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ПОЕТ ЗДІЙСНЕНОЇ НАДИ

Є поети, яким не треба писати своєї автобіографії,— все про них, а то й 
більше, ніж просто все, розкривається в їхніх віршах.

Є поети, що в дивовижний і незбагненний спосіб утягують читача, мов у 
водоверть, у свій складний і, здавалося б, такий далекий, незнайомий світ, що 
оточував їх з дитинства.

Прочитано вірші — і ми не просто відкрили для себе нове літературне яви
ще, досі незнайоме ім’я, а придбали друга, товариша, зріднилися з ним думками 
і діяннями, і доля його стала невід’ємною частиною нашої долі. Поезія творить 
братерство людей на землі, і якщо поезія — зброя в боротьбі за справедливість, 
честь, правду,— а ми саме так розуміємо її призначення,— то ми з таким пое
том — товариші по зброї.

Всё це великою мірою стосується й видатного поета Народної Республіки 
Анголи — Агостіньо Нето. Головна книжка його складається з віршів, написа
них ще до перемоги ангольської революції, на шляху до тої перемоги. І нази
валася вона «Священна надія».

Вірою в народ і його майбутнє, переконаною надією перейнята вся твор
чість Нето, наповнене все його життя. Сім років провів Нето в португальських 
в’язницях, у катівнях Салазара. Я бачив на півночі Португалії тюрму, в якій 
ув’язнювали поета. Кам’яний мішок був робочим кабінетом поета, штабом бо
ротьби за незалежність Анголи.

Ось епізод, описаний Габріелем Гарсіа Маркесом: «У в’язниці йому було 
заборонено працювати, і він записував вірші дрібними літерами на крихітних 
клаптиках паперу, які згортав у трубочку й засував у сигарету. Іноді в сигареті 
вміщувався цілий вірш. Коли дружина приходила до нього на побачення, вони 
курили, але вона йшла від нього з непочатою сигаретою, в якій був схований 
новий вірш».

Нині ми читаємо вірші, що колись переховувалися в сигаретах. Але не си
гаретним димом, а димом бою дихають вони...

Міцні добрі руки Свободи вирвали Нето з в’язниці. Героїчна втеча, про 
яку ще колись розповість сам поет, повернула Агостіньо Нето в лави атакую
чих партизанів, у гори й долини його улюбленої країни. Довга й наполеглива бо
ротьба за незалежність практично заповнила все життя Нето.

Я вперше зустрівся з ним у тяжкі для Анголи часи. Але про визволення 
своєї країни він говорив як про справу вирішену, сплановану, безсумнівну. Ли
шалося тільки діяти. І Нето, і його друзі діяли, йшли по партизанській стежині, 
яка прострілювалася з усіх боків і яка поступово перетворювалася на шлях 
свободи.

Можна з впевненістю сказати, що крах фашистського режиму в Португалії 
•був підготовлений і в усякому разі наближений боротьбою народів Анголи, Мо
замбіку, Гвінеї-Бісау. Єдність слова й діла — найвища доблесть революційної 
поезії. Чудовим світлим оптимізмом перейняті вірші Нето, і якщо в них є еле
менти риторики, то саме в тих рядках, де риторика необхідна, де вона — найви
щий вияв почуття. Ім’я Агостіньо Нето зустрічається у ці роки в політичних 
репортажах і важливих державних повідомленнях частіше, ніж у літературних 
оглядах. Ми знаємо, як поет і народний вождь Нето став на чолі Народної Рес
публіки Анголи, він є одним з лідерів загальної боротьби за африканську неза
лежність і свободу. «Священна надія» стає реальністю нашого часу. Агостіньо 
Нето не має тепер можливості приділяти багато часу віршам. Але його держав
на діяльність — пряме продовження й розвиток його поезії. А вірші будуть — 
невід’ємні від життя Анголи, боротьби та надій народу її.

Євген ДОЛМАТОВСЬКИИ
Москва.
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АГОСТІНЬО НЕТО
(Ангола)

ПОЕЗІЯ АФРИКИ

На горизонті — полум’я.
Темні силуети 
баобабів, що здійняли 
у небо руки.
У повітрі — запах пальм, 
обпалених сонцем.

Це —
поезія Африки...

На дорозі — низка носіїв-
байлундів

що згорбились під тюками
з круейрою 1 2.

Біля повороту 
в будинку —
маленька мулатка з лагідними

очима
підфарбовує обличчя карміном

і рисовою пудрою, 
приміряє строкаті ганчірки...
А в сусідній кімнаті 
на ліжку чоловік,

1 Байлунди — африканська народність. 
(Тут і далі примітки перекл.)

2 Круейра — відхрди від переробки ма- 
ніоки в муку.

він не може заснути, 
все думає,
як прогодувати сім’ю...

У небі заграва.
І силуети негрів 
витанцьовують батуке 1 
з піднятими руками.

У повітрі — 
запальний голос, 
голос маримби2.

Ц е -
поезія Африки...

Носії на дорозі...
Маленька мулатка...
Батько сімейства в зажурі...

Нестерпна спека.
Розжарена земля.
На горизонті — полум’я.

Це —
поезія Африки...

1 Батуке — популярний в Анголі танок.
2 Маримба — африканський ударний му» 

зичний інструмент.



6 АГОСТІНЬО НЕТО. Поезії

УПЕВНЕНІСТЬ

Океан відокремив 
мене від моєї землі.
Я відірвався, 
відійшоз від самого себе. 
Зненацька — раптовий удар: 
упевненість.
І для мене 
поєднався простір, 
і ущільнився час.

Життя моє
стикається з парадоксами:
тут, на цій землі,
де ллються усмішки і лунають

пісні,
і руки витворюють дивовижний

світ,—
лінчували бездомного негра, 
шмагали брата 
нагайкою по чорній спині, 
одягли намордник дружині, 
зробили нікчемою сина...

Але тут, 
у державі туги, 
серед невтішної драми, 
мене спостиг раптовий удар: 
упевненість.
Руки мої 
кладуть цеглини 
в підвалини кращого світу, 
і я гідний 
хліба, яким живу.

Я ЗНАВ

У вогненному світі серця, 
у м’язах,
що напружились непомітно, 
у нервах,
вразливих і чуйних, 
знав,
що колись виростеш, 
пройшовши крізь хащі рабства, 
крізь скажені побої, 
зневагу до батогів і гратів, 
знав,
що зробиш твердою ходу 
синів батьківщини, 
відчиниш у простір двері, 
зранені багнетами, 
в небі
засвітиш зорі
над сокирами помсти,
знав,
що виплекаєш свободу, 
йдучи
дорогою битви, 
виплекаєш мужньо 
з ненависті — 
свободу.

ЖОРСТОКІСТЬ

Зненацька потрапили в пастку 
заарештовані люди
на розі.

Зненацька танок урвався. 
Завмерли обличчя — 
ховаються в ніч у тривозі.

Кого схопили? За що? 
Невідомо.
Завищали сирени.
Все замовкло в імлі.

І тиша.
Жінки повернулись додому. 
Сидять у кутках.
І плачуть без сліз.

Серця стискають 
сумніви, страх і туга.
Лунає регіт з вулиці,
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де світиться павільйон.
Там — веселощі й танці.
Тут — мовчання, пітьма, наруга 
і зіниці дружини...

Звичайнісінька ніч.
Замбізанга — 
чорний район!

ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ

Читаю листи й телеграми — 
пишуть рідні:
«Бажаємо щастя.
Вітаємо ще і ще раз.
Брат захворів.
Мати журиться».
Вся родина в злиднях, 
благословенних богом!
«Як добре, синку, що ти став

лікарем!»

Пише колишній друг, благодійник. 
У нього прибуткова справа.
Він на острові Сан-Томе 
спритно торгує живим товаром — 
дівчатами, 
і недорого віддає...
«Сподіваємось: ти — один із

наших,
слава богу, став лікарем!»

А в світі —
Корея в крові, 
репресії в Греції, 
страйки у Римі,
апартеїд африканського Півдня, 
на фабриках ядерних бомб

напружено готуються

вбивати;
вбивати,
вбивати
мільйони людей.

Нас поліція розганяє, 
нас лякають терором!

І все ж таки щось нове визріває, 
і змінами дихає життя.

Тобі, недавно вивчений медику, 
час перебудуватися.

І не біда, що кожного з нас
чекають безплідні роки 

пліч-о-лліч з брехнею, тугою
й страхом.'

Все ж таки щось нове визріває, 
і змінами дихає життя.

Це було тоді, в день мого
народження,

в один з найзвичайніших днів, 
коли ми мовчали про

найважливіше.
І не було в нас 
ні власної мети, 
ні мук, ні думок.
Ми тільки платили данину

звичному рабству.
Марний день, 
ухожий на сотні інших,

прожитих до нього.

І все ж таки
це — найнеобхідніший день, 
бо нове визріває, 
змінами дихає життя!

З португальської переклав 
Петро МАРУСИ К
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БОРОТЬБА

Насильство.
Болюче волання 
спустошеного краю.

Наші мрії 
розбиваються 
об мури багнетів.

Та здіймається нова хвиля мрій 
і знову розбивається, 
полишаючи тіла загиблих.

І знову здіймається хвиля мрій, 
а за нею ще і ще одна, 
доки від насильства 
не залишиться й сліду.

ТУТ. У В’ЯЗНИЦІ

Тут, у в’язниці, 
я, наче Хікмет,
все думав про тебе, Марино, 
про дім, де зостались бабуся

з онуком.

Тут, у в’язниці, 
я був як герой, 
коли звеселяв свою душу . 
піснями закличними, 
з якими народ наш повстав

проти рабства.

Тут, у в’язниці, 
я був як святий, 
коли пробачав 
і брехню, і жорстокість, 
якими паплюжилось щастя

людське.

Тут, у в’язниці,
у грудях моїх гнів наростав, 
я чекав нетерпляче, 
щоб вітер Історії 
приніс грозові хмари. І

І тоді не спинити 
нікому бурю!

ТИ УСМІШОК У МЕНЕ 
НЕ ПРОСИ

Не вимагай від мене слави.
Бо ще мені ятряться 
рани,
отримані в боях.

Не вимагай від мене слави.
Я — невідомий воїн 
людства.

А почесті адресовано генералам.

Бо моя слава —
то все, чого я натерпівся
й настраждався.
А усмішки мої —
то все, що я зросив слізьми.

Ні усмішок, ні слави.

Тільки суворе обличчя людини, 
що торує дорогу 
для тих,
хто по каменю буде прокладати її 
у нетрях.

Тільки погляд сумний одержимих, 
Що доклали багато зусиль.
Вони ввечері стомлені вкрай 
по роботі.

Не увінчане лаврами чоло, 
бо мене ще немає 
на скрижалях людської шаноби.

Себе я поки не знайшов.
А в освоєних джунглях 
чимало стежок, по яких 
мені треба пройти.

Я повинен знайти ці стежки 
і ними пройти 
що б там не стало.

Тоді
нехай карбують моє ім’я 
і чоло моє лавром вінчають.

Аж тоді, як ти просиш, 
зможу я усміхнутись до тебе.

З португальської переклав 
Мирослав ДЕРНІВСЬКИИ
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ВОГОНЬ І РИТМИ
Дзвін кайданів на дорогах, 
спів птахів у вологій зелені лісів, 
свіжість у солодкім шелестінні

пальмових гаїв,
вогонь,
вогонь у траві,
вогонь над розпеченими дахами

Кайяте 1.

На далеких дорогах повно людей,
юрби людей,
багато, людей,
йдуть врни у вигнання
по далеких дорогах — до самого

небосхилу.
І знов дороги,
дороги, відкриті небу,
а руки безсило повисли.

Вогнища,
танці,

тамтами,
ритми.

Ритми у світлі, 
ритми в кольорі, 
ритми у звуках,* 
ритми у русі,
ритми у кроках поранених, босих,
закривавлених ніг,
ритми у крові, що витікає з-під

нігтів.
І все це — ритми, 
ритми.
О, змучені голоси Африки!

ЗАХІДНА ЦИВІЛІЗАЦІЯ

Іржава бляха на пакілках, 
в землю забитих,— 
і весь будинок.

Лахміття доповнює 
внутрішнє оздоблення.

Світло крізь щілини 
будить мешканця. 1

1 Передмістя Луанди,. столиці Анголи.

Потім дванадцять годин 
рабської праці:

дробити каміння, 
перетягувати каміння, 
дробити каміння, 
перетягувати каміння 
в спеку 
і в зливу, 
дробити каміння, 
перетягувати каміння.

Старість не за горами. 
Котроїсь темної ночі, 
скорчившись від голоду, 
сконаєш самотній, 
вдячний західній цивілізації.

ДВА РОКИ РОЗЛУКИ

Ностальгія — пишеш
у вчорашньому листі. 

Коли ми побачимось: 
скоро чи не скоро?
Скажи мені, любий!

Припинились
розмови, які ми не закінчили, 
поцілунки, яких нас позбавили, 
слова, які ми не написали 
у підцензурних листах.

Нестерпному сьогодні, 
переслідуванням та тортурам 
протиставляєш наше життя,

сповнене жертв, 
мужності та боротьби, 
за право жити думаючи, жити

борючись,
жити вільними.

Між мрією та бажанням —. 
коли ми побачимось: 
скоро чи не скоро?
Скажи мені, любий!
Зростає все більше і більше 
прагнення бути разом з народом 
сьогодні, завтра, завжди 
вільними, вільними, вільними.
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ТРЕБА ПРАЦЮВАТИ

Нам треба працювати
й працювати, 

щоб оновити землю й наші душі. 
Нам треба працювати, 
а не плакать.

Повинні ми розповісти усьому
світу,

як нищились старі ліси Анголи, 
розповісти про запах той

трагічний
від свіжозрубаних дерев 
і про зухвалий посвист батогів. 
Нам треба працювати, 
а не плакать.

Нам треба працювати
й працювати, 

і нас нікому вже не залякать — 
виховувати мужність

в хліборобів, 
виховувати стійкість 
і впевненість тверду.
Нам треба працювати, 
а не плакать.

Нам треба працювати й працювати,
засвічувати ясні зорі
над чорною сокирою війни.
Нам — зводити ясну споруду миру 
над горем і дитячими слізьми, 
над потом і риданнями контракту, 
над ненавистю, брудом і брехнею. 
Нам треба працювати, 
а не плакать.

Нам треба працювати й працювати, 
аби свобода йшла широким

шляхом,
яким в кайданах пленталося

рабство.
Нам — рятувать спаплюжене

коханий,
нам — урочисті проспівать пісні 
над тими, хто віддав своє життя 
за наше щастя і за нашу волю 
і був за це покараний жорстоко. 
Нам треба працювати 
й працювати.

З португальської переклала 
Маргарита ЖЕРДИНІВСЬКА

ЗЕЛЕНІ ПОЛЯ
Поля зелені й гір ланцюг, озера сині 
рівненько тягнуться по стишеній землі, 
як очі, снять вони, засмучені й невинні, 
червоно глиною підсвічені в імлі.

Суха ж бо тут земля й солодка, мов надія, 
безсмертна і палка, як і любов-снага, 
жертовна й зранена у пам’яті світліє, 
звільняючись навік од гніту й батога.

Поля зелені й гір ланцюг, озера сині,— 
тут люди, впевнені у правоті своїй, 
ідуть, всміхаються у приязні єдині.

Жагучі голоси злинають у безмежність, 
життя і мир зовуть у втомі віковій, 
і на вустах одне тут слово: «Незалежність!» З

З португальської переклав 
Михайло ЛИТ ВИНЕЦЬ
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ГАСАН КАНАФАНІ

Гасан Канафані (1933—1972) — відомий па
лестинський прозаїк, драматург, літературний 
критик і громадський діяч, лауреат міжнарод
ної премії «Лотос». Активний учасник руху 
Палестинського Опору, головний редактор жур
налу «Аль-Хадаф». Загинув у Бейруті внаслі
док терористичного акту. Автор чотирьох збі
рок оповідань, чотирьох повістей, двох літера
турознавчих монографій і трьох незакінчених 
творів.

і

Дорогий друже!
Я отримав твого листа. Ти пишеш, що зробив усе необхідне, і я 

можу їхати в Сакраменто1 2 *. Є вже й наказ про моє зарахування на ін
женерно-будівельний факультет Каліфорнійського університету. Я мав 
би гаряче дякувати тобі за все. Але не сердься на мене за моє рішен
ня, хоча воно і здасться тобі дивним. Повір, Мустафо, я прийшов до 
нього без вагань. Більше того, ніколи ще я не дивився на речі так ре
ально і тверезо, як тепер. Мій друже, я змінив свій намір і ніколи не 
піду за тобою туди, де, як ти пишеш, «сади і ріки, і чудовий крає
вид»3. Я залишаюсь тут і ніколи не покину батьківщини. Непокоїть 
мене лише одне: наші шляхи в житті розійшлись. Я пам’ятаю нашу 
обітницю бути разом до кінця, про наші мрії розбагатіти. Але що ж 
робити?!

Пам’ятаєш, як стояли ми на полі каїрського аеродрому. Я стискав 
твою руку, мотор гуркотів, усе довкола метушилося, крутилося разом з 
гвинтами літака. Неначе в тумані я бачив твоє обличчя, воно майже не 
змінилося відтоді, як ми бавилися з тобою в нашому кварталі аш-Шад- 
жайя у Газі, хіба що зморшки ледь-ледь торкнулися його. Ми вкупі 
зростали і розуміли один одного з півслова. Недарма ж бо ми присяга
лися завжди бути разом! Але...

— За чверть години літак зніметься у повітря,— казав ти. — Не 
дивись на мене так. Наступного року ти будеш працювати в Кувейті, 
збереш гроші і теж поїдеш у Каліфорнію. Ми починали життя разом. 
Ми повинні й надалі йти разом...

1 Газа — арабське місто на півдні Палестини, тепер окуповане Ізраїлем.
2 Сакраменто — головне місто штату Каліфорнія у США.
8 Рядок з вірша славетного арабомовного поета середньовіччя Абу Нуваса. По
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Я стежив за твоїми рухливими губами (така- в тебе манера говори
ти — без зупинок і пауз) і відчував, що в душі ти й сам не дуже радієш 
з від’їзду. Не було оерйозних підстав для втечі. Я теж страждав від 
розлуки. І дедалі ясніше поставало питання: «Чому ми залишаємо Газу 
й тікаємо... Чому?» Адже становище змінилось на краще: міністерство 
освіти Кувейту підписало з тобою контракт на вигідну роботу. Правда, 
я все ще борсався у морі відчаю й нестатків: моя зарплатня була мізер
ною, її не вистачало, щоб прогодувати матір, вдову брата і її чотирьох 
дітей; але ти посилав мені трохи грошей, які допомагали долати зли
годні.

— Слухай, пиши мені щодня, щогодини, — попросив ти наостанку. 
— Літак відправляється. Прощай! Ні. До побачення, до побачення!

Холодні вуста торкнулися моєї щоки. Ти пішов до літака. А коли 
озирнувся, я побачив у твоїх очах сльози.

Після твого від’їзду кувейтське міністерство освіти підписало зі 
мною контракт. Навіщо повторювати, як мені жилось у Кувейті. Я пи
сав тобі про все. Життя там було одноманітне й пусте, сповнене важ
кої самотності й боротьби за майбутнє, яке уявлялося неясним і туман
ним. Я мріяв лише про одне — зібрати гроші.

В середині минулого року ізраїльтяни обстріляли Газу1. У місті 
спалахнули пожежі. Ця подія могла б змінити моє життя, але тоді я 
не звернув на неї уваги, оскільки не мав наміру повертатися в Газу. У 
своїх мріях я бачив Каліфорнію.. По стількох злигоднях буду жити ли
ше для себе. Я ненавидів Газу і свою родину. Все в цьому покинутому 
місті було схоже на жалюгідну сіру картину, намальовану рукою хво
рої людини. Я посилав матері, вдові брата і небожатам трохи грошей, 
які допомагали їм зводити кінці з кінцями. Але там, у зеленій Каліфор
нії, далекій від атмосфери поразки, якою просякнуте в Газі навіть по
вітря, я розірву й цю останню ниточку. Жалість, що прив’язує мене до 
матері, братових дітей і його дружини, не може виправдати мого живо
тіння. Треба тікати. Ти зрозумієш, Мустафо, ці почуття, тому що й сам 
їх пережив свого часу. І все-таки якісь приховані сили прив’язують нас 
до Гази. Чому ми не розібралися в цих почуттях? Чому захотіли втек
ти від нашої поразки, від страждань заради безтурботного, веселого 
життя? Чому? Ми цього просто не знали.

Коли я отримав у червні відпустку і повернувся додому, мріючи про 
розваги й відпочинок, я побачив Газу точнісінько такою, якою і ти її 
знаєш: тісна, схожа на мушлю, викинуту хвилями на в’язкий піщаний 
берег, похмура і важка, неначе страхітливий сон, з вузенькими вулич
ками, просякнутими особливим запахом бідності й поразки.

Наступного ранку я пішов провідати родину. Невістка, плачучи, 
попросила мене піти в міський госпіталь, де лежала поранена Надія, 
моя племінниця. Ти ж бо знаєш красуню Надію, тринадцятирічну доньку 
мого брата? Того вечора, купивши яблук, я подався у госпіталь. Мені 
здалося, ніби родичі щось від мене приховують, щось недоговорюють. 
Я завжди любив Надію і жалів її, вона належить до того покоління, 
яке з дитинства спізнало страхіття війни.

Я увійшов у білу палату, де панувала цілковита тиша. З хворою 
людиною завжди поводяться дбайливо, а яким же тоді має бути став
лення до пораненої дитини?! Надія напівлежала в ліжку, спираючись 
на його бильце. її коси розсипалися, немов коштовна накидка. Великі 
очі світилися глибокою безмовністю, а на дні чорних зіниць блищала

Йдеться про збройні провокації Ізраїлю 1955 р. в районі Гази.
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зачаєна сльоза. Обличчя було спокійне і нерухоме, подібне до натхнен
ного обличчя страдниці. Надія ще була дівчинкою, а видавалась уже 
дорослою.

— Надіє...
Мені здалося, що то не я, а хтось інший позад мене вимовив це 

ім’я. Вона звела очі, і їхнє полум’я обпекло мене. Я побачив ледь по
мітну посмішку і почув голос:

— Дядю... Ти приїхав з Кувейту?
Вона підвелася, спираючись на руки, і витягнула шию. Я погладив 

її по плечу і сів поруч.
— Надіє, я привіз тобі подарунки. Багато подарунків. Коли ти 

встанеш з ліжка, здорова й міцна, прийдеш до мене, я ЇХ тобі віддам. 
Я купив червоні брюки, про які ти просила. Так, так, купив.

Це була неправда, але, вимовляючи ці слова, я відчув, що вперше 
за останній'час кажу правду. А Надія здригнулася, немов від удару 
електричного струму і мовчки похилила голову. Тільки гаряча сльоза 
скотилась на мою руку.

— Надіє... Тобі вже не подобаються червоні брюки?
Вона звела очі, хотіла щось сказати, але не змогла, лише зціпила 

зуби, щоб не заплакати.
— О! ДядюІ — почув я її стогін, що долинув наче здалеку.
Вона простягла руку, підняла білу ковдру і показала мені Ногу, ам

путовану вище коліна.
Я ніколи не забуду цієї картини. Ніколи, Не забуду смутку, який на

завжди злився з рисами її гарного обличчя. Я вийшов з госпіталю, до
лоню мені пекли дві гінеї, які я приніс з собою,' щоб дати Надії. Баг
ряне сонце заливало вулиці кольором крові. Знаєш, Мустафо, Газа зда
лася мені зовсім іншою — новою і незвичайною. Ми ніколи не бачи
ли її такою, ні ти, ні я. Усе в Газі поникло від жалю за Надією. І в тім 
жалю вчувався грізний виклик, натяк на важкий і тривожний шлях.

Я йшов вулицями Гази, сповненими гарячого сонця. Мені розповіли, 
що Надія втратила ногу, рятуючи молодших братів від осколків бомб 
і полум’я, що вирувало в нашому будинку. Надія могла врятуватися 
втечею, але вона цього не зробила... Чому?!!

Ні, мій друже. Я не приїду в Сакраменто. І зовсім не жалкую за 
цим. Я ніколи не здійсню тих планів, які ми намітили ще в дитинстві. А 
неусвідомлене почуття, яке ти звідав, залишаючи Газу, мусить звестися 
велетом, мусить розростися у твоїй душі. Ти повинен шукати його, шоб 
знайти самого себе... тут серед руїн і гіркої поразки.

Я ніколи не приїду до тебе. Ні! Ти сам повертайся до нас. Повер
тайся, щоб учитися на стражданнях Надії, і пізнати, що значить життя 
і яка йому ціна. Повертайся, друже, ми всі тебе чекаємо.

З арабської переклали 
Оксана ВІТТЕ та Ольга ФРОЛОВА
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Вода! Ти не маєш ні смаку, ні кольору, 
ні запаху, тебе не змалюєш — тобою насо
лоджуються, не розуміючи, що ти таке. Ти 
не просто необхідна для життя. Ти — саме 
життя.

А. ДЕ СЕНТ-ЕКЗЮПЕРі

ЛЮДИ І МОРЕ
Сонце опустилося в багряний захід, і день зітхнув востаннє. Уперше 

після триденної спеки й сухих східних вітрів подув північний вітерець, 
сповнений вологи й життя.

Він вдихнув на повні груди повітря, що бадьорістю й життєвою си
лою наповнило його душу і тіло. Не інакше як цей вітерець прилетів 
з райських садів аллаха, з берегів далекого моря, де у велелюдних 
містах Живуть загадкові люди, що, мов на птахах, літають на дивовиж
них машинах, які мчать швидше кулі!..

Один знайомий, що побував у великому місті і бачив море, розпо
відав йому, що морська вода має блакитний колір, як і одежа туарегів, 
яку вони привозять з Кано...

Море велике. Море дуже велике! Таке, як Сахара... Які ж бо щас
ливі повинні бути люди, що живуть біля нього! Аллах щедро обдару
вав їх водою, вона хлюпоче в них просто під ногами. Чого ж їм ще жа
дати? Але знайомий казав, що ті люди безсоромні й лихі. Незважаючи 
на дароване їм безмежне море, вони крадуть, лаються і вбивають одне
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одного. Але людина, що зневажає милість господню, що чинить блюз
нірство над святою вологою — водою, не людина, вона шайтан три
клятий!

ЩОБ ГАДЮКА НЕ ПОМСТИААСЯ
Темрява квапилася взяти своє, і день скорився, заплющив очі...
Він зліз з верблюда й повів його за собою поміж острівців колючок 

у пошуках зручнішого місця для ночівлі. Біля великого дерева приму
сив свого супутника лягти на землю, зняв з нього сідло і гвинтівку, 
харчі й бурдюк з водою, прив’язав вуздечку верблюдові до коліна і пі
шов по дрова, до стовбура іншого дерева, яке посуха повалила на 
землю, вбивши в ньому душу. Спека довершила решту. Він став обла
мувати сухі гілки, а коли нахилився за тим гілляччям, почув нараз 
бридке сичання, від якого дрож пробігає по всьому тілу, відраза нудо
тою підступає до горла, породжуючи в людській душі сліпу зненависть 
і жадобу вбивства! Гадюка згорнулася клубком під корінням дерева, 
там, де звили собі гніздо земні птахи, не подумавши про її страшне 
жало!

Згадавши, що при ньому немає гвинтівки, він у несамовитому напа
ді самозахисту кинувся на неї з ломакою. Бридкий вигляд гадюки не 
дозволяв схаменутися. її черево було здуте — вона саме зжерла птаха. 
У гнізді лишилося трійко маленьких яєчок. Він підняв дві великі каме
нюки. Відрубав гадюці голову. Викопав ломачкою ямку і закопав у ній 
голову. Зробити так конче необхідно. Якщо ти вбив змію і забув зако
пати її голову, інше гаддя приповзе, щойно ти полишиш убиту, поверне 
їй життя, і вона плазуватиме за тобою, поки вб’є тебе, хоч би де ти схо
вався. Так твердять туареги. А він теж туарег, і за життя свого ні в що 
так не вірив, як у здатність гадюки переслідувати свого вбивцю, щоб 
помститися йому...

МОЛОДІСТЬ -  МИЛІСТЬ АЛЛАХА
Потім він розпалив вогнище й дістав з торби дві жмені борошна. 

Націдив води у череп’яну миску. Чекаючи, поки згасне вогонь, став 
замішувати тісто. Води в бурдюку поменшало. Що вдієш — два дні 
довелося блукати марно. А його діти вже три місяці не їли м’яса. 
Посуха забрала всіх кіз. Те, що лишилось від них, і вовк їсти не 
стане... За два дні полювання він нічого не зустрів у пустелі, крім од- 
ної-однісінької газелі, котрої не зумів застрелити. Де ви, щасливі роки, 
коли він влучав у звіра з першого пострілу? Та ще сидячи на горбі 
прудконогого верблюда-махрійця? Молода рука тверда, як залізо, вона 
посилає влучну кулю в газель, що мчить перед очима, і водночас пра
вить баским махрійцем. І куля завжди влучає в ціль. А тепер? Рука 
старого тремтить без причини... Тремтить навіть, коли він стоїть обома 
ногами на твердій землі, а гвинтівка впирається прикладом у залом 
скелі. Табунець газелей мирно пасеться перед ним. І все-таки куля 
летить мимо! Молодість... Молодість, як і вода, це — милість аллаха, 
вій обдаровує нею, кого схоче, і відібрати її може, коли забажає.

СОЛОДКА СІЛЬ ЗЕМЛІ
Він відсунув набік жар вогнища, виклав тісто на розпечений пісок. 

Посипав зверху землею, нагорнув жару. У мідний чайник націдив во
ди, поставив поверх вугілля. Треба берегти воду. Якщо завтра аллах
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не пошле вітру морського і північних хмар, здатних пригасити полум’я 
сонця і сповнити день вологою, то він не протягне зі своєю краплею ВО
ДИ ще один нескінченно довгий, обпалений східними вітрами день.

Він витяг хліб із землі, поклав підпалок на пісок, став зчищати 
з нього налиплі маленькі вуглинки. Здув попіл і хотів був облити під
палок водою, та вчасно схаменувся. Дістав із шкіряної торби ніж, роз
різав хлібинку навпіл... Не помітив, як почав їсти й другу половинку, 
забувши про сіль. Дарма — земля сама посолила... Сіль землі солодша, 
смачніша... О аллах! Хіба є що солодше від солі землі? Смачніше від 
хліба, що визрів на розпеченому піску, в лоні нашої матері землі, чудо
вого хліба, що пахне райськими садами, божественного хліба, що його 
приносить за собою вологий вітерець, який лине з далекої півночі, з бе
регів моря, великого, як пустеля?..

РУДИЙ
Поївши хліба й випивши чаю, він здійснив омивання піском і по

вернувся в бік Мекки, щоб помолитися за всі п’ять заповіданих аллахом 
щоденних молитов...

Уже влаштувавшись спати, згадав свого Рудого... Як же це він за
був про нього, забув подбати про свого друга перед сном, як це робив 
завжди. Коли він підійшов до верблюда, той перестав жувати. Потяг
нувся губами до його рук, сподіваючись на жмуток трави або жменю 
ячменю. Зрозумівши, що їжі не буде, потерся головою об груди ха
зяїна, витягнув шию і знов почав терпляче жувати свою жуйку, в усьо
му довірившись аллахові.

Так, це був надзвичайний верблюд. Другого такого махрійця нав
ряд чи знайдеш у всій великій Сахарі та й у всьому світі! Він власни
ми руками пестив його мало не з дня народження, оберігав у малому 
добрість, виховував людські почуття, щоб дур злоби не оселився в його 
голові. Злоба!.. Продав колись йому бедуїн із племені магдійців верб
люда. який, мабуть, від господаря успадкував злостивість і підступ
ність, і всі інші пороки, котрими славиться' це невірне плем’я. Одного 
разу тварина спробувала стати коліньми йому на груди, щоб задавити 
свого хазяїна, поки той безтурботно спав на піску...

Ще одного верблюда він виміняв був на п’ять овець в якогось куп
ця з Чаду, що тицяв усім смердючі саморобні парфуми. Не знаючи 
спочатку, що й думати про недбалу тварину, він вирішив був, що всі 
його витівки — наслідок природної, успадкованої з кров’ю дурості. Але 
невдовзі переконався у справді підступному характері тварини. Цей 
клятий верблюд вибрав хвилину, коли хазяїн морочився з плугом на 
полі, — а було то якраз після щедрих сезонних дощів у виярку аль- 
Джуафрі,— вхопив зубами його правицю й заходився несамовито її 
жувати!.. Він одбивався від оскаженілої тварини вільною рукою — та 
що може твоя лівиця, коли її рідна сестра опинилась у щелепах цього 
дурного чудовиська! Врятував його тоді сусіда, що орав неподалік, 
розтрощивши щелепу звіра ударом приклада. Добре, що туарег і за 
плугом не розлучається з гвинтівкою! Ось коли він повірив, що верб
люд з його вихваткою — то плід чаклунських чар, насланих ворогами 
на його правицю.

Це підтвердив йому і вчений факіх з Гудамеса, що прочитав над 
його головою кілька рядків з корану і проголосив заклинання. Полег
шивши його кишені на десять французьких франків, факіх відпустив
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туарега. Зате тепер йому геть усе було відомо про того верблюда, за
вороженого й підсунутого йому чаклунами. Так, факіх знав свою справу!

Рука його зажила, але він ще довго вправлявся в стрілянні з гвин
тівки і не вірив в одужання, аж поки нарешті влучив одного разу зі 
спини свого махрійця швидконогу газель, що ніби летіла в повітрі.

Потім у нього був ще один вірний верблюд, та наївся здуру трави 
з хробаками, у нього здулося черево, і, коли почалися корчі, туарег за
різав тварину, але м’ясо їсти відмовився, бо верблюд був його вірний 
друг і помічник.

Ну, а Рудого він викохав ось цими руками. Цей верблюд носив 
його на своїй спині по всій пустелі, всю Сахару вздовж і впоперек об’їз
див він на ньому. З Рудим йому не страшні були ні голод, ні спрага, ні 
спека. З цим верблюдом він більше часу проводив, аніж з дружиною 
та дітьми. І знає його, напевно, краще, ніж свою дружину, і любить, 
мабуть, більше. Та як і не любити мужчині таку добру й витривалу тва
рину, як Рудий, після стількох років нерозлучної дружби, після стіль
кох пудів з’їденої разом солі?

ПОМІЖ КРАСОЮ І голодом
Рудий ніс свою ношу.
Ще поночі господар ретельно нав’ючив верблюда й лагідно потрі

пав його по шиї, наче хотів сказати: у видолинку П’яне Око повинна 
бути соковита трава! Потім одним махом скочив у сідло і, рушивши 
в дорогу ще вдосвіта, опівдні добувся до видолинка.

Сонце пекло нестерпно. Внизу, поміж двома крутими скелястими 
берегами, паслося стадо газелей. Він м’яко скочив на землю. Обплутав 
повіддям шию махрійця і залишив його наодинці з соковитою зеленою 
травою. А сам, перебігаючи від дерева до дерева, скрадався до гирла 
видолинка, поки, нарешті, вийшов на стадо. Аллах великий! Які чудові 
газелі! Оченята маленькі, мов цукерки... Ніжки тоненькі, стрункі... Ча
рівне видовисько! Ні, з усього живого, що створив аллах, тіло газелі, 
либонь, найбільш пропорційне і гарне. Так і хочеться зловити її, взяти 
на руки, милуватися її красою...

Яка ж вона гарна! І як це замолоду не бачили очі цієї чарівної 
краси! Як міг він стріляти газелей, проливати їхню чисту кров? Гріш
ний, грішний був молодий мисливець, що повертався додому з приторо
ченими до сідла верблюда маленькими тільцями...

Шаленим, безрозсудним був він у юності, коли міг ловити газелей 
живими, дивитися на них і нічого не бачити! Не бачити краси життя, 
не знати його змісту! Настала старість, оволодів він нарешті своїм ро
зумом, і саме тоді й покарав його аллах, відкривши мисливцю незрів
нянну красу маленького тільця газелі й позбавивши його можливості 
милуватися ним. Ну, як йому тепер стріляти в цю газель? Навіть коли 
рука не здригнеться і око не зрадить? Як стріляти?!

Удома на нього чекають діти. Плачуть голодні. Батько не повинен 
бачити голодних дітей. Він з глузду зсунеться від їхнього плачу. Адже 
не нелюд він!

Мисливець зручніше влаштувався на горбку, який ледь випинався 
над видолинком. Навів дуло гвинтівки на газель з довгими гіллястими 
рогами. Задумався на мить, скривився від сорому. І натиснув курок. 
Стадо вмить розлетілося, наче стріли з лука.
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ПРОКЯТТЯ ГАЗЕЛІ
На траві, де щойно паслося стадо, видніли сліди крові. Піт зросив 

йому лице. Краплі скапували на землю, змішуючись із кров’ю поране
ної газелі. Він забув проказати заклинання, коли стріляв. О шайтан! 
Адже газелі теж заворожені! Хто стріляє в газель, повинен убити її 
насмерть і всіх її демонів разом з нею. Інакше прокляття газелі буде 
вічно переслідувати тебе, особливо, коли, натискаючи на курок, ти за
був згадати ім’я аллаха. Він знав одного мисливця, який поранив був 
вагітну самку газелі, то на нього так насіли злі духи, що він утратив 
розум і через три дні помер.

А ще один мисливець розповідав йому, як одного разу стріляв у га
зель від ранку до полудня. За кожним пострілом вона підскакувала 
над галявиною, а тоді знов спокійно скубла травицю, аніскільки не 
боячись його куль. Вистрілявши весь патронташ, він зрозумів, що га
зель заворожена шайтаном...

Осідлавши Рудого, він кинувся по кривавих слідах за пораненою 
газеллю Проїздив до сутінків і ліг спати без вечері — беріг воду. Про
кинувшись удосвіта, знов рушив у дорогу. У бурдюку води лишилось на 
півдня, але він все йшов по сліду, поки побачив газель, що лежала 
непорушно пїд горою. Вона спливла кров'ю, і стадо покинуло її. Він 
зняв з неї шкуру і взяв собі на вечерю голову й тельбухи.

Цієї ночі в нього закінчилася вода.

ковток КРОВІ
Йому й на думку не спало скоротити чотириденний шлях удвічі, 

примусивши Рудого перейти на біг і загнати його таким чином до 
смерті.

Уночі він ішов пішки, ведучи за собою махрійця на поводу, щоб 
дати верблюдові змогу набратися сили для їзди за жахливої денної 
спеки. На другий день він пошматував на клоччя порожній бурдюк і ви
смоктав усе, що можна було висмоктати з вологої колись шкіри. На
ступного полудня він уже не міг триматися в сідлі.

Він вивалився з сідла і заховався від смертельної спеки в тінь від 
Рудого: доокруж не було нічого, крім піску і дрібного каміння. А ко
лись тут були гори і скелі! Довго дивився він на пустелю, голу й відкри
ту оку, ніби на свою долоню. І нарешті... Вдалині замріло, замерех
тіло марево... Він згадав про море.

Мертва тиша навколо, все під владою жорстокого сонця. Навіть 
муха не в’ється над неживим тілом газелі, притороченим до сідла. Губи 
зовсім пересохли. Горло зсудомила спрага. Серце маленькою грудоч
кою причаїлося навідомо де...

Нараз сяйнула думка, примусивши його здригнутися: «Рудий!»
Лишалося одне: вбити Рудого і напитися його крові. Він примусив 

верблюда опуститись на коліна, зв’язав йому вуздечкою передні ноги. 
Зробив це з рішучістю, яка вразила його самого. Божевільне почуття 
опанувало ним. Вижити!.. Вижити!.. Для цього потрібен лише ©дин ков- 
ток крові... Лише один... Він гладив, махрійця по шиї. Рудий відгукнув
ся — потягнувся губами до руки хазяїна. Поцілував її, ніби благослов
ляючи. Потім гордо витяг шию, дивлячись за обрій — туди, де мерехтів 
міраж, і завмер, покірний долі.

В цю хвилину зламався старий кочівник і впар на розпечену землю.
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Н ІЖ
Спробував підвестися... Знов упав долілиць, до колін Рудого. Руки 

занурились у розпечений пісок — ніби вжалений тисяччю жал, він ви
смикнув їх. Повів поглядом навколо — нічого! Він уже не бачив без
межної пустелі, не бачив міражу. Щось миготіло й кружляло перед очи
ма — сірі, каламутні плями. Раптом він згадав. Ковток крові! Малень
ка чашечка крові... Вона поверне йому життя... Чіпляючись за Рудого, 
туарег трохи підвівся, схопив верблюда за шию, потім за голову. Обняв 
його. Рудий мирно жував свою жуйку і плямкав губами. Все! Зараз! 
Не можна більше чекати!

Шия верблюда була відкрита, ніби чекала, коли в неї встромлять
ніж.

Він сунув руку в торбу. Ножа там не було. Він пошукав у кишені, 
за поясом, скрізь... Нема... Загубив... Забув... Де?! О аллах! Він забув 
ніж там, де здирав шкуру з газелі.

д о р о г а  д о д о м у
Ось він мій гріх, моя помилка! Можна було просто подивитись на 

газель і одвернутися. Можна було не стріляти. Або ж помолитися при 
тому, принаймні вимовити ім’я аллаха! Так, але діти!.. Вдома чекають, 
плачуть, голодні діти. Хіба це мій гріх? Хіба я грішний у тому, що 
аллах створив чудову істоту у вигляді газелі й оселив у ній злих духів? 
Хіба грішний я, людина, в тому, що народився у безводній Сахарі й 
живу в ній з полювання? Я ніколи не стріляв без потреби!..

Він простяг руку і розпустив путо на колінах Рудого. Не ти пер
ший, кого виснажила пустеля, не ти й останній!..

Він більше не боявся сонця. Не боявся спраги й пустелі, нічого не 
боявся. Останнє, що він побачив, була висока постать Рудого, дка гор
до височіла над пустелею. Сильні, стрункі ноги верблюда, наче тички 
намету, стояли над головою старого туарега. Рудий схилився над ним, 
облизав йому чоло, обнюхав лице й одежу. Повернувся всім тілом, 
укриваючи хазяїна від жорстокого сонця.

На губах туарега застигли зернятка піску, очі зупинилися, стали 
скляні, завмерли. Усе завмерло. Навіть сонце.

БАТЬКО ПРИЇХАВ!
Через два дні потому діти побачили на видноколі верблюда. Ки

нули гру, закричали, побігли наввипередки.
Стовпилися навколо високого махрійця, що пройшов свій звичний 

нелегкий шлях. І, здавалося, зовсім не втомився...
Вуздечка була на своєму місці, і тушка газелі, приторочена до сід

ла... Але сідло було порожнє.
З арабської переклали 

ігор ЄР МАКОВ та Ганна КОЛОСОВА
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ДЛВІД дюп 
(Сенегал)

АФРИКА

Моїй матері

Африко, моя Африко,
Африко гордих вояків із

прабатьківських саван, 
Африко, яку оспівує моя бабуся 
На березі далекої ріки, —
Я тебе ніколи не знав.
Натомість мій погляд повен твоєї

крові,
Тієї гарної чорної крові, що рясно 

зросила поля.
Крові твого поту,
Поту твоєї праці,
Праці рабства,
Рабства твоїх дітей.
Африко, скажи мені, Африко:
Це твоя зігнута спина,
Що згорбилась під тягарем

приниження,
Та .спина з червоними смугами, 

що покірно зносить 
Удари батога на дорогах

ПОЛУДНЯ? 
На це мені голос один урочисто

відповів:
«Нетерплячий мій сину, ти бачиш,

ген, там
Молоде гіллясте дерево,
Що самітно красується серед

зів’ялих квітів? 
То — Африка, твоя Африка,
Що терпляче й уперто росте,
І поволі її плоди наливаються 
Терпким соком свободи».

З французької переклав 
Всеволод ТКАЧЕНКО

ТЕРПИ, БІДНИЙ НЕГРЕ
Терпи, бідний негре!..
Батіг свистить,
Свистить над твоєю спиною.
Що вся у поті і крові.
Терпи, бідний негре!
І день такий довгий,
Такий довгий, коли несеш

слонову кість для білого 
хазяїна.

Терпи, бідний негре!
Діти твої голодні,
Голодні, а халупа пуста,
Пуста, бо дружина твоя 
Спить десь на панському ложі. 
Терпи, бідний негре!
Негре, чорний, як нужда!

ВИКЛИК СИЛІ

Ти, що згинаєшся, ти, що плачеш, 
Ти, що вмираєш отак, не знаючи

за що,
Ти, що борешся й не спиш, щоб 

хтось відпочивав, 
Ти, в погляді якого вже немає

сміху,
Ти, брате, на обличчі якого

стільки страху та скорботи,— 
Піднімись і крикни: — Ні!

З французької переклав 
Омелян МАСИКЕВИЧ
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Вітер зі свистом проноситься
поміж дерева,

І вони гнуться, пропускаючи його.

£ £ 32323232^ ^  В СЄЛІ
Галас захопленої дітвори 
Зливається 
З шумом вітру.
Жінки,
З немовлятами за спиною, 
Метушаться у нестямі.
Вітер зі свистом проноситься

поміж дерева,
1 вони гнуться, пропускаючи його.

Одяг тріпоче, як пошматований
стяг,

І зривається,
Оголюючи знадливі груди.
Серед гуркоту, двигтіння і тріску, 
Крізь хмару куряви 
Сліпучі спалахи осявають 
Грімкотливий поступ

африканської грози.
З англійської переклали 

Всеволод і Сергій ТКАЧЕНКИ

ЕЛОЛОНГЕ Е П А Н Ь Я  ЙОНДО
(Камерун)

ТАМТАМ
Коли твоя шкура напинається, віддаючись
Чорним вузлуватим рукам, що навіки сплелися з життям.
Тоді, Тамтаме, ти народжуєш бажання.
Коли зненацька, ніби фантастичне гупотіння буйволів,

мої руки мчать
По твоїй гучній спині, тоді прокидаються в мені

тисячі років стриманих бажань:
Бондом! Канг-Конг-Конг-Тамтам!
Нічний тамтаме розбитих молотів,
Це моя молодість, як відчалений човен,
Вибухає новою снагою і, знеможена вкрай,
Повертається знову до мене.
Тамтаме моїх ночей,
Тамтаме під руками негра з племені баконго,
Відкрий мені ритми нового життя,
Як пагін, що, побравшись із землею,
Кров’ю политий, слізьми і потом, *
Зростає кущем і буяє щодня.

З французької переклав 
Всеволод ТКАЧЕНКО

АФРИКАНСЬКА ГРОЗА
Хмари мчать навздогін за вітром
І погрозливо
Клубочаться
Вгорі,
Немов нашестя сарани,
Неначе вихор,
Що здіймає куряву аж до неба, 
Немов божевільний, що біжить

світ за очі.

Набряклі хмари 
Пливуть по вітру,
Спускаються на землю.
Немов зловісні темні крила.

Д Ш Д  Р У Б А Д ЇР І
(Малаві)
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ГАУСУ ДШ А Г А  
(Малі)

ПІСНЯ ПРО МИР

Двадцяте століття!
Тй визначило вагу світла,
Ти обігнуло кути відносності,
Ти розщепило атом 
І вивільнило величезну tnepriio, 
Але струси твої примушують

мене говорити
В поті чола,
А губи мої стали сухішими,
Ніж пустельний пісок!

Двадцяте століття!
Якби я міг, якби ж я міг,
Я викреслив би слово «війна»
Із усіх мов світу 
І створив би 
Світ без шрамів.
Якби я міг, якби ж я міг,
Я збудував би великий міст 
Через усі безодні 
І створив би народам гімн — 
Симфонію праці 
І дружби.
Люди,
Слухайте! Ніч всіяна обіцянками, 
Скоро світанок,
Над свідомїстю народних мас — 
На небі
Величезна райдуга.
Б’ються серця, які з’єдналися.

