 
Дмитро Затонський,
Віктор Коптілов,
Юрій Кочубей,
Олег Микитенко
(заст. головного редактора).
Марія Орлик,
Дмитро Павличко,
Воліна Пасічна,
Олександр Підсуха.

Відповідальний секретар 
Богдан Чайковський.
Художній редактор 
Володимир Писаренко.

Здано до набору 12. 10. 78. Підписано до друку 
II. 12. 78. БФ 37945. Формат видання 70ХІ00/ів. 
Високий друк. Умовних друк. арк. 19.5. Обл.-вид 

арк. 20,53. Тираж 53090. Зам. 05006.

Адреса редакції: 252021, КиТв-21, аул. Кірова, 34. 
Телефони: головний редактор — 93-13-18, секре
таріат — 93-06-13, відділи: художньо? літератури 
— 93-28-80, 93-27-10, критики — 93-29-61, публі

цистики — 93-27-60.

Рукописи обсягом до одного друкованого арку*
О бкладинка Попова Є . В., Ш ев- ша не повертаються,
ченка М . Д . та М атвеева Є . В.

Ордена Леніна комбінат друку видавництва 
«Радянська Україна», 252047, Київ-47. 

Брест-їіитсеський проспект. 94.

«ВСЕСВІТ» («Весь мир» — «Всэсвит»), № 1 1979 г. (на украинском языке). Ежемесячный литератур
но-художественный и общественно-политический журнал Союза 'писателей Украины, Украинского общества дружбы и культурной связи с зарубеж
ными странами и Украинского республиканского комитета защиты мира.

Издательство «Радянський письменник».

240