Двадцяте століття,
Якби я міг, якби ж я міг,
Я того, хто здійснив мрію І кара, 
Зробив би криголамом

між континентами, 
Зробив би його сонцем,

що сходить над полями 
без кордонів,

Місяцем миру і дружби. •

Двадцяте століття,
Якби я міг, якби ж я міг,

Я приборкав би шум 
Зловісних полігонів 
І віддав би культурі 
Кошти, які тратять на ракети

і снаряди...
Народи голодні,
Народи спраглі,
Тягнуться до світла,
Прагнуть волі.
Трудящі,
Проявімо свідомість

і врятуймо землю, 
Візьмімось за руки 
Через усі континенти.
Густими лавами підемо до сонця, 
Щоб наша перемога 
Була перемогою 
Світла над тьмою,
Дружби — над ворожнечею. 
Перемогою миру над війною.

З французької переклав 
Омелян МАСИКЕВИЧ

ОВІДГУ МАРТІНШ  
(Острови Зеленого Мису)

ЗОЛОТА НІЧ
Золотої ночі

співав поет.
Награвав на гітарі

журливу пісню
на березі моря.

Золотої ночі
покохав поет 

босоногу мулатку,
схожу на королеву 

з тридев’ятого царства.

Золотої ночі
ридав поет, 

оплакував мрії,
. що потонули в морі, 

оплакував кохання, 
якого не подарувала йому мулатка, 
оплакував поему,

яку так і не написав.
З португальської переклала 

Маргарита ЖЕРДИНІВСЬКА
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РУЙ ДЕ н о р о н ь я

(Мозамбік)

SURGE ЕТ AMBULA 1
Ти спиш! А людство йде, Вітчизно загадкова!
Ти спиш! А люд спішить крізь безліч перепон 
Землею йде прогрес, доба встає чудова,
А ти все міцно спиш, тяжкий у тебе сон.

В густих лісах твоїх, де сутінь присмеркова, 
Блукає звір жахний, ричить комусь на скон...
А ти все спиш і спиш, твого не чути слова 
В той час, коли чужий панує тут закон.

Прокинься! Вже давно кружляють чорні круки. 
Щоб кинутись і взять у сні тебе на муки, 
Спивати кров твою, не знаючи біди...

Прокинься і почуй, зневажена рабине,
Прогресу голос той, який до тебе лине 
І каже: «Африко! Пора! Зведись і йди!»

1 Surge et ambula! (лат.) — Зведись і йди!

ЛЮБОВ

Любов — це радощі, якщо кохаєм 
Того, хто любить і кохає нас. 
Любов — це радощі, коли всякчас 
Хтось любить нас, як ми його

навзаєм.

Тоді усе життя ми радість знаєм 
І той вогонь несем, щоб не погас, 
Та світлі ідеали серед мас 
Із щедрих рук по світу розсіваєм.

В бурхливім морі нашого буття 
Любов — це добродіте співчуття, 
Що від батьків ми беремо із дому.

А що тому, хто без чуття й мети? 
Шукати смерть, щоб з болю утекти 
Від суму, збайдужіння — та й по

всьому.

ЖІНКА
Зовуть тебе — вродлива й чарівна, 
Зовуть тебе — чудова і чарівна... 
Троянда — гожа, гарна, вогняна, 
Але твоїй красі й вона не рівна.

І хвиля, що на берег мій злина, 
Щедротно сипле чари, переливна, 
Краси не має, звивиста й сяйна,
І ліній твого тіла, люба й дивна.

Зовуть — вродлива, гожа й молода; 
Всі ж імена — це акварель бліда 
Краси твоєї, що'немов зоринка.

Питаю всіх, •яке/ж.тут дать ім’я,
І чую відповідь зусюди я:
Не зви прекрасною, зви просто —

жінка.
З португальської переклав 

Михайло ЛИТВИНЕЦЬ
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МАМА СУМ АНУ 
(Бенін)

КОЛИ Я ЗМОЖУ

Ксуіи я поезією зможу 
Відтворити поневіряння 
Чорних рабів 
На шляхах Америки,

Коли я поезією зможу 
Відчути пульс історії,
Описати страхіття фашистських

концтаборів
І криваві сльози Хіросіми;

Коли я поезією зможу 
Допомогти юним поколінням 
Пройнятись думами і почуттями 
Лумумби, Кабрала і Нкруми;

Коли я наступальною 
Поезією боротьби 
Зможу відтворити

для своїх сучасників 
Гучний і мужній

голос Маяковського,
Тоді я, поет,
Підніму цілу армію
Справжніх борців
За повне визволення Африки.

НАША РАДІСТЬ

Прийшла наша радість здаля:
Від темних ночей голоду.
Від довгих ночей безсоння,
Від днів та ночей боротьби.

Прийшла наша радість здаля:
Тієї відстані не усвідомлюєте ви, 
Хто дивиться на нас із подивом 
І хто, здається, збивсь на манівці.

Прийшла наша радість здаля: 
Ближчим стало виборювання Права 
На участь з усіма країнами 
У міжнародних форумах.

Прийшла наша радість здаля:
Від тернистих стежин боротьби,
Від перемог Синів народу.
Від проектів нового суспільства.

Піде наша радість ще далі і далі: 
До безмежного поступу

вільних народів, 
До чудес, що відкриють

на нашій землі,
Яка більше ніколи не буде полита 

кров’ю братерською.



ПОЕТИ АФРИКИ 25

Гряде наша радість все далі і далі: 
І лиш поезія боротьби спроможна 

сягнути того,
Чого не знаєте ви,

хто дивиться'На нас 
Із заздрістю та з подивом.

Гряде наша радість все далі і далі: 
До мирних тисячоліть.
До тисячоліть свободи,
До тисячоліть пришестя Людини, 
Нової Людини соціалістичного світу.

ПЕРШОПРОХІДНИК
КОНГО

Я — першопрохідник,
Майбутнє завтрашнього дня, 
Невтомний розвідник 
Моєї країни — вродливого Конго, 
Конго,
Отчого дому предків моїх,
Великих борців, що стали 
Чорними від гніву 
До гнобителя.

Я — першопрохідник,
Надія завтрашнього дня,
Невичерпне джерело
Моєї країни — прекрасного Конго,
Конго,
Краю предків моїх,
Великих ткачів, що стали 
Чорними від гніву 
До завойовника.

ВА М’БАНГІ 
БАМБА-АЕБЕР

Працелюбний і розумний,
Я, дисциплінований шахтар, 
Ще вище здіймаю смолоскип 
Революції,
Щоб за них помститися 
І до останніх днів 
Свого життя
Продовжувати їхню справу.

З французької переклав 
Всеволод ТКАЧЕНКО
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АЯЛЬНЕХ М УЛЯТУ  
(Ефіопія)

ЧЕРЕЗ ТРИ ТИСЯЧІ РОКІВ
Вітаю тебе, моя земле,

укрита чорними травами!
Листя зазеленіло на твоєму гіллі,
Щезли, кроти і терміти, які точили тебе,—
Відмолодіє лице твоє,

зрите ними за тисячоліття.

Вітаю тебе, в’язниці похмуре подвір’я,
Де сльози гіркі проливали

безневинно засуджені люди,
Де прощались навіки

із сяйвом блакитного дня...
Сьогодні гостюють у тебе

імениті всі, короновані, — 
хай же творці лиха

скуштують твоєї зручності!
А ти, піч цензури, в якій остигав

попіл революційних віршів,—
Гадала: пора тобі на спочинок?

Ні, ще маєш роботу:
Ми спалимо все, що нам заважає

будувати нове життя,—
Всю брехню придворних поетів,

написану задля посад і грошей,
Всі славослів’я і пустослів’я,

мистецтво заради мистецтва.

Я вірю, що зміниться все у моїй країні,
Народ покарає всіх, що сиділи в нього на шиї,
І прийде щастя нове —

наше, народне щастя,
Якого чекали

три тйсячі довгих літ.
Переклала Світлана ЖОЛОБ
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ГЕННА1
В Ефіопії побутує приказка:
«Під час гри у генну немає ні слуги, ні пана».
Та в житті, знаємо, все навпаки:
Були учора у нас і пани, і слуги,
Та й сьогодні вони ще є.
Недавно, коли грали у генну раз на рік,
То з висоти трону спускалися до нас «боги»,
Брали ключки у свої «божественні» руки 
І грали, як прості смертні.
Та не правдива й тут амхарська приказка,
Бо коли до воріт котила м’яч «божественна» рука,
Щось не видно було воротаря у воротах.
От вам і рівність пана і раба!
Для злидарів була тоді рівність лише в одному:
Дивитися на пана, ідо спустився з висоти небес,
Радіти, що поряд з ними на полі «божество»
Топче своїми «божественними» ногами грішну землю.
Руками стискає дерев’яну ключку.
Але кому потрібна ця рівність, крім багатіїв?
Якщо вже бідняки взялися грати,
То зовсім за іншими правилами:
їхня команда— це робітники, селяни, прогресивні люди.
А команда визискувачів — це князі, поміщики, реакціонери.
М’яч розіграно в центрі поля, він покотився,
То ж проявімо силу, мужність і героїзм революціонерів 
І завоюймо назавжди справжню рівність,
А не привід її на час гри у генну!
Народ, заарештувавши імператора і придворну зп.чгь.
Вирвавши з їхніх рук владу й засудивши їх,
Конфіскувавши награбоване багатство,
Та зірвавши корону з голови лева з поріддя. Іуди1 2,
Забив тим самим у ворота багачів перший гол.
Коли у розпорядження трудящих було віддано банки, заводи

й фабрики,—
Це був другий гол у ворота експлуататорів,
А третій гол народ Ефіопії забив,
Коли почав втілювати у життя декрет про земельну реформу.
Наступ трудящих на табір багатіїв зростає,
Згуртовують свої лави робітники і селяни країни,
Щоб нанести останній удар ио ворожому стану,
Щоб експлуататори більше ніколи не мали ніде ніяких привілегій, 
Щоб запанувала справжня рівноправність назавжди,
А не тільки на час гри у генну!

Переклав Володимир ЗАБАШТАНСЬКИП

1 Генна — національна ефіопська гра з м’ячем на траві під час різдвяних свят.
2 Лев з поріддя Іуди — така була частина офіційного титулу імператора Ефіопії.
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НУР
МУХАММЕД
ТАРАНІ

............................................................... ............... ...
В і т р и  неспокою обдувають планету, мчать |  

над океанами і континентами. Радіохвилі |  
день у день приносять бентежні повідомлення з багатьох гарячих точок І 
земної кулі. Світ міняється, світ не знає спокою, світ оновлюється. Світ дедалі І 
більше відчуває дію силових полів народно-визвольних рухів, боїв за соціальний |  
прогрес, соціалістичних устремлінь і перетворень. Могутні прогресивні рухи су ! 
часності, як правило, приваблюють не лише найрєволюційніші, але і найкультур-| 
ніші, найосвіченіші, найталановитіші елементи націй і державних утворень. Вод-1 
ночас люди, що стоять на чолі важливих революційно-суспільних перетворень, і 
тонко відчувають красу і силу художнього слова, його вагу в ідейно-політичному |  
вихованні і згуртуванні мас. Невипадково ж бо незабутній вождь в’єтнамського на- ♦ 
роду Хо Ші Мін і сам писав пристрасні поезії, не випадково поетами були герої |  
революційних битв Патріс Лумумба і Че Гевара, невипадково на чолі молодих дер-1 
жав прогресивного спрямування в Анголі й Афганістані стали поет Агостіньо ♦ 
Нето і прозаїк Нур Мухаммед Таракі. |

Суворі умови формування кожного з них як неповторних особистостей накла-: 
дали свій зідбиток і на творчість цих неординарних художників. Потреби політич-* 
ного виховання мас, згуртування прогресивних сил вимагали й вимагають вираз-1 
ного політичного забарвлення їхніх художніх творів. Життя, політика, боротьба і 
вриваються в їхню поезію і прозу, зумовлюють певні елементи публіцистичності, і 
політичної пристрасності, що їх ми бачимо, зокрема, і в пропонованій нижче увазі ♦ 
читачів повісті Таракі «Поневіряння Банга» (1958). і

Видатний політичний діяч Афганістану, людина, що стала на чолі квітневої : 
революції 1978 року, Нур Мухаммед Таракі (нар. 1917 р.) є водночас і видат-: 
ним афганським письменником, автором першої повісті мовою пушту. Літературну |  
діяльність Таракі розпочав у 1940 р. публікацією оповідання «Син-неук» і 
(журнал «Кабул»). Він також автор багатьох соціально-побутових оповідань і на-і 
рисів, цікавих повістей «Спін» (1958), «Самотній» (1962) тощо. |



СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА 29

Повість 1-І а обидва вечірні намази до мечеті сходило-
* *  ся тепер багато віруючих. Стояти їм дово

дилося не в один ряд, як звичайно, а в кілька. Усім хотілося послуха
ти нового муллу, який за місяць стане в цьому селі на місце колиш
нього.

Почавши проповідь після першого вечірнього намазу, мулла розтя
гував її аж до наступного. Основна думка його казань завжди була 
одна й та сама: усіх, хто між двома вечірніми моліннями звертає свої 
помисли до бога, чекає щедра винагорода й боже благословення. 
Коли ж траплялося, що після другого вечірнього намазу хтось прихо
див з пожертвами, мулла докладно розповідав про це, а присутні вис
ловлювали своє схвалення.

Колишньому муллі усе це не дуже подобалося; він скоса позирав 
на свого наступника, а потім, насунувши на лоба цадар подовгу во
рушив губами. Сторонньому спостерігачеві могло здатися, що мулла 
зараз голосно обуриться, і тоді замість спокою й миру в стінах мечеті 
запанують гіркота і розбрат.

Бувало й так, що колишній мулла, виходячи з мечеті, тихенько ка
зав комусь із своїх прихильників:

— Наш малік1 2 — лиха людина. Серце його не знає милосердя, а 
вчинки суперечать шаріату3. Коли він помре, земля не схоче його 
прийняти. Я ще й разу не бачив, щоб він вчасно прийшов до мечеті!

Та прихильники колишнього мулли не відігравали ніякої ролі у 
вирішенні сільських справ, бо були безземельні селяни.

Якось один із них запитав іншого:
— Чому зняли колишнього муллу?
Той відповів:

1 Цадар — особливе покривало; афганці носять його, перекинувши через плече.
2 Малік — староста села або племені.
й Шаріат — система норм мусульманського феодального права, а також релігійно- 

обрядових настанов і правил, що мають силу закону.
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— Хіба ти не знаєш, що у маліка захворіла дочка, а мулла не 
прийшов її провідати. Через якийсь час захворіла й малікова небога, 
і хоч цього разу мулла прийшов, проте не прочитав над хворою ясин 1.

А річ у тім, що тієї ночі муллі негайно треба було поїхати в інше 
село, тому він і не встиг прочитати належної сури над хворою. Тоді 
староста розгнівався і викликав звідкись іншого муллу. Після того як 
зберуть урожай і колишній мулла одержить свій риш1 2, йому доведеть
ся піти з села.

Проповіді нового мулли справляли на селян, особливо літніх, силь
не враження. Щоправда, не всі додержувались узвичаєного порядку. 
Деякі селяни, коли спадали вечірні сутінки, виходили з хат і сідали 
під стіною мечеті, яка і восени і взимку була яскраво освітлена. Такі 
«посиденьки» скрашували сільські будні. Люди тихо розмовляли між 
собою, і то був не тільки приємний відпочинок: тут залагоджувалися 
всілякі справи: наприклад, вівцю міняли на козу,, або бика на корову.

Бувало й так, що молоді селяни пропускали другий вечірній на
маз і допізна обговорювали щось своє. Коли ж уранці вони приходили 
до мечеті, новий мулла лагідно їм нагадував:

— Надалі не забувайте про намаз. Виконуйте приписи шаріату.
І от якось, сидячи під стіною мечеті, селянин на ймення Прангай

запитав у дев’ятнадцятирічного парубка Банга:
— Що ти збираєшся робити далі? Ти бачив, пшениця не дуже вро

дила цього року, бо в останній момент забракло води на її поливання. 
Багато плюсклого зерна. Якби води було вдосталь, не мали б ми цього 
клопоту!

Банг саме витягав голкою колючку з п’яти.
—т І не кажи, брате,— озвався він.— Що ти вдієш! Поміщик за

брав воду на свої городи, а в нас, бач, плюскле зерно. І нічого ти йому 
не скажеш! А коли щось і скажеш, то не знаю, чи матимеш і таку 
пшеницю. Минулого року я був поскаржився, і що з того вийшло? По
міщик взагалі не дозволив нам сіяти пшениці. Ну й набрався я тоді 
лиха! Кілька разів благав простити мені і дозволити працювати хоча б 
за чверть урожаю. Що ж, брате, хто не має власної землі й води, той 
мусить терпіти. Тому й мовчимо, наче води в рота набрали.

Прангай насупився й мовив у відповідь:
— Я тебе про що запитав? Куди ти вирушиш цього року, куди по

бредеш? А ти розводишся про сільські справи. Я знаю: ти такий 
майстер розповідати, що й до вечірнього намазу не закінчиш, і новий 
мулла знов картатиме нас перед людьми. Ходімо! Азан 3 уже пролунав. 
Потім поговоримо про сільські справи. Моє серце не менш за твоє бо
лить від завданих поміщиком ран, якби я тобі їх показав, ти б забув 
про свої печалі. Що вдієш! Цей світ існує не для нас із тобою. Кай воз- 
дасть нам бог у загробному житті. Більше нічого не лишається.

Новий мулла взяв собі за звичай подовгу молитися після намазу. 
Отож і звертався до присутніх із закликом:

— Давайте помолимося, щоб бог беріг мандрівників!
Потім додавав:

1 Ясин — назва однієї із сур (розділів) корану.
2 Риш — букв жменя. В Афганістані існує звичай: коли зберуть і провіють пше

ницю, з кожного мана збіжжя муллі дають жменю. Май — міра ваги, неоднакова в 
різних районах країни (від 4 до 5,65 кілограма).

3 Азан — заклик до молитви, проголошений з мінарета
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— А тепер помолимося за нашу віру, за іслам!
Або ще так:
— О боже, даруй перемогу нашій вірі й покарай невірних.
А коли молитва наближалася до кінця, закликав приносити після 

намазу пожертви:
— Хто після намазу довго'молиться і приносить пожертви, того 

чекає велика нагорода,— казав він.— Той може сподіватися, що молит
ва його буде почута на небі, бо Всевишній не любить, щоб щедрим був 
тільки він.

Якось після намазу колишній мулла звернувся до людей з такими 
словами:

— Люди, ви ж бо знаєте, що мені небагато лишилося жити в ва
шому селі. Як тільки зберу риш і ви сплатите мені зякет !, піду собі 
звідси, побажавши вам усього найкращого. Проте не забудьте, що на
ближається фетр1 2, до нього лишився якийсь місяць. Оскільки ж я ці
лий рік проводив намази і без мене не обходилися ні народини, ні по
хорони, то й сарсайю 3 маю збирати я. Це моє право. І я сподіваюся, 
що з цими пожертвуваннями ви прийдете до мене.

Він зітхнув, розправив кінці білої чалми й додав:
— Я завів про це мову тільки тому, що почув, ніби дехто має 

намір віддати сарсайю новому муллі. Це було б грубим зневаженням 
мого права. Отже, сподіваюсь, усі віддадуть сарсайю мені, бо майже 
одинадцять місяців нашими моліннями керував я.

Аж тут новий мулла провів рукою по лобі, погладив бороду, про
кашлявся й голосно промовив:

— Передусім, зовсім не обов’язково віддавати сарсайю муллі. Та 
коли вже це стадо звичаєм і всі вважають, що саме мулла найбільш 
заслуговує на такі пожертви, то природно, що сарсайя — право того 
мулли, який стоїть у. міхрабі4 і за яким ідуть правовірні.

Почувши це, колишній мулла страшенно розлютився, обличчя його 
аж почервоніло, коли він, обернувшись до нового мулли, просичав:

— Це тобі так не минеться, я буду скаржитись.
Затрусившись від люті, він вийшов з мечеті й попрямував до по

вітової управи, що містилася навпроти.
Увечері наступного дня Прангай та Банг разом з іншими селяна

ми, як звичайно, сиділи під стіною мечеті. Прангай злегка штурхнув 
Банга пальцем у бік і, коли той обернувся, спитав:

— Скажи мені, ти зібрав урожай? Провіяв пшеницю? Скільки 
всього вийшло?

Поклавши в рот щіпку тютюну, Прангай чекав на відповідь.
Банг наморщив лоба, низько схилив голову і, розминаючи пальця

ми грудку землі, проказав:
— Якщо я віддам зякет муллі, а старості податок, заплачу за ро

боту ковалеві і поверну насіння, яке позичав, у мене залишиться два
надцять манів пшениці. Позавчора я відніс додому мішок зерна.'Прав
ду кажучи, мене втішає тільки те, що цього-року кредитори не хапають 
мене за поли й нічого не вимагають. Це, власне, тому, що двоє найлю
тіших з них виїхали з товарами да Індії і досі не повернулись. А на 
той час, як повернуться, я, може, помру, а може, піду з цього села куди 
очі світять.

1 Зякет — податок з майна на користь мусульман-бідняків.
2 Фетр свято після місячного посту рамазану, розговини.
3 Сарсайя — пожертвування з нагоди розговлення після посту.
4 Міхраб — ніша у внутрішній стіні мечеті, що вказує напрямок до Мекки.
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Прангай усміхнувся» простяг до Банга обидві руки і, мовби стру
сивши з себе тяжку втому, заговорив чітко й голосно:

— Наберися терпіння. Ти ж бо сам казав, що людина за все по
винна дякувати богові. Ніхто тебе не хапає за поли? Це вже добре, а 
ти ще й нарікаєш. У тебе є дві сестри. Незабаром вони підростуть, ї 
ти візьмеш за них великий вальвар1. Ти зможеш на ці гроші купити 
клапоть землі і спокійно длубатися на ньому, не знаючи лиха до кінця 
свого життя. ^

Лалуан Лала, селянин, що сидів поруч Прангая, вигукнув:
— Та він же багатій! Коли б я мав двох сестер, то, богом прися

гаюсь, не сидів би на сухому хлібі. А я сам жених, і не знаю, що мені 
робити. Хай би сам диявол ухопив мою тітку, через яку я вскочив у 
цю халепу! Ну який з мене жених? Тепер не можу дивитися людям в 
очі, бо не маю з чого заплатити вальвар. І зректися цього діла вже не 
можу, бо всі мене зневажатимуть. О боже! І що то за нещасливий 
день був, коли вона умовила мене посвататись. А тим часом мій старий 
дядечко попереджав мене: «То не радість стукає у двері, а велике лихо. 
Бо хто здужає винести на своїх плечах тягар вальвару!». О, він таки 
правду казав!

Поспівчувавши цьому молодикові, Банг звернувся до іншого селя
нина:

— А я незабаром рушаю в дорогу. Принесу своїй старенькій ма
тері й сестрам трохи пшениці на зиму, а сам маю намір податися в 
Кандагар. Там, може, якось прохарчуюсь... А коли пощастить, то і якусь 
одежину собі справлю. Треба тільки занести додому трохи хмизу, а 
муллі та ханові — дров. Бо коли цього не зроблю, .мені від них пере
паде, як минулого року.

Розмовляючи отак, вони раптом почули кінське іржання, віддалік 
знялася хмара куряви, а з неї вилетіло кілька вершників. Серед них 
було й п’ятеро солдатів у сірих сорочках і папахах. Під’їхавши до ме
четі, вершники спішилися, й один із них, сивий, гукнув до селян, що 
сиділи під стіною:

— Ану візьміть коней!
Люди винесли подушки й матраци, і сивий військовий запросив:
— Відпочиньте, будь ласка, алакадаре-саїб! 1 2
Алакадар умостився на подушках і поглянув навколо; троє зби

рачів податків стовбичили біля нього, мов на варті.
Секретар волосної управи сказав, звертаючись до кількох дідів, що. 

стояли найближче, а також до тих, що, кинувши на землю цадар, по
сідали навпроти:

— Ми дуже втомилися, особливо алакадар-саїб. Та й зголодніли. 
Принесіть-но кілька кухлів гарячого молока з цукром, щоб ми могли 
підкріпитися.

В цю хвилину прийшов малік. Алакадар підвівся і міцно обняв 
його. Малік, сівши поруч з алакадаром, улесливим голосом запитав:

— Вельмишановний алакадаре-саїб, що привело вас сюди? -Нам 
відомо, що колишній мулла поскаржився на наше, село, бо йому не за
платили, що належало...

— Улеми3 є опорою віри,— відповів волосний начальник.— Якщо 
їх не підтримувати всіляко, то вони, бідні, можуть зовсім загинути. Наш

1 Вальвар — викуп за наречену.
2 Алакадар-саТб — волосний начальник.
8 Улем — богослов, духовна особа у мусульман.

2. «Всесвіт» N» в.
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спільний обов’язок — зміцнювати опори віри, бо, як я чув, на них три
мається рай.

Для алакадара тут-таки зарізали барана, кілька курей і заходи
лися готувати частування. На вечерю до маліка запросили й кількох 
старих селян, їх у селі вважали багатіями. Після вечері староста 
сказав*

— Алакадаре-саїб! Хай береже вас аллах! Якщо ви не дбатимете 
про наші права, то люди поїдять одне одцого. Ніхто не визнаватиме ні
яких прав! Ми не відпустимо нашого колишнього муллу з порожніми 
руками, ми повинні задовольнити всі його вимоги. А вам за те, що 
приїхали сюди й натомилися, теж належить винагорода. Тож уранці, 
якщо не станеться чогось непередбаченого, повертайтеся з богом до 
Себе в управу, бо село наше дуже бідне, і люди просто не мають змо- 
ґи належним чином вшанувати вас, виявити таку гостинність, яка від
повідала б вашому становищу.

Потім господар провів алакадара на спочинок до іншої кімнати. 
Уранці староста звернувся до своїх односельців:

— Алакадар-саїб — прекрасна й благородна людина, — сказав 
він,— до того ж він має чуле серце. От ми й вирішили, що з кожної ха
ти зберемо по одному ману пшениці й піднесемо алакадару-саїбові. 
Цим ми хоч якоюсь мірою виявимо нашу гостинність. Крім того, треба 
зібрати для колишнього мулли по два афгані1 з кожного дорослого чо
ловіка. Таким чином ми й муллу порадуємо, і сварки уникнемо.

Деякі селяни, погомонівши між собою, спробували заперечити:
— Ми не зможемо... Нам це не під силу.
Щоб цей протест не підтримали інші, збирачі податків повалили 

невдоволених на землю і нещадно їх побили, бо вони, мовляв, своєю 
поведінкою зганьбили всю громаду. Селяни розбіглися.

Розпорядження було виконано. Всього вийшло п’ятдесят чотири 
мани пшениці, вартість якої розподілили в такий спосіб: гроші за два
дцять п’ять манів одержав алакадар, за п’ятнадцять — секретар волос
ної управи, за чотирнадцять — староста. Близько трьохсот п’ятдесяти 
афгані зібрали для колиші >ого мулли, причому малік особисто взяв 
участь у цьому заході.

Урожай бідного Банга меншився ще на один ман пшениці, що ду
же засмутило його з матір э. Банг вирішив: «Треба будь-що забира
тися з цього села кудись в шіе місце». Другого дня він пішов до мул
ли і сказав:

■ — Мулло-саїб, я хочу піти з цього села, щоб навесні бути вже десь- 
інде. Якщо ви дозволите, я охоче принесу кілька оберемків дров для 
мечеті.

Банг приніс дров і старості, сподіваючись у такий спосіб здобути 
і його прихильність, а потім пішов до Прангая, щоб повідомити того 
йро свій намір.

Прангай, вислухавши Банга, невдоволено сказав:
— Не поспішай. Зачекай кілька днів, вирушиш у дорогу разом з 

іншими, що теж ідуть шукати кращої долі. Вони тобі допоможуть» 
коли що.

Мати дала Бангові в дорогу трохи пшеничних пластівців і сушеної 
шовковиці. Разом з благенькою білизною вона склала цей харч у його 
дорожню торбу. Ввечері, зайшовши в хату, Банг побачив в очах матері 
сльози і спитав, що сталося.

1 Афгані — грошова одиниця в Афганістані.
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— Як же мені ио плакати? — відповіла жінка.— Ти у мене юдин, 
а ворогів багатої Тепер ти ідеш кудись, і серце моє не знатиме спокою, 
доки ти повернешся. Нам, самотнім і покинутим, потрібен захисник. 
Адже навколо блукають вовки, жадібно позирають на цих двох дівча
ток, тільки й думаючи, як їх одурити. Будь обережний, синку. Дивися, 
щоб ніч не застила тебе в дорозі. Ночуй тільки в селі. І пеодмішю зна
йди собі супутника. О божеі Бережи мого сина! — І мати знов зайшла
ся плачем.

Бангові сестрички, не зрозумівши до пуття, що сказала мати, і 
собі почали плакати. Банг, як умів, намагався усіх заспокоїти.

— Це злидні наші змушують мене плакати. Коли б ми мали якийсь 
харч на зиму, хіба ти пішов би від нас? — бідкалася мати.— Коли б у 
нас був хоч клаптик землі, хіба зазнали б ми такого лиха? Я завжди 
казала твоєму батькові: «Чоловіче, купи хлопцеві хоч трохи землі. 
Помреш, і буде твій син ходити від хати до хати, від села до села». А 
він не тільки нічого не купив, а втратив навіть ту крихітну латочку, що 
мав. І тепер один бог знає, де, в якій мечеті чи в степу ти помреш.
0  господи! Даючи нам рота, ти мав би дати разом з ним і хліб насущ
ний. За що ж це нам така кара!

Через якийсь час мати сказала одній із дочок:
— Там лишилося трохи м’яса, що його нам дали як милостиню, 

піди кинь у горщик, нехай звариться. Коли юнак вирушає в дорогу, 
він мусить мати якийсь харч, щоб було чим пообідатц бодай у перший 
день. Ну, а коли далі й доведеться йому голодувати, тут уже нічого 
не вдієш. Хай йому бог допоможе.

Настав ранок. За звичаєм, коли мандрівник іде з дому, старі селя
ни, а також його родичі сім’ями виходять аж за село. Отже, на час 
прощания там збирається чимала юрба. Кожний мандрівник прохо
дить під кораном \  а потім очима й кивком голови прощається з усіма.
1 всі плачуть. Оскільки ж Банг, піднявшись рано-вранці й не чекаючи 
інших, вирушив сам, то й прощатися з ним, крім матері, сестер та однієї 
тітки, ніхто не прийшов.

Прощалися у себе вдома. Мати, як тільки подумала, що вони ли
шаються без захисника, знов почала голосити,

— Піди, синку, до маліка й мулли та попроси у них дозволу на 
від'їзд, бо ми люди підневільні, і вони можуть зробити з нами все, 
що схочуть,— сказала вона Бангові.— Життя і смерть, добро і зло — 
все в їхніх руках. Знущаються з нас як тільки хочуть. Хіба ти забув, 
скільки мук витерпів через них минулого року? І весь час вони тобі пов
торювали: «Ти не визнаєш права власть імущих і не хочеш підкоряти
ся старшим». Хіба не в нас вони забрали двох дійних кіз?

Банг послухався материної поради і, покинувши свою торбу на 
долівці, подався до старости. Зустрів його економ:

— Тобі пощастило,— сказав він.— Саїб саме зібрався кудись їха
ти. Бачиш, на нього чекає осідланий кінь.

І справді, малік вийшов. Банг кинувся до нього, схопив за руку, й 
схилився, щоб поцілувати її.

— Куди це ти зібрався? — спитав малік.— За що нас тільки бог 
карає? Ви втікаєте, а нам залишаєте свої злидні. У селі всяке лихо 
буває, і не завжди легко його залагодити. Ходи-но, принеси кілька ру
пій, я залишу їх у себе. А сам можеш іти. Коли щось трапиться, я від
дам їх як твою частку. Або, коли, ти мені не довіряєш, залиш у своєї 1

1 Народний звичай. В такий спосіб мандрівник мовби дістає благословення.' -
2*
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матері. Минулого року мене самого спіткала велика біда. А те, що я 
забрав тоді з вашого двору двох кіз, за якими так побивалася твоя 
мати й сестри, то мушу тобі сказати: якщо ти й цього року не зали
шиш удома трохи грошей на чорний день, а з тобою щось станеться, 
я віддам твою сестру кому-небудь за дружину і в такий спосіб сплачу 
за тебе борг. Але тоді вже нарікай сам на себе!

Банг покірно вислухав його й тремтливим голосом відповів:
— Ми ніколи не заперечували проти того, що ти робив і робиш. 

Але, забравши двох дійних кіз, ти прирік нас на голодування, і ми цьо
го довго не забудемо, бо ціле літо мусили брати в чужих домах ско
лотини, щоб якось перетривати спеку. Сподіваюся, що цього року мені 
пощастить заробити, і тоді я зможу віддати тобі борг.

Не встиг Банг закінчити, як економ підскочив до нього й замах
нувся кулаком. Та малік підняв руку:

— Не треба, ми йому це пригадаємо, коли він повернеться. А те
пер нехай собі йде. Я не такий безсердечний, щоб мститися перед до
рогою за його хамське поводження зі мною. Це їхнє щастя, що пше
ниця не вміщається в моїх коморах, що алакадар і хакім 1 поважають 
мене. Він ще хлопчак. Він мене образив? Дарма! Навесні я відкручу 
йому вуха.

Давши коневі остроги і махнувши нагаєм, малік помчав своєю 
дорогою.

А Банг попрямував прощатися до мулли. Той швидко вийшов до 
нього й гримнув:

— Хіба так вирушають із села на заробітки? Ти не покликав ні 
літніх, поважних людей, ні мулли, ні п іра2. Ти мусив приготувати 
частування, покликати п’ятьох власників води і попрохати у них бла
гословення, щоб бог допоміг тобі на чужині! Якщо ти не міг цього 
зробити через бідність, треба було запросити хоча б улема й піш-іма- 
ма 3, вони благословили б тебе, покропивши твої руки водою. Мабуть, 
справді наближається кінець світу, якщо улемів зовсім не цінують! 
Інакше ти, навіть бувши жебраком, не порушив би цього звичаю!

Банг виправдовувався тим, що цього року в нього зовсім не було 
ні сиру, ні масла. Він нагадав, що малік забрав у них кіз, і в їхній 
хаті тепер порожнісінько. Навіть спати доводиться просто на долівці, 
на матах з трави. Отож злидні допекли його так, що він змушений 
ховатися від людських очей, тому і йде з села рано-вранці.

Проте мулла правив своєї:
— Та що тобі доводити, коли ти й сам усе чудово розумієш, і в 

нас, і в інших селах є люди, не багатші за тебе, та, їй-богу, ніхто з них 
не поводився так безсоромно, як ти. Ніякої поваги до улемів! — По
мовчавши трохи, він додав:— Ну, та нехай уже, іди собі, куди хочеш, 
але залиш мені трохи білої тканини, бо смерть і життя йдуть поряд. 
Не хотілося б про це говорити, але мати у тебе таки стара. Комусь же 
треба буде подбати про саван. І ще: принеси мені, коли вертатимеш 
додому, гарну білу чалму, доброго тютюну й табакерку, бо її хтось ук
рав у мене в мечеті...

Мулла замовк і краєчком свого цадара тричі злегка вдарив Бан
та, а тоді ще й ляснув його долонею по плечу. Банг, задоволений тим, 
що мулла благословив його, попрямував додому, де на нього чекала * •

1 Хакім — начальник хукумату, адміністративного району на зразок губернії. 
я Пір — глава релігійної громади.
• Піш-імам — головний мулла.
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мати, сестри й тітка. Сестри на випростаних руках високо підняли 
розкритий коран, і він пройшов під цією своєрідною аркою. Не озира
ючись назад, Банг вийшов із села на битий шлях, що вів у Кандагар. 
І ше довго вчувалися йому ридання матері й сестер. ( ;

Пройшовши чималий шмат дороги, Банг присів на березі струмка, 
дістав із торби трохи пшеничних пластівців, жменю шовковиці й по
поїв. «Трохи харчів треба залишити про запас,— подумав він.— Якщо я 
затримаюсь у дорозі і не дійду до села, то хоч буде що кинути на 
зуб».

Ніч він перебув у якомусь селі. Вранці, помолившися, знову ви
рушив у дорогу. Він ішов уже кілька годин, коли раптом почув за спи
ною вигук:

— Стій! Кинь свою торбу назад!
Банг озирнувся й побачив кількох чоловіків, що сиділи під вели

чезним каменем. Мабуть, грабіжники. Банг кинув свою торбу на зем
лю й підняв руки. Один із грабіжників знову гукнув:

— Гей, хлопче! Ти сам чц з тобою ще хтось іде?
Банг покрутив головою. Тоді один з гурту розбійників підійшов 

до нього і, зв’язавши руки чалмою, забрав торбу й наказав іти до 
каменя.

Другий грабіжник сказав:
— Здається, це дужий парубок. Якщо в нього серце лева й міцні 

руки, він би міг стати нам непоганим товаришем. Що у тебе в торбі — 
золото чи срібло? — звернувся він до Банга.

Третій розбійник швидко розв’язав торбу і, переконавшись, що там 
нема нічого путнього, сказав:

— У цього заброди нема в торбі нічого, крім жмені шовковиці та 
брудної білизни.

Він розстелив на землі цадар і витрусив на нього все, що було в 
торбі.

— Стривайте, за поясом у нього ще є якийсь вузлик. Мабуть, то 
гаман з рупіями.

— Коли б він мав стільки грошей, хіба ходив би такий обідра
ний,— заперечив хтось.

У вузлику виявилася половинка лаваша із загорнутим у неї шмат 
точкой м’яса.

—• А це в тебе звідки?
— Мати дала в дорогу, щоб хоч на перший час було що їсти.
— Коли ти вийшов з дому?
— Учора вранці.
— Чому ж ти досі не з’їв м’ясо?
— Беріг про всяк випадок.
— Виходить, нам пощастило.
— Наче за приказкою: «Зберіг дещицю, та собаки зжерли»,— ска

зав Банг
Не встиг він рота стулити, як один із грабіжників вліпив йому лун

кого ляпаса.
— Звідки йдеш?
— З Газні.
—  Куди?
— В Кандагар.
— Що думаєш там робити?
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— Мене туди злидні погнали. Працюватиму, скільки стане сили, 
щоб купити матері й сестрам якусь одежину.

— А сестри в тебе гарні? Може, віддаси одну за мене?
— Хіба горці родичаються з жителями рівнини? Адже вй гірські 

вовки.
Лясь! Це Банг дістав ще одного ляпаса.
Один із грабіжників обернувся до товаришів:
— Зараз я пущу йому кулю в серце!
Але тут втрутився ватажок:
— На якого дідька нам убивати цього злидаря? Він справді щось 

розпатякався, але загалом хлопець непоганий. Дайте йому спокій!
Ватажок зміряв Банга поглядом від голови до п’ят і гостро за

питав:
— Ти, мабуть, думаєш, що ми грабіжники? Не приведи господи, 

щоб ми ними стали! Ми підстерігаємо тут свого ворога. Будь-якої хви
лини він може з’явитися на дорозі, й тоді ми прошиємо його кулями. 
Так само, як він учинив з нашим двоюрідним братом. Ти чув щось про 
Гуль-хана?

— Якого Гуль-хана? З верхнього села?
— Так. Того самого. Де він тепер?
— Я його бачив тижнів зо два тому, ми саме збирали хмиз* для 

алакадара. У нього за плечима була гвинтівка. Він ще казав, ніби в 
нього вороги й тому він не розлучається з гвинтівкою.

—- Той самий! Хочеш нам допомогти? Якщо ми тебе відпустимо й 
забезпечимо харчами на зиму, допоможеш нам убити цього Гуль-хана?

Банг чітко й голосно відповів:
— Ні я, ані мій рід з тим чоловіком не ворогуємо. І ви добре знає

те. коли родичі Гуль-хана довідаються, що я вам допомагав, вони не 
тільки стануть моїми ворогами, а й почнуть переслідувати увесь мій 
рід, 'будуть убивати нас одного по одному.

Ватажок уважно й співчутливо вислухав Банга і відповів йому:
— Ми тебе не силуємо. Але якби ти погодився, то тільки виграв 

би, діставши харчів на цілу зиму. Та коли не хочеш, іди собі, щас
ливої тобі дороги! Але пам’ятай, якщо ти вернешся й розкажеш про 
нас Гуль-ханові, ми помстимося, й буде тобі те саме, що й Гуль-ха- 
нові.— Зітхнувши, ватажок додав: — Адже ми не без причини хочемо 
вбити Гуль-хана. Ти, здається, його жалієш, а він перший завдав нам 
великого горя. У нашій родині була молода вдова, і його брат її викрав. 
Кілька разів ми посилали до нього мараку 1. Та він не тільки не по
вернув нам жінки, а й розмовляти з нами не схотів. Тоді дівер цієї 
жінки приїхав з кількома товаришами до Гуль-хана і поставив вимогу: 
або зроби все, як годиться, або віддай удову. Гуль-хан, не мовивши 
ні слова, схопив рушницю й вистрілив у нашого родича. Той упав з 
пробитими грудьми й одразу помер. У вашому селі, мабуть, теж чули 
цю історію.

— Чули, чули! Коли ти назвав ім’я Гуль-хана, я відразу збагнув, 
про що йдеться. Та однаково не можу пристати на вашу пропозицію. 
Я — бідний селянин. Я не маю ані води, ані клаптя землі і власною пра* 
цею заробляю собі на життя. Дозвольте мені піти своєю дорогою.

Ватажок дістав з кишені десять афгані і дав їх Бангові, якому 
на той час уже розв’язали руки. Це була ніби платня за лаваш і пше
ничні пластівці.

1 Марака — делегація, що складається з поважних людей племені. Залагоджує всі
лякі конфлікти, особливо ті, ще стосуються шлюбу й кривавої помсти.



Банг саме складав у торбу свою білизну й думав: «Це добре, що 
вони дали мені ці десять афгані, бо сам я в них нічого не зміг би ур
вати. Тепер, коли прийду в перше-ліпше село, зразу ж куплю на два 
афгані курдюк, щоб підкріпитися перед далекою дорогою». Потім він 
згадав про лаваш- і обернувся до ватажка:

— Якщо лишився там кусень лаваша, віддайте мені.
Той простягнув Бангові ще два афгані й сказав:
— Може, ти ще вимагатимеш відшкодування й за те, що тобі зв’я

зали руки? Ану, забирайся геть! Більше нічого не діждешся.
Дорогою Банг міркував собі: «Може, краще звернути з битого 

шляху і йти путівцями? Так буде безпечніше». Проте, зваживши, що 
так йому доведеться йти набагато довше, врешті вирішив іти, як ра
ніше. Щоправда, він чув, ніби жителі сіл понад великими шляхами не 
дуже гостинні, бо їм таки добряче набридають всілякі мандрівні лю
ди. «Дарма,— подумав Банг,— зате там, може, хтось безплатно підвезе 
на машині». І він рішуче попрямував далі.

Коли Банг вийшов на великий шлях, був уже вечір. Обабіч доро
ги стояли ятки. Банг мало не бігцем подався до одної з них, де тор
гували золотистими лавашами.

— Лаваші продаються? — спитав він.
— Авжеж, не для себе ж я їх тут виклав.
— Почім?
— Великі — по два афгані, маленькі — по одному.
Банг купив один великий лаваш і проковтнув його так швидко, що 

й смаку не відчув. Потім спитав у торгівця:
— А на Кандагар тут машини бувають?
— Весь час їздять.
— Може, мене підвезуть безплатно?
— З якої речі тебе везтимуть безплатно? Ти здоровий хлопець. Ко

ли в тебе нема грошей, іди пішки. Тут менше чотирьох перегонів. Осінь 
тільки починається, кочівники теж посуваються в той бік, от і приєд
нуйся до них. А якщо ти допоможеш їм зганяти овець і верблюдів та 
вантажити їхнє майно, вони дадуть тобі все, що треба, будеш як сир у 
маслі кататися.

Почувши це, Банг радісно вигукнув.
— О! Це саме те, що мені треба: насамперед мушу забезпечити 

себе харчами. Якщо я поїду на машині, то не матиму з цього ніякої ко
ристі, скоріше навпаки. За якусь годину машина привезе мене в місто, 
а тим часом невідомо, чи знайду я там роботу? А, хіба я проживу без 
роботи, коли там нема звичаю, як у сільських мечетях, годувати подо
рожніх! І грошей на харч у мене нема. Хай тобі бог помагає за ко
рисну пораду. Я так і зроблю — піду з кочівниками, хоч буде з ким 
слівцем перемовитись. І взагалі кочівники добрі люди. Може, дадуть 
мені ковдру на ніч.

Банг згадав про ковдру тому, що, ночуючи дві ночі в мечетях, мало 
не задубів від холоду *. Він розумів, що ніхто не повинен давати ковд
ри незнайомим мандрівникам, які ночують у мечеті. Адже замість того, 
щоб вранці повернути ковдри, вони можуть забрати їх із собою. Таке 
не раз бувало в їхньому селі.

Кочівників Банг побачив уранці наступного дня. Вони неквапно по
сувалися Дорогою. Всі разом — люди й собаки, верблюди й віслюки... 
Хворі, старі й діти сиділи на верблюдах поверх вантажу, прив’язані до 1

4 0 ____________ НУР МУХАММЕД ТАРАМ. Поневіряння Ванга_______________

1 В Афганістані існує звичай надавати подорожнім нічліг у мечеті.
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нього. Стояв страшний лемент. Хто сміявся, хто плакав. Деякі жінки й 
дівчата йшли босоніж, несучи взуття на голові. Багато хто взагалі не 
мав взуття — ноги в них були зранені. А ті, в кого тварини були надто 
перевантажені, несли дітей на плечах або в кошику за спиною; матері 
на ходу годували немовлят груддю. Бряжчали дзвіночки верблюдів. 
Хтось підганяв тварин: «Хе, хе!» З іншого боку чулося: «Хаша! *. А 
щоб тобі хребет тріснув! Не годен нести навіть такого легкого ванта
жу». На мішках і клумаках, нав’ючених на віслюків і верблюдів, сиді
ли кури. За кожним кроком тварин вони змахували крильми, намагаю
чись утримати рівновагу. То тут, то там зчинялася гризня поміж соба
ками, і тоді навколо збирався гурт дітлахів. Нарешті хтось із дорос
лих, лаючись, розбороняв собак, і всі рушали далі.

Банг, ні в кого не спитавшись і нічого нікому не сказавши, пере
кинув торбу за плече й поплентався за кочівниками. Роззирнувшись на 
всі боки — хто краше вдягнений, чиї верблюди везуть більше добра,— 
він, нарешті, пристав до якоїсь родини й пішов за нею.

Минула година, дві, Банг не витримав і спитав у когось із своїх 
супутників:

— Коли буде привал?
— А ти куди мандруєш?
Банг коротко розповів свою історію.
— Ти, здається, непоганий хлопчина,— мовив кочівник, уважно по

дивившись на Банга.— По дорозі в Кандагар самотній мандрівник ро
бить чотири-п’ять зупинок, проте ми, скотарі, йдемо повільніше й доро
гою пасемо своїх овець та верблюдів. Тому ми прийдемо туди днів за 
сім чи вісім. Коли хочеш, залишайся в мене за погонича верблюдів. Я 
дам тобі все, що треба. На привалах пастимеш-верблюдів, ну і допо
магатимеш мені вантажитись. А я за це ставитимусь до тебе, як до 
брата: їстимеш, що ми їмо, спатимеш на тому, на чому спимо ми.

Банг про це тільки мріяв, тому одразу ж на знак згоди кивнув го
ловою і, прив’язавши мотузку до ноги верблюда, гукнув:

— Хе! Хе! Чого стоїш?!
Була, мабуть, одинадцята година, коли кочівники, нарешті, зупи

нилися на привал неподалік від джерела. Жінки заходилися лаштувати 
намети, інші, поклавши на голову бурдюки, пішли по воду, ще інші взя
ли сокири, щоб нарубати хмизу. Банг розв’ючив верблюдів і повів їх 
пастися до піщаних пагорбів, де росло багато верблюдячої колючки. 
Хазяйка дала йому харчів, щоб мав що поїсти, коли зголодніє. Повер
нувся Банг до табору лише пізно ввечері.

Кані — глава родини, побачивши, що верблюди ситі й добре від
почили, похвалив Банга. У Кані було дві дочки, підліток-брат, мати, 
маленький син і одіга дружина. Брат його весь час був з отарою, і Ка
ні, коли треба було навантажувати чи розвантажувати верблюдів, часто 
лишався без помічника. Отже, Банг нагодився саме вчасно, і Кані не 
міг натішитися з нього. Дружині й матері Кані сказав другого ранку:

— Треба, щоб Банг лишився з нами, тому дивіться, щоб він усім 
був задоволений, щоб не образився' на нас.

— У цього юнака добре серце,— відповіла мати.— До нашого до
бра вій ставиться, як до свого власного, дбає про верблюдів, встав удо
світа, щоб усе вчасно повантажити.

Наступного дня привал зробили між Келатом та Джельдаком. Уве
чері барабан сповістив, що весь завтрашній день вони проведуть на 1

1 Хаша — вигук, яким підганяють віслюків.
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цьому місці. Вранці приїхало кілька купців: їм деякі скотарі були вин* 
ні за вовну. Виявилося, що й Кані винен чималу суму. Банг спитав йо
го, як це вийшло. Кані відповів:

— Не суши собі голови. Це звичайна річ. Узимку кочівникам бага
то чого бракує. Хліба й того не маємо удосталь. Потрібний одяг, а гро
шей немає. Саме в цей час купці з повними капшуками приїжджають у 
Per, і багато хто змушений брати в них гроші в борг з процентами під 
вовну. Ціни, звичайно, диктують купці. На все, що вони скажуть, ми 
пристаємо. Навесні, коли починається стрижка овець, ми щоразу ба
чимо, що призначена взимку ціна дуже низька. Отож частину вовни 
ми намагаємось продати за справжніми цінами, а решту віддаємо куп
цям на сплату процентів. Не діставши від нас усієї вовни, купці пода
ють на нас скаргу, і буває так, що ми зазнаємо великих збитків, бо 
тяжба триває довго. Дай боже, щоб і цього року справа не затяглася і 
ми не стали злидарями.— Кані помовчав, а тоді знов обернувся до Бан
та.— Бангу! Братикуі Хочу попрохати тебе про одну річ як члена на
шої родини. Коли трапиться так, що збирачі податків заарештують ме
не й завезуть у Келат, зроби таку ласку, не покидай моєї сім’ї, поки я 
повернуся. Навіть коли прийдете в Кандагар, не кидай жінок, іди з 
ними аж до Рега. А я, поки житиму, не забуду твоєї доброти і намага
тимусь віддячити тобі, як зможу!

У подібних випадках купці найчастіше таємно надсилають скаргу 
до відповідної установи, яка відправляє в їх розпорядження кількох 
збирачів податків. Ті роблять усе, що накажуть позивачі. В кожного, 
хто потрапить їм до рук; вони забирають гроші або товар.

Ось і тепер купці поставили свої намета на одному з пагорбів і 
кожному боржникові надіслали записку з вимогою сплатити борг. Коли 
збирачі податків попривозили боржників, один із купців сказав скарб
никові:

— Якщо ми вирвемо у цих шахраїв те, що нам належить, я подарую 
кожному збирачеві по сідлу.

— Саїб! Усе в руках божих! Я все зроблю, щоб ти був задоволе
ний. Пан начальник нам казав, які ви благородні й благочесні люди, і 
звелів нам діяти так, щоб ви мали якнайменше клопоту з цими зухваль
цями. Адже вони темні люди й не думають ні про те, що робитимуть да
лі, ні про те, шо їстимуть. Цілий день, мов ті вовки, никають по горах і 
не хочуть знати того, що людей треба поважати.

Сивий купець, на ймення Хаджі-ага, почувши від скарбника такі 
слова, дуже зрадів і пробурмотів: «Дай боже, щоб хакім-саїб і надалі 
нам допомагав. Для нас така людина — просто знахідка. Він добре 
знає, кого слід цінувати й поважати, і завжди обстоюватиме справедли
вість...»

Біля намету Хаджі-аги хвилювалася юрба. Тут мали стягувати бор
ги. За годину-півтори сюди було зігнано всіх боржників.

Хаджі-ага вдягнув білосніжне вбрання. Поверх білої шапки пов’я
зав білу шовкову чалму. Був він гладкий, невисокий, і через це йому 
важко було сідати й підводитись. Він і сидів, простягнувши ноги, бо 
схрестити їх просто не міг. За кожним словом він зітхав і кашляв, за
кочуючи сльозаві очі. Майже увесь час біля нього стримів служник, 
який повільно розтирав йому плечі. Обік стояла біла плювальниця. Час 
від часу, коли Хаджі-ага закашлювався, служник підносив її до рота 
Свого пана.
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Інші торгівці вовною також сиділи поблизу на розстелених матах І 
подушках. Одні гладкі, череваті, інші — молодші — ще не встигли ог
рубіти, але у всіх лиснючі обличчя, всі багато вдягнені. На шосе стоя
ло з півдесятка купецьких автомобілів. Шофери сиділи біля машин, 
дехто витирав ганчіркою і без того блискучі нікельовані частини.

Усі чекали на маліка. По нього послали: мовляв, приходь скоріше, 
допоможеш нам розібратися у цій прикрій справі. Коли прибув ма- 
лік, усі підвелись йому назустріч. Поручкавшись із купцями, він на за
прошення Хаджі-аги сів поруч з ним. Дивлячись кудись удалину, на 
гірські верховини, малік неквапливо підкручував вуса. Хаджі-ага про
кашлявся й заговорив перший.

— Я звертаюся до всіх, що зібралися тут. Скотарі! Кочівники! Му
сульмани! Чи, може, ви хочете, щоб я назвав вас інакше? То я назву 
вас так, як вам подобається. Але поміркуйте самі.. Коли у вас живбти 
западають від голоду, коли всі ви, і старе й мале, дорослі й діти, хо
дите напівголодні, а в ганчір’ї, яке є на вас, кишать воші, о! — тоді 
•ви приходите до нас просити позичку під вовну. Ви присягаєтесь, що 
чесно розрахуєтесь і цілуєте коран. Та коли ми, купці, пожаліємо вас і 
дамо вам гроші під майбутню вовну, укладемЪ з вами угоду й поїдемо, 
ви тут-таки забуваєте про нас, про наше благодіяння. Все це вилітає у 
вас із голови. Як тільки ви відчуєте себе ситими й забезпеченими до 
зими, то одразу забуваєте свої обіцянки й зобов’язання і за високу ці
ну продаєте вовну комусь іншому. Ви навіть не згадуєте своїх благо
дійників, і змушуєте нас гасати горами й долинами, шукаючи вас. Та 
одне ви мусите собі затямити: коли б не було нас, купців, ніхто не дав 
би вам ані крана Хіба хто позичив би вам аж тисячу рупій? Адже 
бог дав нам силу і багатство саме для того, щоб ми допомагали вам 
жити спокійно і в достатку. Тому ви повинні завжди ставитися до нас,, 
купців, з повагою, якщо хочете, щоб ми знов мали з вами справу. Хіба 
ви не чули приказки: «Добра справа веде за собою нові добрі справи, 
а погана так і лишається поганою».

Хаджі-ага знов- закашлявся. Прочистивши горло, він повів далі:
— Тепер усе залежить від вас: якщо вам дорога ваша честь і ви 

не хочете себе зганьбити, то розрахуєтеся з нами. За це ви матимете 
винагороду на цьому й на тому світі. Якщо ж ви затаїли в своєму сер
ці чорні заміри, то мушу вам сказати — ми не слабші за вас. Дякува
ти богові, хакім до нас дуже прихильний.— Кивнувши у бік скарбника, 
Хаджі-ага додав: — Ми можемо забрати борг і силою, з допомогою 
солдатів. Але тоді вже нарікайте на себе. Ви знаєте, що я нащадок 
пророка. Ніхто не може привласнити належні мені гроші.

Підвівся ще один купець, щоб і свій голос приєднати до слів Хад
жі-аги. Він був такий товстий і червонопикий, наче його покусали оси, 
Покрутивши в руках срібну табакерку з тонким візерунком, купець за
говорив:

— Скотарі — це люди, яких ми дуже цінуємо. Ми завжди дбаємо: 
про них, бо вони — немовби наш сад. Якщо сад квітуватиме — ми бу
демо багаті, коли ж, не дай боже, ми його занедбаємо, то й самі захи
ріємо разом із ним. Проте це зовсім не означає, що скотарі можуть 
привласнювати наші гроші. Бо ж гроші ці дісталися нам нелегко! Нам 
довелось неабияк попрацювати, щоб їх добути. Коли б ви знали, як 
тоді сушиш голову, поки продаси оту вашу вовну! А тим часом ми ро
бимо багато добра людям, допомагаємо грошима школам, лікарням, 1

1 Кран- — іранська срібна монета-
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міській управі. Коли б не було нас, купців, то всі ходили б голі й босі, 
не було б у що загорнути покійника. Якщо ви не будете чесно торгува
ти з нами, купцями, не плататимете своїх боргів, то — як ви гадаєте? 
— чи зможемо ми подавати таку допомогу, бути корисними своїй бать
ківщині?

Малік сидів мовчки й перебирав пальцями однієї руки золоті чот
ки — їх привіз йому зять із Мекки,— а другою рукою гладив бороду 
й вуса, слухаючи умовляння й погрози купців. Нарешті, розвівши руки 
й трохи потіснивши гурт, він злегка підвівся на подушці й заговорив 
і собі:

— Скотарі не такі вже безпорадні й полохливі, щоб їх можна було 
залякати й визискувати. Погрози тут ні до чого. Ці кочівники — мої 
одноплемінники. Я їх всіляко захищатиму, і коли вже за це візьмуся, 
то дійду й до Кабула. І ви нічого не зможете вдіяти проти нашої єд
ності.

Один старий кочівник підтримав його і сказав:
— Правду каже саїб. Може, кочівники й бідні люди, але не боягу

зи. І голови в нас не порожні, і в руках є сила. Ми нізащо не погоди
мося віддавати вам геть усю вовну. Більшу частину грошей, одержаних 
від вас, ми вже повернули. А зараз ми не можемо на покриття боргу 
віддати вам вовну тому, що в нас її немає. Ми продали її ще раніше. 
Ми готові йти з вами, куди ви скажете. Якщо ви нас арештуєте, ми теж 
не будемо заперечувати. Але дати вам вовни ми не можемо.

Решта кочівників одностайно підтримали старого. Всі в один голос 
заявили, що не мають вовни, і приєдналися до виступу свого маліка, 
висловивши йому свою підтримку.

Хаджі-ага озирнувся, служник підтримав його під лікоть і допоміг 
підвестися. Люди його теж заворушилися, але він жестом звелів лиша
тися на місцях. Скарбник теж підвівся й уважно стежив за виразом 
обличчя Хаджі-аги. Здавалося, досить тому подати найменший знак, і 
скарбник накинеться на всіх з кулаками.

Значущо глянувши на маліка — піднімайся, мовляв! — Хаджі-ага 
сказав:

— Плем’я складається з дорослих і дітей, з молоді й старих. Не 
годиться ухвалювати щось кількома голосами. Якщо ви трохи охолоне
те й запросите на переговори більше людей, може, ми й дійдемо згоди. 
А коли ні, то доведеться застосувати силу.

Він кивнув скарбникові і, сказавши людям: «Ми зараз повернемо
ся», попрямував з маліком до намету.

У наметі Хаджі-ага звернувся до маліка:
— Я знав твого батька. Чому ж ти так недоброзичливо розмовляв 

зі мною? Адже ми з тобою — одне ціле. Моє благо — то й твоє благо, 
ми завжди захищаємо твої інтереси, як свої власні. Візьми все, що тобі 
належить, тільки не підбурюй проти нас людей. І не змушуй нас звер
татися до губернатора, бо там можуть повернути справу так, що ми 
втратимо своє добро, а хтось інший погріє на цьому руки. Ласий шма
ток проковтне інший! Отож бери, що тобі належить, ї звільни нас вїд 
суперечок із цими людьми.

Малік лагідно, але твердо відповів йому:
—■ Хаджі-ага! Коли б я поводився в подібних випадках так, як ти 

кажеш, я давно б уже втратив довіру кочівників. Обов’язки маліка не- 
, прості. В кожній справі є свої тонкощі, а коли ти малік, то тут треба 
особливо пильнувати, щоб не вскочити в якусь халепу. Ти ж розумієш, 
шо я завжди роблю все для вашого задоволення, що для мене весь



НУР МУХАММЕД ТАРАНІ. Поневіряння Банта 45

оцей набрід не вартий одного вашого мізинця. Але ж перш ніж почина
ти справу, ви повинні все погодити зі мною, а вже потім робіть собі як 
хочете. Хіба ви не знаєте перської приказки: «Домовся з маліком і на
падай на село». Ну, та нехай. І тепер ще не все втрачено.

Хаджі-ага тут-таки запросив до намету ще кількох купців, щоб об
говорити з ними пораду маліка. Було вирішено шосту частину вовни, 
стягненої зі скотарів цього племені, віддати малікові як винагороду за 
його допомогу.

Перебираючи чотки, малік вийшов з намету і звернувся до присут
ніх:

— Я довго сперечався з купцями. Тільки ж право на їхньому боці. 
Що вдієш, адже вони теж намагаються якось забезпечити свої родини. 
В світі усе між собою взаємозв’язано. Якщо вони не зароблять дещицю 
на нас з вами, то де ж вони її й зароблять? їм теж треба щось їсти. 
Братове! Я хочу дійти згоди з купцями, і ви мені в цьому не перешкод
жайте.

Малік опустив чотки в кишеню, а натомість дістав табакерку з ві
зерунком.

— Ми мусимо віддати борг, —сказав малік по паузі.— Відомо, що 
кожний з нас смертний, і є книга, до якої записуються всі наші діяння. 
До того ж є бог, є король. Якщо ми відмовимося віддати цим людям 
борг, вони шукатимуть правосуддя в короля. І тоді, хочеш не хочеш, 
платити доведеться. А як втрачати руку, то краще вже втратити зуби, 
тобто, виплутуючись із такого складного становища, краще втратити 
трохи, аніж усе.

Один із боржників, літній чоловік, звернувся до маліка:
— Маліку-саїб! Якщо ви перетрусите моє майно від низу й до 

верху, то однаково не знайдете й жмутика вовни. А ту суму, яку я винен, 
так чи інак я десь дістану і повністю сплачу борг. Я б віддав і вовною 
та, присягаюсь тобі, всю продав. Вона ж не з’явиться тепер з нічого.

Інший кочівник сказав те саме. Проте малік їм заперечив:
— Бачу, ви щось крутите. Віддавати купцям вовну доведеться. Ін

шого виходу нема.
Потім він прошепотів на вухо одному з своїх прихвоснів:
-- Підведися й скажи: «Я пишаюся тим, що віддам борг цим пра

вовірним мусульманам. Докладу всіх зусиль, з-під землі дістану вовну, 
щоб тільки їм віддати». Ну а ми, звісно, якось тобі віддячимо. Від куп
ців тобі теж дещо перепаде.

Хаджі-ага голосно сказав маліку:
— Якщо хтось відмовиться виконати твій наказ і сплатити борг, 

то ми тобі допоможемо.
— Скажіть, щоб принесли різки,— звернувся він до скарбника.— 

Коли вже я за них візьмуся, то більше їм не схочеться сперечатися з 
нами.

Скарбник витяг з-за пояса нагай, те саме зробили і збирачі подат
ків.

Різки не потрібні,— сказав скарбник, обертаючись до Хаджі- 
аги.— Дякуючи твоїм молитвам, ми не ходимо з порожніми руками. 
Якщо ви накажете, ми тут-таки навернемо їх на правильний шлях. Під 
нагаєм вони заспівають, як солов’ї!

За знаком Хаджі-аги збирачі податків схопили кількох чоловіків — 
з тих, які твердили, ніби не мають вовни,— звалили їх на землю й по-
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чади шмагати. Дехто відразу ж погодився віддати борг, ще кілька чо
ловік» не чекаючи, поки візьмуться й за них, теж висловили готовність 
знайти вовну.

Малік підійшов до Хаджі-аш:
— Якщо ви заб’єте їх насмерть, то навряд чи щось виграєте. Кра

ще припиніть екзекуцію і передайте цю справу губернаторові, нехай він 
їх заарештує.

Товстопикий купець підтримав маліка.
— Кочівники дуже бояться в’язниці. Вони скоріше згодяться вмер

ти, ніж хоч один день просидіти у в’язниці. Треба їх заарештувати, і 
тоді вони відразу віддадуть борг.

— Якщо їх арештують, вважай, що ми випустили все з власних 
рук,— тихо заперечив Хаджі-ага.— Нам тоді вже нічого не перепаде» 
хіба комусь іншому. Краще буде, якщо ми самі якось уладнаємо з ни
ми цю справу.

Присутні розділилися на групи. Одні казали, що не будуть плати
ти, інші твердили, що борг треба віддати, бо буде гірше: почнуть тяга
ти по судах, тоді пиши пропало. Малік звернувся до купців:

— Якщо ви даєте слово, що, одержавши борг, виконаєте свою обі
цянку, я підкажу вам вихід. Такий вихід, що й вовки будуть ситі, і вів
ці цілі. І грошики свої одержите, і матимете неабиякий зиск.

— Ми завжди додержували слова й ніколи не відмовлялися від 
своїх обіцянок. Усе, що тобі говорили, чесно виконаємо. Покажи нам 
цей вихід! Що ти маєш на увазі? — запитав товстопикий купець.

Малік поділився з ними своїми міркуваннями:
— Той, хто не зможе віддати борг у цьому році, хай віддає вовну 

протягом року. Звичайно, ціна її знизиться, коли з неї будуть відрахо
вані проценти. Крім того, такі боржники візьмуть ще грошей під 
вовну. І за рік віддадуть вам увесь борг. А якщо вони знов продадуть 
десь частину вовни, то за це заплатять удвічі більше. Я гадаю, щось 
краще важко придумати. Люди не забудуть вашого благодійництва і 
завжди молитимуть бога, щоб він послав вам щастя і довге життя.

, Хаджі-ага та інші купці довго радилися між собою, хоч з виразу 
їхніх облич було видно, що малікова пропозиція їм припала до вподо
би. Один із гурту, чорнявий купець, сказав маліку:

— Ти не тільки малік кочівників, ти й наш благодійник. Ми дуже 
ційуємо твою думку.

. • Ми згодні, але за умови, що сам малік поставить свою печатку 
на кожній розписці,— вигукнув якийсь купець.

З юрби скотарів почувся голос:
— Він знову віддасть нас купцям на поталу. Цілий рік мандруємо. 

Нам так важко дістається кожний жмут вовни. Сподіваєшся одягнути 
за нього когось із сім’ї, прикрити голі животи дітей та купити трохи 
харчів. Кілька овець — це наше поле, крамниця й багатство. А ці вовки 
обкрадають нас. Що ж нам робити? Ми не одержуємо ніяких грошей. 
Тільки те й робимо, що віддаємо вовну в рахунок боргу!

: Малік.гримнув:
— Не ятри мусульманам душу! Хороша людина так говорити не 

буде. Адже ці купці, щоб полегшити ваше становище, залишають вам 
свої прощі й вовну на цілий рік. А ви ще й нарікаєте! Братове! Поди
віться, як доброзичливо, з яким співчуттям ставляться до нас ці люди! 
Хтось інший уже давно згноїв би вас у в’язниці» Отже, годі балакати» 
треба цінувати, те, що вони роблять для вас.

• Хвилину помовчавши, малік звернувся до купців:
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— Пошліть когось у сусіднє селище привести письменного чолові
ка чи муллу. Ми не можемо залишатися тут надовго, завтра вранці 
нам треба вирушати. Та й у наших гостей, мабуть, багато справ, їм теж 
нема чого тут сидіти.

Хаджі-ага насипав на долоню насвару \  витягнув з-під подушки 
коричневу хустку, перевалився з боку на бік і сказав:

— Нам не бракує письменних людей, які зможуть оформити по
трібні документи. Крім того, є тут і люди, які свого часу обіймали ви
сокі посади. Ми напишемо розписки, а кожен із боржників притисне 
внизу свій великий палець. Як ми вже домовилися, під кожним відбит
ком пальця ти, маліку-саїб, поставиш свій підпис.

Малік усміхнувся і прошепотів у вухо Хаджі-аги:
— Винагороду за поруку я одержу окремо? Тобто окремо від 

платні за те, що я підказав вам вихід з цієї халепи.
Хаджі-ага кивнув головою на знак згоди.
Після цього малік голосно звернувся до присутніх:
— Здіймімо руки до неба й попросімо бога, щоб він допоміг нам 

сплатити все, що належить. А хто почне хитрувати, намагаючись обій
ти нашу угоду, кістки його, присягаюсь аллахом, згниють у в’язниці. 
Тоді вже ніякі скарги не допоможуть. І нарікати доведеться тільки па 
себе.

Ніхто з боржників і рота не розкрив.
Малік обернувся до Хаджі-аги:
— Мовчання — знак згоди. Накажи написати боргові розписки і 

сплатити людям гроші за вовну, яку вони настрижуть у наступному ро
ці. Не біда, якщо зараз грошей у вас не знайдеться. Дасте кожному 
по розписці. А коли наш караван проходитиме через ваше місто, ви, 
згідно з розпискою, кожному дасте аванс.

Коли боргові папери були написані, а розписки роздані, малік по
передив одноплемінників:

— Я поручився за вас і, отже, звільнив від прикрощів. Ви ж по
винні затямити собі, що не можна порушувати даного слова. Це. — ве
ликий гріх. Як тільки пострижете овець, одразу ж віддайте вовну вашим 
благодійникам. Сподіваюся, ви не забудете й про мене.

Малік і кілька сивобородих обідали разом з купцями. Для них за
різали барана.

Рано-вранці Банг вигнав свою худобу на пасовисько, а сам пішов 
туди, де зібралися купці й боржники. Спершись підборіддям на ціпок, 
він спостерігав за тим, що діялося навколо. Ніколи досі він не бачив 
таких людей. їхнє біле, чисте вбрання, червоні килими й подушки вра
зили його. Дивувався він і дивлячись на їхні чисті, пещені обличчя. 
Дивувався й думав: чому їхня одежа не латана, а сандалі чисті й гар
ні. Та найбільше вразив Банга їхній обід. Він навіть не уявляв собі, що 
люди можуть отак розкошувати, їсти такі різноманітні й жирні страви. 
Банг повертався до худоби сам не свій від усього побаченого й почу
того.

Було вже пополудні. Сонце стояло над горами й своїм промінням 
забарвило в червоне великі білі хмари, що купчилися в небі. Здавало
ся, ніби то розпечене вугілля, яке ось-ось обрушиться на землю. Коли 
посутеніло, Банг пригнав худобу до свого намету. Члени родини були й 1

1 Насвар— приготовлений певним чииом* тютюн, який закладають під язик.



48 НУР МУХАММЕД ТАРАКІ. Поневіряння Ванга

задоволені і водночас засмучені: задоволені, бо неприємна розмова ли
шилася позаду; засмучені, бо й наступного року муситимуть віддати 
вовну купцям за дуже низьку ціну. Особливо побивалася мати Кані. 
Після вечірньої молитви вона сіла біля намету й посипала прокльона
ми:

— О боже! Повидирай цим гнобителям зуби! Прости мого чолові
ка, а їх покарай, боже! Він, бідолаха, з ласки цих купців захворів на 
запалення легень, його випустили із в’язниці тільки для того, щоб він 
помер. Боже, віддай його благословення моєму синові й не допусти, 
щоб і він помер так само.

Кані, який саме насипав у маленький мішечок ячмінь, сказав їй:
— Мамо, годі вже! Не кричи, як навіжена. Помолися й ходи сюди.
Біля входу в намет стояла пічка, в якій палало яскраве полум'я.

На вогні стояла сковорідка — дружина Кані пекла тонкі прісні коржі. 
Мати Кані, помолившись, підійшла до вогню й сіла. І одразу зверну
лася до невістки:

— Дівчинко, навіщо ти морочишся з цими коржами? їх хоч скіль
ки з’їси, однаково лишишся голодний.

Невістка нічого не відповіла, і це розлютило свекруху. Вона злісно 
промовила:

— Якби це борошно належало твоєму батькові, ти б не пекла цих 
коржів, а зготувала щось простіше, щоб менше борошна витрачати. То
бі байдуже, як мучиться мій син. Подивись, як пересохли й потріскали
ся у нього губи. Навіть кафір 1 1 і той пожалів би його.

Банг спробував її заспокоїти:
— Матінко! Ти хоч сьогодні не сварися. Не такий нині день. Якби 

Кані забрали до в’язниці, ти мучилася б, як і він. Але ж син повернув
ся до тебе живий-здоровий, сидить з тобою біля вогню, а ти навіть з 
цього не радієш!

— Ні, синку, я радію! І нехай бог не посилає нам замість цих ра
дощів годину печалі й горя.

Послинивши палець, вона провела ним по землі, потім торкнулася 
язика і вух 2. Обкрутивши навколо голови своє покривало і простягнув
ши руки до вогню, промовила:

— Що тобі сказати, Бангу! Кані — опора моєї родини. Другий мій 
син ще маленький, він не знає життя. Ось підросте, тоді буде краще. 
Материнське серце...

Кані перебив її і спокійно запитав у Банга:
— То що ти вирішив? Лишаєшся у місті чи йдеш з нами? В уся

кому разі кажи зараз, щоб я міг знайти собі іншого...
Банг не встиг відповісти, як втрутилася мати Кані:
— Де ще те місто! До нього три-чотири переходи. Коли прийдемо, 

тоді Банг поспитає свого серця і обере собі дорогу. У нього теж є мати. 
Дай йому спокій, нехай сам вирішує, як йому краще.

— Мамо, ти завжди втручаєшся в чоловічі розмови. Адже ти сама 
кажеш, що я опора родини. То дозволь же мені, нарешті, домовитися 
а Бангом про все!

Стара образилась і вже ладна була заплакати, та Банг припинив 
суперечку своєю відповіддю:

— Я ше вдома вирішив, що залишусь у місті. Знайду собі якусь

1 Кафір — невірний, немусульманин.
1 Народний звичай Жінка показала, що вона цілує землю, аби звільнитись від 

невдячності й гордині
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роботу і зароблю трохи грошей. А навесні куплю матері й сестрам щось 
із одежі.

— Ти сказав «навесні»? Коли так, то приходь навесні до нас ізнов. 
Надміру працювати тобі не доведеться. Гнатимеш з нами ягнят, тільки 
й усього.

— До весни треба дожити,— філософськи відповів Банг.— Про 
весну будемо говорити навесні. Тоді обговоримо й це питання.

Підкидаючи в пічку хмиз і поглядаючи на коржі, Банг жваво роз
повідав матері Кані про все, що бачив і чув удень: докладно перека
зував розмови купців, намагався змалювати, які вони на вигляд.

Обидві сестри Кані теж не гуляли. Одна поралася біля тіста, Яруга 
точила з бурдюка олію, час від часу скоса позираючи на Банга. Коли 
їхні погляди зустрічалися, вона відразу опускала очі.

...Коли караван підійшов до міста, Банг приготував свою торбу. 
Він вирішив, що завтра вранці попрощається з усіма.

Увечері, коли усі разом сиділи біля вогню і Кані похмуро мовчав, 
мати запитала в нього:

— Ти знов наче чимось стривожений? Знову хтось наплював тобі 
в миску? Мусиш кріпитися. Адже Банг сьогодні ще буде з нами. Нехай 
аллах йому помагає. За цей тиждень, що він пробув з нами, верблюди 
завжди були ситі. Вранці я виряджу його з честю, як і належить.

— Знаєш, мамо, я справді журюся через те, що Банг іде від нас, 
а ми не знайшли нікого, хто міг би його замінити. А ти, жінко, приго* 
туй смачний обід,— звернувся він до дружини.— Щоб Банг не подумав, 
ніби кочівники погані люди. Дай боже, щоб він навесні повернувся до 
нас. Тоді він побачить наше життя і зрозуміє, як багато доводиться 
нам мандрувати і скільки випадає нам на рік спокійних, радісних но
чей.

Банг ніколи досі не був у місті. Коли раніше йому траплялося йти 
з дому на заробітки, він не заходив далі сусіднього повіту, де й най
мався до якогось багатія. Минала зима, і він одразу ж повертався до
дому. Тепер він уперше побачив велике місто з машинами й екіпажами, 
юрбами народу .на вулицях. Банга найбільш вразило те, що всі люди 
чужі одне одному, не вітаються, не кажуть «салям».

Він звернувся до якогось перехожого:
— А чого це отой чоловік стоїть серед вулиці і, наче божевільний, 

вимахує руками то в один бік, то в другий?
— Це поліцейський-регулювальник. Він стежить, щоб екіпажі й 

автомобілі не наїжджали один на одного.
Бангові все було незрозуміло: і чому поліцейському ніхто не при

несе подушки, щоб посидіти трохи, і чому він сам не сварить і не б’є 
надокучливих людей, чому навіть ні до кого не чіпляється? Банг брів, 
куди очі світять, не знаючи, що робити далі. Аж тут якийсь крамар 
гукнув йому:

— Гей ти, з торбою!
Банг озирнувся.
— Що у тебе в торбі? Щось продаєш? — спитав духанник.
— Стара одежа,— тихо відповів Банг.— Навряд щоб вона тобі 

придалася. Та коли хочеш купити, я продам.
— Та ні, навіщо вона мені? Просто цікаво, що в тебе може бути в 

торбі. Ну йди собі. Чуєш, що кажу? йди собі далі, матері твоїй!..
Почувши лайку, Банг зупинився і обернувся до крамаря:
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— За віщо ти мене лаєш? Я чесний афганець. Хто тобі дав право 
мене ображати? Гляди...

— Забирайся геть, кажу тобі! Іди зі своїми розмовами до бісової 
матері, бо, клянусь аллахом, усю воду з глека виллю тобі на голову!

— От бачиш, ти знову лаєшся. А ще вдягнув білу одежу й накру
тив чалму. Не можна так розпускати язика.

Тим часом підійшло ще кілька чоловік. Один із них, вказуючи 
на Банга, сказав крамареві:

— Ти що, не бачиш — чоловік із села. Чи то з гір, чи то з долин. 
Він не розуміє наших жартів. А ти теж іди собі з богом, чоловіче! Не 
зчиняй сварки. Як почує поліцейський, тобі ж буде погано. Іди вже, 
шукай собі роботу...

Банг опинився на іншій вулиці, де на осонні сиділо багато чолові
ків з дорожніми шкіряними торбами. Хто ськав у білизні, хто чесався, 
хто витягав з босих ніг колючки. Трохи осторонь сидів юнак, а перед 
ним на засмальцьованій скатертині лежало кілька холодних коржів, 
спечених, либонь, уже кілька днів тому.

— Підходь, не барись, налітай — м’які домашні коржі, смачно й 
дешево, дешевше не буває!

За кілька кроків від нього сидів інший молодик і вигукував:
— Ану хто перший? Гарячі кукурудзяні коржі!
«Пшеничний корж кращий за кукурудзяний,— подумав Банг.— Хоч 

кукурудза і дешевша, та пшеничний домашній хліб поживніший. Тре
ба вже попоїсти». У Банга аж слина потекла. Він підійшов до торгівця 
й купив два коржі за два афгані. Склавши їх докупи, Банг відламав 
великий шматок одразу від двох і заходився жувати. Роззирнувшись 
навколо, він побачив чоловіка, що самотньо сидів неподалік, приставив
ши долоні дашком до лоба.

— Салям алейкум! — сказав Банг з повним ротом.
— Малейкум!
— Мир і щастя твоїй родині!
Той, що сидів, посунувся і вказав місце поруч себе.
— Сідай! Ти, схоже, земляк.
— Я з-під Газні. Ти теж звідти?
— Авжеж. Моє село трохи далі Газні.
Банг простягнув новому знайомцеві коржа. Той, відламавши ку

сень, спитав:
— Ти, мабуть, уперше в місті? Якщо ти куплятимеш тут пшеничні 

коржі, то швидко підеш з торбами. Як кажуть, по своєму ліжку простя
гай ніжки.

— А скажи, брате, чи можна тут знайти якусь роботу, чи дове
деться вертати додому з порожніми руками? — спитав Банг.

— Навіть не знаю, друже, що тобі порадити. Все залежить від 
випадку. Я вже тижнів зо два тут вештаюсь. Іноді беруть копати гли
ну. Платня добра: дев’ять-десять афгані на день. Але ж* клята дорож
неча! Ні до чого не докупишся. Якось ми вирішили наїстися досхочу 
кукурудзяних коржів. Скажу тобі правду, друже: я з’їв коржа за три 
афгані й лишився голодний...

Він відламав іще шматок і повів далі:
—• Ти ще зовсім молодий. Мабуть, і не спізнав, почім ківш лиха. 

Будь обережний, не тринькай гроші. Розумні люди щовечора ходять 
у  село і їдять там сушену шовковицю. Якщо вони цього не робитимуть, 
то як їм прогодувати сім’ю?

— Як тебе звуть? — запитав Банг нового знайомого.
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— Хаврай,— відповів гой.
— Можна я називатиму тебе Даврангом? Даврангу, братику, що 

тобі сказати? Я справді ще молодий, але зажив уже багато лиха. Не 
кожен витримав би все, що мені довелося зазнати. Але бог дає лю
дині силу перетривати всілякі випробування. Кажуть, людина ніж
ніша за квітку й міцніша за камінь. Якби це було не так, то люди про
сто захлинулися б у злиднях і нещастях.

Отак вони гомоніли між собою, коли прийшов якийсь чоловік і 
сказав, що йому потрібно кілька робітників-грабарів. Усі підхопилися, 
проштовхуючись наперед. Він відібрав п’ятьох і пішов з ними. Серед 
тих п’ятьох був і новий Байтів знайомий. Давранг знав, що до чого. 
Той чоловік тільки наближався, а Давранг уже підбіг до нього.

— Чому тут стільки людей? — запитав Банг у сусіди.— Невже так 
важко знайти роботу?

— Це, як кажуть, ринок робочої сили,— відповів той.— Тут зби
раються всі, хто залишив домівку в пошуках заробітку. І саме сюди 
сходяться ті, кому робітники потрібні.

Банг просидів до десятої години, чекаючи, що і його хтось візьме 
на роботу. Нарешті один з робітників сказав йому:

— Коли тебе досі ніхто не найняв, то вже навряд чого діждешся. 
Тут працювати починають рано. Краще пошукай роботу десь-інде, бо, 
сидячи отак, і тут нічого не висидиш, і в іншому місці прогавиш.

Банг подумав трохи й вирішив: «Піду в сусіднє село, може, там 
щось знайдеться». О третій годині він уже найнявся копати арики на 
винограднику. Господар, щоправда, спитав, чи має він заступ, бо тут 
кожен приходить на роботу з власним заступом. Бант, звичайно, ні
чого не мав. Тоді господар запропонував Бангові залишити щось у за
клад— тоді, мовляв, можна буде десь роздобути заступ. Та Банг ні
чого не міг запропонувати, крім своєї торби й старої білизни.

Ніч він перебув у селі, а рано-вранці знов повернувся дб міста. 
Спершу він прийшов туди, де збиралися люди, що шукали роботи. По
бачивши, що там йому нічого не світить, Банг попрямував до митниці, 
де вантажилися й розвантажувалися автомашини: він мав намір при
єднатися до тамтешніх вантажників. Але ті не підпустили його й бли
зько, а їхній начальник ще й пригрозив:

— Гляди мені, будеш тут вештатися— ноги переб’ю!
Хтось порадив Бангові влаштуватися на оббирання кишмишу: мов

ляв, там завжди потрібні робітники.
Господар сказав хлопцеві:
— Вже пів на восьму, бач як пізно! А в мене народ починає пра

цювати відразу після вранішньої молитви. Он як високо вже підбилося 
сонце! Якщо працюватимеш до вечірньої молитви, ставай до роботи. 
А не згоден, то бувай здоровий.

Банг подякував і заходився обома руками очищати кишмиш. Він 
ще ніколи в житті не бачив відразу стільки кишмишу в одному місці. 
Коли хазяїн одвернувся, Банг поклав у рота трохи не жменю ягід. Він 
дуже боявся, що це побачать і його виженуть з роботи або ж приму
сять заплатити за з’їдене. Тому страшенно розгубився, коли зустрівся 
очима з поглядом хазяїна. Проте той не сказав йому ні слова і вза
галі удав, ніби нічого не помітив. Банг потім ще не раз їв кишмиш, аж 
поки в нього заболів язик.

В обід прикажчик оголосив:
— Хто хоче одержати на обід два афгані, відходьте до мене, а хто- 

не хоче, той одержить усе зароблене ввечері. •
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Банг підійшов і, одержавши свої два афгані, сказав:
— Саїб! Уранці я забув спитати, скільки я матиму за день роботи.
— А чому ти про це питаєш? Боїшся, що заплачу менше, ніж ін

шим? Я тут нікого не кривджу. На земляних роботах люди цілий день 
носять глину, цеглу, каміння, і їм платять по десять афгані. А тут ти 
сидиш собі спокійненько, в чистоті, та ще й кишмиш їси. І за це я пла
чу тобі чотири афгані. Якщо це тебе влаштовує, так і буде, а ні, то йди 
собі, шукай де краще.

Банг подумав: «Хазяїн правду каже: робота не важка, тому й плат
ня менша. Треба пошукати якусь іншу роботу, важчу. Чим важча робо
та, тим більше плататимуть».

Увечері, одержавши гроші, Банг пішов ночувати в село. Він мав 
намір перебути ніч у мечеті, та хтось йому сказав, ніби туди нікого не 
пускають. Довелося йти в сусіднє село.

Рано-вранці Банг знову прийшов на те місце, де збиралися робіт
ники й де позавчора знайшов собі нового друга. Він довго ходив туди 
й сюди, поки нарешті побачив Давранга.

— А я тебе шукаю,— сказав той, беручи Банга за руку.— Ми і 
вчора непогано влаштувалися. Треба тільки моторніше повертатися. 
Багатії не будуть бігати за тобою і навперебій пропонувати роботу; 
це ми повинні бігати за ними. Як от я. Тепер осінній сезон, з усіх усюд 
сунуть люди на заробітки, треба не ловити гав.

Вислухавши розповідь Банга про те, як він учора по саму зав’яз
ку наївся кишмишу, Давранг голосно ковтнув слину й сказав:

— Ходімо, я тебе навчу, як має жити наймит, що працює поден
но. Бо ти, бач, поденник, а живеш, мов купець. Позавчора купив два 
пшеничні коржі й одразу з’їв їх, цаче якийсь поміщик чи крамар.

Вони удвох попрямували до крамнички, що містилася неподалік. 
Серед усякого харчу на старій скатертині лежало трохи подушених 
ягід шовковиці. Купивши на півафгані тих ягід, Давранг висипав їх 
собі в полу і мовив:

— А тепер ходімо назад і там поїмо. Хтось прийде шукати робіт
ників, а ми вже тут, будь ласка.

Уминаючи шовковицю, Давранг казав:
— Ти, здається, зовсім не орієнтуєшся в цьому місті. А час уже 

знати, де саме в пошуках роботи збирається люд. Таких місць тут чи
мало. Отже, давай швидше їсти, щоб, поки сонце не піднялося, встиг
нути побувати і там і там. Треба будь-що знайти роботу, щоб день 
не пропав. Вчора я побував у двох місцях, і тільки тут, нарешті, зна
йшов роботу.

В цей час зійшло сонце. Навколо стояв гамір. Одні купляли куку
рудзяні, інші— пшеничні коржі, хтось хрумтів смаженим зерном пше
ниці, ще хтось сипав на цадар шовковицю і тут-таки їв. Сонячне про
міння впало на обличчя Давранга, який сидів, прихилившись до стіни. 
Його коротка рудява борідка від сонця здавалася зовсім червоною.

Однією рукою Давранг затулив очі від сонця, а другою швидко ки
дав у рот шовковицю.

Банг запитав:
— Де ти ночуєш? Візьми мене сьогодні з собою. У мене немає 

ковдри, і я мерз цілу ніч. Удвох нам буде тепліше спати.
— Я тобі нічого не розповідав про себе, бо не було часу на роз

мови. Я ночую у дервіша, де живе мій брат. Він зламав ногу, коли мі
сив глину. Ми так-сяк забинтували її, а один земляк пожалів нас і по
вів брата до дервіша. Ми понесли йому кілька амулетів, і даремно, бо
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ніщо не допомагає, навіть замовляння. Ну що тут вдієш, друже! Цілий 
день я працюю, і все зароблене з’їдають «добрі люди», яким ми каже
мо: «Я твій раб». Тільки на амулети та дарунки я вже витратив вісім
надцять афгані. Але ж він мій брат, у нас одна мати! Ми сподіваємо
ся, що він ось-ось одужає, а виходить все не так, не краще йому, хоч 
святий і не жаліє замовлянь. Ну, та якось воно буде. А тебе я не 
можу туди привести, бо там не люблять таких, як ти, з торбами. Мов
ляв, тільки вошей наносять. От коли б ти міг їм щось дати, тоді б, 
може, й пустили.

Банг співчутливо похитав головою й побажав Давранговому брату 
якнайшвидшого одужання.

— Ходімо, вже пізно,— закінчив Давранг свою розповідь.— Нав
ряд щоб сьогодні тут хтось одержав роботу. Треба йти кудись в інше 
місце. Може, знадобляться робітники на митницю чи текстильну фаб
рику.

Банг і Давранг стояли серед гурту таких, як вони, заробітчан, 
пильно придивляючись до кожного добре вдягненого перехожого, щоб 
кинутися до нього за першим його знаком. Іноді їм здавалося, що хтось 
із таких панів іде до них, і тоді вони кидалися до нього разом з 
іншими поденниками, навперебій пропонуючи свої послуги. Той, не ро
зуміючи, чого від нього хочуть, злякано сахався, гадаючи, що робітни
ки наміряються його побити.

Та ось з’явився якийсь юнак у формі посильного. Він ще здаля 
гукнув:

— Гей, хлопці! Фабриці потрібні сорок п’ять робітників на миття 
вовни. Та не біжіть, усім роботи вистачить. Адже вас тут не більш, 
як сорок чоловік! Беру всіх.

— А скільки нам заплатять? — спитав хтось.— Треба відразу до
мовитись.

— Цього я не знаю. Скільки скаже пан управитель, стільки й одер
жите,— відповів посильний.

Банг ішов і радів, що нарешті матиме роботу не на один день. 
Давранг підтвердив його сподівання:

— Позаминулого року ми на цій фабриці працювали аж два міся
ці, і кожний з нас непогано заробив. Але відкласти хоч трохи грошей 
я не зміг, бо багато витрачав на харчі. Кожного дня з’їдав пшенич
ного коржа з цибулею. А коли вже казати правду, то іноді навіть чай 
пив. Адже ми люди, братику, нам і почаювати хочеться. Ти, мабуть, 
знаєш, що піала чаю без цукру коштує двадцять п’ять пулів. Тоді за
робітки були не такі високі, але й за харчі ми платили набагато мен
ше. А тепер хоч і одержуємо більше, так і платити за все доводиться 
дорожче. Ну та нічого. На все божа воля.

Гурт заробітчан зупинився перед фабричною брамою. Посильний 
сказав:

— Зараз я доповім директору, а він пришле писаря, щоб перепи
сав вас.

За кілька хвилин прийшов писар. Записавши прізвища й адреси 
робітників, він оголосив:

— Платні одержуватимете шість афгані на день!
Потім з’явився десятник і повів усіх на фабрику. Посеред фабрич

ного двору містився великий басейн з водою, у якому кілька робітни
ків уже мили вовну й розкладали поблизу — сушитися. Банг і Давранг
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разом з іншими приєдналися до них. Десятники, стискаючи в руках ко
роткі нагаї, бігали туди й сюди, покрикуючи:

— Ану ворушіться! Мерщій, мерщій!
Голоси їхні звучали хрипко,— цілий день доводиться отак горлати. 

Особливо ж старалися вони, коли підходив управитель чи його заступ
ник.

— Ото б зазирнути хоч на хвилинку всередину, в приміщення фаб- 
рикщ— звернувся Банг до Давранга.— Що воно там гуде, аж тут мало 
не глухнеш? Дуже цікаво було б побачити ті машини.

Нараз почулися вигуки: «Давай, давай! Ворушися!» А один із де
сятників підбіг до Банга й крикнув:

— Гей, ти! Бачиш, заступник начальника прийшов! Побійся бога, 
працювати треба, а не стояти. Хочеш, щоб через тебе і нам дісталося?

Банг підвів голову й побачив чоловіка, за яким сунула ціла юрба. 
Той чоловік, опасистий і гладкий, виступав поперед усіх> тримаючи в 
руці товстий ціпок. Вдягнений він був у добротний шерстяний костюм, 
хоч надворі було досить тепло. На голові красувалася шапочка з до
рогого золотистого каракуля. Наблизившись до басейну, де мили вов
ну, він зупинився і обвів поглядом усіх робітників. Тоді нахилився й 
підняв жмут уже вимитої й покладеної сушитися вовни.

Він розсмикав вовну на маленькі віхтики й підніс до очей.
— Вовна здається чистою, але придивіться уважніше й побачите 

— вона все-таки брудна, — зауважив він і наказав десятникам пиль
нувати, щоб вовну мили краще.

Він наказав також відібрати з-поміж робітників тих, що працю
вали не розгинаючись, і наставити їх на постійну роботу, а тих, хто 
не дуже старався, і слабосилих — вигнати.

Один з наглядачів, догідливо зігнувшись, сказав:
— Авжеж, саїб! Ми так і робимо.
— Так і робите, кажеш? А отих старих бабів не бачиш? А діда 

поруч з ними теж не бачиш!? Двадцять разів я тобі торочив, що це не 
богадільня, а фабрика. Тут мають працювати здорові робітники, а не 
баби й діди, криві та безрукі, тримати яких — це марнування грошей. 
Чи ти не знаєш, що фабрика й без того майже не дає ніякого зиску? 
Інші підприємства дають своїм власникам по тридцять-сорок процентів 
прибутку, а ми ніяк не можемо витиснути більше двадцяти двох!

— Авжеж, саїб! Ви добре говорите. Ваші4 слова — чисте золото. 
Ви наш благодійник. А цих старих ми кілька днів тому вигнали, та 
вони зняли такий гвалт під фабрикою, що мало не всі робітники стали 
на їх захист. Тоді Хаджі-саїб наказав знов узяти їх на роботу. От 
вони й працюють. Ми тут не винуваті.

Начальник щось злісно пробурмотів і попрямував у цех, де за
ходився оглядати машини. Кожний десятник щось йому доповідав, але 
машини так гули, що майже нічого не було чути, доводилося кричати 
просто у вухо. Десь за годину він завершив обхід і вийшов у двір. У 
цей час двоє чи троє робітників у заяложеній одежі підійшли до нього 
і подали якогось папірця. Начальник, прочитавши те послання, зім’яв 
fiord і жбурнув в обличчя робітникам, викрикуючи:

— Забирайтесь геть від мене, і нехай вас аллах покарає! Коли ви
вже тільки наїстеся! Кожного дня якась нова вимога. То вам платню 
збільшуй, то спецодяг давай. Коли цьому буде кінець? Фабрика не 
має такого капіталу, щоб ' задовольняти всі ваші вимоги. Ідіть і пра
цюйте! • ;
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Підійшовши до басейну, він напився води і, обернувшись до служ
бовця, що супроводив його, спокійно промовив:

— Роби, як я сказав. Залиш тих, що добре працюють. Хто не може 
працювати як слід, негайно звільни. Але зроби це так, щоб робітники 
ні про що не довідалися. Ти такий головатий, а не здатен обманути на
віть цих простих людей. То за що ж я тебе тут тримаю? Гадаю, якби 
фабрика була твоя або ти одержував половину прибутків, то знайшов 
би спосіб повиганяти звідси всіх калік. А так ти просто не хочеш зав
давати собі зайвого клопоту...

За годину постріл з гармати сповістив про полудень. У робітників 
почалася обідня перерва.

Дехто готувався до намазу, дехто лаштувався відпочити у затінку 
або на осонні. Ще хтось дістав окраєць хліба і, вмостившись на березі 
арика, почав жувати. Банг сказав Даврангові:

— Ходімо купимо хліба, поїмо, а потім прийдемо сюди, в цех, по
дивимося на машини, познайомимося з робітниками, що там працюють.

Вони вийшли за ворота фабрики, купили коржів і борошна — про 
запас. Тримаючи під пахвою коржі й жуючи, друзі підійшли до входу 
в машинний цех. Спершу їх не хотіли пускати, та Давранг став про
сити:

— Це мій друг, він ніколи не бачив машин і дуже ними ціка
виться.,.

— Заходьте, та довго там не затримуйтесь. Якщо вас побачить 
начальник, не минути нам лиха, поб’є,— сказав невдоволено робітник.

У цеху вони побачили чоловік п’ятнадцять-двадцять, які сиділи всі 
гуртом і обідали. То були робітники. Перед ними стояв великий чай
ник, і кожний наливав собі чаю — хто в піалу, хто в склянку. П’ючи 
чай, жваво розмовляли. Одні скаржилися, що начальство навалює ба
гато роботи, та ще й не дає спецодягу, інші сміялися, ще інші сиділи 
замислившись, байдужі до всього.

Хтось крикнув:
— Навіщо пустили сюди цих дикунів?
Якийсь робітник підійшов до Банга:
— Слухай-но, кочівнику, хочеш працювати на машині? Я візьму 

тебе учнем. І незчуєшся, як станеш справжнім робітником.
— А тепер ідіть звідси, степовики! — сказав десятник.— Бо коли 

що пропаде, біда вам буде.
Бангові сподобалося в цеху, особливо те, що робітники тримають

ся гурту. Це зовсім не те, що заробітчани-поденники або селяни, між 
якими ніколи не буває такого товариського єднання.

Друзі вийшли з цеху й повернулися до басейну, де мили вовну, 
Банг був радісно збуджений, усе побачене його дуже схвилювало.

— Даврангу, братику! Які сміливі люди! Як вони лаяли господарів 
фабрики! Присягаюсь, коли б мені пощастило стати робітником, я б 
доглядав свій верстат, мов барана, якого відгодовують на м’ясо.

Один із десятників підійшов до них і звелів:
— Біля воріт фабрики зважують вовну. Ідіть туди допомагати.
Друзі підвелися. Банг був особливо задоволений з того, що не

треба буде працювати сидячи.
Біля воріт стояли великі ваги, до них раз у раз підносили вовну, 

власники якої стояли поряд, поглядаючи на ваги. Частенько той чи той 
з них голосно казав, що важать неправильно і треба перевірити ваги. 
Тоді вагар, лихослов і базіка, починав клястися, що він, мовляв, ніко-
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ли нікого не обважував, кричав, ніби його батько важив вовну у ве
ликих купців і він з цього пишається. Та хоч би як там було, за зва
жування вовни цей брехун майже від кожного власника щось та діста
вав. Такий був звичай. Коли ж йому нічого не перепадало, він ущип
ливо говорив: «А тебе, я бачу» наш звичай не обходить». Він довго па
м’ятав тих, хто йому нічого не дав. І, коли вони приходили знову, на
віть через тривалий час, вагар казав: «А я тебе впізнав, ти з тих, що 
не шанують звичаїв». І, причіпливо оглядаючи вовну, намагався якось 
допекти її власникові.

Банг швидко підхоплював оберемки вовни і кидав убік. Працював 
він ритмічно, з задоволенням.

Дивлячись на нього, вагар сказав:
— Оце справді роботящі руки. Усім треба працювати так, як цей 

хлопець. Хай вистачить йому зароблених грошей на добрі харчі. Дру
же, якби це від мене залежало, я б тобі платив удвічі більше. Та що 
поробиш, у цій країні ніхто не цінує сумлінної праці, інакше тебе обо
в’язково б якось винагородили!

В цей час саме проходив головний наглядач, і вагар звернувся до 
нього з такими словами:

— Ти не розгніваєшся, саїб, коли я тобі щось скажу? Якби фаб
рика мала з десяток таких, робітників, як цей,— він вказав на Бан
та,— то справи у вас одразу ж пішли б на краще. Ніхто б не нарікав, 
що тут повільно працюють.

Наглядач зміряв Банга поглядом.
— А чому його не поставили на важчу роботу? — запитав він.— 

Адже він молодий хлопець. Коли мені було стільки років, як йому, я 
гору міг зрушити! Я скажу, щоб йому дали справжню роботу. Нашій 
фабриці вкрай потрібні дужі робочі руки.

Коли наглядач пішов, Давранг невдоволено сказав Бангові.
— І чого ото, хлопче, із шкури пнутися! Хтось тебе похвалить, а 

ти вже ладен у вогонь і воду лізти. Адже тебе ніхто не примушує отак 
надсаджуватись. Яка тобі з цього користь? Тільки даремно сили мар
нуєш. Ти бачив тут ситих робітників? їм дають якраз стільки, щоб вони 
не простягли ніг з голоду.

Помовчавши, Давранг заговорив знову:
— Минулого року ми теж тут працювали, тягали величезні паки 

вовни. Був у мене один друг, дужий і чесний хлопець, як оце ти. То 
він вивихнув собі плече, довго не міг працювати і не одержав ні ко
пійки. Бідолаха ні з чим пішов додому, приставши до каравану ко
чівників. А сам я — було таке — вивихнув кисть руки. Попоходив я тоді 
по мечетях, побував у багатьох добрих людей, сподівався, що хтось за
говорить руку. Врешті-решт один носій вправив її та й годі. Дуже бо
ляче було. Згодом я знову почав працювати, але відтоді вирішив ні
коли більше не надриватися.

Один з поденників втрутився з розмову:
— Хіба вони нам золото дають, що ми так тяжко мусимо працю

вати? Від того, що вони платять, нічого не лишається, щоб відкласти 
на потім. А. якщо волею аллаха я втрачу працездатність? Хто нас тоді 
нагодує? Фабриканти? Ні, я таки добре знаю, що наше життя для них 
нічого не варте! А от коли ми починаємо від них чогось вимагати, вони 
знімають гвалт до небес.

Банг працював, а з думки йому ніяк не йшли оті робітники-вер- 
сгатники.
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— Даврангу, братику! От би й нам з тобою стати до верстатів, при
єднатися до робітничої сім’ї!

— Це, мабуть, не так важко зробити. Коли ти цього дуже хочеш, 
я звернуся завтра до одного нашого земляка, який тут не остання лю
дина. Може, він якось і влаштує тебе в цех.

Увечері вони пішли туди, де мешкав Даврангів брат. Якийсь чо
ловік, побачивши їх, спитав у Давранга:

— Кого це ти ще привів?
— Цей хлопець із нашої волості. Сьогодні ми цілий день працю

вали разом. Він нічого не має і тому нічого не може пожертвувати.
— Хай покарає тебе аллах,— сказав йому той чоловік.— Хазяїн і 

так вимагає, щоб я твого брата випровадив звідси. Лихі часи наста
ли. Раніше люди, незалежно від того, працювали вони чи ні, платили 
пірові по п’ять монет за нічліг. А тепер люди зовсім втратили сором. 
Тільки й дивляться, як би то задурно дістати притулок, та ще й запу
стити руку в хазяйську кишеню. О аллах! Прости нас, грішних.

А якийсь чоловік, схожий на дервіша, сказав:
— Правду кажеш, саїб! Зовсім інші часи настали. Раніше і до 

факірів і до пірів ставилися з повагою. Усі нас шанували. Ось у цьо
му дворі, бувало, збереться народ, заріжуть бика, в казанах чай кипить, 
а плову стільки, що навіть собакам вистачало. А тепер... Буває, звер
нешся до когось по допомогу, а у відповідь почуєш образу. Багато хто 
вважає, що то через нас народ голодує і живе в злиднях. Мовляв, ми 
живемо коштом народу. О аллах, не гнівайся на нас!

Давранг із Бангом покинули цей дім рано-вранці, коли ще навіть 
не розвидніло, і пішли на роботу^ Працюючи, Давранг озирався на всі 
боки, щоб побачити свого земляка й поговорити з ним про Банга. На
решті побачив. Привітавшись, Давранг запобігливо, як підлеглий до 
старшого, звернувся до нього:

'— Тут працює наш земляк, хлопець з наших країв, дуже порядний 
і сильний юнак. Він мріє працювати біля верстата, в машинному цеху.

Той потер кулаком лоба, трохи подумав і сказав:
— Мені він не здається таким, як ти кажеш. Та я все-таки спро

бую щось для нього зробити, але з умовою, що він мені за це запла
тить. Адже я не сам вирішую такі питання, а сваритися з кимось не 
хочу.

Банг, стримуючи хвилювання, чекав, що скаже Давранг.
— Я згоден заплатити, тільки багато ми, мабуть, не зможемо. А 

скільки треба? — спитав він.
— Платню за два тижні. І то тільки для тебе, бо не можу ж я 

відмовити землякові. Якщо згоден, то приходь до мене опівдні. Поста
раюся щось зробити.

Щастя усміхнулося Бангові. Ще до призначеного часу, десь о де
сятій годині прийшов якийсь чоловік і повів його до Даврангового зем
ляка. Там Банг довідався, що його беруть учнем до одного з робітни
ків механічного цеху, але треба ще написати заяву з проханням зара
хувати на цю роботу.

Банг мало не танцював з радощів і тут-таки побіг до писаря, щоб 
той написав заяву. Писар узяв за послугу п’ятдесят пулів і сказав:

— Ти щасливий. Хоч платня в учнів невелика, зате постійна. Тобі 
тепер платитимуть не щодня, а раз на місяць. Прийдеш на роботу, і 
ніхто тебе не вижене, ніхто не скаже: «Іди собі, сьогодні роботи'нема!»
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Механік, який мав учити Байта, виявився молодиком років тридця
ти. Був високий на зріст, гарний, але дуже блідий, аж жовтий. Ніс 
орлиний, високе чоло, сірі очі і на лівій щоці рубець. Бант простягнув 
майстрові записку з відділу найму, той прочитав її і, поплескавши 
хлопця по плечу, сказав:

— У добрий час! Зробимо з тебе справжнього механіка!
Від сусідніх верстатів підійшло кілька хлопців — теж учнів, і з 

цікавістю втупилися в Банга. Один з них запитав:
: — Ти хоч бачив коли машину?

— Ні,— відповів Банг і покрутив головою.
, — Хлопець наче непоганий, — сказав один учень іншому. — Добре,

коли в нього й серце таке щире, як обличчя!
Банг зауважив, що робітники навколо якісь неспокійні, бігають 

сюди-туди, зупиняються біля його майстра, і той подовгу з ними про 
щось розмовляє. Що вони говорять, Банг через гуркіт машин не чув, 
та йому й не хотілося прислухатися до тих розмов.

Опівдні, коли робітники пішли на обід, Банг відпросився у май
стра і вибіг надвір до Давранга. Вони разом вийшли за ворота фабри
ки, Банг не знав, як дякувати Даврангові за те, що той зробив для 
нього. Він тільки сказав:

— Друже! Я до кінця своїх днів буду вдячний тобі. Хай пошле тобі 
аллах довге життя, щоб я міг віддячити зі твоє добро. А зараз ти мій 
гість! З нагоди мого призначення на нову роботу частую тебе гарячим 
обідом. Та я й сам не проти того, щоб добре попоїсти. Адже я не їв 
гарячого відколи пішов од Кані. А сьогодні мені все можна, все доз
волено!

Вони зайшли до чайхани. Чайханник, глянувши на них, сказав:
— Хоч ми, дякувати аллахові, всі афганці, але сюди ніколи не за

ходять купці й багатії. Тут бувають лиш бідняки й робітники. У нас 
заведено так: з кожного відвідувача ми беремо гроші наперед. Добре 
було б, якби й ви щось дали. Все, що замовите на ці гроші, я вам 
швидко приготую.

Банг дав чайханникові десять афгані і, замовивши м’ясо та пше
ничний корж, умостився з Даврангом у куточку кімнати. Попоївши, во
ни поспішили на фабрику.

Майстер зі своїми товаришами ще перепочивав. Пообідавши, він 
вийшов надвір — подихати свіжим повітрям. Банг спитав у одного з 
учнів:

— Як звати нашого майстра?
— Мірджан. Сильна людина. До робітників ставиться добре, пра

цьовитий, лагідний. І діло своє знає.

Минуло два місяці відколи Банг почав працювати в цеху. Став за 
цей час метким, кмітливим. А тижнів зо два тому почав учитися в пи
саря. Вчився наполегливо і вперто, і наука давалася йому легко. Якщо 
Бангові випадала вільна година, він, замість горлати пісень чи тере
венити з товаришами, відразу ж сідав за книжку. Майстер був дуже за
доволений своїм учнем і часто казав наглядачеві: «Цьому юнакові тре
ба збільшити платню ще й тому, що він дуже здібний і йому слід дати 
змогу вчитися».

Тепер Банг; уже не ночував по мечетях. Разом з кількома учнями 
він наймав кімнату в караван-сараї, хоч це коштувало п’ятнадцять аф



60 НУР МУХАММЕД ТАРАНІ. Поневіряння Банга

гані на місяць. Його життя стало цікавішим, а воля зміцніла. Він сам 
відчув ту велику зміну, що сталася з ним. І духовно він виріс.

Якось сталося так, що Банга оштрафували. Давранг, який вважав,, 
що Банга несправедливо позбавили платні за цілий день, все ж засте
ріг товариша:

— І ти, і я — бідняки, тож мусимо, як кажуть, по своєму ліжку 
простягати ніжки. Ти не повинен прогулювати, треба завжди вчасно 
приходити на роботу. Жити в місті непросто. Треба бути дуже обе
режним, особливо ж це стосується таких юнаків, як ти. Інакше все, чого 
ти досяг, можна втратити в одну мить.

Банг, знаючи, що Давранг — його справжній друг, подякував за 
співчуття і лагідно сказав:

— Друже, хіба ти не чув, що розділене горе — не горе. А заробі
ток за день я втратив тому, що робітники вимагали від власників фаб
рики зимовий спецодяг. Ті, звичайно, відмовились задовольнити цю* 
справедливу вимогу. Тоді робітники, незалежно від того, на якій ділян
ці вони були, всі разом покинули працювати й залишили фабрику. По
бачивши це, власники фабрики перелякалися, покликали кількох на
шил і без зайвих розмов прийняли всі вимоги. Робітники одержали 
спецодяг. Тепер ти розумієш?— Банг, поправивши вимазану мастилом 
шапчину, повів далі.— Майстер — вольова людина й нікого не боїться. 
Він і в цій історії відіграв неабияку роль, захищаючи права робітни
ків. Хтось доніс про це хазяям, і на нього та ще кількох робітників на
клали штраф у розмірі денного заробітку. Ну, а з мене штраф узяли 
тому, що я його учень. Але ти не бери цього близько до серця — адже 
в житті буває ще й не таке.

Давранг, вмочаючи у воду жмут вовни, сказав:
— Я б на твоєму місці не втручався в такі справи. Сидів би собі 

тихенько в куточку, і край. Час тепер такий, що нікому не можна віри
ти. Не встигне людина вилізти на дах, як драбина вислизає у неї з-під 
ніг. Добре, коли ноги цілі залишаться.

Давранг заходився розкладати вимиту вовну на сонці. Випростав
шись, він обернувся до Банга:

— Зрозумів, друже? Не встрявай ніколи в такі справи. Хіба була 
коли так, щоб мозолі робітників ставилися над усе, а багатії вважали
ся несправедливими людьми, ворогами трудящих, вовками, що вири
вають у людей шматок хліба? Ні, друже, припини такі розмови. Що 
тобі до багатих? Що тобі до купців? Адже їх бог такими створив і все 
їм дав. Недарма кажуть: «Із сильним не судися, з багатим не борися». 
А ми створені богом для того, щоб працювати. От ми й працюємо. 
Ніхто не може стрибнути вище власної голови, й кожному відведена 
своє місце в цьому світі.

Давранг говорив, мов старший брат, що повчає молодшого, і Банг, 
здавалося, погоджувався з ним.

— Ти кажеш правду,— сказав він.— Тільки ж ця подія не минула 
для мене без сліду. І не вважай це намаганням стрибнути вище голови.

В цей час прийшов головний наглядач.
— Це твого учня звуть Бангом? — спитав він майстра.
— Так, пане.
— У домі пана Енаятулли лишилося троє служників. Усі інші пі

шли від нього. Коли пан був тут і оглядав машини, то помітив цього
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старанного й сумлінного юнака Банга. Він хоче, щоб Банг і ще двоє 
чоловіків працювали у нього в домі, бо пан Енаятулла, хвалити бога, 
дуже знатна людина, і щодня чимало гостей, багатих і бідних, вель
можних і простих, їдять і п’ють у нього.

— Гаразд, скажи Бангові сам. Якщо він погодиться, то і я не за
перечуватиму. Аби йому було добре. От тільки праця моя пішла намар
не, я його все-таки дечого навчив, та й звикли ми з ним один до од
ного. А тепер доведеться брати когось нового.

— Ну, тут нічого не вдієш.
Майстер покликав Банга, який разом з іншими учнями курив каль

ян. Коли Банг підійшов, майстер сказав йому:
— Ось пан наглядач хоче влаштувати тебе служником у дім до 

пана Енаятулли. Підеш?
Наглядач не дав Бангові й рота розкрити:
— Ти там будеш як сир у маслі купатися. Платню одержувати

меш тут, як і досі, а там він тебе ще й годуватиме. Я певен, що пан 
Енаятулла — людина добра. Може, він тобі навіть одежу дасть і чал
му або ж купить гарну шапку. Одне слово, будеш і нагодований і вдяг
нений. Завтра вранці, коли прийдеш сюди, я сам одведу тебе до нього.

Банг мовчав, вагаючись, та наглядач схопив його за руку й боляче 
смикнув, запевняючи, що тут нема чого думати і що кращої роботи не 
буває. Банг погодився.

Наступного дня наглядач о пів на дев’яту ранку одвів Банга в дім. 
пана Енаятулли й передав його баші К Той відразу ж тицьнув Бангові 
в руки ганчірку і сказав:

— Іди повитирай стіл і стільці в їдальні. Потім набереш у відро 
води і вимиєш підлогу в цій кімнаті. Я прийду і покажу тобі, як усе 
треба робити. Бери оце відро, щітки й мило.

О пів на десяту господар дому вийшов зі своєї кімнати й зайшов 
до їдальні. Вранці він, як правило, снідає тут сам, лиш іноді - 1- разом 
із сином. Стіл для жінок, звичайно, окремий, і прислуговують там 
також жінки. Родина у господаря велика, і він любить побути трохи 
на самоті.

— А, юначе, ти прийшов? Добре, добре! Ну, як він тобі, баші? По- 
моєму, хлопець меткий, усе в руках у нього просто горить. Скажи, щоб 
йому пошили дві зміни гарної одежі, і нехай він завжди прислуговує за 
столом.

Пан Енаятулла вилаяв баші за те, що той брутально поводиться із 
служниками, і суворо наказав не кривдити нового слугу, щоб не дове
лося попрощатися з роботою.

Баші щось пробурмотів і насупився. Показуючи Бангові, як треба 
накривати на стіл, він бубонів собі під ніс:

— Меткий, бач... Лагідний та покірний... І лице чисте й невинне. 
Та лиш бог один знає, що в нього на думці, а я тільки можу здогаду
ватись... Буває, що й вовки натягають на себе овечу шкуру... Аллах 
панові суддя... двадцять років я робив усе, щоб тільки йому догодити, 
а один раз правду у вічі сказав, то вже і образився. Недарма кажуть: 
багатія можна двадцять років на горбі нести, а опустиш на землю, 
почне репетувати, як маленький...

Потім баші роздратовано гукнув:

1 Баші — тут: старший служник.



62 НУР МУХАММЕД TAPARL Поневіряння Ванга

— Гей ви там, Самандаре, Гульбуте, Бангу! Післязавтра до нас 
знову прийде в гості великий начальник. Не забувайте про це й глядіть 
мені, щоб усе було як слід!

— А хто він, той великий начальник? — спитав Банг.
Баші відповів. Банг зрадів, йому давно хотілося побачити зблизь

ка цю людину. Проте радість була передчасна, бо виявилося, що 
прислуговувати біля столу будуть слуги, спеціально запрошені з вели
кого готелю. А він, Банг, ще зовсім недосвідчений і навряд чи впорає
ться з таким відповідальним завданням.

Вітальня була обставлена з великим смаком. Підлогу- вкривали 
дорогі килими, стіни були прикрашені гобеленами з зображенням крає
видів або жанрових сцен. В передній частині цієї великої, прекрасної 
кімнати були розкладені сині оксамитні подушки, серед яких височіло 
крісло, оббите червоним оксамитом. Біля нього стояли два стільці, теж 
оббиті тканиною. Ця обстановка була виписана з Англії. Напрочуд 
гарні запинала висіли на дверях, мальовничо спадаючи додолу. В саду, 
що прилягав до будинку, гілки дерев були увішані різноколірними 
електролампочками. Дуже ефектно підсвічувалися лампами й квітни
ки. Для відпочинку гостей у саду обладнано спеціальні місця. Найкра
ще місце, звідки можна було милуватися небом і місяцем, признача
лося для великого начальника.

Банг був сам не свій, коли побачив усю цю розкіш. Згодом він 
часто казав іншим служникам, що бог не позбавив його життя в цю 
хвилину тільки тому, що хотів, аби він, Банг, усе це побачив. «Я ніколи 
раніше не бачив автомашин,— говорив потім Банг одному, своєму 
приятелю.— А коли нарешті побачив вантажний автомобіль, то був 
просто вражений. Вразили мене й фабричні машини — те, як вони пря
дуть вовну, а потім тчуть гарні тканини. Але те, що я побачив у палаці, 
в цьому дивовижному саду, мені й наснитися не могло».

Настав довгожданий вечір. Після сьомої години почали заїжджати
ся гості. Час від часу гули мотори машин, потім на якусь мить западала 
тиша, тільки світло автомобільних фар марно намагалося проникнути 
в таємничу сутінь саду.

Гості поділялися на три групи: урядовців і керівників установ 
заводили в одну кімнату; іменитих купців — у другу; вищих урядовців, 
потомствених вельмож і деяких особливо багатих людей — у кімнату, 
де мав сидіти й сам великий начальник.

Серед тих, хто зустрічав гостей, були й сини пана Енаятулли. 
Вони добре знали, хто є хто, і так спритно відпроваджували гостей 
у відведені для них приміщення, що ті в перший момент навіть не здо
гадувалися, що крім кімнати, до якої їх заведено, є й інші. У вітальні, 
призначеній для великого начальника, гості скромно тулилися по кут
ках. У першій половині кімнати, де стояло червоне крісло, все ще було 
порожньо.

Коли прибула машина великого начальника, зустрічати його ви
йшли сам господар і більшість гостей. Навколо червоного крісла роз
клали з десяток подушок — місця для почесних гостей. Великий 
начальник опустився в крісло й роззирнувся навколо, зупиняючи 
погляд на кожному з гостей. Сам господар дому обома руками підніс 
йому срібний портсигар. Той узяв одну сигару, затис її в зубах, а гос
подар підніс вогонь. Випустивши кільце диму, великий начальник 
люб'язно мовив:

— Пане мулла, пане Ахунд-заде, ідіть сюди ближче, сідайте.
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Знатні і впливові люди — мулли, багатії, хани й вищі урядовці, 
запрошені великим начальником, один за одним посідали круг нього. 
Кожний, чиє ім’я називалося, трохи не лопався з гордощів, сідаючи на 
вказане йому місце.

Гарно, по-святковому вдягнений Банг підносив гостям на великій 
таці апельсиновий, гранатовий і томатний сік, налитий у маленькі гарні 
келишки. І хоч йому було суворо наказано, підносячи тацю, не витрі
щатися на гостей, він, щирий сільський хлопець, не міг не всміхнутися 
приязно тому, до кого підходив. І ніхто з гостей на нього за це не 
ображався.

А надворі, в саду, в цей же час розстелили довгу доріжку й поста
вили ще довший стіл. Обійшовши всіх гостей, Банг поклав тацю 
й пішов накривати на стіл. Чого тут тільки не було: приготований по- 
різному плов, овочі, риба, хурма і безліч інших наїдків, Банг трохи не 
очманів, дивлячись на все те. Він згадував своє село, матір, сестер і в 
думці підшукував слова, якими міг би змалювати побачене тут. Він 
навіть подумав собі: «От якби я мав таку силу, щоб в одну мить пере
нести їх сюди, щоб вони на власні очі побачили це багатство й роз
кіш».

Дивлячись на чудовий посуд, на тонкі порцелянові тарілки й чаш
ки, Банг марно намагався уявити собі, як виглядала б серед цьога 
столу його дерев’яна миска.

Гості, що зібралися за великим столом, шанобливо позирали на 
великого начальника. Ті, кого той обдарував своєю увагою, почували 
себе щасливими. Наприклад, він брав жменьку рису зі своєї тарілки і, 
поклавши в окремий посуд, передавав тому чи тому гостеві. Якщо 
щасливчик сидів поруч, начальник давав йому рис власноручно, коли ж 
далеко — через служника.

Цей обід і гості справили на Банга глибоке враження, породили 
в ньому нові надії, і він вирішив учитися ще наполегливіше. Спершу 
в баші, а потім і в одного з хазяйських синів Банг випросив дозвіл 
учитися вечорами. Хазяйський син посміявся з нього і сказав:

— Тільки час змарнуєш та голову даремно сушитимеш. Ніякої 
користі з того навчання не було й не буде. Ти поглянь лише на нашого* 
дорогого батечка. Адже він зовсім неписьменний, не вміє написати 
навіть коротенької записки, а скільки всього має! Комори тріщать від 
зерна, а капшук — повний грошей. У нього тисячі робітників і найми
тів, бог дав йому стільки землі, що він рік у рік не встигає її засівати. 
Фрукти по садах гниють, або ж їх крадуть, бо в нього стільки садів, 
іЦЬ до всіх руки не доходять. Ти сам бачиш, з якою повагою всі став
ляться до батька.

Запаливши сигару й пускаючи кільця диму, хазяйський син вів 
далі:

— Хіба ти не знаєш, що часто навіть кваліфіковані майстри і вче
ні люди з великими труднощами добувають собі шматок хліба, а то й 
сидять голодні. Так, їм гірко живеться, бо в нашій країні великий 
розум — велика біда. Ми частенько чуємо, як деякі молоді люди вихва
ляють працю і твердять, ніби вона — основа і сенс життя. Мовляв, 
якщо не буде праці, не буде нічого. Ти ж бачиш, хоч ми й не працює
мо, а тільки ходимо в гості та на полювання, все ж не бідніші 
за інших. Он двадцятеро служників стоять і чекають наших наказів.

Банг чемно вислухав хазяйського сина, однак його слова ніяк не 
вплинули на бажання віддавати весь свій вільний час навчанню.
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Якось, повертаючись із занять, Банг побачив свого давнього друга 
Давранга, що йшов разом з братом. Вони обняли Банга й почали роз
питувати, як він живе.

— Я не забув простого й цікавого життя робітників,— сказав Банг. 
— Хоч тепер я їм рис і м’ясо, і робота в мене не важка, все ж я не та
кий щасливий, як тоді, коли працював на фабриці, був біля тебе. Особ
ливо часто згадую я майстра Мірджана. А ти і твій брат маєте добрий 
вигляд і, здається, задоволені життям.

Давранг відкашлявся й відповів:
— Досі ми працювали на тих вагах, що й ти. Нам наказали хитру

вати під час зважування вовни. Наприклад, ваги показують двадцять 
манів, а ми записуємо на ман менше. Так тривало досить довго. Коли 
ти минулого тижня приходив до мене, я хотів тобі все розповісти, та 
якось не вийшло. Потім дехто з робітників довідався про це, і люди 
звернулися до фабричного начальства, а потім і до уряду. Аллах вря
тував мене від ганьби, бо в цю справу були замішані високі особи, і 
тому нас не арештували. Незабаром весна, і ми підемо назад додому. 
Наше становище тепер, справді, краще. Під час роботи на вагах 
мені щодня перепадало трохи грошей. Якби так тривало і далі, ми б 
зібрали чималу суму! Та й зараз гріх скаржитись, треба тільки бога 
хвалити. Як було в минулі роки? Гнеш спину цілу зиму, а як настане 
весна, то навіть мотузки нема за що купити. А тепер, дасть бог, купимо 
всім гарну одіж. Цю зиму я прожив спокійно. Якби не оте нещастя 
в брата з ногою, я б, друже, почував себе падишахом!

Бангові хотілося постояти з Даврангом довше, побалакати ще, та 
він мав зайти провідати майстра і боявся запізнитися додому, щоб не 
розгнівати баші, бо наближався час вечірнього чаю. Зрештою Давранг 
умовив Банга не ходити сьогодні до майстра, і вони розмовляли далі.

— Даврангу, друже! Я також, завдяки твоїй допомозі, живу не
погано, платню свою відкладаю, майже нічого не купую. Коли приходи
ли наші односельці, вони казали, що двоє лихварів вимагали у матері 
борг. Я зібрав свою платню за два місяці й надіслав матері, щоб вона 
розрахувалася з ними. Цього місяця грошей я ще не одержав. Хочу 
забрати все разом, коли їхатиму додому. Ти ж знаєш, що платня мені 
йде з фабрики. А там народ надійний. А тепер мені треба йти працю
вати. До побачення! Заходь якось до мене, побалакаємо ще!

Банг трохи не бігом поспішив додому. Баші, побачивши його, насу
пився й пробурмотів собі під ніс: «Нащо ти нам тепер? Приходиш, мов 
хазяйський синок, коли вже все зроблено!»

Банг поклав книжки й підійшов до столу, де сиділи за чаєм кілька 
гостей. Господар замислено постукав чайною ложкою по краєчку піали, 
втупивши погляд кудись просто себе. Видно було, що він чимось закло
потаний. Банг тихо стояв у кутку й дивився на нього: ось зараз хазяїн 
озирнеться й побачить його, Банга. Та озирнувся той тільки тоді, коли 
один з гостей, гладкий чоловік, що недавно породичався з паном Еная- 
туллою, хрипко промовив:

— Що вдієш! Ми безсилі. А як там справи з м’ясом та дровами?
— Нема чого переживати. А якщо ти взяв собі за звичай піклува

тися про людей, відмовся від цього! Що було, те було. Хай тебе це не 
тривожить,— відповів пан Енаятулла.

— Ти правду кажеш, та річ у тім, що тепер такий час, коли людині 
не врятуватись від поговору. Якщо в усій країні чи в місті бракує хлі
ба, лають нас, кажучи: «Це цеє через отих багатіїв». Якщо десь про
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дають погану тканину, знову ми винні: мовляв, наживаємося на тому. 
Кожному бог дає майно і гроші, але ж від бога ніхто нічого не 
вимагає, вимагають від нас.

Худий юнак із жовтавим обличчям увесь мовби напружився і гаря
че заговорив, звертаючись до пана Енаятулли:

— На купецтво і багатих людей усі дивляться, тому ви й повинні 
чинити справедливо. Хоч на хвилину погляньте на себе ніби збоку, 
безсторонньо. А потім поміркуйте, чи так воно насправді, як ви кажете. 
Хіба ви не граєте іноді життям людей? Хіба не морите народ голодом? 
З вашої ласки люди не мають що вдягти, навіть мерців ховають без 
саванів.

Банг вражено слухав ці розмови. Він схоплював їх загальний зміст, 
але окремі слова й фрази були йому незрозумілі. Потім Банг довідався, 
що цей юнак і ще один хлопець — близькі родичі пана Енаятулли. 
Вони мали вищу освіту, тому так вільно й сміливо розмовляли з госпо
дарем дому. І він не гнівався Один із служників, лице якого було 
подзьобане віспою — хазяїн називав його «рябим»,— сказав Бангові:

— Ти думаєш, вони наважилися б отак з ним розмовляти, якби 
не були родичами? Будь обережний! Якщо хазяїн побачить, що ти 
прислухаєшся до їхніх розмов, він одразу ж вижене тебе!

Відтоді, як молоді люди оселилися в домі пана Енаятулли, подібні 
розмови можна було часто чути і за обідом, і за сніданком. Банг, 
слухаючи їх, якось поспитав когось із служників:

— Ці панове, хвала богу, і ситі, і вдягнені. Чому ж вони так 
багато говорять про робітників і взагалі бідняків, лають багачів і куп
ців, вважаючи, що ті винні перед робітниками? Твердять, ніби багатії 
й купці розтоптали права бідняків і захопили плоди їхньої праці?

«Рябий» накинувся на Банга:
— А тобі яке діло до того, що вони кажуть? Вони багаті, знатні 

люди та ще й родичі хазяїна. Хто їм заборонить говорити, що хочуть? 
Та коли хтось почує подібне з твоїх уст, знай, що тебе відразу ж виже
нуть з роботи й зашлють, і прощай тоді рис і м’ясо, які ти тепер їси! 
Краще затули собі вуха й не відкривай рота!

Бангова мати довгий час нічого не знала про сина й дуже побива
лася. Коли ж якийсь родич передав їй від Банга чотириста афгані, то 
не тільки члени родини, а навіть односельці Банга раділи, що він добре 
влаштувався. Мати понесла в мечеть листа, переданого їй разом із 
грішми, і попрохала муллу прочитати.

Усі казали, що новий мулла вміє добре читати й писати. Покру
тивши листа в руках, мулла* сказав:

— Цього листа писала високоосвічена людина, тому читати його 
дуже важко. Одне ясно — твій син живий, здоровий і добре влашту
вався. Дасть бог, привезе тобі ще багато грошей. Якби цього листа на
писав мулла, я б тобі його прочитав.

Мати Банга відразу ж пішла до лихваря, узявши з собою триста 
п’ятдесят афгані. Гордо підвівши голову, вона сказала його дружині:

— Поможи, боже, моєму синові. Ось, сестро, я принесла вам кіль
ка рупій. Сподіваюсь, що тепер, зимою, ви не будете мене пересліду
вати й присилати до нас збирачів податків. Син мій, хвалити бога, 
хлопець роботящий і незабаром віддасть решту грошей. Дайте нам не-
3. «Всесвіт» № 6.
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величний перепочинок, і все буде гаразд. А коли схочете й далі нас 
переслідувати, то від цього користі не буде ні вам, ні нам. Ми неодмін
но щось придумаємо, аби якнайшвидше розрахуватися з вами.

Лихвар, не виходячи з кімнати, спитав, скільки принесли грошей, 
а потім невдоволено кинув:

— Мене не влаштовує ця сума, тітонько! Ми чули, що син при
слав тобі чотириста афгані. Ти повинна віддати мені всі гроші! Даючи 
мені триста п’ятдесят афгані, а решту іншому кредиторові, ти тим 
самим затримуєш сплату боргу. Проценти зростатимуть. Ти потім не 
зможеш розрахуватися, і ми змушені будемо стягати з тебе борг через 
суд.

— Але ж інший лихвар теж вимагає свого,— тихо заперечила 
мати Банга.— Він скаже: «Ти мені також винна. Чому не заплатила 
мені нічого?» Та коли ти кажеш, що цих грошей замало, щоб наш борг 
тобі відчутно зменшився, то давай разом підрахуємо і з'ясуємо, скіль
ки ж ми тобі ще винні.

— Тітонько, бог дав мені всього стільки, що ми маємо змогу добре 
вдягатися і смачно їсти. Коли говорити одверто, мого багатства виста
чить на всю нашу родину,— не тільки синові цього маленького хлопчи
ка, а й онукові! То навіщо ж нам твоє? Слухай сюди! Спершу я вам 
дав дванадцять двадцяток і одну десятку, потім ще стільки ж. Отже, 
всього п’ятсот афгані. Ти сама погодилася сплачувати борг пшеницею 
і щороку віддавати на проценти по десять манів. Минулого року на
став строк сплати, проте ви думали тільки про себе. А потім твій син 
утік, нічого нам не заплативши. З усіх ми беремо по дванадцять манів 
пшениці, але вас я пожалів і беру по десять, бо Банг хороший хло
пець. Коли його, було, попросиш, то він і дров принесе, і на млин піде. 
Цієї весни, тітонько, буде два роки, як ви взяли позичку. Отже, за два 
роки з вас належить двадцять манів пшениці. Сама поміркуй, навіть 
коли я візьму з тебе за ман двадцять п’ять афгані, то вийде п’ятсот 
афгані, Та я не такий жорстокий, щоб вимагати від тебе негайної 
сплати всього боргу. Ні, тітонько! Віддаси, коли зможеш.

Побачивши, що його слова справили на матір Банга належне вра
ження і що вона повірила «справедливим» підрахункам, лихвар загово
рив нахабніше:

— В усій окрузі знають, що я справедлива людина. Інші, коли лю
дина у великій скруті пообіцяє сплатити їм великі проценти, відразу ж 
після закінчення терміну угоди йдуть у дім і палицею вибивають свої 
гроші. А як грошей нема, то забирають килим чи корову, лишаючи ді
ток голодувати. Вони нікому й милостині не подадуть. А я завжди 
допомагаю біднякам. Раз або двічі на місяць несу в мечеть пожертву
вання. Подорожнього завжди нагодую кислим молоком з хлібом. Одне 
слово, коли я з вас і маю якусь користь, то й вам щось даю.

Виголосивши цю довгу промову, лихвар забрав у матері Банга 
триста п’ятдесят афгані і став вимагати ще й ті п’ятдесят, які лишили
ся в неї.

— Поміщик теж весь час твердить, що ми йому винні гроші,— 
відмовлялася вона.— Якщо він не вгамується, я мушу віддати йому ці 
п’ятдесят афгані. Коли ж він не дуже наполягатиме, я куплю' на них 
трохи кукурудзи, щоб було що їсти весною. Повір, я ніяк не можу 
віддати тобі ці п'ятдесят афгані. А що ж робити з другим лихварем? 
Хіба що скажу йому, хай вибачить мені та ще трохи почекає.
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Лихвар скинув чалму, дістав з кишені маленького чорного гребін
ця і, зачісуючись, сказав:

— Тобі можна вірити й давати в борг стільки, скільки попросиш, 
бо в тебе молодий здоровий син. А твої дві дочки — то справжній капі
тал. Кожна з них варта двадцяти тисяч афгані. Цей капітал ти можеш 
розміняти, як тільки схочеш, а розмінявши, вільно розрахуєшся з усіма, 
кому винна. Тому другий твій кредитор, а так само й поміщик, не 
повинні мати до тебе ніяких претензій. Нехай вони записують твої бор
ги, тільки й того!

У голосі жінки бриніли сльози, коли вона відповідала лихвареві:
— Мені приснився сон, що калим за моїх дочок піде лихварям, 

як це сталося свого часу з калимом за моїх сестер. Через те мій батько 
зазнав багато лиха. Я сама не можу забути, як він одержав за мене 
в рахунок калиму кілька овець і дві корови. Люди, що пригнали 
худобу, саме сіли попоїсти; аж тут з усіх кінців у двір, мов мухи, 
налетіли лихварі. Один хотів забрати вівцю, другий — корову, вони 
гризлися між собою, мов собаки Батько, побачивши це, скам’янів, 
йому тоді нічого не лишилося, а сім’я сиділа голодна, все це так на 
нього вплинуло, що він захворів, а через три дні, залишивши всі свої 
борги в цьому жорстокому світі, віддав богові душу... Вмираючи, він 
говорив: «Усе моє лихо від цих людей... Поки зможете, обминайте 
лихварів десятою дорогою».

На вулиці знявся якийсь галас. Мати Банга прислухалася й почу
ла, як хтось вигукнув: «Я оце тільки бачив, як вона зайшла в дім!» 
У дворі з’явився другий лихвар. Почервонівши від люті, він так на
кинувся на жінку, що та з несподіванки вклякла на місці. А коли 
побачила, що лихвар тримає за руку її дочку, мало не знепритомніла 
з жаху. А той тим часом смикав дівчинку за руку й кричав:

— Іди скажи матері, щоб віддала мені борг!
Бідна дівчинка стояла мовчки, біла мов крейда. На вулиці почали 

збиратися люди. Одні обурювалися, інші сміялися.
— Нехай тебе покарає аллах, а лице твоє подзьобає віспа! Дай 

спокій бідолашній дівчинці, яка от-от помре від страху. Нехай вони 
тобі заборгували, та хіба їхня кров не впаде на твою голову?

Ці слова грізно виголосив перший лихвар, який став на захист 
матері Банга. Він звелів їй підійти до дочки. Та, схопивши дівчинку 
за руку, пригорнула її і почала цілувати. Потім обернулася до обох 
лихварів і сказала:

— Ці гроші син прислав мені. А ви між собою вирішуйте, хто їх 
візьме, або ж розділіть нарівно.

Перший лихвар люто блимнув на жінку й сказав:
— Ти хочеш, щоб я через ці гроші пересварився з людьми? Адже 

ти винна мені. Частину боргу віддала. Лишилася ще частина. Яке мені 
діло до інших.

Почувши це, другий лихвар розлютився й почав вимагати у першо
го, щоб гроші були поділені нарівно. І хоч він дав більшу позичку, ніж 
перший і довгий час не одержував ніяких процентів, він, мовляв, щоб 
уникнути сварки, згодний усе, що принесла вдова, поділити по-брат
ньому, порівну. Але перший лихвар залементував:

— Ти хіба не чув приказки: «Чия відвага, того і звитяга!» Я не 
збираюся ділитися з тобою моїми грішми. Ти повинен зачекати, доки
з*
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повернеться син цієї жінки. Все, що він принесе, ми поділимо між 
собою.

Отак сперечаючись, суперники до того розпалилися, що мало не 
вчепились один одному в горлянку.

І коли згодом другий лихвар пішов до маліка й поскаржився 
на першого, той сказав їм:

— Ви не повинні лаятись один з одним. Адже у вас обох одне діло. 
Якщо серед вас не буде єдності, хто виграє? Як ви будете жити в цьо
му селі? Ваша зажерливість проти вас і обернеться. Сварки й ворож
неча вам не на користь, вони підірвуть ваш авторитет.

Перший лихвар, тримаючи в руках гроші, на мигах дав малікові 
зрозуміти, що і йому дещо перепаде. Той узяв якусь билинку і, копир
саючись нею в зубах, додав, звертаючись до другого лихваря:

— Якщо вдова принесла гроші йому додому, то ти вже не гніви 
бога й почекай.

Другий лихвар, побачивши, що малік підтримує його суперника, 
сказав матері Банга:

— Свідок бог, що свої гроші я поверну. Давай мені ті п’ятдесят 
афгані, що залишилися в тебе, а решту діставай, де хочеш, інакше 
одведу тебе в суд, і там з тобою поговорять...

Бідна жінка подумала, що краще вже поголодувати весною, ніж 
терпіти лайку та знущання лихваря. Вона пішла з ним додому, дістала 
з вузлика п’ятдесят афгані й віддала. Та лихвар цим не задовольнився. 
Він забрав ще великого гарного півня, якого мати з дочками вирішили 
зарізати в день повернення Банга. Узявши півня під пахву, лихвар 
сказав:

— Що ж, коли ти віддала всі гроші іншому, то візьму собі хоч 
півня і сьогодні ж увечері з’їм його!

Обличчя в Банга вже не було жовтим, він поповнішав, і очі стали 
поблискувати. А все тому, що він був ситий. Дні минали спокійно, спав 
він у теплі, і все було б добре, якби не думки про домівку. З настанням 
весни вони його тривожили дедалі більше. Дуже вже хотілося Бангові 
побачити матір і сестер. Зрідка він зустрічався із своїм другом Давран- 
гом, якому тепер також велося трохи краще. Давранг нічого не при
ховував від Банга, все йому розповідав. У нього тепер була навіть 
своя кімната. Вони з братом працювали вагарями.

Якось він сказав Бангові:
— Коли бог дає, він не питає, чий ти син. Я тепер, дасть бог, 

ніколи не знатиму злиднів. Бо праця на вагах дає чималий прибуток. 
Кожного разу, коли я зважую чиюсь вовну, мені щось перепадає. 
Одного разу на мене подали скаргу, але пан Енаятулла відхилив її. 
Люди скаржилися ще кілька разів, та, бог свідок, ніхто не може зма
гатися з нашим хазяїном. Бог ніколи не карає великодушних. І хоч 
наш хазяїн не дуже щедрий, нам при ньому живеться непогано, а на
далі, сподіваюся, буде ще краще.

Даврангів брат докинув:
— Як глянути на тебе, Бангу, то ти просто молодець, мабуть, теж 

не на саму платню живеш. Раджу тобі, друже,— роби, як ми. Ти ж ба
чиш, ми вже не ходимо голодні та обідрані, не зазираємо в чужі мис
ки. Бери, де тільки можна, бо потім пожалієш, що не робив цього, та 
буде вже пізно.
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Давранг перебив брата і з запалом теж почав переконувати 
Банга:

— Коли хочеш знати правду, то на трудові гроші не дуже розже
нешся, на ті копійки ніхто не проживе. Отож, коли перед тобою від
кривається стежка до достатку, ти повинен скористатися з цього. Ну, 
а коли вже вдягнеш багате вбрання і гордо сидітимеш проти своїх 
суперників, тоді кожний прислухатиметься до твоїх слів і всі називати
муть тебе саїбом. Усі вважатимуть тебе надзвичайно розумним і муд
рим, як семеро міністрів одразу. Отже, збагачуйся, друже, тепер, бо 
потім у тебе нічого не буде. Недарма ж кажуть, що коли ділять халву» 
завжди бракує ложки.

— Даврангу, друже! Але ж я, по-перше, не маю такої роботи, як 
у вас, а, по-друге, хочу жити з чистим сумлінням. Чому я маю пити 
кров своїх братів? Усе, що мені належить по праву, я одержую, а чу
жого мені не треба.

Даврангів брат розсердився й закричав:
— Ти бачив цього чистоплюя! Хоче бути совісним, чесним. А з ким? 

Нам, скажімо, доводиться мати справу здебільшого з кочівниками. 
Від них чималий шмат перепадає хазяїну, а якась дещиця й нам. То 
я тебе питаю: бути чесним — з ким? Адже й те, що ти одержуєш від 
хазяїна, добуто кров’ю й потом бідняків. Ти кажеш, ніби чесно своє 
заробляєш. А заробляєш ти в людини, що розбагатіла на злигоднях 
інших. Кажуть, коли вовк заріже вівцю, а хтось вирве у нього з пащі 
бодай одну ногу, то й те добре.

Банга трохи здивувало те, як гарно брати навчилися говорити. 
«Певно, це тому, що й вони спілкуються з освіченими людьми»,— поду
мав він, і сказав:

— Мабуть, не варто нам зараз про це сперечатися. Краще скажіть, 
коли і якою дорогою думаєте рушати додому. Я піду тільки з кочівни
ками, бо прийшов сюди з ними і добре їх знаю. Взяти хоча б Кані — 
хоробра, добра і щира людина. Я пообіцяв йому, що і звідси піду 
разом з ними. А тепер я побіжу, бо запізнююсь. Ми ще встигнемо про 
все поговорити.

Думки про від’їзд, справді, не залишали Банга. Він підраховував, 
скільки заробив, прикидав, що зможе купити на ці гроші. Вирахував
ши, скільки доведеться заплатити за гарну сукню й черевики для мате
рі, він затим починав «купувати» дарунки для сестер. Загалом вихо
дило, що на його гроші багато не купиш. Коли ж він згадував про 
материні борги, серце його болісно стискалося, квіти сподівань і мрій 
безнадійно блякли. Звичайно, коли він порівнював своє життя в селі 
з теперішнім, то на душі йому легшало: адже там усі його мрії зводи
лися до одного — якось набити живіт. .1, якщо йому вдавалося добути 
трохи грошей, він почував себе щасливим. Тепер, маючи постійну 
роботу, він щиро тішився цим, особливо ж його радувало, що до всього 
він ще й навчився читати.

Банг серцем відчував, наскільки зросли його запити порівняно 
з минулим. Тепер йому легше було розбиратися в багатьох життєвих 
питаннях. Чимало з того, що він чув, живучи в місті, глибоко запало 
йому в душу. Коли траплялася нагода, він ділився почутим з іншими 
служниками. Особливо запам’яталися йому слова одного юнака, який 
говорив про те/ що величезна кількість родючої землі в їхній країні 
належить кільком людям, які за все своє життя самі не працювали 
й дня. Коли б ця земля опинилася в руках трудящих людей, які б доб-
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ре ї! обробляли, урожай зріс би нечувано, багато знедолених людей 
дістали б роботу и були ситі. Але це здавалося Бангові неможливим. 
Йому й на думку не спадало, що в світі є держави, де існує такий лад. 
Проте згадки про домівку, про кредиторів брали гору над усім, іншим, 
і Банг знов і знов міркував, що б його купити в дорогу. Нарешті він 
придбав усе намічене і склав у стару торбину, куплену в когось мало 
не задарма.

Наступного дня, вийшовши з дому, він побачив Кані. Той сказав, 
що днів за два-три прийде караван кочівників.

— Коли хочеш іти з нами, то не барися. Мандрувати весною 
нелегко, зате вівці вже окотилися і ми маємо вдосталь і кисляку, і сві
жого молока. Сподіваюсь, тобі з нами буде непогано.

Кані з подивом дивився на Банга; за зиму той погладшав, бо 
добре харчувався і майже не працював фізично. Кані навіть позаздрив 
Бангові, що той такий здоровий та дужий.

Помітивши на собі здивований погляд Кані, Банг збентежився 
й подумав: «Що це він на мені побачив, чого так витріщається?» Кані 
мов прочитав його думки.

— Друже! Бач, який ти став — наче купець. Навряд щоб тепер, 
проживши стільки в домі багатія, тобі припало до смаку наше кочове 
життя, повне знегод. Схоже на те, що й грошики у тебе тепер водя
ться. Мабуть, поїдеш на автомобілі, га?

Приклавши руку до грудей, Банг усміхнувся й мовив:
— Даремно ти таке кажеш. Я ще не забув смаку твого сиру й мас

ла. А ти мене обзиваєш купцем. Давай краще побалакаємо про це ін
шим разом, а тепер зайдемо в дім, де я працюю. Я приготую тобі чай, 
і ти залишишся у мене ночувати. А завтра, коли схочеш піти, підеш!

Банг провів Кані до кімнати, де жив разом з іншими служниками. 
Вони повечеряли, і Банг остаточно вирішив не затримуватись у місті, 
їхати додому, щоб встигнути посіяти пшеницю. Але тут він згадав, що 
його дядько, материн брат, продав свого віслюка. Хто ж допоможе 
йому зорати землю? Банг поділився своїми сумнівами з Кані, але той, 
будучи кочівником, погано знався на сільському господарстві й нічого 
не міг порадити. Він тільки сказав:

— Якщо ти підеш зі мною й допомагатимеш у дорозі, я дам тобі 
трійко дійних кіз. Вони замінять тобі корову. А восени, коли наш 
караван ітиме в Кандагар, приженеш їх назад і повернеш нам.

Банг радо пристав на цю пропозицію:
— Піду! Піду з тобою! Якщо мені доручать доглядати ягнят, охо

че це робитиму. І пасти верблюдів я зможу. Для мене найвигідніше 
піти з караваном, бо прибуду додому саме тоді, коли на поля пустять 
воду. А за те, що дасте нам кіз на цілий рік — велике спасибі!

Вранці Кані забрав із собою Бангову торбу, домовившись, що той 
приєднається до каравану, як тільки розрахується з хазяїном.

Через два дні, коли караван вступив у місто, Банг повідомив баші, 
що збирається йти додому. Увечері баші доповів про це одному з ха
зяйських синів. Той невдоволено пробурмотів:

— Хай тебе бог покарає, невірний хлопчиську. От і покладайся 
на таких, як ти. Затримати тебе ми, звісно, не можемо. Зате ми ще 
раз переконалися, що ви, заробітчани з півночі, люди ненадійні: тіль
ки й дивитеся, щоб нажертись, а потім утекти. Що ж, іди собі. Але ти, 
баші, вранці обшукай його, щоб не вкрав, бува, чого. Сам бачиш, цій 
босоті не можна довіряти!
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Банг зайшов на фабрику попрощатися з майстром, Даврангом та 
його братом. Давранг сказав:

— Хай щастить тобі в дорозі! А ми тут здорово заробляємо. Таке 
не часто випадає, тому й не хочемо втрачати золотої жили. Побудемо 
тут, поки є змога, а коли щастя відвернеться від нас, поїдемо додому.

Родина Кані дуже зраділа, коли Банг приєднався до них. Ще 
восени вони найняли погонича верблюдів, який досі був з ними, тому 
Банг мав разом з жінками й дівчатами доглядати ягнят. Зелені схили, 
вкриті молодою травою луки тішили око, вселяли в серце радість. А як 
жадібно дивився Банг на білі хмарки в блакитному небі, які подекуди 
ніжно рожевіли, мов щоки дівчини! Широкий простір навкруги, чисте 
повітря живлющим струменем омили душу Банга, пробудили нові на
дії, вселили віру в кращу долю.

Брат Кані надвечір пригнав отару. Інші кочівники пригнали свої, 
і на зеленій луці перлами забіліли вівці. Жінки взяли казанки й поспі
шили до отар. Кожна жінка, наповнивши казанок, поверталася до 
намету, виливала молоко у велику каструлю і знову йшла до овець. 
Вони здоювали потроху молока від кожної вівці, бо посуду на велику 
кількість молока у них не було, та й довго зберігати його вони не мог
ли. Серце людини, яка все це бачить, чує мекання ягнят і овечок, 
сповнюється радістю. О, то незабутнє видовище! Вдалині з лозинками 
в руках стоять маленькі хлопчики або схожі на квітки дівчатка. Час 
від часу хтось із них кидається то в один, то в другий бік, щоб віді
гнати ягнят від отари. Гвалт стоїть страшний, особливо, коли чабан 
нарешті дозволить пустити ягнят до отари. Ягнята біжать з одного 
боку, їхні матері — з другого, вони перемішуються і починається 
справжній шарварок. Ягнята не відразу знаходять своїх матерів. Тиць
неться котресь під вівцю, понюхає: якщо пахне матір’ю, залишається 
біля неї, а ні, то буцне й біжить далі.

О цій'порі року кочівники не рулять великих переходів, бо яг
нята в дорозі заважають. А Бангові не терпілося скоріше прийти 
додому, побачити матір, сестер, яких мало не щоночі бачив уві сні.

Цього вечора серед кочівників панувало незвичайне пожвавлення. 
Кані пояснив Бангові:

— Восени і влітку нас грабують купці, а ранньої весни — збирачі 
податків за худобу.

Біля намету Кані було відведено місце для чельяквали Поряд 
тупцювали, догідливо заглядаючи йому в вічі, двоє збирачів податку 
в шкіряних чоботях і з нагаями на поясах. Малік і його люди — чоловік 
десять-дванадцять — оточили чиновника й почалися переговори.

Тим часом Банг за допомогою кількох родичів Кані заходився 
відділяти ягнят від овець. Раптом хтось із тих, на горбі, гукнув йому:

— Принесіть з дому пана маліка чайники! Чай уже заварено!
Банг приніс чай і зупинився послухати, про що розмовляють ці

люди. Восени Банг чув розмови купців. Тепер дослухався до слів чи
новника, який саме сперечався про щось із маліком та його людьми.

Чельяквала казав:
— Торік, коли приїздив інший чиновник, ви сплатили десять тисяч 

і стільки ж дали чиновникові особисто. Цього року наказано зібрати 1

1 Чельяквала — чиновник, що стягує податни за перебування худоби на певній 
території.
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вдвоє більший податок. Отже, розраховуватись ви повинні таким 
чином: двадцять тисяч податку і...

Якийсь старий заперечив:
— Якби ж то ти один такий був і тільки тут брали з нас чельяк, 

ми б дали тобі не двадцять, а сто тисяч. Але ж ти, пане, знаєш, що 
нас обдирають де тільки можуть, чатують на нас у кожній волості.

Після тривалих суперечок постановили: малікове плем’я, що налі
чує вісімдесят п’ять сімей, сплатить за перехід по території цієї волості 
дванадцять тисяч. Таку саму суму треба зібрати і особисто для чинов
ника. Малік і його помічники приклали пальці й печатку до паперу, 
скріпивши в такий спосіб угоду, і чельяквала сказав:

— Пане старосто, я мушу їхати! Мені оце доповіли, що неподалік 
стало табором ще одне плем’я кочівників. У тебе я залишаю збирача 
податків. Ти стягни з людей усі гроші і завтра опівдні віддай цьому 
чоловікові. Якщо не зробиш, то муситимеш разом із своїми чотирма 
помічниками в супроводі збирача податків прибути до мене і залиши
тися там доти, поки віддасте всі гроші. Якби на моєму місці був хтось 
інший, ти б мав великі неприємності. А я завжди докладаю всіх зусиль, 
щоб народ не мав причини нарікати на нас.

Збирачі податків притримали сідла, і чиновники, скочивши на ко
ней, зникли в далині. Банг засмутився, подумавши, що Кані доведеться 
взяти в нього на сплату податку триста афгані, які він беріг, щоб 
віддати борг лихварям. Та його побоювання не справдилися: мати Кані 
розв’язала маленький жовтий вузлик і відлічила двісті афгані — свою 
частку податку.

Побачивши це, Банг з полегкістю зітхнув: наче гора звалилася 
з пліч. Узявши куплену в місті стару ковдру, верблюдячу попону і вуз
лик з майном, Банг приліг на тому самому місці, де кілька годин тому 
сидів чельяквала. Вперше відтоді, як він восени прийшов до міста, Банг 
знову ночував просто неба. Давно він не бачив такої ночі. Дивлячись 
у всіяне мерехтливими зорями темно-синє небо, Банг мимоволі почав 
шепотіти вірші:

Небо прикрашене зорями чистими, 
шия дівоча — родимок намистом.

Довго милувався він цією любою його серцю картиною ночі. Сон 
тікав від нього. Далеко внизу в наметах кочівників блимали вогники, і 
якась дивна радість поволі заповнила серце Банга. Він відчував себе 
найщасливішою в світі людиною: адже Кані не взяв у нього грошей, 
у торбині лежала куплена для матері й сестер одежа, довга зима 
залишилася позаду. Від повноти почуттів у Банга аж сльози виступили 
на очах.

Спав він довго, бо караван вирушав у дорогу не дуже рано. Як 
тільки вони перейшли в сусідню волость, їх знов зупинили чиновники. 
Повторилася та сама сцена. Тут сторони зійшлися на п’яти тисячах 
афгані в рахунок податку і п’яти тисячах для чельяквали. На запитан
ня Банга, чи довго таке триватиме, Кані сказав:

— Поки дійдемо до губернського міста, платитимемо цей податок 
сім разів. Тільки в останній волості цієї провінції беруть менше. Але 
ти не роби собі з цього клопоту! Пий своє молоко та й годі.

Через два переходи кочівники дісталися місця, де торік до них 
прилучився Банг. Увечері родина Кані влаштувала прощальну вечерю. 
Мати Кані сказала Бангові:
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— Синку, перекажи своїй матері мій великий привіт. Та добре 
доглядай оцих трьох кіз, що замінять вам корову. Якби я була не така 
стара, пішла б до тебе додому, познайомилася б з твоїми сестрами. 
Може, котра сподобалася б мені, і я взяла б її за дружину для молод
шого брата Кані, який і досі сидить у мене на шиї. І ще ось що. Знай, 
що наш дім — твій дім, і коли ти приженеш восени кіз, то зможеш, 
якщо схочеш, залишитися жити з нами.

Вранці Кані дав йому трьох кіз з козенятами, і Банг пішов. Він 
ніг під собою не чув з радощів, не відчував і втоми. І тільки побачив
ши, що кози й козенята пристали, переночував у якомусь селі, а опівд
ні наступного дня був уже вдома. Перші побачили його дітлахи, кіль
ка їх побігло назустріч Бангові, а решта — до його матері, щоб пові
домити радісну новину.

Восени наступного року Банг знову подався на заробітки в Канда
гар. Цього разу він дістався до міста на машині.

У Кандагарі перш за все пішов на текстильну фабрику побачити 
своїх друзів. За рік, що минув, Банг багато чого навчився, прочитав 
чимало книжок. Його друзі також не марнували часу. Банг радо 
відзначив у думці, наскільки розширився їхній світогляд і зросла кла
сова свідомість. Під час обіду вони все докладно обговорили.

— Головне,— казав майстер Мірджан,— це знищити експлуатацію 
людини людиною. Тоді й світ стане інакшим, обернеться на квітучий 
сад. Хіба це правильно, коли жменька багатіїв наживається й жиріє, а 
народ голодує і живе у злиднях. Треба, щоб фабрики й заводи належа
ли робітникам, які на них працюють, а земля — селянам, що її оброб
ляють. Тільки тоді й можна буде чекати щастя і розквіту.

— А як же це зробити, і хто це робитиме? — спитав Банг.
— Ми самі й повинні це зробити. Тільки ми, трудящий люд — ро

бітники й селяни,— не замислюючись відповів Мірджан.— Але для 
цього нам потрібна партія, яка б очолила нашу боротьбу і під прапо
ром якої об’єдналися б усі трударі.

Ці слова справили на Банга велике враження, і він вирішив, що 
про все це треба буде поговорити з Мірджаном докладніше.

Влаштувавшись знову на фабрику, Банг тепер мало не щодня роз
мовляв з робітниками про партію і боротьбу за права трудящих. Не
забаром один з робітників на ймення Дзир сказав йому:

— Ми оце вже місяців три спілкуємося з тобою і вирішили, що 
настав час доручити тобі самостійну партійну роботу в якомусь колек
тиві. Виховуватимеш інших робітників, готуватимеш їх до майбутньої 
боротьби, а разом з ними гартуватимешся й сам.

Банг дуже зрадів з цієї пропозиції. Вночі він довго не міг заснути, 
обмірковуючи почуте, і над ранок вирішив, що віднині все своє життя 
віддасть справі визволення робітників і селян.

Коли незабаром на фабриці почався страйк, Банг уперше виступив 
перед робітниками, закликавши їх твердо стояти за свої права. -Хазяїн 
змушений був задовольнити вимоги робітників, але Мірджан, Байт і 
ще двоє товаришів опинилися у в’язниці як підбурювачі. Тоді робітни
ки зібралися вдруге й зажадали звільнення заарештованих, погрожую
чи знов оголосити страйк. їх звільнили, і ця перемога ще більше зміц
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нила бойовий дух робітників, а для Банга стала справжньою школою, 
що визначила його подальший життєвий шлях.

Навесні Банг, замість того, щоб повернутися в село, залишився 
працювати на фабриці, а саої заощадження відіслав матері.

Тепер він став активним членом партії, і всі свої сили віддавав 
партійній роботі. Кілька разів його заарештовували, але арешти тільки 
гартували його волю до боротьби. Під керівництвом партії Банг з то
варишами наполегливо боролися за те, щоб державна влада в Афгані
стані перейшла в руки народу, щоб засоби виробництва стали суспіль
ною власністю, щоб на благо всього народу перемогла справді народна 
демократія.

1958 р.

З пушту переклали
3. КАЛІНІНА, К. ЛЕБЕД6В, С. НІКІТАШЕНКО, Л . ЯЦЕВИЧ

Ілюстрації Віктора Кузьменка.
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АБД-ОЛЬ-ХОСЕЙН
НУШИН

Абд-оль-Хосейн Нушин (1910—1971) —іран
ський письменник і перекладач, учений і полі
тичний діяч, режисер, актор, один із творців 
сучасного іранського театру. З початку 50-х ро
ків жив у Радянському Союзі. Автор п’єс «Роз
пусник», «Мар’ям», «Півень провіщає світа
нок», монографії «Мистецтво театру» (1952), 
повісті «Алімурад-хан та інші» (1962), що ви
дана і українською мовою, багатьох оповідань. 
Перекладав мовою фарсі твори Чехова, Турге
нева, Салтикова-Щедріна, Горького, Айтматова 
та ін.

Зненацька поруч зі мною різко загальмувала машина і хтось гук
нув мене. Не встиг я зупинитись і глянути, хто в машині, звідти виско
чив мій приятель, що живе у Баболі'. Востаннє ми бачилися з ним у 
Тегерані кілька місяців тому.

— Ти давно тут? — запитав віта мене.—І чого до мене не заходиш?
— Та я тільки вчора ввечері приїхав у Баболь з Тегерана і зупи

нився тут в одного знайомця, — відповів я. — Хочу заїхати в Сарі1. От 
і вийшов на шосе, сподіваючись, що хтось підвезе, а ти, не знати звідки, 
налетів на мене.

Ми постояли , погомоніли Приятель запрошував^ переночувати в 
нього. Я не погоджувався, бо вранці мені конче треба було бути в Сарі. 
Врешті він запропонував прогулятися з ним на машині до рибальських 
промислів, де можна буде повечеряти лососиною, запеченою' на рожні. 
Звідти він обіцяв підкинути мене до Сарі. Рік тому ми вже ласували 
там лососем у соку дикого граната, я й доеі пам’ятав той чарівний 
смак. Спокуса була надто велика, і я погодився. За кілька хвилин ма
шина винесла нас на узбережну автостраду.

Спокійне море відбивало проміння надвечірнього сонця. Здаля зда
валося, ніби на темній поверхні води розстелено багряно-червоний 
килим, на якому то розквітають, то зникають білі троянди. Машина 
раптом уявилась мені маленькою ящіркою, що спритно і в’юнко бігла по 
автостраді, а море, ліс і небо темнішали й темнішали...

1 Баболь і Сарі — міста на півночі Ірану, в провінції Мазендаран, поблизу узбе
режжя Каспійського моря.
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Мій приятель говорив без упину... То розпитував у мене, що нового 
в Тегерані, то пояснював, чиї володіння ми проїжджали.

— Це — колишній маєток еміра Аршада,— казав він,— силоміць 
віднятий у його сім’ї Реза-шахом '... Хазяїном цього саду був Алі Аба- 
ді, якого задушили у в’язниці. А сад привласнив собі Резашах... Він, 
сучий син, все ніяк вдовольнитися не міг, чим більше відбирав у людей, 
тим ненажерливіший ставав. Якби не війна і не довелося йому злетіти 
з трону, через кілька років від Афганістану на сході й до Туреччини на 
заході — все опинилося б у його пазурах. Розумієш, цей негідник при
брав до своїх рук загалом тисячу триста селищ, близько двох тисяч па
совиськ, дві тисячі чотириста всіляких споруд — від заводів до магази
нів і лазень тощо... Так, так, чого ти витріщився, немов дивуєшся. Усе 
це підраховано, почитай газети й дізнаєшся, що все це, крім якихось 
дрібниць, повернутих колишнім власникам, перейшло до синка. П’ят
десят п’ять мільйонів туманів2 чистого прибутку на рік! Жоден араб
ський халіф чи монгольський хан не грабував так свій народ.

Мій приятель безмежно ненавидів Реза-шаха і сварив його, як 
тільки міг. Річ у тім, що дванадцять років тому на користь Реза-шаха 
був конфіскований невеличкий маєток його батька. Тоді ми вчилися 
разом з ним на одному курсі тегеранського педагогічного училища. Мій 
приятель мріяв, здобувши середню освіту, вступити на юридичний фа
культет. Та через два роки вмер його батько, і він, щоб прогодувати 
сім’ю, яка залишилася без будь-яких засобів до існування, повернувся 
в Мазендаран і став учителювати в бабольській початковій школі. 
Два роки тому, коли англійці допомогли Реза-шахові втекти з Ірану 
на острів Святого Маврікія, моєму приятелю повернули батьків має
ток. Та він уже так призвичаївся до вчителювання, що не міг відмови
тися від цієї справи, яку вважав своєю культурною місією.

Він і далі називав маєтки, захоплені Реза-шахом, кленучи узурпа
тора, як раптом шофер, висунувши руку з машини, вказав на старий 
дуб край дороги і буркнув щось на мазендаранській говірці.

— Знаю, знаю,— відповів мій приятель,— не турбуйся, господь бог 
всемогутній помститься на дітях злодія за кров твого батька.

— Що каже шофер? — запитав я.
— Він каже: «Це те саме дерево, з якого зліз мій батько».
— Тобто?
Мій приятель вказав на селище, що виднілося попереду, і сказав:
— От зараз доїдемо, я скажу, щоб зготували лосося, а ми посиди

мо, і я розповім тобі його історію.
За кілька хвилин ми вже сиділи в кімнаті одного службовця про

мислів — близького знайомця мого приятеля, і мій колишній однокаш
ник розпочав свою оповідь про шоферового батька і старий дуб.

— Ти знаєш, як поводилися з народом управителі шахських маєт
ків? Доля тих, у кого були земля і вода, відома: те, що вони мали, у 
них відбирали. А в селянина — ні землі, ні води... Таких разом з дру
жиною й дітьми гнали на дармові роботи. Вони, бідолашні, мусили за 
мізерну платню, а то й зовсім дурно виконувати в шахських маєтках 
все, що накажуть. Навіть допомагали телитися шахським коровам, під
чищали за ними та мили їх. І не приведи господи, щоб селянин надумав 
поскаржитись. Та з ним таке зробили б, що й ворогові не побажаєш. * *

1 йдеться про Реза-шаха Пехлеві, що правив Іраном від грудня 1925 р. до 16 ве
ресня 1941 р., коли він зрікся влади на користь свого сина Мохаммеда Реза Пехлеві, 
скинутого з престолу 1979 р.

* Туман — золота монета.
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Тринадцятирічних дітей били батогами! Дорослий не витримав би такої 
кари. Отож тоді й почалися заворушення серед селян. Люди були певні, 
що «великий пан» просто не знає про всі ці жахи, а якби почув про них, 
то завдав би полковникам-управителям такого прочухана, від якого 
кістки їхніх батьків затріщали б у могилах. Однак і те правда, що 
легше упиря схопити за ніс, аніж шаха за полу. Та все ж кілька ба- 
больських селян-сіромах, яким не ставало сил терпіти знущання і гноб
лення, зважились піти на будь-який ризик, аби побачити монарха і по
дати йому свою скаргу. Все це стало відомо тільки після втечі шаха, 
але тепер про це говорять скрізь. Серед тих селян був і Шабан-Алі, 
батько нашого шофера Голь-Барара. «Якщо ми знайдемо письменну 
людину, яка напише нам скаргу,— сказав він,— даю слово віддати лист 
шахові у власні руки». Що вже він там замислив, як сподівався доста
вити лист «у власні руки» шаха, — невідомо. Одне слово, якась благо
родна людина написала їм таку скаргу. Тепер слухай далі. Скільки ча
су тримав у себе Шабан-Алі той лист, невідомо. Чи то він ховав його 
в себе, чи невідомий доброзичливець написав його тоді, коли вже весь 
Мазендаран знав, що шах, як це бувало щороку, приїде поглянути на 
свої приморські маєтки, а потім узбережною автострадою подасться до 
Горгану... Не буду тобі довго морочити голову, скажу тільки, що за рік- 
півтора до третього шахрівара 1 наш монарх їхав у Шахі й Сарі цією 
самою автострадою, якою ми приїхали сюди. В одному місці, де ліс 
упритул підступає до шляху, з дерева раптом зіскочив селянин і, щойно 
його ноги торкнулися землі, сунув руку за пазуху. З машини пролунав 
постріл, і людина впала долілиць на землю. Ти ж бо знаєш, що в ма
шині у шаха завжди заряджена зброя. Шофер хотів піддати газу, але 
шах крикнув йому: «Стій!» Людина, що лежала на землі, заворушила
ся. Шах випустив їй у спину ще одну кулю і став чекати, рухатиметься 
незнайомець чи ні.

Знаєш, що сказав про все це згодом один урядовець, що супро
воджував шаха у мандрівці: «Того дня я на власні очі побачив Азраї- 
ла 1 2. Можеш мені повірити, ноги в мене так трусилися, що я впав би, 
якби не притулився до машини. Я вважав себе вже мертвим. Кілька ра
зів прочитав «Куль хува-ллах» і «Ва ін якад»3 і дав обітницю, якщо 
залишуся цього дня цілий і неушкоджений, піду на прощу до могили 
Імам-заде Абд аль-Хакка 4 і принесу там у жертву барана. А бідолаха 
начальник міської поліції з його великим черевом прошкандибав на 
коротких ніжках кілька кроків уперед і впав, наче мішок з лайном. 
Тільки-но він підвівся з дороги, як по його голові заходив шахів стек. 
Ніколи до того дня я не бачив, щоб шах розлютився до такої міри. 
Він без упину бив стеком по голові начальника поліції, а заразом і 
полковника охорони і репетував: «Сучі діти, якби я його не випередив 
і не пристрелив, поки він витягав з-за пазухи зброю, що б сталося? Га? 
Говоріть, щоб ваші батьки згоріли, що сталося б? Га? Не знаєте? То я 
вам скажу. Він вистрелив би перший, і я тепер не зміг би, прокляття 
вашій матері, спитати, як цей зрадник і вбивця потрапив сюди! Ви що, 
не виставили охорони вздовж шляху? Що ж ви тоді робите з усіма ва
шими поліцаями і жандармами? Бігом, обшукати його, забрати з-за па
зухи зброю».

1 Третє шахрівара — 25 серпня 1941 р., коли війська Радянського Союзу та Англії 
увійшли в Іран.

2 Азраїл — янгол смерті в ісламській міфології.
3 Початкові слова молитви.
4 Імам-заде Абд аль-Хакк — шиїтський святий, дуже популярний у Мазендарані.



7 8 АБД-ОЛЬ-ХОСЕИН НУШИН. Скарга

Кашкет начальника поліції злетів на землю. Він нахилився за ним, 
ноги йому відмовили, і він упав навколішки. Полковник підбіг до трупа, 
перевернув його, обмацав кишені, потім витяг руку вбитого з-за пазухи, 
розціпив пальці й дістав закривавленого листа. Потім ще кілька разів 
перевернув небіжчика і ретельно його обшукав. Зброї не було. Полков
ник підійшов д© шаха і подав йому листа.

Мій приятель, який вихилив уже дві чи три чарки коньяку, замовк 
на мить і заплющив очі. Потім дав мені знак налити знов і повів далі 
тремким голосом:

— Ти розумієш? Шабан-Алі додержав слова, віддав скаргу шахові 
«у власні руки». Проте монарх не став його читати, а лише зиркнув на 
конверт і віддав полковнику, сказавши: «Розберіться, хто цей чоловік і 
що він хотів сказати цим листом».

— І все це,— спитав я,— відбулося під тим старим дубом, як го
ворить твій шофер?

— Та бог його знає,— відповів приятель.— Я особисто ні від кого 
не чув, що все відбулося під тим деревом. Бо свідки настільки переля
калися, що куди вже їм пам’ятати, де саме все це сталося, під тим 
деревом чи під іншим. До того ж і дорогу після цього закрили на кіль
ка днів. Не знаю вже, чому Голь-Барар, котрий не знає навіть, у яку 
яму кинули тіло його батька, переконаний, що він сидів саме на цьому 
старому могутньому дубі. І кожного разу, коли ми проїжджаємо повз 
нього, повторює: «Це те саме дерево, що на ньому багько чигав на 
шаха». Мій приятель відпив з чарки і продовжував:

— Тепер послухай, що було далі. Шахові посіпаки почали шукати 
писаря, що-написав скаргу. Найперше схопили «сіх родичів і знайомих 
Шабан-Алі і стали їх катувати. Один селянин, який працював разом 
з ^абан-А лі, вмер під тортурами. Проте людину, яка написала листа, 
не знайшли. Стоячи віч-на-віч зі смертю, люди присягалися, що не 
знають автора. Можливо, Шабан-Алі сам домовився про все з цією 
благородною людиною і через те нікому нікого про неї не казав.

Зазнавши поразки, почали тягти до поліції всіх письменних і на
віть малописьменних жителів Баболя. Я теж побував там кілька разів. 
З Тегерана прибули кілька експертів-графологів. Кожен доставлений 
у поліцію повинен був написати кілька рядків своїм звичайним почер
ком і то не тільки правою, але й лівою рукою. Потім людей примушу
вали писати, затиснувши олівець у кулаці вертикально до паперу і на
віть тримаючи його в роті. Так-так, люди мусили брати в рота олівець 
і писати, тримаючи його губами й зубами, немов обценьками! Прися
гаюся власною душею, що досі я й гадки не мав, ніби можна писати 
ротом. Поліцейське управління і тут зазнало невдачі: зіставлення зібра
них зразків з почерком скарги ніяких наслідків не дало. Зрештою, 
автором скарги міг бути й не баболець. А якщо він справді був з Ба
боля, то можна лише пишатися з мужності людини, котра зуміла так 
насолити цій наволочі, що та не знала навіть, яким попелом посипати 
собі голову. І знаєш, що вони врешті-решт вигадали? Подали найпош- 
тивішу — бог ти мій, до такого слівця навіть сам Сааді чи Каїм-Ма- 
кам 1 не могли б додуматись — подали, отже, найпоштивішу доповідну 
шахові, в якій твердилося, ніби внаслідок ретельного розслідування 
з'ясовано, що листа написав сам убитий, тобто Шабан-Алі. Цей селянин, 
мовляв, ще кілька років тому був геть неписьменний, але протягом ос

1 Абу-ль-Касем Каїм-Макам Фарахані (1779—1835) — поет і державний діяч, ре
форматор перського ділового епістолярного стилю.
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танніх років, завдяки повсякденній турботі його найяснішої величності 
про народну освіту, вивчився читати й писати, на доказ чого разом з 
цією доповідною направляються зразки його письма, знайдені в Шабан- 
Алі вдома. І відправили в Тегеран разом з самою скаргою кілька наслі
дувань почерку невідомого автора, зроблених тегеранськими експерта- 
ми-графологами. Кажуть, коли шах прочитав доповідь бябольського 
поліцейського управління, то написав на берегах: «Не знаю навіть, що 
мені чинити з цим невдячним народом. Неписьменні селяни здобувають 
у моїх володіннях освіту, але цього мало тим негідникам, і е о н и , в и я в 
л я ю ч и  невдоволення, починають писати скарги». Дехто з офіцерів те
геранського міського управління поліції на власні очі бачив і саму до
повідну шахові, і його резолюцію на неї. Вони запевняють, що ці ’па
пери ще й тепер можна відшукати в архіві головнрго поліцейського уп
равління, якщо тільки ніхто не додумався вилучити їх.

1961 р.
З фарсі переклали 

Ізольда БЄЛЯ6ВА та Ганна КОЛОСОВА У

У Он Лвін (Бірма). Мир і достаток.



Фото /. Казимірова.

БІЛЬ У СЕРЦІ
Так серце моє почало

тої ночі боліти: 
артерії, сповнені болем,

нестямно гули,
і всі капіляри

від муки тремтіли, коли 
конало в твоєму саду тяжко

втомлене літо.
І листя шуміло, печальною кров’ю

умите,
а думи, як місяць осінній,

с ум н и м и  б у л и , 
щ е й ш р а м и  б о л іл и , 
як  з л и с т я  о го л е н і ВІТИ, 
п о з б у ти с я  б їх . . .
Каравани бажань відійшли, 
я волю їм дав.

ФАІЗ АХМАД ФАЇЗ
(Пакистан)

Але пам’ять —
світильником

світу —
красу твою — сонячним спомином — 
вивергла з мли.
Так боляче стало.
Я вмерти був ладен.

Змаліти.
Сховатись в нішо.
Але серце

і я
ожили...

ДАЙ ПОДУМАТИ

Хоч хвилинку подумати дай — 
пишнотрав’я це, плідність щедра — 
від якої квітки воно

почалося і виникло? 
Хто знекровився щонайпершим, 
ще до того, як затужили всі?
Ну, коли, ну, якої ж миті 
крові так багатьом забракло? 
Може, то в артеріях квітів

тромби виникли —
час настав...
Дай подумати.
Де те місто — навіть не руїни

в пустелі —
попелище —
з якого боку почало воно

вр^з палати?
У зіницях якої шибки 
перше світло вперше заграло?
Ну, хоч трішечки дай подумати. 
Хочеш знати прикмети землі, 
де забуто усе — історію,

географію?
...Забуто, мов жінку,

яку ти колись кохав. 
Серцю лячно зустрітися з нею, 
але часом обійме ніч, 
і крізь темінь серце запрагне 
давніх спогадів про кохання.
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Я сягнув уже того віку, 
коли серце слухають 
за доброю звичкою.
Що спитати у нього?
Стривай, дозволь, я подумаю...

МОЛИТВА

Ходімте, щоб до бога руки звести, 
ми, хто давно забув

слова молитв.
Ми, хто забув богів усіх релігій 

і вірить лиш в кохання,
наче в бога.

Молімось, хай солодкий дар життя 
в отрутах знищить вбивчість

потаємну,
Хай ті, кому нестерпне сяйво дня, 

у змінах дня і ночі знайдуть
втіху.

Хай невидющим в непросвітній ночі 
світильники засяють

милосердно.
А той, хто метушиться між доріг,— 

свій віднайде — єдиний,
вірний шлях.

Хай ті, з ким страх і ницість
, подружили, 

здобудуть єретичний
дар відваги.

Хай тим, хто вже зійшов
на місце страти, 

повіриться на мить,
що схибить кат.

Хто змучився коханням
невимовним,— 

нехай слова палких освідчень
знайде.

Нехай до мене прийде слово правди: 
розірве серце, заспокоїть враз...

можливо
Можливо, час настане — твої очі 

уздрять колись:
на кожнім чистім аркуші — криваво 

від вбитих слів.
Можливо, час настане —

і, мов прапор,
та пісня зрине,

яка вмерзає нині, наче в кригу, 
в холодний плин доби. 

Можливо, час настане —
і збагнеш ти,.

як серце билось,
те саме, що вляглося, наче камінь, 

у битий шлях...

Переклав Віталій КОРОТИЧ
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НГУГІ ВА ТХІОНГО

Нгугі Ва Тхіонго (нар. 1938 р.) — кенійський 
письменник, автор романів «Не плач, дитино» 
(1964), «На різних берегах» (1965), «Пшеничне 
зерно» (1966) «Пелюстки крові» (1977) та літе
ратурно-критичної збірки «Повернення додому» 
(1972). Активний учасник руху письменників 
Азії й Африки, Лауреат премії «Лотос». «Опо
відання «Відійшла з посухою» належить до 
раннього періоду творчості Нгугі, воно написа
но на початку шістдесятих років.

п?
щ\Як М

Зрештою я теж прийшов до висновку, що вона божевільна. Бо моя 
мати казала, що вона божевільна. Та й будь-хто в селі, здається, три
мався такої ж думки. Не те, щоб стара і справді коїла щось дивне, як 
це буває з божевільними. Вона завжди була мовчкувата. Та часом без 
жодної причини на неї нападав нестримний сміх. Може, її вважали 
божевільною тому, що вона впивалася поглядом у людину, немов щось 
бачила за нею. Очі її були гострі, блискучі, жваві, контрастували з вис
наженим тілом. Погляд їх був якийсь таємничий, наче вона знала 
щось відоме тільки їй, і саме це відразу ж похитнуло мою віру в її бо
жевілля. Та в чому полягала ця таємничість і як виявлялася? Може, в 
тому, як вона дивиться на людей, чи просто в тому, як вона тримаєть
ся, у поставі її тіла? Таємничість могла критися і в чомусь одному, і 
відразу у всьому.

Якось я згадав про цю жінку в розмові з батьком і розповів про 
свої спостереження. Він глянув на мене, а потім тихо мовив:

— Може, це скорбота. Це палюче сонце, ця безжальна посуха Ді
ють на нас так, що ми біліємо і божеволіємо!

Тоді я не зрозумів, чому він так каже. Гадаю, то була не відпо
відь на моє запитання, а скорше роздуми вголос. Та він казав правду; 
я маю на увазі те, що він говорив про «білість».

Уся країна видавалася білою — світилася білістю смерті.
Від краю до краю тяглися маленькі голі ниви. Низенький і колись 

гарний живопліт — наслідок консолідації земель 1 і гордість фермерів 
нашої округи — висох і стояв прибитий порохом. Навіть старезне де

1 Виділення з общини і укрупнення земельних наділів, передача їх у власність 
африканських селян з метою створення опори з заможних фермерів.
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рево мугумо за селом, що завжди зеленіло, тепер скинуло листя і 
втратило свою зелень — живу зелень, яка знай насміхалася а коротко
часних посух. Багато хто віщував біду. Люди радилися з ворожбитами 
та жерцями — їх ще можна було знайти в нашому селі, хоча влада їх 
уже й підупала — і всі віщували біду.

Радіо користалося нечуваною досі популярністю. І прогноз погоди 
на наступну добу, який цікавив колись лише тих, хто збирався в дорогу, 
став для людей найважливішим повідомленням. Атож. Може, праців
ники кенійського радіо та метеослужби мали в своєму розпорядженні 
чародійні прилади. Але мої односельчани й односельчанки стежили за 
хмарами простим оком і чекали. Щоденно я бачив, як чотири дружини 
мого батька та все інше жіноцтво села вирушає на поле. Вони сиділи 
й перемовлялися, очікуючи тієї величної години, коли бог дарує їм 
дощ. Дітлахи, що знай собі гралися по вулицях, укритих порохом ву
лицях нашого нового села, кинули свої ігри й годинами вдивлялися в 
далину, сподіваючись, що на обрії з’явиться хмара.

Багато хто голодував. На відміну від більшості сімей нам потала
нило — один з моїх братів працював у Найробі, а другий — в Лімуру.

Після розмови з батьком я перемінив своє ставлення до старої. 
Наприкінці місяця, коли мати купила на базарі ямсу та бобів ньягі, я 
нишком взяв трохи того й того і пішов селом, розшукуючи хижу 
цієї жінки. Я знайшов її. Вона стояла в самому центрі села. То була 
моя перша розмова з тією жінкою. Потім я бував там багато разів. Та 
все ж той вечір залишив найяскравіші спогади. Вона сиділа скулив
шись у темному кутку. В печі жевріли, догоряючи, два-три полінця; 
час від часу вони спалахували і відкидали на глиняні стіни химерні 
тіні. Я перелякався і хотів був утекти. Та не втік. Заговорив до неї. 
Сказав: «Бабусю» — хоча й не думаю, що вона справді; була такою 
старою, щоб її можна було звати бабусею,— і простягнув їй бульби 
ямсу. Цона глянула на них, а потім на мене. Очі її прояснилися. Потім 
голова її схилилася, і вона заплакала.

— Я думала, що це він, що це він повернувся, — мовила вона 
схлипуючи. — Біда мені з цією посухою. Ще трохи, і я зовсім знетям- 
люся.

Видовище було нестерпне для мене, і я швидко втік, міркуючи над 
тим, чи знав усе це мій батько. Може, вона й божевільна.

За тиждень по тому вона розповіла мені про «нього». Важко пере
дати на словах ту безрадісну атмосферу темнуватої хижі, коли вона 
нескладно оповідала мені про свою боротьбу зі злигоднями, що їх по
роджували безнастанні посухи.

Як я вже казав, усі ми місяцями висиджували, стежачи за небом і 
сподіваючись на дощ. Тієї ночі, яка передувала дню, коли впали перші 
краплини дощу, всіх охопило почуття надзвичайної самотності і втоми. 
На вулицях було тихо. Жінка, яка доглядала свого сина, свого єдиного 
хворого сина, не чула нічого. Вона сиділа на триногому стільчику, вдив
ляючись у темне обличчя хлопця, тіло якого корчилося в агонії на 
вузькому ліжку побіля вогнища. Коли жаринки часом спалахували, 
вогонь освітлював темне обличчя, що вже збіліло. Примарні тіні біга
ли по стінах, немов сміялися з самотньої жінки. А хлопець раз по раз 
питав:

— Я ж не помру, мамо?
Вона не знала, що казати, що робити. Могла лише сподіватися і 

молитися. А хлопець повторював з благанням у голосі:
— Мамо, я не хочу вмирати.
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А мати дивилася безпорадно. Сили й воля залишили її. І знову 
докірливий голос:

— Мамо, дай мені їсти.
Звичайно, він не знав, не міг знати, що у матері нічого немає, що 

вона витрусила останню жменьку борошна. Вона вирішила більше не 
турбувати сусідів, бо вже й так напозичалася в них за два місяці. Мо
же, й вони доїли все до крихти. Та хлопець дивився на неї докірливо, 
ніби звинувачував її в жорстокості.

Що може вдіяти жінка без свого подружжя? Вона втратила його 
в часи надзвичайного стану. Його вбили не мау-мау 1 і не англійські 
солдати; він отруївся на вечірці саморобним пивом. Принаймні так 
казали, бо смерть настала раптово. Тепер його не було з нею, він не 
міг допомогти їй доглядати сина. Ця ніч 1961 року їй видалася такою 
несхожою на ту іншу ніч сорокових років, коли від посухи й голоду 
один за одним померли двоє її синів. То було в часи «голоду маніоки», 
як потім його нарекли, бо люди їли борошно з маніоки. Тоді чоловік її 
.був з нею, і вона розділила з ним горе. Тепер вона одна. Це здавалося 
їй несправедливим. Невже над її сім’єю нависло прокляття? Мабуть, 
що так. Адже й сама вона ніколи б не побачила світу, коли б, дякувати 
щасливому випадку, її матір не врятували від голоду місіонери. Це 
було ще до того, як їхній край захопили білі. Голод з Англії — так на
зивали його люди — був найсерйознішим випробуванням, яке довелося 
пережити народу кікуйя. Вмерли її бабуся й дідусь, з усієї сім’ї вижила 
лише одна вона. Так. «Скільки горя від цих посух!»— думала вона, 
перехоплюючи докірливий, благальний погляд хлопця. Чому воно все 
падає на її голову? Чому тільки на неї, а не на інших жінок. Це її 
єдина дитина, до того ж пізня дитина.

Вона вийшла з хижі й попрямувала до вождя. Як і слід було че
кати, він їй відмовив; мовляв, нічого немає. Та він, здається, ще й не 
розумів її. Не розумів, що посухи можуть нести смерть. Він нагадав, 
що її син потерпає від давньої хвороби. Звичайно, її син завжди сла
бував здоров’ям. Та вона ніколи не возила його до лікарні. Навіть за
раз не повезе. Ні, ні, вона не віддасть його лікарям. Вона робитиме 
для нього все сама, хай навіть виб’ється з останніх сил. Вона знала: 
він умирає не від хвороби, а від голоду. Вождь сказав їй, що началь
ник округи звелів видавати голодуючим пайки. Невже вона ще не чула 
про це? Тієї ночі вона спала, хоча не так уже й міцно, бо хворий раз 
по раз питав:

— Я видужаю?
Черга біля окружного управління була довгою. Вона взяла свій 

пайок і з важким серцем попленталася додому. До хижі вона не уві
йшла, сіла надворі; ноги не несли її. З її хижі один по одному виходи
ли незнайомі жінки й чоловіки, ні слова не кажучи їй. Та у словах не 
було потреби. Вона знала, що син її відійшов і не повернеться.

Розповідаючи, стара жодного разу не глянула на мене. Лиш на
прикінці вона звела очі. Сказала:

— Я вже стара. А моє дитя ніколи не побачить світу; його забра
ла посуха. Така воля божа.

Вона знову опустила очі і розворушила кочергою згасаючий при
сок.

Я звівся, готовий іти. Оповідь свою вона вела уривчасто, але її

1 Члени таємної релігійно-політичної організації африканців, що боролися з англій
ськими колонізаторами в 40—50-х р.р.
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ніяк не можна було назвати божевільною. Тієї ночі (це була неділя чи 
субота) я йшов додому розмірковуючи, чому люди народжуються на 
такі муки.

Востаннє я розмовляв зі старою зо два чи зо три тижні тому. Точно 
не пригадую, бо пам’ять у мене не дуже міцна. Пішов дощ. Він накра
пав уже кілька разів протягом тижня, але зразу ж і вщухав. Жінки 
почали сіяти-садити. Серця сповнилися надією.

Справжнісінька злива почалася вчора. Задощило ще удосвіта. Та
кої зливи не було вже давно. Я пішов до хижі старої з гостинцем; цьо
го разу не з ямсом і бобами, а з бататом. Я відчинив двері і, як завж
ди, побачив у кутку її скулену постать. Вогонь у печі згас. Блимало 
лише тремтливе жовте полум’я гасової лампи. Я заговорив до старої. 
Вона підвела голову. При холодному згасаючому світлі обличчя її зда
валося білим. Очі ледь розплющилися, але вони засяяли неземним бли
ском в тисячу крат дужче, ніж завжди. Крім того, в них з’явилося 
ще щось. Не сум, а якась невиразна радість чи тріумф, немов вона зна
йшла щось таке, що давно втратила і давно вже прагнула відшукати. 
Вона спробувала усміхнутися, та усмішка в неї вийшла неприродна, 
майже сатанинська й потворна. Жінка почала говорити, говорити ти
хо, не до мене, а просто висловлюючи своє задоволення та полег
шення.

— Тепер я побачу їх усіх. Вони чекають на мене біля воріт. І я 
вже йду...

Потім вона знову потупила голову. І майже відразу язичок полу
м’я в лампі затремтів і згас, та я встиг побачити в кутку всі мої го
стинці; вона не з’їла ні крихти — відкладала про запас. Я вийшов.

Дощ ущух. Вертаючись додому, я дивився у відчинені двері, бачив, 
як у печах палахкотить вогонь, чув людську мову і сміх.

Вдома зібралися всі. Був і батько. Мати вже зварила вечерю. Бра
ти й сестри розмовляли про дощ, про посуху, яка щойно скінчилася. 
Як і завжди, батько мовчав, заглибившись у свої думки. Я теж мов
чав. Я не вступав до розмови, бо душею був іще там, у хижі «боже
вільної», бачив свої гостинці, що так і лишилися незайманими. Я 
думав: мабуть, вона теж відійшла з посухою і голодом. Саме тоді один 
з моїх братів згадав у розмові про стару й знову обізвав її божевіль
ною. Я звівся і гнівно глянув на нього:

— Хіба ж вона божевільна? — скрикнув я. Всі обернулися до ме
не здивовані і налякані. Всі, крім батька. Він сидів, утупившися в одну 
точку.

З англійської переклала 
Наталя БИХОВЕЦЬ
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АБААРРАХМАН АЛЬ'ХАМІСІ 
{Єгипет}

ВІЙСЬКА СУЛТАНА

Бездумно, тяжко, невблаганно 
Моїм слідом ідуть його солдати.
І я біжу, хоч пізно вже тікати — 
Розбилися об скелі мої лати. 
Переді мною чорна ніч,
І чую я гучний драконів клич, 
Шалений зойк і дике голосіння. 
Злу посмішку,

кривавих рук сплетіння 
Я бачу наче уві сні...
Та це не сон і не видіння —
Багряна кров тече із тисяч ран. 
Невже і я життя драконові віддам? 
У дикім клекоті погроз 
Перед парканом із гармат

і кулеметів,
Дітьми свинцевими вагітних,
Відчув: мені прийшов кінець.
Бо для тирана вірші і пісні 
Нічого вже не важать.
Одразу я згадав товаришів,
Які в борні з тираном впали 
Від жала куль, багнетів і ножів. 
Коли ж та смерть? Враз чорна сила 
Мене нагально обложила.
І ось вона — стріла смертельна... 
Вас безліч — я один.
Який закон солдатам право д^в 
Життя в беззбройного відняти?
Я відкриваю своє серце вам...
Та пізно вже. У мить страшну 
Біль блискавкою тіло зрізав,
І впав на землю я.
Багряна кров, наче ріка,
Побігла стрімко у долину,
Залила ниви, затопила.

Невже це смерть?
Але в ту ж мить 
Почув, як загула земля,
Мільйони бідарів

звели в пориві руки,
І світла вранішня зоря 
Свій промінь кинула над світом, 
Неначе кличучи в майбутнє. 
Незрима сила підвела мене,
Вперед з людьми я рушив.
Бо я не вмер! Я буду вічно жити.
І арміям султана 
Повік мене не вбити.
Адже ім’я моє — Єгипет...
Я — Єгипет!

З арабської переклав 
Євген МИКИГЕНКО
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МЕССАУР БУЛАНУ АР 
(А л т р )

ВСТУП

Я пишу, щоб ЖИТТЯ
шанували повсюди.

Я віддам своє світло тому,
кого морок окутав, 

і тому, хто долатиме тлін та ганьбу.

Я пишу, щоб зробитись щасливим
та вільним, 

я пишу для справжніх людей, 
які здатні збагнути

мої волання, біль та надію.

Я пишу, щоб сіяла блакить 
в посмутнілих очах, 
у безодні ганьби.

Я пишу, щоб усі захищали 
й плекали 
молоде деревце 
і зелену пшеницю, 
і травичку в пустелі, 
і надію людську.

Я пишу, щоб лишити слід 
і щоб кожен зумів собі місце знайти 
на землі і в душі всього людства.

З французької переклав 
Всеволод ТКАЧЕНКО

Я пишу для страдальця й сліпого, 
і для тих, кого смуток сповив, 
хто позбавлений ясної днини.

Я пишу, щоб утіх ви зазнали
в житті.

Я пишу, для того, хто зумів зберегти 
від загального краху й пітьми 
неба просвіт між хмар, 
потаємний куток для своєї зорі.

Я для світла пишу,
що яскравіше сяє, 

і для щастя, яке настає.
Я пишу, щоб ожити 
В серці, подібнім моєму, 
і щоб мертва пустеля

розквітла у нас.

Я пишу, аби стала моєю 
тепла, ніжна й весела земля.

Я пишу, щоб замовити кров, 
свою кров закипілу

похмурих віків.

Я пишу, щоб радіти душею
разом з тими, хто чує мене.
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АХМЕД Д АХБУР 
(П олест им )
esmsswssssesssm^issmsw;

ЧОРНА НІЧ

(Уривки з поеми)

Нас буря застала нічна смалька, 
Коли Палестинська вродилась

дочка —
Маленька дівчинка Сальва...

Вогонь голодних сиріт зібрав,
І мріяли ми, відганяючи страх,
Про час досвіткових ясних заграв, 
Про хліба шматок

солодкий в руках.

А час минулий спливав удаль — 
Його виколисувала печаль.
Ми з нею, немов стеблинки, росли. 
Та дім став тісним — і ми пішли. 
Ми вийшли вночі з вогнем у руках 
1 Сальву малу по черзі .'.если, 
Поправляючи ремінь гвинтівки...

Я Сальву ніс, хлібну мрію плекав,
І так, як і всі, сам себе питав: 
Сальва, відірвана від своєї землі, 
Що обере вона на чужині — 
Блукання чи повстання?

* * *

В гіркій печалі нам світ поблід, 
Печаль арабів веде в похід.
Вітру сивого стискаючи пульс,
Ми шепчем:
Хай світ цей живе як слід,
Та людяним світові бути слід!
Ми шепчем:

Так, не вмира наш рід! 
Сонце ясне осява небозвід.
Радість арабів веде в похід!

* * *
Червона річко, неси нас в бій!
Коні тривоги — в крові твоїй, 
Іржання їх — голод жорстоких літ. 
Жде перемог наш зелений світ!
В річці червоній швидкій пливи —
І ти дізнаєшся, коли біда.
В річці холодній горить вода.

Вогонь розділених злом берегів 
З вітром летить, у небо б’є.
Земля, звільнившись од ланцюгів, 
Відсіч законам гнилим дає 
І обертається до бідняків!

* * *
І Сальву застала в дорозі ніч, 
Чорна ніч, як у річці вода.
На неї дочка Палестини ниць 
Впаде, та її обмине біла.

З води — рідний край,
як з густої імли. 

Та лиш доторкнулись її вуста,
По чорній гладіні кола пішли,
У вирі кружляла біда.

Де взять соломинку, аби спастись? 
Пустеля дивиться зором сліпим,
І голос злітає ввись:
Вигнання ідуть одне за одним?..

Чорна ноче, як чорна ріка,
Не сподівайся помститись сповна. 
Стріне тебе Палестини дочка,
Та не загине ніколи вона!

Переклав Леонід ГОРЛАЧ
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АЗІЗ НЕСІН

і  Азіз Несін (пар. 1915 р.) — відомий турець- 
ї кий прозаїк, драматург, громадський діяч. Ав- 
I тор понад п’ятдесяти збірників оповідань, а 
|  також п’єс, що йдуть на сценах багатьох кра- 
I  їн світу. Лауреат кількох національних літе- 
I  ратурних премій та міжнародної премії «Ло-
♦ тос»; лауреат міжнародних премій сатириків і
І  гумористів — «Золота пальмова гілка» (Італія, 
1 1956 і 1957 рр.). «Золотий їжак» (Болгарія,
І  1968 р.), премії журналу «Крокодил» (СРСР, 
І  1969 р.) Твори А Несіна видано в двадцяти 
І  країнах світу. Понад два десятки книжок 
І письменника видано в СРСР, серед них і ук-
♦ раїнською мовою. Оповідання «Смерть поліцей- 
X ського» перекладено з останньої збірки А. Не- 
I сіна «Великий страйк» (1978 р.).

Ви часом не читали газетних повідомлень про бідолаху-поліцей- 
ського, який тричі помирав і тричі воскресав, а після четвертої смерті 
вже не воскрес? Якщо й читали, то всієї правди не знаєте, бо про її 
зворотній бік, про її, так би мовити, другу сутність газети не писали 
нічого. От ми й вирішили розповісти вам усю правду про поліцей
ського.

У зв’язку з надзвичайним станом, оголошеним у тому районі, один 
поліцейський цілий тиждень був на службі, не маючи можливості бо
дай на хвилину заскочити додому. Протягом тижня він майже не спав, 
хіба що зрідка щастило йому на якусь годину зімкнути очі.

Він бездоганно виконував свої обов’язки, був сумлінний, удачли
вий, любив батьківщину і службу, не сперечався з начальством і ви
конував усі розпорядження, ніколи не висловлюючи сумнівів щодо їх 
доцільності. Тому й був на виду в начальства, йому давали найсклад
ніші доручення.

Після тижня безперервного чергування він дістав нарешті два 
дні відпочинку й пішов додому. Він був такий утомлений, що хотів 
за ці два дні добре відіспатися, відпочити, розслабитись у колі своєї 
сім’ї, яка складалася з дружини і трьох дітей — двох дочок і сина.

Зважаючи на надзвичайний стан, він мав намір, перепочивши тро
хи й відновивши сили, якнайшвидше повернутися до виконання своїх 
обов’язків. Та, на жаль, відпочити йому не пощастило; був саме кінець 
місяця, а наприкінці місяця, як відомо, кінчається зарплатня, прикрі
ше муляють нестаїки та всілякі дрібниці, що спричинюють сварки в 
родині. Саме так сталося й цього разу.

Була неділя. Дружина, як завжди, прокинулася дуже рано й пішла
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поратись на кухню. Незабаром повставали діти й почали скиглити, 
щоб вона давала снідати. Жінка ж хотіла дочекатися, коли прокинеть
ся стомлений батько. Вона заходилася бавити малюків, щоб цього не
дільного ранку сісти до столу всією сім’єю. Адже знала: хоч яким 
стомленим.бував її чоловік, ніколи раніше він так довго не спав. Отож 
трохи згодом вона все-таки прочинила двері до спальні. їй дуже хоті
лося якось згладити гіркоту вчорашньої сварки з ним і зробити так, 
щоб він забув про неї. Тому вона навшпиньки підійшла до його ліжка 
і схилилася над ним, щоб поцілувати чоловіка і побажати йому доб
рого ранку. Аж тут...

Діти, які вибігли на вулицю, раптом почули несамовите материне 
голосіння. Вона ридала, мов не сповна розуму.

Поліцейський помер. Тобто з його тіла відлетіла душа. Це ста
лося зовсім недавно, і вона не встигла навіть вилетіти з кімнати. Тому 
вона ще чула розпачливе голосіння дружини, лемент дітей, але, 
оскільки поліцейський все-таки помер, вона не могла ні чимось їм 
зарадити, ні якось їх утішити. Дуже скоро сумна звістка облетіла 
квартал, і хата небіжчика наповнилася сусідами й родичами, що 
жили неподалік. Як завжди в таких випадках, один із друзів сім’ї узяв 
на себе клопіт у справі поховання. Передусім треба було, певна річ, 
сповістити про смерть квартального старосту та муніципального лі
каря.
, Душа, що відлітає з померлої людини, звичайно не може трива

лий час залишатися поблизу її тіла. Отож і душа поліцейського, по
кинувша тіло, вилетіла з кімнати, де він помер, потім — з його будин
ку, потім— з міста, де стоїть цей будинок, з країни, де розташоване 
місто, і помчала собі у царство небесне. Душа поліцейського була 
певна, що неодмінно потрапить у рай, адже поліцейський любив свою 
дружину і надзвичайно сумлінно виконував свої обов’язки. Вона знала, 
що без зайвих перешкод її приймуть у рай, і в той час, як поховане 
на кладовищі тіло ставатиме здобиччю всіляких хробаків, його без
смертна душа безжурно житиме в раю. Ні на мить не сумніваючись у 
цьому, душа поліцейського полетіла до раю найкоротшим шляхом, нав
простець, рятуючись від усяких земних турбот.

Аж ось і рай! Ще здалека побачила душа сліпуче сяйво, яскра
вий блиск. Немов танцівниці в балеті «Лебедине озеро», повсюди круж
ляли райські діви й херувими. Душа поліцейського почала розмірко
вувати, добре це чи погано, що в одному місці зібралося водночас так 
багато райських юнаків та дівчат, але, не маючи ніяких вказівок згори, 
вона-не стала їх розганяти.

Ось і двері в рай. Це, напевно, єдині двері, через які можна про
йти просто так, без будь-яких квитків, документів і запрошень, лише 
привітно змахнувши рукою. Душа вже налаштувалася залетіти в рай
ські двері, які світилися яскравіше, ніж неонова реклама на землі, 
та раптом її ухопив за руку якийсь здоровань і суворо запитав:

— Е-гей, ти, куди сунешся?
— Хіба тут не рай? — у свою чергу доволі сміливо відповіла душа, 

мовби не помічаючи здорованя і навіть намагаючись принизити його.— 
Чого тобі треба? Я лечу в рай...

— Для таких, як ти, тут місця немає. Тобі вже давно приготов
лено місце у пеклі. Забирайся звідси! Пекло ліворуч!..

Душа поліцейського дуже здивувалася й промовила:
— Як же це? Напевно, ви мене переплутали з кимось іншим? На

певно, сталася помилка...
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— Тут тобі не поліцейське управління, тут помилок не буває,— від
різав здоровань-воротар.— Ану, геть звідси!

— Я буду скаржитись на тебе! — вигукнула душа.
— Скільки завгодно!
— Зрештою, я поскаржуся самому богові...
— Ей ти, рабе мій, поліцейський, чого ти ремствуєш? — почувся 

співчутливий і лагідний голос всюдисущого і всевидющого бога.
Почувши голос Всевишнього, душа поліцейського аж затремтіла. 

Вона його ніде не бачила, лише чула голос.
— Мій боже! — сказала душа.— Я ніколи не виходила за межі то

го, що мені наказували. Я завжди точно виконувала всі розпоряджен
ня мого начальства. Так і пройшла уся моя служба — від першого 
дня до останнього...

— Це ми знаємо, — почувся голос Всевишнього.
— Мій боже! Я сумлінно виконувала всі накази начальства, не 

боячись ніяких труднощів, ні самої смерті. Усе виконувала бездо
ганно.

— І це нам відомо.
Душа гаряче розповідала, що поліцейський завжди діяв у повній 

відповідності з законами, статутами й наказами, що він ніколи не ви
ступав проти волі начальства, і через це має право на рай.

— А він бив палицею студентів за те, що вони збиралися у гурт? — 
прокотився лагідний, але уже з металевими нотками голос Всевиш
нього.

Душа зметикувала, що бог бачив, як одного разу поліцейський, 
розпалившись, бив студентів палицею.

— Так... — промимрила вона,— начальство наказало: «Палицею!», 
от і бив.

— А робітників, які страйкували, бив він у поліцейській дільниці, 
як того бажали підприємці?

Душі поліцейського подумалося, що її шанси потрапити до раю 
зростають, і вона бадьоро відповіла:

— Так, це був наказ начальства, от він І бив...
— А вогонь по народу відкривав?
— Так наказувало начальство.
Розгнівався бог і гримнув:
— Отож твоє начальство й не пускає тебе в рай!
— Мій милосердний боже, — заїкаючись промовила душа поліцей

ського,— але ж усе це мені наказувало начальство...
Бог терпляче пояснив:
— Ми тобі дали розум. Ми тобі дали сумління. Ти ж догоджав не 

нам, а своєму начальству. От тепер і забирайся в пекло! А твоє на
чальство хай спробує наказати, щоб тебе звідти звільнили!

Душа поліцейського почала плакати, умовляти Всевишнього, впала 
перед ним на коліна, розпласталася у небесній порожнявині. Змокрів
ши з голови й до п’ят від сліз, сопель та слини, вона ще раз зверну
лася до бога:

— Лише тепер я збагнула, який ти, боже, справедливий. А я ро
била все навпаки, не так. як слід. Дай мені, боже, можливість випра
вити мої помилки.

— Рабе мій, поліцейський! — почувся лагідний голос всепрощаю- 
чого й милосердного великого бога.— Даю тобі змогу пожити ще тро
хи. Отож повертайся на землю й догоджай нам так, як підказувати
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ме тобі твій розум і твоє сумління, роби так, щоб життя на землі 
стало раєм.

Душа поліцейського повернулася до кімнати, де лежало його тіло, 
саме в той час, коли туди ж увійшов муніципальний лікар, щоб 
оглянути труп. Якби вона забарилася і не встигла прилетіти, лікар 
офіційно засвідчив би смерть, і небіжчика поховали б. Тільки-но вона 
увійшла в тіло, з яким нещодавно розлучилася, поліцейський ожив, 
почав ворушитися, потім розплющив очі, кашлянув. Це означало, що 
душа остаточно зайняла своє місце в тілі. Лікар оглянув поліцейського 
і визначив, що той просто був знепритомнів.

І от поліцейський, який побував на тому світі, взявся виконувати 
свої обов’язки відповідно до райських вимог. Він намагався і думати, 
і прислухатися до голосу свого сумління, щоб догодити богові.

Тепер він уже не кидався, як колись, мов хорт за зайцем, тільки- 
но почувши від начальства команду «Взяти!».

Тепер він заглядав у статут і діяв відповідно до його вимог, коли 
чув від начальства команду «Вперед!» або «Бий!».

Але через те, що він саме так виконував свої обов’язки поліцей
ського, стала гіршою його службова характеристика, і незабаром його 
перевели у найвіддаленіший куточок країни. Він і там не відмовлявся 
від спроб мислити по-своєму, звіряти свої дії з совістю і статутом, че
рез що начальство визнало його невідповідним посаді і звільнило з по
ліції. А оскільки він ще не мав права на пенсію, вся його сім’я опини
лась у скрутному становищі. На довершення до всього він ще й захво
рів... Поклали його в лікарню, і одного ранку чергова сестра доповіла 
лікарю про смерть поліцейського чиновника.

Вийшовши з тіла поліцейського вдруге, його душа знов полетіла 
на той світ, дорога була їй добре знайома. Ось і двері в рай. Цього 
разу її зустрів не той здоровань-воротар, який ухопив тоді за руку, а 
надзвичайно ввічливий стражник. Душу поліцейського він зустрів так, 
як швейцар у найкращому готелі-люкс зустрічає гостя-мільйонера. За
клавши одну руку за спину і зігнувшись у три погибелі, він другою 
показав на двері й поштиво запросив:

— Будь ласка!
Але душа поліцейського, ще й не переступивши порогу в рай, ста

ла навколішки і крізь сльози простогнала:
— Боже мій, Всевишній...
І тієї ж миті почувся голос всюдисущого і всевидющого бога:
— Рабе мій, поліцейський! Цього разу ти заслужив право на рай. 

Тепер ти райський житель. Усі багатства раю— твої.
Душа ж поліцейського почала слізно благати:
— Великий і славний боже! Ти все знаєш і все бачиш. Мої троє 

діток і жінка осиротіли й тепер животіють у злиднях. Вони зовсім 
без грошей, бо мене ж вигнали з поліції. І доки вони будуть у такому 
злиденному становищі, для мене й рай здаватиметься пеклом.

Душа попросила дозволу ще раз повернутися на землю, щоб за
безпечити дітям майбутнє, і тоді вже померти. Бог удруге авансував 
поліцейському життя. Трохи схуднувши, душа поліцейського поверну
лась на землю і, проникши в лікарню, увійшла в його тіло. Черговий 
лікар, що увійшов разом з сестрою до палати, побачив поліцейського 
саме тоді, коли той кашляв. Через короткий час він одужав і виписався 
з лікарні. Він мав родичів у вищих колах і звернувся до них з про
ханням допомогти йому повернутись на службу. Завдяки їхньому спри
янню він знову поступив у поліцію. Тепер він працював так, щоб
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встигнути до смерті забезпечити дітям пристойне майбутнє. Та настав 
час, і він помер утретє. Відлітаючи на той світ, душа його вже не хви
лювалася за тих, хто лишився на землі. Поліцейський помер лише тоді, 
як досяг усього бажаного.

Добре знаючи дорогу, душа поліцейського покинула тіло і дуже 
скоро дісталася до райських дверей. Упевнено і з усмішкою на вустах 
вона наблизилась до оздоблених неоновими ліхтарями й прапорцями 
дверей, аж тут проти неї вийшов здоровань-воротар і заступив дорогу. 
Немовби й не відаючи, що минулого разу охоронник раю поштиво 
схилявся перед цією душею, він вигукнув:

— Стій, ти куди?
— Я вже була тут минулого разу і маю в’їзну візу,— відказала 

душа.
— Забирайся геть звідси! — гримнув воротар.
Всюдисущий бог, звичайно ж, почув цю сварку і промовив:
— Рабе мій, поліцейський! Цього разу твоє місце в пеклі!
Душа поліцейського схилилась у найнижчому поклоні і крізь сльо

зи заходилась умовляти Всевишнього. 4
Але бог запитав:
— Хабарі брав?
— Тільки заради діточок...— тремтячим голосом відповіла душа 

поліцейського.
— Натурою брав?
— У мене ж бо жінка, діти...
— Службою зловживав?
— Тільки дбаючи про них...
— Твоє місце в пеклі!
Душа поліцейського гірко заплакала в надії, що бог розчулиться 

і втретє дарує життя.
— Ще раз авансую тобі життя,— проказав пан бог.
Душа хутенько повернулася назад і увійшла в тіло.
Ось про це й писали газети. День у день розписували, як поліцей

ський ожив після смерті.
Після третього воскресіння поліцейський уже не наважувався не 

тільки сліпо слухатись начальників, але й брати хабарі, зловживати 
службовим становищем тощо. Він діяв розсудливо, прислухався до го
лосу сумління, дотримувався законів. І сталося так, що його знову 
вигнали зі служби. Сім’я знову потрапила в злидні.

Смерть нікого не минає. Настав той день, коли вмер і поліцей
ський. Відлетівши з тіла, душа поліцейського подалася на той світ* 
але залітати в рай не поспішала. Так і шастала поміж пеклом і раєм.

Великий бог, який навіть найтемнішої ночі бачить на чорному ка
мені чорну мурашку, звичайно ж, побачив і душу поліцейського. По
цікавившись, чому вона не летить у рай, він сказав, що там для неї на
готовлене місце, та ще й непогане: з видом на море, поблизу автобус
ної зупинки, без вуличного шуму.

Душа поліцейського сказала, що діти на землі залишилися ще в 
гіршому становищі, ніж будь-коли раніше.

Всепрощаючий і милосердний бог змилостився знов.
— Коли так, ще раз даруємо тобі життя, повертайся на землю. 

Допоможи своїм дітям, тоді й прилітай!
— Дуже тобі вдячна, мій дорогий боже,— сказала душа,— але по

вертатися на землю більше не хочу!
Бог поцікавився — чому?
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А тому, мій- боже,— відповіла душа,— що врешті-решт мені ста
ла зрозумілою істина: поліцейський не може діяти так, щоб були за
доволені водночас і начальство, і бог, і дружина. Хтось один завжди 
буде невдоволений. Якщо ж цього разу є для мене місце в раю, то я 
не хочу повертатися на землю і знов там нагрішити. Хай відчинять 
мені двері в рай.

Під звуки оркестру душа поліцейського залетіла в рай.
Тим часом дружина поліцейського чатувала біля свого померлого 

чоловіка. Цього разу вона не плакала, як раніше, і навіть намагалася 
заспокоїти тих, хто їй висловлював своє співчуття:

— Не вбивайтеся даремно, дасть бог, він знов оживе... Він звик 
помирати й оживати.

Та цього разу сподівання її були марними. Душа поліцейського не 
повернулася. Бо, як вона сказала богові, поліцейський не може діяти 
так, щоб водночас догодити і своєму начальству, і богові, і дружині. 
Всяку надію на це душа втратила остаточно.

З турецької переклав 
Олександр ГАНУСЕЦЬ

Діти нової Африки.
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Чоловікові довелося піти з міста, і тільки тоді я збагнула, який він 
мені дорогий. Перед своїм від’їздом він кілька днів напружено працю
вав, щоб заробити для мене грошей: лагодив автомашини й велосипеди. 
Ці гроші пішли на харчі та купівлю всяких-таких товарів: треба було 
заробляти на хліб торгівлею. Ми жили вчотирьох: його мати, нас двоє 
та його брат. Свекрусі було понад шістдесят років. Дівер — мій ровес
ник, чоловік хотів, щоб він учився. Хлопцем той ходив до школи, проте 
недовго: довелося кинути навчання і разом з іншими підлітками йти на 
пристань вантажником — братових грошей не вистачало, а мати була 
вже немічна.

Чоловік мій з селища Тіеу. А я родом з Ланг Тяка; жили ми вдвох 
із батьком. Мати моя померла рано, так що виховувати мене довелось 
батькові. Понад чотири роки тому в домі свого дядька я познайомила
ся зі своїм майбутнім чоловіком. Ми полюбили одне одного і незаба
ром одружились, але я зосталася жити в батька. Десь через рік батько 
умовив мене перейти до чоловіка. Мати в нього, мовляв, стара, а году
вати й доглядати свекруху — обов’язок старшої невістки. Моєму бать
кові було вже п’ятдесят, але він був ще в повній силі і сам заробляв 
на життя. Він здав людям свою хату, а сам оселився у брата в 
Бай Хіені. Звичайно, йому було сумно жити одному в старій хаті, зали- 
шаючися сам на сам з материним вівтарем. Коли переїхав, мені стало 
спокійніше за нього.

Вдача у батька тверда: коли що задумає, то зробить неодмінно. 
Суперечити йому марна справа. Він сказав: схочеш провідати мене, то
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приїдь увечері в неділю, якщо матимеш час, а частіше приїздити нема 
чого — і зайві витрати, і чоловік сердитиметься, що ти десь швендяєш. 
Та я не ждала недільного вечора, а при нагоді заїздила й серед тижня. 
Проте далеко не завжди. Часом родичі мені переказували: батько виї
хав на цілий тиждень, повернеться тільки в неділю ввечері, тоді й че
катиме нас із чоловіком.

— Мабуть, упадає за якоюсь молодичкою, — жартувала тітка. — 
А ти чого насупилась? Він же ще не старий!

Як же мені було не супитися? Аби в нього й справді завелась моло
дичка, то це нехай. Проте я боялася, що тут справа в іншому. Про моло
дичку він би мені сказав. Чого б йому критися? Батько мій — весь як на 
долоні. 1 малою, і вже вирісши я завжди любила його й поважала за 
це. Так було, коли я жила дома, так лишилось, коли вийшла заміж і 
оселилась у чоловіка. Зважуючись на щось, я завжди думала: а як 
поставиться до цього батько, чи схвалить? Тому я не вірила, що в нього 
є жінка, і він приховує це від мене. Він просто робить якесь діло і по
ки що хоче, щоб я про це не знала. Мені стало прикро, що нас тільки 
двоє на світі, а я не можу йому допомогти, не можу підставити під його 
тягар свої молоді плечі.

Що ж до чоловіка, то в ніч на неділю він признався мені, що біль
ше не може лишатися в Сайгоні. «Зверху» веліли йому піти з міста. Ку
ди — не знає, завтра вранці на умовленому місці його чекатиме провід
ник. Не знає також, чи надовго йде, заспокоїв тільки, що буде навіду
ватись; може, нескоро, але навідається...

Я сказала йому, що в нас буде дитина. Вже понад два місяці. Він 
міцно пригорнув мене, поклавши руку мені на живіт... Ранком він пі
шов, як щодня ходив на роботу: з порожніми руками. Велів сказати 
матері аж увечері. Що ж до його брата, а мого дівера Ба, то йому не 
казати правди, щось придумати, аби відчепився.

Відколи ми залишилися'без годувальника, я з ранку до вечора про
падала на базарі, аби заробити хоч якусь дещицю. Не залишати ж 
свекруху на утриманні Ба! Потім народився Ан, скоро йому вже три 
роки. Баба над ним аж тремтить, він для неї дорожчий за золото. Мені 
радісно це бачити, і я навіть менше стала скучати за чоловіком. Та з 
часом у мене з’явились нові прикрощі. Причина їх — мій дівер Ба. Як 
я вже розповідала, ми з ним однолітки. Люди казали, що, відколи в ме
не знайшлась дитина, я значно помолодшала й погарнішала. Ба взагалі 
був якийсь дивний, а тепер я часто відчувала на собі його пильні пог
ляди. Навіть тоді, коли сама не бачила його. Я не на жарт стривожи
лась. Він став пропадати з дому: вдень на роботі, цілу ніч десь гуляє, 
буває й дома не ночує. Почав пити. Якось серед ночі прийшов додому 
п’яний, я відчинила двері, а він як ухопить мене за руку і тремтячим 
голосом белькоче: «Хай! Хай!..» Я страшенно перелякалась.

З ким я могла поговорити про нову халепу? Зі свекрухою? Ні, їй 
цього не треба казати. З батьком?.. Вирішила розповісти батькові, та 
при зустрічі не наважувалась, думала, чи маю право завдавати йому 
прикрощів ще й своїми особистими справами?

Тим часом приходить якось до мене батько й каже, що йому пощас
тило дешево купити хату, буде в ній доживати віку, але він поки що не 
хотів би, щоб про це знали. Сам він кілька днів пробув у джунглях, 
працював з бригадою дроворубів, щойно повернувся й хотів би, щоб я 
пішла з ним оглянула ту хату. А свекрусі він скаже, що підшукав мені 
вигідне місце для торгівлі, там, мовляв, завжди буде добрий виторг.



М. Бутемж (Монголія). 
Будівельники.

Нгок Конг (В'єтнам). 
Захистіть нашу батьківщину, 
захистіть нашу юність!
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Правда, це далеченько від Тієу, тому доведеться мені з дитиною перей
ти туди жити, але щонеділі я приноситиму малюка до свекрухи...

Я трохи вагалася, та коли батько вже вирішив, хіба могла його не 
послухатись? Шкода було свекрухи. Вона полюбила мене дужче за рід
ну дочку, особливо відколи пішов мій чоловік, а Ба, хворобливий зма
лечку, почав пити й гуляти. Бідолашна не набавилася з онуком — і ось 
тепер мусить з ним розлучитися. За віщо їй така кара? Але знала, що 
свекруха дуже поважає мого батька і не посміє йому перечити.

Так і вийшло: вислухавши мого батька, вона одразу закивала го
ловою. Міцно пригорнула Ана до грудей і, глянувши на мене, сказала:

— Дивись же, щоб у неділю принесла його з самого ранку. Якщо 
у нього болітиме животик чи буде жар, привези на таксі. Бо я вже ста
ра, щоб до вас ходити.

І не розпитувала, ні де я буду торгувати, ні де житиму. Вона віри
ла і моєму батькові й мені. Від зворушення мені аж подих перехопило.

Через кілька днів батько приїхав по мене. Він сказав: оскільки я 
живу без чоловіка, а в мене мала дитина, то слід на новому місці вида
вати себе за вдову офіцера, що поліг на фронті. Так буде спокійніше. 
Батько й одяг приготував та інші речі — все це чекало нас у знайомих.

Ми сіли в таксі й доїхали до сусіднього селища. Потім пересіли в 
інше. Батько звелів везти нас до селища Га в Задіні К Ми вийшли на 
чистенькій вулиці, забудованій чепурними котеджами з парканчиками, 
верандами й двориками, де росли високі тінисті дерева. Зайшли в наш 
будиночок, оглянули вітальню з дерев’яними шезлонгами, з буфетом, на 
якому стояв радіоприймач, що живився від електромережі. Під стіною 
був споруджений вівтар, на якому чого тільки не було: і лампа, і ваза 
для фіміаму, і флакончики з парфумами... Там же стояло в заскленій 
рамі велике фото хвацького молодика у військовій формі з погонами 
лейтенанта піхоти. Того самого лейтенанта, якого я повинна була ви
давати за свого чоловіка!

На стіні ліворуч над буфетом серед засклених жіночих портретів, 
вирізаних з американських журналів, висів кашкет і сталева каска — 
пам’ятні речі полеглого.

Поруч була спальня. Внизу кухня. В спальні було все: і протимос- 
кітні сітки, й мати, шафа велика, шафа мала. На кухні примуси, шафа 
з продуктами, каструлями та сковородами, різним посудом і пляшка
ми... Був також велосипед із запчастинами — і все це для мене!

Батько переночував зі мною, а зранку пішов, сказав, що йому тре
ба в Біньзионг і Бієнхоа, — там працює його бригада. Перед тим 
батько детально розповів мені, хто мої сусіди. Всі вони були трударі: 
торговець, ремісник, бідний учитель. Віллу по той бік вулиці орендува
ла американка, чоловік у неї старий, працює інженером на аеродромі 
Таншоннят1 2, їх слід остерігатися. А на початку вулиці розташована га
лантерейна крамничка, на яку слід звернути увагу. Господар її еваку
ювався з Півночі, колись він був офіцером, але демобілізувався, тепер 
уже й не призовного віку, торгує, щоб утримувати сім’ю і заслужити по
вагу у мешканців селища.

Батько нагадав, щоб я добре запам’ятала, що собою являв лейте
нант — «мій чоловік». Скільки йому років, звідки родом, хто батько й 
мати, брати й сестри, друзі... Відколи в армії — з якого числа й місяця, 
де проходив підготовку, в якому вчився училищі, у яких частинах слу

1 Задінь — місто, що майже злилося з Сайгоном (нині — Хошімін).
2 В ті часи там була розташована американська військова база.

4. «Всесвіт» 6.
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жив, у яких місцях, у якому саме бою в Каунгчі був смертельно пора
нений, якого дня, місяця, року... Після нього лишились документи, і я 
буду користуватися пільгами, наданими офіцерським вдовам...

Батько велів навчити Ана, що на портреті його тато, хай усім про 
це каже... Для мене це було найгірше. Досі ми жили в бідняцькому се
лищі, де всі добре знали гідне одного. І що мій чоловік пішов, люди 
теж знали. Коли питали, де він, я відповідала: «Наш тато пішов на за
робітки».— «Куди ж він пішов?» — «Не знаю». — «Де ж він працювати
ме»? — «Не знаю». — «Коли повернеться?» — «Не знаю»... Кому який 
клопіт, коли рідна мати, і та нічого не знала про свого первістка: куди 
пішов, що робить. Коли навіть я, дружина, не могла його втримати. Од
нак ми чекали од нього вістей, чекали його самого, думали: колись-то 
він з’явиться! Ідучи по вулиці, приглядались до перехожих. І от тепер 
я повинна вчити Ана називати татом чужу людину. Мені здавалося 
злочином утовкмачити дитині, що той чужий дядько — його тато... Од
нак раз батько велів, треба слухатись.

З часом усе владналося. Ан навчився говорити те, чого від нього 
вимагали. Він у мене розумний, кмітливий. Я теж поступово звикла 
до своєї нової оселі. Сусіди вірили, що я вдова полеглого офіцера. Од
ні жаліли мене, інші пропонували підшукати жениха, щоб розвіяти мою 
самотність.

Біда чатувала на мене зовсім з іншого боку. Коли я перебирала
ся в нову оселю, мого дівера Ба не було дома — після роботи він по
дався гуляти і прийшов додому такий п’яний, що нічого не тямив. Нас
тупного дня встав пізно, глядь — а мене вже нема. Він присікався до 
матері, навіщо мене відпустила, та ще й невідомо куди й для чого. По
лаявся з нею. Наступні кілька днів не ходив на роботу. На запитання 
моєї свекрухи відповідав:

— Хочу застати її, коли прийде.
Свекруха сказала, що я завітаю в неділю, привезу Ана, та він не 

повірив. Свекруха стала благати його, щоб ішов на роботу, бо як прогу
люватиме з дня на день, то його виженуть, з чого вони тоді будуть жи
ти? Тільки тоді він послухався й пішов на роботу. Відтоді і в обід, і 
ввечері він приходив додому, ніяких гулянок, ніяких випивок, тільки 
сумний був та мовчазний. В неділю я приїхала з Аном, свекруха зраді
ла нам, не знала, де посадити, чим частувати, а Ба тільки мовчки ди
вився на нас, потім вискочив у двір, хапався то за одну роботу, то за 
іншу. На мої розпитування відповідав коротко. Придибав Ан, він став 
ніяково його пестити.

Свекруха відпустила мене аж тоді, коли надворі звечоріло. Ба ви
вів свого мотоцикла. Помітивши це, я не пішла на зупинку автобуса, 
що йшов на Задінь, а подалася в Бай Хієн до дядька. Справді, Ба 
промчав на своєму мотоциклі повз дядьків дім. Я повечеряла в дядька 
і вже перед самісінькою комендантською годиною взяла таксі й поїха
ла в Задінь.

Треба розповісти батькові. Раніше я думала: те, що відбувається в 
сім’ї мого чоловіка, стосується тільки мене. А виявилось, що в цю істо
рію втягнутий і мій батько, який доручив мені стерегти його будиночок. 
Дочекавшись батька, я одразу все йому виклала. Вислухавши, батько 
кивнув головою і сказав:

— Гаразд, я це обміркую.
І додав:
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‘— Наступної неділі пильнуй, як він себе поводитиме.
Наступної неділі повторилось те ж саме. Ба знову тихцем подався 

слідом за мною. Я не знада, що й думати. Переслідує він мене через 
свої почуття чи підозрює в чомусь? Дома я застала батька і все йому 
розповіла.

Він кивнув головою:
— Гаразд,гаразд.
Зранку батько пішов, сказав, що на лісозаготовку, повернеться 

днів через п’ять. Побачила я його наприкінці тижня, в суботу ввечері. 
Цього разу з ним була дівчина років двадцяти двох, гарна така, симпа
тична, напівселянка, напівміська, в сорочці й штанях, які носять селя
ни, а волосся дбайливо підкручене. Батько познайомив нас, сказав, що 
ми сестри. її звали Хоа, вона дочка моєї тітки, що живе в провінції 
Бенче, приїхала вчитися шити. Батько усміхнувся, говорячи, що ми 
сестри, а ми, побувши разом тільки один вечір і переспавши ніч в од
ному ліжку, де наговорились досхочу, на ранок справді були як рідні 
сестри.

Була неділя, і Хоа, взявши Ана на руки, пішла зі мною до свекру
хи в селище Тієу. Поводилась вона так, ніби з нами прожила все жит
тя, і одразу сподобалась моїй свекрусі. Ба дивився чортом, супився і 
мовчав. Та надвечір, коли Хоа попросила провести її до крамниці,— їй, 
мовляв, треба щось купити,— він пішов з нею. Коли вони повернулись, 
вигляд у нього був значно веселіший.

Відрекомендувавши Хоа свекрусі, я сказала, що вона вчиться ши
ти в майстерні, розташованій неподалік від Тієу. Після того Хоа біль
ше не приходила до мене в Задінь, зате свекруха щонеділі хвалилась 
мені: дівчина часто навідується, навіть жила в них по кілька днів під
ряд. Свекруха вподобала Хоа. Ба подружився з нею. Мене він уже не 
допікав своїм поглядом, правда, супився й далі і стежити за мною не 
кинув, я це бачила, але Хоа заспокоїла мене: нехай, це не страшно.

В Задіні у мене було клопоту по самі вуха: я годувала свиней і 
курей, шила й лагодила одяг, щоб заробити якісь гроші. Потім купи
ла собі японську ткацьку машину, навчилася ткати вовну і з того жи
ла. Гроші передавала свекрусі. Коли їх не вистачало, додавав мій 
батько.

Батько мій твердив, що працює в бригаді дроворубів, і часом при
возив з собою на машині товаришів. Машину ставили в дворі, вони за
ходили в хату, я бігла в крамницю по харчі, готувала частування. Бать
ко з товаришами їли, пили і, посміюючись, жваво розмовляли. Згодом 
батько став сам водити машину. Я непокоїлась: адже він людина не
молода, йому б не зайве відпочити, а він узявся освоювати нову профе
сію. Пробувала відрадити його. Невдовзі він приїхав на величезній 
машині, каже, що їхня лісорубська артіль купила і доручила йому пе
ревозити ліс від Сайгона по дорозі номер двадцять до Дінькуана й 
Далата... Відчинивши великі ворота, батько поставив машину в дворі 
під розлогим деревом авокадо; машина була там мовби в схові й не 
закривала прохід на вулицю.

Так я і жила, поступово звикаючи до свого нового місця, до вули
ці. Вісті від чоловіка так само приходили на дім свекрухи, я щонеділі 
ходила туди. Крім мого батька, ніхто й досі не знав, де я живу. Хоа 
теж не приходила до мене, я тільки бачилася з нею разів зо два у 
свекрухи, запрошувала її до себе в гості, вона обіцяла, але не при
йшла. Може, батько не хоче, щоб вона Добувала у нас?— питала я се
4*
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бе. Та поступово в повсякденних клопотах звикла до такого станови
ща і навіть стала забувати, що це хата батькова, що я тільки стере
жу її, що відірвана від дорогих мені людей.

II

Першого дня свята Тет — Нового року за місячним календарем — 
на вулицях не було ні душі. Тільки надвечір люди почали виходити 
надвір. Зустрічаючись, вони бажали одне одному довгих років життя, 
міцного здоров’я, заходили в гості до сусідів та знайомих. Потім настав 
час святкової вечері.

Я никала по хаті, не знаючи, де себе діти, коли раптом на вулиці 
зупинився мотоцикл; приїхало двоє: Ба й Хоа. Оце так несподіванка! 
Хоа — з високо підколотим волоссям, у модній барвистій блузці й у 
чорних джинсах. На Ба великі чорні окуляри, темна картата сорочка, 
техаські штани дудочками, черевики «качиний дзьоб».

Я вийшла у двір, запросила їх до хати.
Останнім часом Ба значно змінився. Він зовсім перестав випивати, 

облишив гулянки. Останні місяці старанно працював. Свекруха моя 
аж помолодшала від радості. За весь рік він лише зрідка пропадав з 
дому на кілька днів, а коли й на півмісяця, казав, що посилали в Да- 
лат і Центральний В’єтнам... Розповідаючи мені про це, свекруха з на
дією дивилась на мене, але я нічого не могла їй пояснити, бо не знала, 
чим він займається. Свекруха також казала, що, закінчивши навчання, 
Хоа повернулась додому в Бенче, подеколи навідувалась до них, а ме
не мовби уникала. Отож я не сподівалася, що вона завітає сюди на 
свято.

— А де ж це Ан?— запитала Хоа.
— А ви хіба не були дома?— в свою чергу запитала я, дивлячись 

на Ба.
— Я пішов з дому дуже рано,— відповів Ба.— На вулиці зустрів 

Хоа, і ми вирішили відвідати тебе...
Он воно що! Учора, тридцятого, прийшов мій батько. Сказав, що 

першого увечері в нього будуть гості, попросив, щоб я приготувала 
м’ясну страву, пиріжки, тістечка, чай, купила цукерок... Сьогодні вран
ці я відвезла Ана до свекрухи: нехай побажає бабусі довголіття і по
буде у неї два дні, щоб не заважав батьковим гостям. А потім я його 
заберу.

Все це я розповіла Ба та Хоа. Якусь мить обоє роздивлялись по 
кімнаті, де все було готове для зустрічі гостей. Несподівано Ба пі
дійшов до мене і прошепотів на вухо:

— Ми теж твої гості!
Я здригнулась. За стільки років він уперше говорив зі мною без 

хвилювання й ніяковості. Це мене і порадувало й стривожило. Стало 
радісно за нього й за себе і тривожно. Що вони замислили?..

А Ба шепотів мені на вухо:
' — Дядько велів сказати тобі, що він затримається, і якщо хтось 

незнайомий підійде до хвіртки зі словами: «А ось і дім Хай!», щоб ти 
впускала. Якщо прийдуть кілька, запрошуй усіх. Та не тримай їх у ві
тальні, хай ходять по кімнатах і хоч на горище лізуть.

У мене аж голова пішла обертом. Щось має статися! Але що?.. Я 
намагалася зберегти звичайний вигляд, усміхалась, кивала головою. 
Ба обернувся й пішов, потягнувши й Хоа за руку.
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— Ми скоро повернемось. А ти побудь дома,— сказав він на ходу.
Вони сіли на мотоцикл, завели мотор і помчали. Хоа усміхнулась і

помахала мені рукою, а я не встигла й слова сказати. Вони такі радіс
ні. такі піднесені. Що має відбутися?..

Зачинивши ворота, я повернулась у будинок. Пора готувати вече
рю. Треба почастувати гостей гарячими стравами. Батько казав, що 
прийде душ п’ятнадцять-двадцять!

Зашумів примус, зашкварчала смаженя. Здавалося, пихкає паровоз 
або працює мотор мотоцикла. На душі стало радісно, серце забилося 
дужче.

Я так ні до чого й не додумалась, бігала по кухні, закінчувала од
не діло, бралася за інше. І раптом чую: «А ось і дім Хай!» Я вискочила 
на подвір’я. Прийшли гості. Штовхнули хвіртку й заходять-:

— Добрий вечір! З Новим роком!
Четверо. Вдягнуті по-різному. Один чи двоє такі, що, мабуть, усе 

життя прожили в селі. Вигляд у них незграбний, розмовляють неоко
вирно. Я запросила їх до хати, заварила чаю.

— Та ви не турбуйтеся...
Один зазирнув на кухню:
— Ви куховарите? Давайте я допоможу вам.
«А ось і дім Хай!» Ще двоє. Ввійшовши, вони потиснули руки тим, 

що прибули раніше, привітались до мене. Двоє, що сиділи в шезлонгах, 
підвелись і пішли до другої кімнати.

— Це ваша спальня?— запитали.
Я пішла за ними. В спальні один став на стілець, виліз на шафу й 

одірвав дошку на стелі в кутку — якраз над шафою. Відкрилася дір
ка, він прослизнув у неї і зник. Все це він проробив так звично, мов у 
себе вдома. А я досі думала, що стеля тут як стеля — із довгих міцних 
дощок, які не так просто відірвати.

Я пішла до вітальні, відкупорила пляшки з пивом, вином, розста
вила закуски. Серед тих двох, що прийшли за другим разом, один був 
років сорока семи, до нього ставилися з великою повагою, називаючи 
братом Ти або дядьком Ти. Побачивши, що я розливаю пиво й вино, 
він глянув на присутніх і, посміхнувшись, сказав:

— Пиво можна, а вино хай зачекає!
Ті, що вже взяли в руки чарки з вином, поставили їх назад і по

тяглись до фужерів з пивом...
В цей час під’їхала машина. Я вибігла й широко розчинила воро

та. Машина розвернулась, батько дав задній хід, завів машину в двір 
і поставив за хатою під розлогим деревом. Крім батька з машинй 
зійшло ще троє — в плямистій формі військ морської піхоти. Я так і 
заклякла, потім почала здогадуватись... Вони ввійшли до хати. Потім 
прийшли ще троє. І нарешті — мій дівер Ба з Хоа. Я підрахувала: 
з моїм батьком, Ба, Хоа і мною загалом п’ятнадцять чоловік. Кілька 
з них теж пролізли крізь дірку в стелі на горище. Знизу їм передавали 
чай, пиріжки, цукерки, пиво, різні закуски. Здебільшого це були молоді 
хлопці віком від двадцяти двох до двадцяти семи років. А одному, 
мабуть, ще й двадцяти не було. Зрештою у вітальні лишились тільки 
дядько Ти, мій батько, дівер Ба і двоє у формі морських піхотинців. 
Я чула, як Хоа сказала тихо дядькові Ти:

— Ми щойно оглянули ще раз місцевість. Все лишилось так, як 
і було. На їхніх позиціях ніяких змін, не помітно також, щоб до них 
прибуло підкріплення.

Я звернула увагу на слова «позиції», «прибуло підкріплення» —
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у повсякденні їх не часто почуєш. Я здогадувалась, що вони стосую
ться військової справи. Мій дівер Ба з Хоа ходили дивитись на щось, 
по чому вони вдарять цієї ночі, але чим вони вдарять, яким чином?
І що робитиме мій батько? А дівер Ба? А Хоа?

Я губилася в  здогадах і не знала, лякатись мені чи радіти. Одне 
діло батько вже зробив. Та довго думати було ніколи: доводилося 
дбати про їжу й питво для тих, що в хаті й на горищі. Жваво роз
мовляючи, смшчися, жартуючи, вони вечеряли до дев’ятої години, коли 
дядько Ти сказав, глянувши на мого батька:

— На сьогодні годі, а то не встигнемо.
Мій дівер Ба підвівся й перезирнувся з Хоа. Вона взяла в моїй 

кімнаті дзеркальце й гребінець, причепурилась і разом з Ба вийшла 
на вулицю, мовби прогулятися. Там гучно рвалися ракети фейервер- 
ків,— здавалося, стріляли з гвинтівок. Перед святом Тет було видано 
наказ, що забороняв пускати фейерверки й стріляти, та люди не зва
жали на нього: ще з учорашнього дня підривали петарди, а вночі сол
дати з сторожових постів стріляли, прокреслюючи небо червоними 
смугами трасуючих куль

У вітальні двоє все так же спокійно сиділи собі, а мій батько 
з дядьком Ти пішли до спальні. Я теж.зайшла. Батько вийняв з кишені 
зв’язку ключів і відімкнув шафу, що стояла в кутку. Там висіли сукні, 
внизу стояли черевики, різні сумочки, коробки, пляшки й флакончики. 
Батько вигріб усі ті речі, потім вийняв із шафи дно і витяг з підлоги 
під шафою кілька плиток. Відкрилася квадратна діра, достатня, щоб 
пролізла людина. Погрібець! Схованка у моїй спальні! В дірку з горища 
просунулися голови. По знаку дядька Ти кілька чоловік спустилися 
вниз і стали навколо шафи. Взявши кишеньковий ліхтарик, батько, 
спершися руками на краї шафи, завис над схованкою і враз пірнув 
у неї — тільки зблиснуло проміння ліхтарика. За мить він почав щось 
просувати в отвір, довге, загорнуте в папір або ганчірки, перемазані 
якимсь рудим мастилом. Всі з’юрмилися довкола. Дядько Ти обережно 
взяв згорток і, відкинувши з мого ліжка покривало, сів і заходився 
знімати обгортку, з-під якої з’явилося щось чорне. О небо, так це ж 
зброя! Виявляється, я спала над схованкою зброї! Я навіть не встигла 
затремтіти, не встигла збагнути все як слід, бо дядько Ти, глянувши 
на мене, сказав:

— Ганчірку!
Я нічого не зрозуміла.
— Ганчірку, щоб витерти.
І він указав на гвинтівку, що, полискуючи з-під мастила металом, 

лежала в нього на колінах. Я стояла сама не своя. Де ті ганчірки, 
батько нічого про них не казав. Довелося дати стару одежу, прости
радло з ліжка, скатертину зі столу, протимоскітник, мою блузку, сук
ню. Роздала всім: і дядькові Ти, й іншим, що були в спальні та на го
рищі. Скільки ж зброї! А батько передає й передає її зі схованки. Зброя 
коротка й довга, з дерев’яними прикладами й сталевими, з підпорка- 
ми... Жах, якби я знала про неї, хіба б наважилась тут жити? Хіба 
могла б заснути вночі? А вдень шматок не ліз би мені в горло! І хто б 
подумав, що мій батько здатний на таке?.. Найняв будинок, зробив у 
нім схованку зброї й примусив мене сторожити...

Закінчилася зброя, пішли патрони. У червоних великих і малих 
ящиках. А далі що? Невже гранати? Потім щось у прямокутних пакун
ках, схоже на гіск чи мило. Дядько Ти велів піти пошукати мотузок, 
їх було мало, тож подерли ганчір’я на смужки і позв’язували ті пакуй-



НГУЄН ВАН БОНГ. Початок наступу 1 0 3

ки по кілька штук. Працювали швидко, з запалом, не перестаючи 
жартувати й сміятися. Готували знаряддя смерті, а вигляд у них був 
такий, мовби гралися цяцьками. Де ж вони вдарять цієї ночі? Мабуть, 
Ба з Хоа пішли на розвідку.

Нарешті батько виліз зі схованки. Став вішати на місце мої сукні 
й питає:

— А де та парашутна тканина?
Я згадала, що місяць тому батько приніс яскраво-червону пара

шутну тканину.
Я сунула її в комод, де лежала Анова одежа. Хіба я могла при

пустити, що батько приніс її спеціально для цієї ночі? Вийняла ткани
ну, дядько Ти велів розрізати її на пятнадцять-шістнадцять смужок, 
щоб кожний пов’язав її собі на руці...

Час плинув непомітно. Дядько Ти покликав хлопців з горища. 
Я глянула на годинник — уже друга година ночі.

— Обв’яжіться! — звелів їм дядько Ти.
Всі попідв’язували до пояса торбинки з патронами, гранати, зв’яза

ні докупи пакунки (один хлопець сказав мені, що то вибухівка)... По
чепили зброю. Я тремтіла, як у пропасниці. Такого мені ще ніколи не 
доводилося бачити.

Озброїлись усі. Навіть мій батько був при зброї, але в нього не 
гвинтівка, а схований під піджаком револьвер. Всі, окрім мене!

— З цієї хвилини ми бійці,— сказав дядько Ти.— Якщо застукає
мо ворога зненацька, перемогу забезпечено. Товариші!..

У вухах у мене гуло. Пам’ятаю тільки окремі слова: «Діяти рішу
че», «Дядько Хо, партія», «Призначений час наближається», «Уперше 
за тисячу років» і ще, ще... Я здавалась собі малою й нерозумною, 
негідною бути присутньою при цьому. Хотіла навіть вийти, але дядько 
Ти притримав мене за руку:

— Залишайся, молодице, завдяки тобі...
Що ж я таке зробила? Я нічого не знала й не розуміла. А дядько 

Ти хвалить мене — я навіть слухати тої похвали не сміла, не сміла її 
запам’ятовувати. Засоромлено схилила голову. А дядько Ти каже, ніби 
і я внесла свою частку в справу, яка дасть можливість мені завтра 
знову зустрітися з чоловіком. Багато сімей тепер зможуть з’єднатися... 
Ой, дядьку Ти! Я ладна була провалитися крізь землю.

Всі говорили тихо і ступали тихо, знову й знову протираючи зброю, 
патрони, цілилися в стелю, в стіни.

На вулиці вибухи петард поступово стихли. Машини й візки рикш 
гуркотіли все рідше Раптом- почулись голоси Хоа й Ба — вони з’явили
ся в дверях.

— Як? — запитав дядько Ти.
— Все спокійно.
Дядько Ти поглянув на годинник у себе на руці. Я подивилась на 

свій: дві години тридцять. Ба, Хоа та обидва, «морські піхотинці» 
ввійшли до спальні, взяли собі по гвинтівці, підперезались патронта
шами. Навіть Хоа взяла гвинтівку.

Батько мовчки вийшов у двір. Я пішла за ним. Відчинивши двер
цята, він вліз до кабіни. Отже, він повезе бійців. Заради цього він і на 
лісозаготовки пішов, щоб звикли до його машини. Заради цього став 
водієм, щоб йому доручили таку машину... З кімнат почали виносити 
зброю, вибухівку і складати все в машині. Я визирнула на дорогу. На 
вулиці ні душі й тихо-тихо. Зрідка десь ще вибухали петарди. Здалеку 
долинали постріли. Небокрай прокреслювали червоні доріжки трасую-
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чих куль. Над аеродромом Таншоннят нишпорило проміння прожекто
рів. Місто прожило перший день Нового року і вступало в другий, який 
буде не дуже спокійний!

Всі вже були в машині. Я зазирнула всередину. Дядько Ти потис 
мені руку, сказавши:

— Сиди дома. Відпочинь.
Батько завів мотор. Дві смуги сліпучого світла лягли на дорогу.

Я метнулась до воріт, широко розчинила їх. Машина викотилась на 
вулицю й поїхала.

Я стояла, дивилась їй услід і з полегшенням думала, що і сама я, 
і ця машина, і люди, що поїхали в ній, і все, щойно бачене мною, — 
все це не справжнє, це мені сниться... Та коли зникло світло фар і чер
воне очко позаду, я мовби прокинулась і зрозуміла, що все це мені не 
приснилось, а було насправді. Я замкнула ворота, пішла на веранду.
У когось із сусідів лишилось ввімкнутим радіо. Передавали весняні 
мелодії. Як помалу йде час! П’ять хвилин. Десять! Я глянула на годин
ник. Була третя година ранку. Раптом я здригнулася: стрілянина. 
Радіо замовкло. Хтось вигукнув: «Переворот!» Люди повискакували 
на веранди, до воріт, на вулицю. Почулися вигуки: «Це наступають 
в’єтконгівці!» Люди заметушились. Місто завирувало.

По щоках у мене покотилися сльози. Нарешті настав цей день!..

Так на другий день року Мавпи1 почався штурм генерального 
штабу маріонеткових військ, розташованого на розі вулиць Тіланг і 
Фунюан.

З в’єтнамської переклала 
Майя КАШЕЛЬ

1 Рік Мавпи — 1968. Цього року на свято Тет почався генеральний наступ націо
нальних збройних сил визволення Південного В'єтнаму, підтриманий всенародним 
повстанням. В Сайгоні кілька днів тривали вуличні бої. Внаслідок цього повстання було 
визволено великі території. Американська вояччина відповіла на цей наступ посиленням 
бомбардувань Півночі.
)aDncaaaDaaaQDoaoDaaDaaaaoaaaaaaoaaaaaaaaoaaaoaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaa'iaanaaaaDanaDaaobCff

ТО ХИУ 
(В ’єтнам)

З ТИХ ПІР
Увесь я — світла радісний розмай, 
Відколи в серці зблиснув правди

пломінь.
Тепер моя душа — квітучий гай,
Де цвіт буяє, де пташиний гомін.

Я поринаю в натовпи людей,
Щоб і від мене всі нещасні душі 
Вдихнули світла в повноту грудей, 
Взяли любов у дні нові, грядущі.

З тих пір я син мільйоніз матерів. 
Я брат дітей, народжених

. в загравах.
Я друг мільйонів чесних трударів. 
Які не мають хліба, житла й права.

З в’єтнамської переклав 
Володимир РІЗУН
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-------------  І

Ошукаєш когось — 
повік каратимешся.

НАРОДНА МУДРІСТЬ

Другу ніч не спиться старому Тувдену. Над усе хотілося б йому 
заснути, забути про все, та де там. Образа і прикрість, наче прибутна 
вода, каламутною хвилею здіймаються в його душі. За все своє довге 
життя не знав він таких тривог, таких гризот. Правда, замолоду 
було колись, що кілька днів мучився від безсоння, від скрухи. А тепер... 
Що й казати, вшанували старого. Широко, врочисто відзначили шіст
десятиріччя, не забули, що він — один з перших робітників країни, 
ветеран бази. П’ятий день п’ють-гуляють, а гості все йдуть і йдуть до 
його юрти, в якій він відпочиває влітку.

Тиша сповила літню ніч. У глибокій долині між лісистих гір, мов 
зграйка поснулих лебедів, принишкли, тулячись одна до одної, білі 
грибочки юрт. Тувден лежить, прислухаючись до шелесту трави під 
подувом вітру, до дзюрчання струмка між камінням. Міцно сплять по
томлені цілоденною шарпаниною і частуванням гостей його діти й стара. 
Лише в Тувдена сон біжить з очей,— і не тому, що він не втомився. 
З ранку до вечора один за одним ішли гості. Воронь боже когось обра
зити, не зустріти. П’ять днів не встає старий з-за святкового столу, вро
чисто сидить на чільному місці, наче живий бурхан 1.

Роботящому Тувдену, що за лагодженням зіпсованих моторів не 
помічав, як біжить час, ці п’ять днів видалися п’ятьма роками. Та якби 
ж на цьому все і скінчилося. Аж ні! Байдикування, таке незвичне і не
стерпне, тільки починалося. На саму думку пр« це в душі старого 
несамохіть піднімались обурення і прикрість.

Бурхан — скульптурне зображення божеств ламаїстського, пантеону (монг.).
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Невже це правда? Ні, це їм так не минеться. Подам скаргу, прямо 
міністру. Не допоможе — піду вище. Що з того, що я постарів; адже 
сила в руках ще е. Та я можу працювати не згірше за інших. Коли 
вони вважають, що я ні на що не здатний, хай так і скажуть. Навіщо 
мені цей ювілей, до чого цей шарварок? Ти ба, які метиковані, знайшли- 
таки спосіб витурити мене з бази. Якби прямо сказали — не потерпав 
би так, не краялося б серце. Не схотіли поговорити відверта. Натомість 
зібрали людей, заходилися мене вихваляти, а я, мов дитина, повірив, 
зрадів. Розчулився до сліз, коли промовляв Даш-дарга *. Чим, мовляв, 
заслужив я таке шанування! Заплакав од радості, а тепер..,.

На очі набігли сльози образи. Може, .то мені сниться? Чому так 
вийшло? Піду завтра на базу, порозуміюся. Ні! Вони все вирішили 
загодя, а моє шістдесятиріччя стало зручним приводом випхати мене 
на пенсію. Позавчора, коли гості пішли, старий друг Лувсан навмис
не залишився, щоб сказати мені це. Балакав про се, про те, а потім 
і бовкнув: «Мене, мабуть, теж, як тебе, незабаром на пенсію витурять». 
Наче обухом по голові вдарив. «Люди кажуть — ювілей став приводом, 
щоб тебе звільнити». Так, так, Лувсан правду сказав. Лувсан не збре
ше. Чому вони так повелися зі мною?

І враз він згадав, як минулого року критикував колективне зобо
в’язання виконати річний план на сто п’ятдесят процентів. Нащо було 
мені встрявати? Яке мені, старому, діло до тих зобов’язань? Хоч, прав
да, воно ж і мене стосувалося! Хіба можна брати такі завищені зо
бов’язання? Ми б подужали цей план, якби десятьох хлопців, квалі
фікованих майстрів, не забрали в армію, а інших п’ятьох не відправили 
на курси. Ніхто про це й не подумав, ніхто цього не врахував. А в кінці 
року довелося бити себе в груди, мовляв* і норму не виконуємо, і план 
зриваємо. А насамкінець питання: «Хто проти понаднормової роботи? 
Підніміть руку». Звичайно, ніхто не встане й не скаже, що він працю
вати не хоче. Мовчали, перезиралися. А Даш-дарга часу не гаяв, ска
зав, як одрубав: «Отже, всі згодні». І почалася штурмівщина, про 
якість уже ніхто не дбав. Хіба ж так годиться? Ну, й виклав я їм усе, 
що думав. А вони мені за правдиві слова ювілей справили, та ще такий 
бучний. Гарний спосіб знайшли, щоб спекатись мене.

А цього року нам дуже просто було б перевиконати план. Поверну
лися з курсів хлопці. Та й новачки за рік чогось навчилися. Але 
через торішній прикрий зрив побоялися взяти відповідні зобов’язання. 
Я, звісно, не змовчав, сказав про це вголос. От вони й вирішили здиха
тись мене. Тож-бо, коли я позавчора запевнив, що сам упораюся з тими 
десятьма моторами, Даш заляскотів: «Та годі, не турбуйтесь тим'. Ми 
вже про все подбали. Я вже оформив документи, щоб ви пішли на за
служений відпочинок. Завтра вам і пенсійну книжку вже принесуть». 
Серце в мене завмерло. Чому ж не поговорили зі мною, не попереди
ли? А він: «Ми були певні, що ви з радістю погодитесь».—«А якщо ні?» 
— «Та що ви, Тувдене-гуай1 2! Усе вирішено й підписано... Але ви не 
хвилюйтесь надто. Вважайте, як були, таж і залишитесь працівником 
нашої бази». Слова Даша бриніли у вухах старого, мов настирливий 
скрегіт тупого терпуга по залізу. «Але я їм цього не подарую»,— про
шепотів Тувден.

Місячний промінь ковзнув з ліжка на розмальовану скриню, що

1 Дарга — начальник (монг.).
2 Гуай — шанобливе звертання до старшого (монг.).
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стояла в хойморі Бліде, оманливе сяйво освітило червону обкладинку 
пенсійно! книжки, недбало кинутої там. Образа і гнів ще дошкульніше 
запекли душу старого. Його кинуло в жар, від задухи стало важко 
дихати. Сунувши босі ноги в шкарбани й накинувши на плечі Делі1 2, 
він вийшов надвір.

Ніч дихала спокоєм. Свіже, прохолодне повітря ненадовго освіжило 
старого, заспокоїло його розтривожене серце. Тувден загасив і вибив 
люльку Подумав: «А може, й правда я ні на що вже не годен, відстаю 
від нинішніх темпів, хочу, щоб інші підстроювалися під мою неквапну 
старечу ходу? Може, в мені говорить саме тільки бажання працювати, 
а сили чортма? Може, їм незручно сказати про це, от і влаштували 
ювілей, щоб не зобидити звільненням з роботи? Ні. Якщо я відстав, 
хай скажуть відверто, попередять по-людському. Кого ж попросити, 
щоб написав заяву? Дітей? Не варто. Навіщо їм знати про це. Котро
гось хлопця з бази? Теж не варто, не хочу вплутувати їх у цю прикру 
історію. А написати треба докладно, розумно, щоб усі зрозуміли, що й 
до чого».

Небокрай на сході засірів, посвітлішав. Спостерігаючи, як займає
ться зоря, Тувден раптом згадав журналіста, що збирався писати про 
нього. Як же його звати? Здається, Бадрах. Він допоможе. Сьогодні ж 
поїду в місто і знайду його.

Розвидніло. В ранковій тиші лунко закувала зозуля. Задзвеніли 
дитячі голоси, зачмихали мотори. Долина прокинулась. Тувден поспі
шив до міста. У редакції газети йому сказали, що Бадрах у відрядженні, 
але повернеться не сьогодні-завтра. Залишивши йому записку з адре
сою, Тувден надумав піти на базу і бадьоро рушив знайомою вулицею. 
Проте дійшовши до прохідної, нерішуче зупинився. Чи варто? Тижня 
не минуло, як його спровадили, а він знов тут. Скажуть: «Чого йому, 
старому, дома не сидиться? Зовсім з глузду з’їхав, ні про що, крім 
роботи, думати не може». Ні, краще сюди не потикатися,— вирішив він 
і, рвучко повернувшись, пішов геть...

Приїхавши з відрядження, Бадрах знайшов записку Тувдена.
Ти диви, Тувден-гуай! На пенсію вийшов. Навіщо я йому знадобив

ся? Треба буде піти. Негаразд вийшло з тим нарисом. Морочив голову 
людині, обіцяв написати про нього, а нічого не вийшло. Як пояснити 
це старому? А втім, якщо спитає, скажу, як було. Викликав мене ре
дактор:

— У наступний номер напишеш нарис про робітника.
Я зрадів. Мало не бігцем побіг на базу, малюючи в уяві майбут

нього героя свого першого нарису.
Директор бази, літній чоловік, солідний і доброзичливий, прийняв 

мене привітно.
— Хочете нас прославити? Це добре. Передовиків у нас багато, 

обирайте, хто вам до вподоби. Є молоді, є заслужені ветерани...
Я вирішив, що писатиму про старого робітника, у нього і життєвих 

вражень, і досвіду більше. Таким є про що розповісти, отже, матеріалу 
в мене набереться достатньо.

— Добре було б ветерана,— попросив я.
— Хай так,— погодився директор.— Є в нас такий дуже досвідче

ний робітник, Тувден. Справжній наставник молоді. Багатьох навчив 
ремесла.

1 Хоймор — північна, почесна частина юрти (монг.).
2 Делі — національний верхній одяг (монг.).
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— А де його знайти?
— У моторному цеху...— відповів директор і підняв трубку деренч

ливого телефону.
Я пішов шукати моторний цех і несподівано здибався з Даш-гуаєм. 

Ми трохи знайомі, і я похвалився, що писатиму нарис про Тувдена.
Вибалушивши, наче перелякане верблюденя, очі, Даш потягнув 

мене за ріг будинку й зашепотів:
— Схаменися, синку, нащо тобі писати про цього Тувдена? Ти ж 

бо не знаєш, який він дивак і впертюх. Чи варто прославляти таких?
— Мені порадив ваш директор.
— Директор, звичайно, може рекомендувати й радити, але я, 

начальник відділу кадрів, кожного робітника знаю як облупленого.
— То, може, підемо до директора і ви скажете йому про свої 

міркування?
— Ні, ні. Я не піду. Але як добрий знайомий я хотів застерегти 

тебе, щоб ти не вскочив у яку халепу. А мене це, власне, не обходить...
Розмова з Дашем збентежила мене. Я довго стояв, розмірковуючи, 

як повестися. Навіть пропала охота писати нарис. Але ж завдання 
редактора — не жарт. І я все-таки вирішив зустрітися з тим диваком.

У просторому цеху гостро пахло бензином і мастилом. Камінна 
підлога блищала, як натертий паркет. На стелажах уздовж стін лежа
ли всілякі інструменти і вимірювальні прилади. Посередині стояв дов
гий стіл. Схилившись над ним, робітники порпалися в розібраних 
двигунах і моторах: одні — загвинчували гайки, інші — припасовували 
кільця до поршнів, доскіпливо заміряючи їх. У кутку сидів вилицюва
тий чоловік, великий, статечний, з голеною головою, в окулярах 
з грубими скельцями. Він терпляче розтлумачував щось дівчині, яка 
стояла біля нього.

Це й був Тувден. Я привітався, сказав, чого прийшов. Не припиняю
чи розмови з дівчиною, він кинув на мене гострий погляд і більше не 
звертав уваги. «Старому начхати і на огуду й на хвалу, — подумав я.— 
Бачив, мабуть, на своєму віку не одного журналіста». Враз Тувден до
питливо глянув на мене і, звівши сиві кострубаті брови, спитав:

— То що будемо робити?
— Ваш цех справив на мене враження. Я й гадки не мав, що тут 

може бути чисто, наче в операційній. Мені спало на думку порівняння: 
там роблять операції на серці людини, а тут — на серці машини. 
Можна так сказати?

— Звичайно, можна.— Порівняння старому сподобалося, він по
сміхнувся.

— Розкажіть, будь ласка, про вашу роботу, про себе,— посміли
вішав я.

— А що мені про себе розповідати? Хіба, що очі стали погані — 
зазора клапана вже не бачать, та й сили меншає — гайку на кронштей
ні не здолаю затягти.

«Хитрий жук цей дідок», — подумав я і, щоб вийти з ніякового 
становища, запитав:

— А що ви скажете про виконання норм у цеху? Розкажіть, будь 
ласка...

Він зареготав! У його віці начебто й не годилося б так сміятися. 
Заспокоївшись, майстер відповів:

— Звичайно, норму треба виконувати. Однак ви щойно порівняли 
нас із хірургами. А що якби ви звернулися з таким запитанням до 
хірурга? Ручуся, він би обурився. Замолоду я теж над усе ставив



ДЕМБЕГІИН МЯГМАР. Ювілей 109

норму, працював без перепочинку, забуваючи про їжу й сон. Чому так 
влаштований світ? Розум є— сили бракує. Сила є — розуму чортма. 
Недарма кажуть: коли б молодість уміла, коли б старість могла...

Я зрадів, гадаючи, що старий нарешті розбалакався, але він за
мовк, заглибився в роботу й більше не звертав на мене уваги. Мовчан
ня гнітило, та я не знав, як підступитися до старого.

Нарешті робочий день закінчився. Хлопці й дівчата поскладали ін
струменти, перевдяглися, помилися.

— До побачення, багша1! — говорили вони, виходячи, Тувдену.
Ми залишилися вдвох. Я почувався ображеним, однак, пересиливши

себе, промимрив:
— Я прийду завтра. А ви обміркуйте, будь ласка, що мені роз

повісте.
— Яка різниця, синку,— сьогодні чи завтра. Десять років думати

му, все одно не зумію гарно сказати. Як же тобі допомогти? — Старий 
із жалем зітхнув.

— Розкажіть докладніше про себе, от і вся допомога.
Старий звів брови, пильно глянув на мене.
— А на коли тобі треба написати?
— Післязавтра вранці мушу здати нарис редакторові.
— Так швидко? Точнісінько, як у нас. Принесуть скалічений мотор 

і хочуть, щоб до ранку був як новий. Мотор можна, звичайно, полаго
дити й за день. Та є одна дрібниця, про яку нікому не слід забувати. 
Ох, молоде та зелене. Усе поквапом, усе похапцем...— похитав головою 
старий, а тоді, затнувшись на хвильку, мовив:

— Маю до тебе прохання.
— Кажіть, радо зроблю все, що в моїх силах.
— Треба тая написати... щоб кожного зачепило, щоб кожний 

побачив ніби на власні очі... Зима, довкола неозорий безлюдний степ... 
Лютий мороз... Зламана машина і шофер. Якщо ніхто не нагодиться, 
він замерзне... Зумієш? Мені це конче потрібно. Зможеш написати до 
завтрашнього ранку?

— Таке зможе хіба письменник.
— Я тебе дуже прошу. Може, воно тобі... придасться у нарисі.
«Піддурює, наче дитину. До чого тут нарис?»
Писати не хотілося, та мимоволі з язика зірвалося:
— Гаразд, спробую.
Він зрадів.
— Ти коли завтра прийдеш, синку? Я тут зрана,— мовив він і, 

попрощавшись, бадьоро попростував до прохідної.
Весь вечір я ходив пригнічений. Зривалося перше в житті відпові

дальне редакційне завдання. До того ж герой мого ненаписаного. на
рису, замість розповісти про себе, забажав якоїсь белетристики. Це 
схоже було на глузування, але ж я пообіцяв старому. Отже, сів до сто
лу, дістав чистий аркуш паперу і взяв олівця.

...Перед очима постала безмежна біла засніжена рівнина. Свист 
і завивання вітру... гудуть-стогнуть телеграфні дроти. Все це яскраво 
уявлялося мені, та ніяк не хотіло лягати на папір. Я змучився, раз 
у раз перекреслюючи написане і вкртре вже починаючи знов. Я уявив 
собі безлюдну дорогу, тяжко навантажену нерухому машину і водія, 
який то вилазить з кабіни, то ховається в неї. Мороз пробирає до кіс
ток, мерзле залізо пече крізь рукавиці. Шофер вискакує з охололо!

1 Багша — вчитель (монг.).
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кабіни, підстрибує, витанцьовує, щоб зігрітися, на твердому заледені
лому насті.

Я так ясно побачив усе це, аж сам здригнувся, наче від холоду.
...Сонце сіло за гори, посутеніло, і скоро машину сховала густа 

заметіль... Навколо ані духу живого, а мороз лютий, нещадний. Невже 
ніхто не нагодиться? Отак, міркуючи про нелегку шоферську долю, ще 
й ще раз переробляючи написане, я просидів до глибокої ночі.

Сяк-так упоравшись із проханням старого, я забувся коротким 
тривожним сном. Знов, як у цеху, скреготіло й брязкало залізо, гули 
верстати, а голос редактора питав: «Ти чому не виконав завдання?» 
Затим розсунулися стіни, темний цех обернувся на засніжений степ, 
закрутила, скаженіючи, хурделиця...

Я скочив з ліжка, засвітив лампу й кинувся до столу. До світанку 
перечитував і правив написане. Потім поспіхом зібрався й побіг на 
базу. Тувден-гуай уже чекав на мене.

■— Ну, що там, синку, виконав моє прохання?
— Та дещо написав, прочитаєте? — я витяг списані листки.
— Тут не варто. Підемо до мене додому.
«Оце добре. Подивлюся, як він живе,— подумав я.— Хтозна, може, 

натраплю на якісь цікаві факти».
— Тувдене-гуай, а нагород і грамот у вас багато?
— Трошки є. Але мені хочеться показати тобі живий документ, 

найсуворішу, яка тільки може бути, догану мені. Ото покута, ото горе, 
що все життя крає мені серце.
t. «Справді, дивний старий. Я про нагороди питаю, а він про догану 
розводиться».

Ми дійшли до нового району,, забудованого високими будинками. 
Піднялися ліфтом на дев’ятий поверх. Двері відчинила привітна біло
лиця жінка, дружина Тувден-гуая. У кімнаті сидів гість, чоловік років 
сорока. Виявилося, що то свояк хазяїна. Я саме зібрався попросити 
Тувден-гуая показати його нагороди, та він випередив мене.

— Ну, синку, тепер почитай нам, що написав. А чи вдалося, суди
тиме він,— і старий вказав на свояка.

Я здивувався, але прочитав свій «твір».
— Ну як, добре написано? — спитав Тувден-гуай родича.
— Усе, як було,— відповів той.
Тувден-гуай поглянув на мене і сказав:
— Ось він — описаний тобою шофер.
Я з інтересом подивився на чоловіка, лише тепер помітив милиці, 

прихилені ДО СТІЛЬЦЯ, І ПОХОЛОВ.
— Отак і я колись залишився в безлюдному степу з поламаною 

машиною. І відморозив ноги. Машина була щойно з ремонту. Розслі
дування показало, що ремонт зробили недбало, неякісно,— спроквола 
мовив він.

— А машину ремонтував я! — додав Тувден-гуай.
Приголомшений, я не до ладу бовкнув:
— Але ж ви родичі!
— Не про це мова, — відмахнувся Тувден-гуай. — Здається, я ка

зав тобі про свою молодість. Так от, якось до мене підійшов майстер: 
«Відклади,— каже,— свою роботу, потім закінчиш, а зараз приймай-но 
цей мотор. Завтра машина має бути в рейсі». Моїм учнем тоді був Даш, 
отой, що тепер завкадрами. Поморочилися ми з тим мотором. Поспіша
ли: без діла никав сільський шофер. Я помітив, що Даш не до кінця 
загвинтив гайку на шплінті шатуна. Хотів підкрутити й забув. І ось
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результат,— Тувден вказав на свояка.— Він був тоді в тому віці, коли 
хвацько ганяють степом, ні на що не зважаючи.

Я поставив відмитий, блискучий, мов срібло, мотор на його маши
ну і аж тоді згадав про гайку. «Що робити, шепнув Дашу, забув гай
ку підкрутити». А він: «Та хай. Зламається — полагодять. А нам — 
знімати мотор, знов розбирати. Ще догану вліплять за нехлюйство. 
Полетять під три чорти твої показники. Запишуть у відстаючі».

І я, боячись за репутацію, промовчав. Але їла мене гризота. Кіль
ка днів ходив сам не свій, спати перестав. Весь час думав — хоч би не 
відмовив мотор у безлюдному степу. Зима ж бо. Допомоги чекати 
нівідкіль. Ночей не спав, крутився на ліжку: все ввижався мені той 
шофер, один з похололою машиною. Не знаю, що думав Даш, а я тер
пів пекельні муки. Правду кажуть, ошукаєш когось — повік карати
мешся.

— Хіба в ту пору ви були знайомі?
— Ні. Недавно породичалися, познайомилися. Онук мій оженився 

на його доньці. А потім розібралися, коли й що трапилося і хто в тому 
винен. Ось так воно, синку. Писатимеш про мене, не піднось до небес... 
Обов’язково згадай цей випадок. Щоб інші навчилися. Хай замисля
ться, поміркують. Адже й тепер дехто женеться за кількістю, а про 
якість не дуже дбає.

Я послухався старого і розповів у нарисі про цей випадок. Проте 
нарис не опублікували...

Бадрах ще раз перечитав записку, повторив уголос: «На початку 
долини Яргайт... перша юрта праворуч від дороги»,— і вийшов на 
вулицю.

З монгольської переклали 
Ц. ЕРДЕНЕБІЛЕГ і Наталя КОБЦЕВА

Рашид Кзебаті (Сірія). Портрет селянки. 
Назим Джафарі (Сірія): Дамаський крає* 
вид.
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Убогий та неіму- 
щий Ібадулла ска
зав:

—  Вічна слава і 
вічна хвала алла
хові за те, що він 
навчив папугу роз
мовляти на дванад
цять ладів. Я к  йо
му це вдалося зро
бити —  за межами 
людського розумін
ня.

А ще Ібадулла сказав:
— Щоб ви мене добре 

зрозуміли, мушу спершу 
пояснити, хто я такий. Мо- 
вив-бо пророк: «Каллімі-н* 
наса аля кадрі аквалігім». 
Що означає: «Розмовляй з 
людьми так, щоб вони те
бе розуміли». Треба щоб 
вони пам’ятали твої слова 
в прийдешні часи.

Я чоловік бідний, не маю 
ніяких статків, тому завів 
собі красномовну папугу: 
хай люди слухають та за
хоплюються її оповідками. 
Ти до розумних прислухайся 

слів,
Та щоб мені перечить

не посмів,
І будеш як троянда

в квітникові 
І мов корона посеред

скарбів.
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ОПОВІДКА
ПРО ХОДЖУ ХУДАДАДА 

ТА ХОДЖЕСТЕ-БАНУ

Співці, що є окрасою достойного то
вариства, та папуги, які розсипають со
лодощі слів, розповідають, що в Індії 
жив собі купець на ім’я Ходжа Худадад. 
Він, хоч і був заможною людиною, не- 
одружувався. Скільки людей казали 
йому, переконували: пора вже тобі зна
йти дружину. А він не хоче, та й край. 
Аж ось одного разу завітала до нього 
стара бабка-звідниця і питає:

— Слухай, Ходжа, чому ти не же
нишся?

— Та я б і женився,— відповідає 
Ходжа.— Але мені треба таку дружину, 
яка б не мала родичів, бо дружина, що 
їх має, може завдати чимало прикро
щів: її родичі внадяться ходити в наш 
дім і, чого доброго, призведуть мене до 
неслави.

— О Ходжа,— мовила стара,— я 
маю на прикметі саме таку дівчину, 
якої тобі треба. На нашій вулиці живе 
красуня, як ясне сонечко, і нема в неї 
ні батька, ні матері. Мати її померла, і 
батько віддав дитину на виховання од
ній жінці. Невдовзі не стало й батька. 
Тепер, крім виховательки, у дівчини 
немає нікого.

— Гаразд, я візьму цю дівчину,— 
погодився купець,— але з тією умовою, 
що жінка, котра виховала її, не буде 
до нас ходити.

— Добре, я піду й скажу тій жінці 
про твої умови,— відповіла стара.

Пішла вона до неї й розказує: так і 
так. А жінка:

— Я згодна. Віддам її купцеві за

сто туманів і ніколи до неї не ходи
тиму. Присягаюся, що не підійду на
віть під двері його дому.

Стара повернулася до купця й пере
казала йому ту розмову.

— От і чудово! — зрадів купець.
Узяв із собою сто туманів, пішов до

жінки і віддав їй гроші. Справили вони 
весілля. Потім Ходжа привів дружину 
додому і почав із нею жити. А дім 
у нього — повна чаша: є все, чого душа 
забажає. Живуть вони, розкошують. 
Через деякий час дружина каже чоло
вікові: •

— Кожного ранку ти йдеш у свою 
лавку, а я сиджу цілий день сама, 
нуджуся світом. Купи мені хоч пару 
папуг, щоб було мені з ким розважити 
душу.

— З радістю виконаю твоє прохан
ня! — відповів купець.

Наступного дня купив він пару папуг 
і приніс їх дружині. Вона заприятелю
вала з ними. Минуло ще кілька днів, і 
Ходжа вирішив пересвідчитися, чи змо
же дружина зберегти йому вірність. От 
він і каже:

— Мені треба виїхати з міста. Чи 
зможеш ти потерпіти кілька днів без 
чоловічої ласки?

— Таке ти й питаєш, чоловіче,— обу
рилася дружина.— Я один твій волосок 
не проміняла б на всі багатства цього 
світу! Невже ти гадаєш, що я можу від
датися комусь іншому!

— Годі тобі, годі,— сказав купець і 
додав.— Поки мене не буде, щоб ти 
доглядала папуг.

А перед самим від’їздом він потай
ки підійшов до папуг і доручив їм сте 
жити за нею.
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Минула кілька днів, і жінка почала 
нудитися від самотності. Якось вийшла 
вона на дах будинку й задивилась на 
море. Саме в цей час повз будинок про
їздив син падишаха Гуджарату1, пря
муючи на полювання. Молода жінка по
глянула вниз і побачила юнака, подіб
ного лицем до сонця. Стріла з лука 
брів царевича влучила їй у серце. Під
няла вона камінець і кинула в цареви
ча. Камінець уцілив йому в плече. 
Царевич підвів голову, побачив вродли
ву, місяцелику молодичку, і серце його 
спалахнуло коханням. Він важко зітхнув 
і звалився з коня непритомний. Слуги 
віднесли його додому. Хтось наказав 
покликати старих бабів, що знаються 
на хворобах: може, вони знайдуть ліки 
на раптову недугу царевича. Але жод
на з бабів не взялася зарадити лихові, 
крім тієї, що перед тим знайшла дів
чину для Ходжі. Вона сказала царе
вичу:

— Я знаю, від чого ти захворів. Не 
побивайся і не сумуй. Доручи цю спра
ву мені, і я приведу до тебе кохану.

Царевич відповів: щ
— Зробиш це — я дам тобі стільки 

золота, скільки ти важиш сама.
З цими словами він дав старій жме

ню золотих, щоб заохотити, і додав:
— Приведи цю красуню якомога 

швидше.
— Слухаю й корюся! — відповіла 

бабця й одразу ж попрямувала до бу
динку Ходжі.

Постукала вона в двері, й молода 
жінка відчинила. їй. З першого ж по
гляду стара помітила, що червоні щоки 
красуні пожовкли й стали як осінній 
лист. Вона збагнула, що молодиця за
слабла на ту ж хворобу, що й царевич, 
але спочатку, як годиться, повела ба
лачку про се, про те, і лиш потім 
запитала:

— Чого ти, любонько, так змарніла? 
Може, ти скучила за Ходжею? Чи, мо
же, тебе гризе якась інша туга? Скажи 
мені.

— Ой, бабусю, я страждаю від не
стерпної муки,— призналася молодичка

і Гуджарат — область в Індії на півостро
ві Катьявар.

й розповіла про потаємний біль свого 
серця.

Стара зраділа й почала заспокоюва
ти молоду жінку:

— Не побивайся, Ходжесте-бану. 
Твоєму лихові можна зарадити. Але те, 
що твоє серце палає коханням до царе
вича, нехай буде сховане за завісою! 
Скажи, що ти мені даси, якщо я зведу 
тебе з коханим?

Ходжесте зірвала з шиї анбарче1 й 
простягла старій. Та зразу ж підвелася:

— Скоро твій біль буде потамовано. 
Біжу до царевича!

З ’явилася вона .перед очі царевича й 
каже:

— Радуйся, закоханий юначе. Я схи
лила до тебе серце красуні. Вона твоя. 
Завтра я приведу її сюди.

Царевич мало не вмер з великої ра
дості і не знав, як і дякувати старій.

Тієї ночі молода жінка і юнак не могли 
склепити очей. Кожен думав: «Ось на
стане ранок, і ми будемо разом!»

Як тільки зійшло сонце, підступна 
баба, захопивши цілий міх хитрощів, 
прийшла до молодиці й сказала їй:

— Ой, Ходжесте-бану, якби ти тіль
ки знала, що цієї ночі діялося з царе
вичем! Через любов до тебе він мало 
не наклав на себе руки. З вечора аж до 
ранку бідолаха стогнав і ридав.

Молода жінка ще більше схвилюва
лася, вогонь кохання спалахнув у ній 
з новою силою. Вона підвелася, приче
пурилася, накинула на себе чадру й пі
дійшла до клітки з папугами.

— До побачення, друзі мої. Пиль
нуйте нашого дому. Я повернуся уве
чері.

Папуга-самець запитав:
— А куди ти йдеш?
— На побачення з коханим,— від

повіла господиня.
— Ти чиниш недобре,— застеріг її 

папуга.— Краще не йди, а то я роз
кажу Ходжі, де ти була, і він уб’є тебе. 
Вирушаючи в подорож, він доручив 
нам пильнувати тебе.

Злякалася жінка, почувши ці слова. 
Злякалася й розгнівалася. Витягла вона і

і Анбарче — маленький художньо оздобле
ний флакончик для зберігання амбри, який 
жінки заможних мусульман носили на шиї 
як прикрасу.
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папугу-самця з клітки і відірвала йому 
голову. Але вже за хвилю пошкодувала, 
що вбила птаха, й каже старій:

— Я дуже засмучена, а з сумним 
серцем не личить іти на любовне по
бачення. Побудьмо сьогодні вдома, а 
завтра поведеш мене до коханого.

Стара пішла додому. А царевич че
кав її, чекав і зрештою послав своїх 
слуг: хай з'явиться, мовляв, до палацу. 

Коли вона прийшла, царевич мовив:

0  віснице добрих новин, розкажи-но мені
про кохану,

Як тьохка в саду соловей про троянду 
свою полум'яну.

— Матінко, чому ти так загаялася?
1 чому не привела сонцесяйну красуню, 
струнку, як кипарис?

— Царевичу,— відповіла стара,— в 
неї сталося нещастя і вона не змогла 
прийти. Завтра, як бог поможе, я при
веду її, й вона потамуе твій смуток 
і горе.

Юнак промовив:

Не знаю я, що на умі у цієї красуні
ясної,

Тікаю я від ворогів, і свариться
друг мій зі мною.

й додав:

Без тебе темно у моїх очах,
Без тебе серцем зовсім я зачах,
Від того болю добрі ліки — ласка,
А не пахучі мазі по плечах.
Схили голівку на мою подушку,
До мене не такий вже й дальній шлях.

І ще додав:

Мої зітхання до Плеяд сягають кожну ніч, 
І досягає до морів сльоза солона з віч. 
Від болю я палаю весь. О, чи настане день, 
Коли потягнуться уста її моїм навстріч.

Він ридав і приговорював:

Ранковий вітер, покажи, де спить кохана, 
Кохання груди розрива, у серці— рана.

— Я не в силі більше терпіти,— 
стогнав царевич і говорив:

Цієї ночі ранок забарився, •
Чи півень-муедзин уклався спати.
І додав:

О ранній півню, голос подавай,
З  тобою легше нічку коротати.

Одне слово, тієї ночі царевич зазнав 
тисячі болей і страждань.

Наступного ранку стара знову при
йшла до купцевої дружини й каже: 
так і так, царевич чекає тебе, він сам 
не свій від жаги. І серце молодиці зно
ву спалахнуло коханням. Вона встала, 
причепурилася сімома мальовилами1, 
накинула на голову чадру й сказала:

— Піду-но потішу папугу. Я ж бо 
вбила її чоловіка!

І підійшла до папуги зі словами:
— О подруго моя, ти завжди мене 

розуміла. Я знайду тобі ще кращого 
чоловіка, ніж був той. Якби він не кар
тав мене так суворо, я б не вбивала 
його і він був би біля тебе.

— Розкажи-но мені, що з тобою діє
ться,— попросила папуга.— Може, я 
зумію допомогти тобі порадою.

— Подруго моя,— відповіла Ходжес- 
те,— сьогодні вже другий день, як я 
закохалася в одного вродливого юнака. 
День минає, і я хотіла б зустрітися 
з ним, бо більше не в силі терпіти.

— Гей, Ходжесте-бану, я також була 
бранкою кохання, пішла за голосом 
серця, опинилася в неволі, зазнала гань
би й сорому, а тепер каюся. Скарбе мій, 
чини, як намислила, я тобі не перечу, 
але гляди, щоб ти не жаліла і не кая
лась, як падишах Дамаска, що правив 
великим царством і був щасливий, доки 
нерозважно не вбив сокола щастя і уда
ча не вислизла з його рук. Він також 
потім каявся, але запізнілі каяття мар
ні. Боюся, щоб і з тобою цього не ста
лося.

Молодиця не втерпіла:
— Люба моя, розкажи-но про того 

сокола щастя, що його падишах убив, 
а потім шкодував за ним. Як це було?

ОПОВІДКА
ПРО ПАДИШАХА ДАМАСКА 

ТА СОКОЛА ЩАСТЯ
Папуга почала:
— Отож хай тобі буде відомо, що 

був собі падишах. І мав він сокола,

1 Сім мальовил, або сім каменів — сім 
предметів косметики, якими- прикрашували
ся жінки заможних мусульман в середньо- 
вічному Ірані,, а саме — хна, сурма, басма, 
білила, рум’яна, сухозлітка Я парфуми.
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якого всі називали соколом щастя. 
Падишах дуже любив свого птаха. Якось 
вирушив він із ним на полювання в 
супроводі почту. Довго їздили вони 
навколишніми полями й долинами, аж 
доки опинилися біля якоїсь гори. Воло
дар зголоднів, і слуги засмажили йому 
шашлик. Відтак йому захотілося пити, 
і слуги кинулися шукати води. Та ба, 
її ніде не було. Спрага мучила пади
шаха дедалі дужче, і нарешті він не 
втерпів, осідлав коня й сам вирушив 
шукати джерело. Виїхав на вершину 
гори, дивиться — внизу лука. Він туди, 
аж там тече струмок. І вода в ньому 
жовта, як шафран. Та знесилений спра
гою падишах на це не зважав. Він узяв 
чашу і набрав води. Аж раптом сокіл 
розпрямив крила, зачепив чашу, 1 вода 
вилилася. Падишах удруге наповнив 
чашу, але сокіл знову махнув крилами 
й перекинув її. Падишах набрав води 
втретє, але тямуща птиця й за третім 
разом не дала йому напитися.

У гніві він схопив сокола і так ки
нув ним об землю, що птах одразу 
сконав. Падишах подумав: «Піду-но до 
джерела та гляну, чому вода така 
жовта».

Пішов він угору. Аж дивиться: по
серед потоку сидить величезний дракон 
і хлебче воду. Протікаючи крізь щеле
пи, вода набирається отрути і жовтіє.

Побачив це падишах і з переляку став 
тікати. А дракон за ним. От-от наздоже
не. Та падишах устиг скочити на коня 
і помчав як вихор. Дракон так і не зміг 
його наздогнати. Знесилений до краю 
падишах зійшов з коня, е ів ; при дорозі, 
звернув обличчя до престолу всеблагого 
Судді і почав палко молитися,— дяку
вати за порятунок.

Незабаром показалися царські слуги. 
Коли він їх побачив, то дуже зрадів. 
Але, згадавши про бідолашного сокола, 
спохмурнів і розкаявся. Та що з того 
каяття? Сокола вже не вернеш.

Коли папуга докінчила свою розпо
відь, був уже вечір, і молодиця промо
вила до старої:

— Сьогодні пізно. Иди спати, а зав
тра поведеш мене на побачення!

Стара підвелася і пошкандибала до
дому, бурмочучи : сама до себе:

— І що я скажу царевичеві, як ви
правдаюсь перед ним? От клята папуга! 
Де вона взяла[ся на мою голову? Геть 
усе зіпсувала.

Прийшла вона до царевича й каже:
— Твоя кохана вже була накинула 

чадру, щоб іти сюди, але саме в цю 
мить до неї завітали родичі і вона 
була змушена залишитися з ними. Як
що пощастить, то завтра я неодмінно 
приведу її до тебе.

Царевич з розпуки розірвав комір 
і прорік:

Як важко тебе дочекатись, кохана,
А серце моє — незагоєна рана.
Я душу віддав би, бо марно розтрачу. 
Душа не моя вже, тебе ж я не бачу.

Згодом він додав:

Мені тебе не дочекатись, мила,
Але й без тебе жити теж несила.
І на твою я поміняв би вроду 
І сонце й місяць небозводу.

Полум’я кохання палило царевича до 
самого ранку, і цілу ніч він шаленів 
від жаги. А коли настав ранок і зійшло 
сонце, що звеселяє світ своєю красою, 
стара прийшла до молодої жінки і ска
зала:

— Лебідонько, сьогодні царевич ска
зав мені:

Я птах, що попав у кохання неволю.
То вбий же мене або дай мені волю.

Якщо й сьогодні ти не прийдеш до 
нього, то він накладе на себе руки, і 
його кров буде на твоїх руках. І коли б 
завтра мав настати страшний суд, ти 
б відповіла на ньому.

Одне слово, молода жінка причепу
рилася сімома мальовилами, накинула 
на голову чадру, підійшла до папуги й 
попросила її:

— Подруго кохана, пусти мене сьо
годні на побачення з милим.

Папуга відповіла:
— О Ходжесте-бану, можеш іти, 

якщо тобі так хочеться. Я не бачу в 
цьому нічого лихого, але боюся, що ти
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теж забудеш про розважливість, як було 
з одним свавільним падишахом, котрий 
немилосердно гнобив своїх підданих. 
Марно син умовляв його стримати свій 
жорстокий норов. Падишах і слухати не 
хотів розумного слова. Пізніше йому 
довелося розкаятися, та користі від 
цього каяття вже було мало.

— Люба моя, розкажи-но про того 
жорстокого падишаха.

ОПОВІДКА
ПРО ПАДИШАХА-ТИРАНА

Папуга почала:
— Хай тобі буде відомо, що колись 

давно Єгиптом правив один жорстокий 
падишах. Він безжально гнобив своїх 
підданих. І хоч скільки син йому доко
ряв, нічого не допомагало. Нарешті, 
люди не витримали і повстали проти 
свого володаря. Побачивши розгніваний 
натовп, падишах перелякався і закри
чав:

— Ой, синочку, я гину! Порятуй 
мене! І не марнуй часу на докори. За
раз покажи свою мужність!

— Батечку! — відповів син. — Чи ма
ло я застерігав тебе і попереджав?

Та говорити й справді було ніколи, 
і син, підіткавши поли халата, вхопив 
шаблю, кинувся на нападників і навіть 
кількох зарубав. Але повсталих було 
дуже багато, і незабаром вони оточили 
й поранили юнака-царевича. Падишах 
розгубився і почав благати:

— Ради бога, пощадіть мого сина! 
Беріть усе моє царство й майно, а нам 
дозвольте піти геть!

Ті відпустили їх, і падишах з роди
ною пішли світ за очі без гроша, тільки 
що душа в тілі. Довго вони блукали, 
аж доки не опинилися в якійсь невідо
мій країні. Царевич прийшов до пра
вителя цієї країни і звернувся до нього 
з такими словами:

— Володарю, не міг би ти дати нам 
під заставу трохи грошей, зброю, коня 
та будинок?

Той погодився. В заклад царевич за

лишив свою сім'ю, поселив її у будин
ку, а сам, озброївшись, хоч і поране
ний, осідлав коня й попрямував шукати 
щастя-долі, куди очі світять. їде пус
телею, а сам гірко плаче з відчаю і про
мовляє:

— Чому доля мені, наче лиха мачу
ха? О святий Алі, допоможи мені, бо 
кріїуі тебе ніхто вже не допоможе! По
рятуй мене!

І ще молить аллаха:
— Господи, всеблагий зцілителю, 

охорони нас від напасті!
Тільки царевич сказав ці слова, як 

вдалині знявся стовп куряви. Дивиться: 
назустріч йому їде вершник. Привіта
лися вони. Царевич питає лицаря:

— О шляхетний юначе, скажи мені, 
хто ти і куди прямуєш?

Той відповів:
— Друже мій, я слуга падишаха. 

Він послав мене зібрати податок. Я 
бачу, що людина ти хоробра й не про
стого роду. Прошу тебе, будь мені 
старшим братом і допоможи в цьому не
легкому ділі. Люди даватимуть тобі 
гроші охочіше, ніж мені. Якщо згоден, 
нехай царська грамота буде в тебе. 
Ось, візьми її.

Царевич погодився, взяв грамоту, й 
вони поїхали далі. Одначе невдовзі на
летів вихор і почалася страшна піщана 
буря — така, що й світа божого не 
видно, і супутники загубили один одно
го. Коли небо прояснилося, лицар по
бачив, що царевича нема.

— Не треба було віддавати царську 
грамоту. Що ж я тепер робитиму без 
неї! — бідкався він.

А що ж царевич? Він поїхав собі
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сам, заткнувши грамоту за пояс. В гор
ді йому пересохло, хотілося пити. Аж 
тут і колодязь. Скочив царевич із коня, 
розв’язав пояс, щоб зручніше було на
хилитися, і раптом грамота впала у 
воду.

От бідаї Поліз він у колодязь, на
пився води, витягнув грамоту і роз
горнув, щоб вона висохла. Хоч-не-хоч 
глянув царевич на неї. Аж там написа
но: «Того, хто подасть цю грамоту, не
гайно стратити. Ця людина зловжила 
довір'ям свого володаря і за його хліб- 
сіль відплатила йому чорною не
вдячністю».

Царевич порвав грамоту на дрібні 
клаптики й подякував богові за поря
тунок:

Здається небесам вже нічого робити — 
Тож хочуть друга з другом розлучити,
Та голос друга чуєм повсякчас —
Це доля від біди рятує нас.

Довго він їхав. Аж ось пустеля скін
чилася, і попереду показалося місто. 
Посеред міста пишні палаци, а один 
палац загороджений високими мурами, 
а на зубцях мурів стирчать відтяті люд
ські голови. «Що ж це за палац?» — 
дивується царевич. Спинився біля одної 
хатини і просить хазяйку, стару жінку:

— Бабусю, чи не пустила б ти мене 
переночувати. Я чужинець і не маю де 
прихилити голови.

Старенька пустила його і прийняла 
дуже привітно. Увечері він питає:

— Бабусю, що то за палац, оточений 
високими мурами? Чий він?

— Той палац,— каже бабуся,— на
лежить падишаховій дочці. Вона красу
ня, якої світ не бачив, і не має відбою 
від женихів. Але кожного, хто при
їздить до неї свататися, вона примушує 
відгадувати загадки. Не відгадає — його 
страчують. Голову невдахи виставляють 
на зубцях муру. Чимало юнаків при
звела до згуби царівна. Серце у неї 
тверде й холодне, хоч обличчя. ясніше 
від сонця.

Коли царевич почув це, він сказав:

Ми долю нашу віддали вітрам,
То що ж тепер втрачати нам?

— Бабусю,— мовив він,— я теж 
піду до неї свататися. Або здобуду цю 
незрівнянну перлину* або накладу голо
вою.

— Бог з тобою, юначе! — вигукнула 
стара.— Ти, мабуть, з глузду з'їхав. 
Жорстока красуня не пожаліє тебе так 
само, як і інших!

— Кого біда побила, — відповів юнак, 
— тому навіть скажений слон не страш
ний. О матінко, добре кажуть мудреці:

Не в кожний ліс бери свій спис, але 
Пильнуй, чи десь не причаївся лев.

— Спробую помірятися розумом із ці
єю дівчиною. Побачимо, хто з нас кмітли
віший. Може, з божою поміччю я її по
долаю. Тож молися за мене, бабусю.

Вранці, тисячу й один раз пом’янув
ши аллаха та міцніше зав'язавши пояс 
сміливості, царевич подався до палацу 
візира, низько поклонився йому і розпо
вів, хто він такий і чого йому треба. 
Візир, не гаючи часу, рушив до пади
шаха і доповів йому такими словами:

— Нехай буде здоровим володар сві
ту, що вказує нам правильний шлях! 
Доводжу до твого відома, о всемогутній, 
що до нас прибув син падишаха Єгипту 
і просить милостивого дозволу позмага
тися з твоєю дочкою.

— Приведи його сюди! — звелів па
дишах.

Ставши перед падишахом, царевич 
віддав йому уклін і звернувся до нього 
з пишномовним вітанням:

—: О могутній володарю! Нехай ще 
ясніше сяє твій небесний палац! Нехай 
твоя справедливість та милосердя бу
дуть такі ж величні, як і твої палати, 
о мудрий Соломоне! Хай могутність твоя 
зрівняється зі славою Джемшіда, а твій 
меч впаде на шиї ворогів всемогутнього 
аллаха!

Юнак говорив так красномовно, так 
щедро сипав перлами слів, що завоював 
прихильність усіх присутніх і так при
пав до вподоби падишахові, аж той, 
розчулившись, знехтував заведеними 
правилами, посадив гостя напроти себе 
й промовив:
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— Кажуть, що обличчя тямущої лю
дини, неначе срібло та золото: всюди, 
хоч куди б вона пішла, видно їй ціну. 
Сини можновладців, що живуть при 
батьках і не вміють долати труднощі та 
злигодні, є невігласами, які ніколи ні
чого не осягнуть!

Цілий день вони провели в розмовах. 
А коли настав вечір і царевич пішов на 
спочинок, падишах сказав візирові:

— Цей юнак так припав мені до сер
ця, що я віддав би за нього дочку без 
усякого іспиту. Треба умовити її, щоб 
вона потамувала свій норов і не зага
дувала йому своїх загадок. Поїдь і 
скажи їй, що така моя воля.

Візир поїхав до палацу царівни, роз
повів їй про відвідини царевича і пере
дав слова батька. Але примхлива красу
ня затялася на своєму.

— Я стану дружиною лише того, хто 
відгадає всі мої загадки!

Візир передав ці слова падишахові. 
Той був прикро вражений, але юнак не 
впав духом.

— Володарю,— мовив він, — не су
муйте. Я готовий до іспиту. Якщо на те 
божа і ваша воля, я відгадаю всі її 
загадки.

І вони зібралися йти до палацу ца
рівни. Аж раптом двері відчинилися і 
на порозі з’явився задиханий гінець. 
Він сказав:

— Владико всесвіту! Десяток демо
нів напали на наш край, нищать усе 
на своєму шляху, пожирають людей.

Падишах наказав сурмити похід і на 
чолі багатотисячного війська негайно 
вирушив проти демонів. А що ж царе
вич? Він, закривши обличчя запоною, 
осідлав коня і помчав услід за вій

ськом. Аж ось і поле битви. Дивиться 
він — біда! Величезні потворні демони 
вирвали з коренем по самшитовій дере
вині і наступають на падишахових вояків, 
молотячи їх наліво і направо. Не ви
тримало падишахове військо, кинулось 
утікати. Царевич же не злякався страш
них потвор. Як вихор^він кинувся на 
них і почав сікти-рубати своєю шаблею. 
Демони падали один за одним. Юнак 
вирубав їх усіх до ноги, а демоншу — 
була серед них одна демонша — спіймав 
арканом і притяг до високого падишахо
вого стремена. Вражений падишах запи
тав:

— Шляхетний юначе, ради бога, від
крий нам своє обличчя і скажи, з якого 
ти роду-племені?

Царевич відкинув з лиця запону, і 
всі впізнали, хто це такий. Падишах об
няв його як рідного, і вони разом по
вернулися до міста. Ще більше полю
бив цар хороброго юнака.

Наступного дня уранці царевич при
був до палацу царівни, його супровод
жували падишах, візир, суддя та інші 
вельможі. Зайшли вони в пишно при
крашену залу, сіли на подушки. Аж ось 
і царівна. Вийшла з-за завіси й питає 
царевича:

— Чого це ти, юначе, прийшов 
сюди? Чого ради зважився ризикнути 
своєю головою?

Юнак відмовив:
— Того ради, що я, по-перше, хо

тів подивитися на твою вроду і бачу, що
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вона справді незрівнянна, а, по-друге, 
хотів пересвідчитися, чи тй людина об
хідлива, чи знаєш звичаї, — і бачу, що 
ти просто нечема.

Царівна збентежилася і* запитала:
— Чому ти називаєш мене нечемою?
— А тому,— мовив юнак,— що, за- 

ходячи, слід перш за все привітатися з 
гостями, а надто з такими шановними, 
як твій батько, візир та суддя.

Дівчина спаленіла від сорому, а всі 
присутні сказали захоплено:

— Молодець! Збив з неї пиху!
Побачивши, що їй не принизити гос

тя, горда царівна сіла в золоте крісло, 
немов змагаючись красою з самим сон
цем.

Що можна сказати про цю дівчину?

Така лиш оком поведе — і вмить,
Де дім стояв, румовище лежить.

Царевич придивився до дівчини й 
переконався, що такої краси ще не 
бачили людські очі. Він мало не зомлів 
од любовної знемоги, проте опанував 
себе і мовив:
Хто долею покривджений, ЯК Я, —Г 
Неволя тому не чужа моя.

— Прошу тебе, загадуй свої загадки 
і уважно слухай мої відповіді.

Царівна запитала:
— Хто є один, що його ні з ким 

порівняти?
— Всемогутній аллах, котрий не має 

ні рівного собі, ні подібного! — одрік 
царевич.

— А що то за двоє, які не мають 
третього?

— День і ніч!
— А троє, що не мають четверто

го? — запитала вона.
— Слова, якими ррзривають шлюб Ч— 

була відповідь.
—- А що за четверо, які не мають 

п’ятого?
— Чотири елементи стихії,— впевне

но відповів юнак,— земля, вода, во
гонь і повітря.

і Згідно з мусульманським правом, чолові
кові досить сказати дружині три рази «Ти 
розлучена», щоб шлюб вважався недійсним.

— А що то за четверо, які не п’ють, 
не їдять, а житимуть до страшного су
ду і після нього?

— Це святі пророки Хизр, Ільяс, 
Ідріс та Іса, син Марії, мир йому, — 
відповів царевич.

— А що це за істота,— провадила 
царівна,— що не має ні рук, ні ніг. а 
її мертвячину дозволено їсти?

— Риба Ч — почула у відповідь.
— Гаразд,— мовила дівчина.— А що 

то за благо, від якого всі люди тікають?
— Дощ.
— А що то за дерево, що має два

надцять гілок, а кожна гілка тридцять 
листків, а в кожного листка один бік 
ясний, а другий темний?

— Це рік,— усміхнувся юнак.— 
Дванадцять гілок означають дванадцять 
місяців, а кожен місяць має тридцять 
діб. І ясний бік листочка — це день, а 
темний — ніч.

Дівчина кивнула головою — мовляв, 
твоя правда, вгадав — і запитала:

— А що то за істина, якої люди 
бояться, уникають і тікають від неї?

— Смерть.
— А що то була за мечеть з м’яса, 

в якій молилися?
— Це була рибина, яка проковтну

ла святого Юнуса2, мир йому, і він 
молився в її череві.

— Ну, а тепер остання загадка: що 
дихає, хоч душі не має?

— Вітрець! — відповів царевич.
— Ти розгадав усі,— визнала царів

на.
Тоді царевич сказав:
— Красуне, якби ти загадувала за

гадки цілих три дні підряд, то й тоді 
я розгадав би їх усі. Досі ти мене пи
тала, а я відповідав. Тепер же дозволь 
мені запитати тебе дещо.

— Гаразд,— погодилася царівна.
— Скажи-но мені,— запитав юнак,— 

хто то був такий, що раз утік від смерті

1 Коран забороняє вживати в їжу м'ясо 
мертвих тварин. Рибу, однак, дозволяється. 

3 Біблійний Іона, якого проковтнув кит.
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і вдруге потрапив до її лап, потім знову 
утік і втретє попав у її лабети?

Довго думала царівна, але так і не 
здогадалася, хто то такий. Присутні по
чали вітати юнака з перемогою. А він 
каже царівні:

— Ну добре. Можеш подумати до 
завтра.

Падишах повів царевича у свої пала
ти. Там вони бенкетували, розважалися 
до пізнього вечора. Потім царевич пі
шов у свої покої.

А що ж дівчина? Весь цей час вона 
сушила собі голову, міркуючи над юна
ковим запитанням, але нічого не змогла 
придумати. Тоді вона вирішила піти на 
хитрощі. Перебралася в одяг служниці 
й подалася до юнакових покоїв у супро
воді двох служниць. Мовляв, наслуха
лися про його розум, хочуть поговори
ти. Царевич ввічливо прийняв гостей. 
Почалася розмова. От царівна й каже:

— Чула я, юначе, сьогодні ти збив 
пиху з падишахової дочки. Ми, служни
ці, дуже раді, що вона осоромилася. 
Так їй і треба, гордячці. Це їй кара за 
те, що довела до згуби стількох юнаків.

— Атож, тепер вона не буде так ве
личатися,— сказав царевич. Він одразу 
здогадався, хто перед ним.

— Чули ми й про твоє хитромудре 
запитання,— провадила царівна.— Бідо
лаха й досі сидить, мізкує над ним. Як 
же на нього відповісти? Нас теж мучить 
цікавість. Може, скажеш?

— Якщо віддаси мені своє серце, 
скажу,— одрік юнак.

— Я вже віддала тобі своє серце і 
згодна на всег чого ти захочеш,— від
повіла царівна.

— Я хочу тебе!
— Дивно мені, — усміхнулася гос

тя, — що ти можеш проміняти царівну 
ка мене.

— Серцю не закажеш, кого люби
ти, — відповів юнак. — Ти хочеш знати, 
хто тричі попадав у лабети смерті й 
виривався з них? Це я сам. Піддані мо
го батька збунтувалися і хотіли вбити 
його і мене, але я щасливо вислизнув з 
їхніх рук. Згодом мені зустрівся на доро
зі вершник-лицар з царською грамотою.

В тій грамоті був наказ стратити того, 
хто везе її. Не знаючи про це, вер
шник віддав ту грамоту мені, і я уник
нув смерті лише завдяки щасливій ви
падковості. Втретє я зіткнувся зі смертю 
тут, вирішивши здобути царівну-красу- 
ию. Я сказав собі: або накладу головою, 
або та гордячка буде моя.

Мовивши це, юнак взяв дівчину за
РУку:

— Обіцянку треба виконувати, як ка
жуть араби. Отож задовольни моє ба
жання.

«Прийшла, щоб зробити краще, а во
но вийшло на гірше», — подумала ца
рівна, а вголос сказала:

— Почекай трохи, мені треба вийти. 
За хвильку я вернуся і буду твоя...

— Добре, вийди, але залиш заставу.
Царівна та її супутниці віддали юна

кові всі свої коштовні прикраси, вийшли 
з його покоїв — і мерщій до себе в па
лац. Повернулася царівна й радіє:

— Тепер я знаю відповідь, і моє бу
де зверху...

Бранці падишах та вельможі знову 
зібралися в палаці царівни. Заходить 
вона в залу і каже:

— Юначе, той, про кого ти питаєш, — 
це ти сам. Уперше ти втік від смерті, 
вирвавшись з рук збунтованих підданців, 
вдруге, коли тобі дісталася грамота зі 
смертним вироком, а втретє, коли по
трапив до моїх рук. Але тепер твоя буй
на голова уже напевне злетить з пліч.

— Що ж, така моя доля, — відповів 
царевич. — Молодість нерозважна, вона 
завжди мріє здобути недосяжне. Проте 
дозволь мені поставити ще одне запитан
ня.

— Говори!
— Скажи-но, хто ті три голубки, що 

прийшли до голуба по воду й зерно. Го
луб узяв від них заставу, дав їм те, що 
вони просили, а вони полетіли геть, не 
заплативши. Або відповідай, або визнай 
себе переможеною!

Бачить дівчина — програла двобій. 
Опустила вона голову і каже:

— Слово за моїм батькомі
Падишах обняв царевича і поблагос-
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довив на шлюб з дочкою. Сім днів і но
чей гуляли весілля...

Набувшися з молодою дружиною, ца
ревич зібрав військо, попросив благос
ловення свого тестя-падишаха і вирушив 
у рідну країну. Гострим мечем та відва
гою він подолав ворогів. Тепер їм дове
лося каятись і проклинати ту ніч, коли 
вони підняли меч на свого володаря.

А царевич, відвоювавши батьківський 
престол, послав посланців у те місто, де 
залишилися його рідні. Мовляв; так і 
так, вертайтеся додому. Тоді й прави
телю, що тримав їх як заставу за царе- 
вичевого коня і зброю, теж довелося 
каятись і просити прощення. Але запіз- 
ніле каяття — даремне...

Коли папуга докінчила свою розпо
відь, уже звечоріло. Молодиця зняла з 
голови чадру і сказала:

— Ой, бабусю, сьогодні вже пізно. 
Приходь завтра і неодмінно поведеш ме
не на побачення з царевичем.

Стара вийшла з хати люта, як змія, і 
чорна, як грозова хмара. Вона бурмоті
ла собі під ніс:

— Доки жива цл клята папуга, я не 
зможу вивести молодицю з її  дому. 
Спершу треба позбутися цього птаха, і 
тільки тоді можна буде задовольнити ба
жання царевича.

Коли бабця прийшла до юнака і роз
повіла все, як було, той знову почав ри
дати з розпуки та примовляти:

Навіщо стільки горя для людини?
Без тебе від розлуки я загину:
Ной бачив раз потоп на сотні літ,
А я їх сотні зазнаю щоднини.

Тоді царевич сказав бабці:
— Я дам тобі отрути. Змішай її з 

цукром і дай з'їсти папузі. Зроби так і 
приводь молодицю, звільни мене від пут 
горя.

— Це ти добре придумав, — сказала 
стара. Взявши отруту, пішла додому й 
зробила отруєні цукерки. Вранці вона 
взяла ті цукерки, прийшла до будинку 
купця й поклала їх перед папугою. Мо
лодиця збагнула, що стара хоче отруїти 
папугу й запитала:

— А що це ти принесла, бабусю?
— Ось уже третій день, — відповіла 

стара, — як ця красномовна пташка 
розважає мене своїми цікавими розпові
дями. На подяку я принесла їй солодких 
зернят.

— Ходжесте-бану, — промовила папу
га, — пам'ятай, що ця лукава й підсту
пна баба хоче твоєї загибелі й неслави. 
Вона надумалася вбити мене, щоб їй 
легше було затягнути тебе на ложе ца
ревича. Якщо не віриш мені, дай кілька 
зернят курці, й тоді переконаєшся сама.

Ходжесте дала зернята курці, та про
ковтнула їх і відразу ж здохла.

— Тепер сама бачиш! — радісно 
скрикнула папуга. — Якщо після цього 
хочеш іти, то йди, але боюся — будеш 
каятися, як дочка падишаха Іраку, мо
ряк та її батько...

— А що ж то за історія? — поціка
вилася молодиця.

ОПОВІДКА
ПРО ДОЧКУ ПАДИШАХА ІРАКУ

Папуга розкрила дзьоб і почала роз
повідати голосом солодким, наче солов’ї
ний спів.

— Хай буде тобі відомо, що колись у 
давні часи володар Іраку мав дочку, 
вродливу, як сонечко. Він заручив її 
з власним племінником, сином свого бра
та *. Аж сталося так, що цей його брат по
мер. Поховавши батька, юнак приходить 
до падишаха й каже:

— Дядьку, дай мені те, що було обі
цяно.

Але падишах відмовився від своєї 
обіцянки і вигнав юнака. Приходить бі
долаха до своєї нареченої, розповідає 
все як було, а наприкінці мовить:

— Отак сказав мені твій батько, а що 
скажеш ти?

Дівчина йому відповідає:
— Я хочу того, чого хочеш І ти, сину 

мого дядька, і зроблю все, що ти ска
жеш. Куди ти підеш, я за тобою. 1

1 Шлюб між двоюрідним братом і сестрою 
вважався на мусульманському Сході дуже 
бажаним.
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Вирішили вони тікати разом. Коли 
стемніло, дівчина взяла з батьківського 
дому скриньку з золотом; осідлали вони 
коней і подалися з міста світ за очі. 
Три доби молодята блукали по безлюд
ній пустелі й зрештою опинилися на бе
резі моря. Переночували вони під дере
вом, зранку дивляться — поблизу сто
їть корабель. Підійшли до керманича, 
просять:

— Візьми нас із собою. Перевези че
рез море.

Дали йому грошей, він і погодився. 
Сіли обоє на корабель. Керманич хотів 
уже відчалювати, а дівчина каже юна
кові:

— Закопай скриньку з золотом під 
деревом!

Юнак швидко скочив на берег, щоб 
закопати коштовності. А керманич тим 
часом глянув на дівчину. Бачить — во
на красуня, що вродою може рівнятися 
із зірницею, а личко її сяє, як сонце. 
Груди його сповнилися таким коханням, 
наче він мав не одне серце, а цілих сто. 
Підняв одразу вітрила й відчалив від 
берега. Дівчина в крик:

— Що це ти робиш? Ти ж узяв гро
ші! Мене везеш, а чоловіка мого зали
шив на березі!

— Тепео уже не скоро побачиш свого 
чоловіка! — глузував керманич.

Але дівчина була розважлива і не 
впала у відчай. Вона сказала:

— Не думай, негіднику, що я в твоїй 
владі. Я не дозволю навіть доторкнути
ся до себе.

— Ну що ти, красуне! Я берегтиму 
тебе, як зіницю ока, — відповів керма
нич.

Перепливли вони море. Ось і місто. 
Керманич просить:

— Іди в мій дім. Будеш дружиною і 
господинею.

Дівчина подивилася на нього гнівно 
й каже:

— Кожен рік починається з весни, а 
ви, чоловіки, починаєте з солодких слів. 
Насправді ж ти мене зовсім не ша
нуєш. Чи ж личить уводити дружину в 
дім просто так, без почестей? Побійся 
бога, чоловіче! Хай твоя рідня прийде 
сюди, на пристань, і зустріне мене уро
чисто, як годиться.

Керманич поспішив у місто скликати 
рідню. А дівчина, як тільки він зник із 
очей, підняла вітрила й відчалила від 
берега.

Повернімося до юнака, що пішов за
копати скриньку з коштовностями. По
вернувся він на берег і побачив, що 
корабель із дівчиною ген-ген у відкри
тому морі. Юнак зойкнув і знепритом
нів з розпуки. Очунявши через якийсь 
час, він роздер комір, заридав і заголо
сив, промовляючи такі вірші:

Як тріску, обіцянку люба ламає,
Жалю завдає, але жалю не знає.
О, доки в розлуці я буду, о, доки,
І литиму сліз каламутні потоки?
О, доки розлуки терпітиму муки 
И співатиме саз мій лише про розлуку?
Чи іншої небо турботи не мало,
Що стільки закоханих порозлучало?

Отак страждаючи, юнак, немов який 
дервіш-каландар1 або шаленець Мед- 
жнун, подався в пустелю.

А керманич тим часом зібрав свою 
рідню і повернувся на пристань, щоб з 
почестями ввести дівчину в свій дім. 
Але там не було ні дівчини, ні корабля. 
З розпачу вія став гатити себе по голові 
й лаяти:

— От дурень заплішений! Випустив з 
рук таку красуню!

Прийшло каяття, та вже не було во
роття.

Тим часом дівчина перепливла на ко
раблі море й причалила до того берега, 
де залишився юнак. Та його вже не бу
ло там. А саме в той час неподалеку

» Каландар — член своєрідного чернечого 
ордену, за статутом якого він мак постійно 
мандрувати. В XVIII—XIX ст. в Ірані так на
зивали бродячих дервішів.
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полював володар того краю, емір Дамас
ка. його слуги побачили біля берега 
судно, а в ньому дівчину, що своєю 
вродою подібна до сонця. Вони сказали 
своєму повелителю:

— Біля берега стоїть порожнє судно, 
в ньому ясновида красуня, а біля неї 
немає жодного чоловіка. Який буде на
каз?

Емір звелів забрати дівчину і з по
честями ввести її до свого гарему . Ко
ли це було виконано, прийшов до неї й 
почав розпитувати, хто вона та що тут 
робить. Дівчина розповіла все, що з нею 
сталося. Емір не* міг устояти проти її 
краси і сказав їй:

— Виходь за мене заміж, я тебе 
зроблю господинею гарему. Житимеш у 
розкошах. Буду тебе довіку пестити й 
голубити.

— Я згодна, але з одною умовою, — 
відповіла дівчина. — Ти не займатимеш 
мене сорок днів. Якщо за цей час не по
вернеться мій коханий, я буду твоя.

Емір пристав на таку умову. Дівчина 
подумала: «Бог милостивий, якщо він 
захоче, то за сорок днів усе може змі
нитися».

А емір міркував собі так: «Треба по
їхати на полювання, бо тут я можу не 
витримати й порушу умову».

Він подався в дорогу, а дівчина по
водилася скромно і ввічливо й сподоба
лася усім жінкам гарему. Якось вона 
запитала їх:

— Чи не хотіли б ви прогулятися по 
морю, покататися на кораблі?

Всі радо погодилися. Дівчина наказа
ла слугам подати до пристані гарний 
корабель. Прихопивши з собою чималий 
запас харчів, жінки підняли вітрила і, 
помолившись богу, рушили в путь.

Минуло сорок днів. Повертається емір 
із полювання, а гарем порожній. Слуги 
йому розказують: так і так, дівчина по
везла жінок прогулятися по морі.

Володар зрозумів, що красуня обду
рила його. Ударив він себе долонею по 
лобі й промовив:

Я досі розлуки не знав і тривожився мало. 
На голову нині мою найбільша тривога

упала.

Він зрікся свого престолу і, стражда
ючи, подався у пустелю. А дівчина із 
жінками гарему мандрувала морем, до
ки не пристала до берега біля міста Ха
леба1. Побачили їх слуги тамтешнього 
царя. Доповідають йому, що до берега 
причалило судно, на якому є сорок жі
нок і одна дівчина. Цар дуже здивував
ся і водночас зрадів, сів на коня і сам 
приїхав на берег. Привів усіх жінок до 
гарему свого палацу і попросив дівчину 
розповісти, що з ними сталося. Дівчина 
розповіла все як було. А цар той був 
справедливий. Він підвівся, поцілував 
дівчину в чоло й сказав їй:

— Доки не віддам тебе твоєму суд
женому, доти сам не буду мати спокою!

А тих жінок цар полюбив і залишив у 
себе. Через кілька днів він прийшов до 
дівчини й промовив:

— Дитино моя, як тобі допомогти?
— Владико світу, — відповіла та, 

зволь наказати, щоб художники на
малювали кілька моїх парсун і розвіша
ли на брамах міста. Кожного, хто, гля
нувши на портрет, зітхне, хай затриму
ють і приводять до мене.

Отож художники намалювали кілька 
парсун дівчини й вивісили їх на всіх 
воротах міста. Тим часом батько, шука
ючи її, мандрував від моря до моря, від 
міста до міста, доки опинився в краю, 
де була його дочка. Заходячи до міста, 
він побачив парсуну дівчини. Придивив
ся — ну, викапана дочка! Він гірко 
став плакати й голосити. Хотів уже був 
іти далі, але сторожа схопила його. Цар 
звелів затримати чужинця. Через якийсь 
час до Халеба примандрував підступний 
керманич. Побачивши на брамі парсу
ну, він важко зітхнув, плюнув з досади і 
хотів був уже повертати назад, коли 
сторожа схопила його. Цар наказав за
тримати і керманича. А ще за якийсь час 
юнак, який безнастанно шукав дівчину, 
й, страждаючи, мандрував з міста до 
міста, блукав різними караванними шля
хами, теж прибув до Халеба. Входячи 
до міста, побачив він на брамі подобу 
дівчини — викапана його наречена, — 
зойкнув і зомлів. Коли він опритомнів, і

і Назва взята навмання, бо сірійське міс
то Халеб лежить досить далеко від моря.
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його привели до царя. Той відразу здо
гадався, що це наречений дівчини, і ка
же:

— Прошу тебе, юначе, відкрий таєм
ницю свого серця, щоб я знав, хто ти й 
чому проливаєш з очей стільки сліз.

Юнак гірко заридав і відповів:
— Я той, кому вітер розлуки спалив 

серце, я птах, що втратив своє гніздо, 
хто загубив свою душу і слідом за Мед- 
жнуном можу повторити:

Нехай ніхто засмучений не буде, як я.
Мене постійно носить розлуки течія.

Цар, чиє серце прониклося співчут
тям до хлопця, потішив і підбадьорив 
його:

— Спробую зарадити твоєму горю. 
Потерпи трохи. Скоро я приведу тебе до 
твоєї судженої.

Відтак передав хлопця під опіку слуг.
Минув ще якийсь час, і в місті опинив

ся емір, що втратив своїх дружин. Він 
теж, проходячи браму, побачив парсуну, 
зітхнув, і його теж затримала варта й 
привела до царя. Тоді цар звелів покли
кати дівчину й запитав у неї:

— Вже прийшло четверо чоловіків, що 
мені з ними робити?

— Настав час, — відповіла вона, — 
щоб твоя справедливість і правосуддя 
стали відомі на весь світ! Накажи, ца
рю, кликати їх по одному й розпитува
ти!

Після цього дівчина запнула собі об
личчя, а цар звелів привести її батька. 
Питає його"

— Скажи мені, хто ти такий?
— Я нещасна людина, — відповів 

той.
— Я знаю тебе, чоловіче, — мовив 

цар, — ти, певно, батько одної дівчини- 
красуні. Ти заручив її з юнаком, а по
тім відмовився від своєї обіцянки. Юнак 
же викрав її і таким чином взяв те, що 
належало йому по праву. Ти сам накли
кав на себе біду. Якби ти дотримав сво
го слова, тобі б не довелося блукати від 
міста до міста.

Батька'дівчини посадили в куток і 
привели віроломного керманича.

— Хто ти? — запитав цар.

— Я чужинець, — відповів той.
— Хто він такий? — запитав цар дів

чину.
— Це підступна людина, — відпові

ла вона, — через яку я випила повний 
ківш горя, болю й страждань.

— Ох, ти плюгавцю! — гримнув 
цар. — Я й тебе знаю. Ти той підступ
ний керманич, який захопив дівчину, а. 
чоловіка її  залишив на березі самого?! 
Начувайся, негіднику! Тепер ти дістанеш 
те, що заслужив!

І наказав: на страх усім ошуканцям 
та лиходіям керманича повісити на ши
бениці й розстріляти з луків:

По тому привели еміра Дамаска. Цар 
запитав його:

— Хто ти такий?
— Я простий купець,— збрехав той.
— Хто це? — запитав цар у дівчини.
— Це емір Дамаска, — відповіла вона.
— Чи не ти той емір,— мовив цар,— 

якому одна дівчина осоромила бороду: 
забрала його дружин та наложниць і 
втекла? А володареві слід бути ревни
телем чесності й цноти!

Його теж посадили в кутку, тоді при
вели юнака. Цар запитав дівчину:

— Хто цей хлопець?
— Царю світу,— сказала дівчина, — 

це і є мій суджений!
— Гей, юначе,— звернувся цар до 

хлопця, — чи не ти це вийшов із ко
рабля на берег, щоб закопати скриньку 
з коштовностями; а нечесний керманич 
тим часом відчалив від берега, забравши 
твою дружину?

— Так, це сталося зі мною,— відпо
вів юнак.

Тоді цар звелів, щоб дівчина зняла 
запону з  свого обличчя. Коли очі обох
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закоханих зустрілися, вони кинулися 
один одному в обійми, зойкнули і зне
притомніли. Справедливий цар Халеба 
промовив до батька дівчини:

— Тепер ти згоден, щоб твоя дочка 
вийшла заміж за сина твого брата?

— Так, згоден,— відповів батько дів
чини.

По тому звернувся до еміра Дамаска:
— Хтось інший на моєму місці пока

рав би тебе. Я ж прощаю твою провину. 
Забирай своїх сорок жінок і вирушай до 
себе!

Цар подарував емірові коштовний 
одяг і відіслав його додому. Батько дів
чини видав дочку заміж, і вони справ
ляли весілля сім днів та ночей. Батько 
каявся за те, що вчинив був так неспра
ведливо, Але що з того каяття? Мину
лого вже не повернеш.

Боюся, що й ти, пішовши зі старою, 
будеш каятись. Але яка буде з того ко
ристь?

Коли папуга закінчила свою розпо
відь, надворі звечоріло. Молода жінка 
зняла з голови чадру й сказала старій:

— Сьогодні вже пізно, йди собі. До 
царевича ми підемо завтра.

Стара вийшла сердита, мало не лус
нувши від злості. Вона шкутильгала, 
проклинаючи папугу, й бубоніла:

— Ну що я тепер скажу царевичеві!
Зрештою вона дошкутильгала додому.

А коли настав ранок, стара звідниця зно
ву накинула на голову чадру й пішла до 
молодиці. Там вона розповіла кілька лю
бовних історій, і серце молодої жінки 
знову запалало бажанням побачити ца
ревича. Вона накинула на голову чадру, 
підійшла до папуги й попросила:

— Сестро моя, пусти мене сьогодні 
на побачення з коханим.

— Ой, Ходжесте-бану, — відповіла 
папуга,— про мене, іди, але вважай, щоб 
не каялася, як той падишах Дамаска.

— А що сталося з тим падишахом 
Дамаска? — поцікавилася Ходжесте.

І папуга почала солодкоголосу, наче 
соловейкова пісня, розповідь.

ОПОВІДКА
ПРО ПАДИШАХА ДАМАСКА 

ТА ДІВЧИНУ

— Отож нехай тобі буде відомо, — 
мовила вона,— що одного разу падишах 
Дамаска вирушив із слугами на лови. 
Попалася їм струнка газель. Слуги по
гналися за нею і зникли з очей. Пади
шах їхав, їхав за ними, зрештою ба
чить: заблудився. Він і в той бік, і в 
той. Цілий день блукав. Уже й сонце 
заходить. Дивиться — попереду якийсь 
сад. Він туди заїхав. Огледівся—справж
нісінький рай.

Дерева були такі високі, що, здавало
ся, вони сягають вершечками зоряного 
неба, і на них рясніли дивовижні плоди. 
В струмках текла прозора, чиста вода, 
а на гілках виспівували дзвінкоголосі 
солов'ї, славлячи аллаха, творця всього 
сущого.

В глибині саду стояв розкішний па
лац. Падишах зайшов усередину і поба
чив, що там є все, чого тільки забажає 
людина. Проте порожньо, ані живої ду
ші. А в одній кімнаті розставлені під
носи та тарілки, а на них свіжа, щойно 
зварена страва — ще парує.

Ми серце й очі бурям віддали,
То чи будинок будем боронити!
— промовив падишах 1. сів їсти. Був він 
голодний і поїв усе, що було. Потім від
чув спрагу, простягнув руку до чаші з 
водою й раптом почув голос:

— Не пий цієї води, бо доведеться 
тобі хильнути горя!

Він не зважив на застереження, од
ним духом осушив чашу і рушив далі. 
У сусідній кімнаті стояло ліжко, засте
лене покривалом з кашмірського шовку.

Ліг він на те ліжко й задрімав, скле
пивши повіки, але дослухаючись до всьо
го, що діялося навколо. Раптом чує — 
в саду хтось іде. Схопився він, ба
чить — до палацу наближаються дві 
жінки — чорна, огидна рабиня, подібна 
до мешканців царства пітьми, а за нею 
красуня, обличчям схожа до ясної зорі, 
струнка, мов кипарис.

Вони зайшли у залу. Потворна служ
ниця розстелила постіль на ліжку з чор
ного ебенового дерева, поклала на нього
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дівчину, а сама перетворилася на демо
на, знялася вгору й полетіла геть.

Падишах підійшов до дівчини й поба
чив, що вона спить. Взяв він її на руки 
й поніс до виходу з саду, але ніяк не 
міг знайти брами. Повернувся й поклав 
дівчину на місце. Дивиться — брама 
з’явилася. Вдруге взяв дівчину й поніс 
до брами, а брама знову зникла. Приніс 
він красуню, поклав на місце й засуму
вав. Пробував було розбудити її — да
ремно. Аж тут випадково угледів дві 
зв’язані таблички. Розв'язав він їх, а дів
чина раптом чхнула, прокинулася й за
питала: .

— То це ти падишах Дамаска?
— Атож! — відповів він, дивуючись. 

— А ти звідки знаєш, хто я такий?
— Володарю, — сказала красуня, — 

я полонянка демона. Він пильнує мене 
вдень і вночі, а коли летить на лови, то 
сковує мертвим сном. І боїться він тіль
ки тебе, падишаха Дамаска. Каже, йо
му напророчили, що ти прийдеш і виз
волиш мене. Але він дуже підступний 
і може тебе занапастити.

— То тікаймо, поки не пізно, — сказав 
падишах. —  Ти, певно, знаєш, як звідси 
вибратися.

Щойно він це вимовив, як на небі 
з'явилася темна цяточка й стала розро
статися в хмару.

— Володарю, — крикнула дівчина,— 
це повертається демон!

Падишах із дівчиною сховалися в 
кутку. Демон влетів у залу, дивиться — 
таблички лежать роз’єднані. Він узяв 
одну, підніс до очей, щоб прочитати. Та 
як не силкувався, нічого не міг розібра
ти. Спересердя жбурнув він ту таблич
ку на землю, й вона розбилася. 1 тут 
сталося несподіване: страшний і величез
ний, мов гора, демон упав на землю й 
закричав:

— Падишаху, ти переміг мене!
Падишах і дівчина зрозуміли, що це

диво сталося через табличку. Вибігли во
ни зі схованки, а тріски з таблички кину
ли у вогонь. Демон відразу сконав, 
небо заясніло, падишах вивів дівчину з 
саду, 1 вони обоє йшли, доки не сіло 
сонце. Вони втомилися, спинились і ста
ли плакати з горя. Та бог вчинив так,

що на дорозі з'явилися падишахові слу
ги, і він подякував Всевишньому за по
рятунок. Посідали вони з дівчиною на 
коней і поїхали до міста. Там падишах 
одружився з дівчиною, і сім днів та но
чей вони справляли весілля. А на вось
му ніч, коли молодий хотів пригорнути 
свою дружину і обняти її, з нори рап
том виповзла гадюка, вкусила дівчину — 
і вона відразу ж померла.

Падишах з розпуки зробився бродячим; 
дервішем-каландаром, подався в пусте
лю, гірко тужив і каявся:

— Навіщо я заходив у той сад і ви
вів звідти дівчину?! Якби не я, можо 
вона б не загинула?..

Коли папуга дійшла до цього місця, 
настав вечір. Молодиця скинула з го
лови чадру й сказала:

— Сьогодні вже пізно, бабусю. При
ходь завтра, і ми відразу вирушимо в 
царевичеві покої.

Стара вийшла з хати, бурмочучи-гри- 
мочучи, мов грозова хмара:

— О боже! Забери до себе душу тої 
папуги. Вона жалить, як гедзь, і набрид
лива, наче муха. Якби не вона, то я 
давно б звела молодицю з царевичем і 
заробила б цілу купу золота.

Коли настав ранок, стара знов подала
ся до будинку купця, щоб відвести красу
ню до царевича. Молодиця одягнулася, 
причепурилася, надягла чадру, підійшла 
до папуги й запитала її:

— Що ти сьогодні порадиш мені, 
моя подруго?

— О Ходжесте-бану,— відповіла па
пуга,— побачення з коханим, безумов
но, приносить втіху, але є і причиною 
неслави. Боюся, що потому ти будеш 
каятися, як той падишах, котрий мав 
трьох жінок...
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— А що ж то сталося з тим пади
шахом, який мав трьох жінок? — поці
кавилася молодиця.

ОПОВІДКА ПРО ПАДИШАХА,
ЩО МАВ ТРЬОХ ЖІНОК

— То ж нехай тобі буде відомо,— 
почала папуга, — що був собі колись 
падишах і мав він трьох жінок. Одна 
була доброчесна, а дві шелихвістки. Але 
він дуже любив тих непутящих і рідко 
коли заходив до доброчесної. Під вік
ном спочивальні однієї з цих двох ше
лихвісток був басейн, а в ньому плава
ли золоті рибки. Жінка та завжди гово
рила падишахові:

— О володарю, ці риби під моїм 
вікном бентежать мене. Я соромлюся їх, 
немов сторонніх чоловіків.

І її падишах вважав добропорядною 
та цнотливою.

Якось падишах ночував у будинку 
однієї з тих непутящих дружин. Опівно
чі він почув: жінка схопилася з ліжка 
і кудись вийшла. Падишах подумав, що 
вона пішла «до води», але глек з во
дою стояв на місці. Падишах підвівся 
і з цікавістю подався вслід за жінкою. 
І тут він побачив, що вона заходить у 
приміщення, де спали слуги й раби. 
Вони накинулися на неї з лайкою: чому 
вона, мовляв, спізнилася.

— Вибачте мені,— виправдувалася 
вона перед ними,— але сьогодні в моє
му будинку ночує падишах, і я не мог
ла прийти раніше.

Потім непутяща дружина лягла із 
слугами й рабами, й вони почали пести
ти її й розважатися з нею.

Тоді падишах пішов до другої непутя
щої жінки. Вона вдавала з себе недо
торку і скаржилася на оксамит свого 
ложа: він, мовляв, надто грубий та жор
сткий для її ніжного тіла. Побув він 
у неї на ложі, а тоді заснув. Коли чує: 
жінка встала й вийшла. Падишах по
дався услід за нею. Дивиться, а вона 
заходить до приміщення начальника 
варти. Начальник почав лаяти її за 
спізнення, а вона стала вибачатися:

— Сьогодні в моєму домі ночує па
дишах, і я мусила розважати його.

Потім вони віддалися любовним уті
хам.

Падишах вийшов з її дому і подався 
до доброчесної жінки, до якої майже 
ніколи не навідувався. Став він під її 
вікном, чує: вона молиться за нього та 
його душу. Падишах залишився у цієї 
жінки до ранку і, крім побожності й поко
ри, не виявив у неї нічого.

бранці, як тільки сонце показало 
своє обличчя з дверей сузір’я Рака і 
освітило землю проміннями, падишах 
звелів покликати своїх дружин і звер
нувся до першої:

— Тобі риби здаються чужими муж
чинами й бентежать тебе?

— Так,— відповіла та,— я вже кіль
ка разів казала тобі про це, володарю.

— Невже ти, брехунко, більше соро
мишся риб, ніж слуг і рабів?!

Жінка мовчки опустила голову. А 
падишах наказав привести двох мулів, 
прив’язати їм до хвостів невірних дру
жин і пустити. Слуг, рабів і начальника 
варти він звелів стратити, а вірну дру
жину зробив господинею гарему. Та 
чутка про випадок з падишахом поши
рилася по місту, і він гірко каявся:

— Чому я раніше не любив і не ша
нував вірної дружини?

Але запізніле каяття було марне...

Коли папуга дійшла до цих слів, був 
уже вечір. Молодиця скинула чадру й 
промовила до старої:

— Сьогодні вже пізно. Приходь зав
тра, поведеш мене до царевича.

Стара вийшла з будинку і поплента
лася додому люта, як поранена вов
чиця.

А вранці наступного дня вона завіта
ла до молодиці, розповіла їй кілька 
веселих оповідок та бувальщин і знову 
заохотила піти до царевича. Молодиця 
причепурилася, накинула на голову 
чадру, підійшла до папуги й попросила:

— О втіхо моєї душі, не розповідай 
сьогодні нічого, пусти мене.

— Скарбе мій,— відповіла папуга,-г- 
хто ж я така, щоб не пускати тебе?! 
Але боюся, що ти підеш, а зго
дом будеш шкодувати, як та жінка дро
воруба. Вона теж пішла за голосом
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серця, послухавши одну стару, а потім 
гірко каялася. З тобою може статися 
так само.

— А що ж сталося з жінкою дрово
руба? — поцікавилася Ходжесте.

ОПОВІДКА
ПРО ЖІНКУ ДРОВОРУБА

— Нехай тобі буде відомо,— почала 
папуга,— що був собі колись один дро
воруб. Щодня ходив він у гори, збирав 
сухе галуззя, приносив у місто й прода
вав, а за ті гроші утримував свою ро
дину. Якось пішов він у гори і настягав 
гілля більше, ніж подужав би віднести 
до міста. А коли зауважив це, то час
тину дров заховав у якійсь печері, щоб 
наступного дня забрати їх. Але сталося 
так, що три чи чотири дні йшов дощ і 
довелося йому просидіти вдома. Тим 
часом у горах біля печери спинився 
караван. Погоничі спалили дрова й по
далися далі. Коли розпогодилося й ви
сохла земля, дроворуб знов пішов у гори. 
Побачивши, що дров його не стало, він 
звів голову вгору й почав молитися — 
просити в аллаха допомоги. Раптом 
стеля печери замерехтіла-засяяла: зро
билася золотою. Узяв дроворуб, скільки 
міг, того золота, відніс додому. Назав
тра прийшов, забрав решту. Став бага
чем, збудував собі просторий будинок, 
проте не розбестився, бо був терплячим 
і старанним. Потому бог подарував 
йому двох синів: одного назвали Саадом, 
а другого Саїдом. Сини росли розумні 
і вже почали в школу ходити. Одного 
разу дроворуб пішов на базар, дивиться: 
якийсь мисливець продає гарного, не
баченого птаха. Дроворуб купив дітям 
того птаха й приніс додому. Хлопці ба
вилися птахом, а через три дні він зніс 
яйце, схоже на коштовний камінь, що 
світиться . вночі. Господар узяв те яйце 
й пішов на ринок. Ходив він, ходив — 
ніхто не купує. Тоді він підійшов до 
крамниці. Коли крамар побачив те яйце, 
очі його запалали. Він покликав дровору
ба і купив яйце за тисячу туманів, а потім 
запитав:

— Може, маєш п\е одне таке?
— Якщо птах знесе, то матиму,— 

відповів дроворуб.

' -Крамар глянув у книгу й переконав
ся, що птах, котрий несе такі яйця,— 
птах щастя, 1 той, хто з ’їсть його голо
ву, зробиться царем, а хто з ’їсть його 
серце, щоночі знаходитиме під подуш
кою сто туманів і після великих випро
бувань та страждань з ’єднається з ко
ханою жінкою і, нарешті, стане царем. 
Крамар став думати, як би заволодіти 
цим птахом. Не минуло й сорока днів, 
як дроворуб знову продав крамареві 
яйце і взяв великі гроші.

Одного вечора крамар сидів і думав, 
як йому виманити того птаха, аж тут 
підходить до нього стара жебрачка.

— Матінко,— сказав їй крамар (зва
ли його Ш амун),— пройдися завтра 
містом, приглянься й скажеш мені, де 
ти бачила птаха з такими-то ознаками. 
- — Слухаю і корюся! — відповіла 
стара.

Наступного дня з самого ранку вона 
пішла по місту. Довго швендяла, доки 
не дійшла до дверей дроворуба. За
йшовши в хату, вона побачила там 
птаха, про якого їй говорив Шамун, і 
відразу стала вихваляти перед жінкою 
дроворуба того крамаря, доки не запа
лила її  коханням до нього. Тоді стара 
пішла до Шамуна й сказала, в якому 
домі бачила птаха.

— Якщо та жінка згодиться покоха
ти мене, я дам тобі все, чого тільки 
твоя душа забажає.

— Слухаю і корюся,— відповіла 
стара.

Крамар дав їй трохи грошей на зав
даток. Вона купила на базарі фруктів 
і принесла їх у гостинець жінці. А жін
ка вже встигла її  вподобати. Стара по
чала їй лестити, розказувати всякі не
билиці, доки серце жінки зовсім не роз
м’якло. Прийшов господар, і жінка стала 
,і£тати його з почестями, як належить.

— Дитино моя,— зітхнула стара,— 
невже тобі не шкода себе, що ти коро
таєш вік з таким старим?

— А що ж маю робити, бабусю!
— Якщо пообіцяєш слухати мене, то 

я з ’єднаю тебе з молодим, — таким, що 
кращого від нього й не знайдеш, — 
сказала стара.

б. «Всесвіт* № «і
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Жінка дроворуба присягнула у всьо
му слухати стару.

— Поставлю тобі ще одну умову, — 
додала підступна баба. — Коли я з'єд
наю тебе з молодиком, ти у всьому ма
єш коритися йому.

Схиливши жінку до зради чоловіко
ві, стара пішла до крамаря й каже:

— Я звабила її, вона згодна.
— Чудово! — сказав той 1 дав ЇЙ 

грошей вдвічі більше, ніж першого ра
зу. Стара знову подалася до жінки дро
воруба.

А крамар той справді був вродливий. 
Стара підливала олії до вогню, заохо
чувала жінку, і та, розпалившись, каже:

— Хай він прийде сюди.
Крамар прийшов і мовив:
— Якщо хочеш, щоб я любився з то

бою, то мусиш убити птаха. Коли я з'їм  
шматок його м’яса, тоді сповню твоє ба
жання. Чекай мене увечері.

Сказавши це, крамар пішов у лазню, 
а жінка вбила пташку, зварила ї ї  й по
клала на таріль. Сини того не бачили, 
бо були в школі. Приходять вони додо
му — матері немає, а на підносі їжа. 
Вони посідали й почали їсти: один з ’їв 
Голову птаха, другий серце. А жінка тим 
часом зустріла коханця, взяла його за 
руку, завела в спочивальню, а сама піш
ла по їжу. Дивиться, а діти сидять і 
їдять пташине м’ясо. Вона їх бити. Діти 
втекли й сховалися. Взяла вона те м’я
со й поставила перед гостем. Глянув він 
і побачив, що ні голови, ні серця птаха 
там уже немає.

— Вий тебе сила божа, — розсердив
ся крамар. — Хіба так годиться — по
давати гостеві недоїдки!

— Вибач, — стала виправдовуватися 
жінка, — діти прийшли зі школи і тро
хи з ’їли м'яса. Я швиденько зготую то
бі іншого.

— Я іншого не хочу! — закричав 
крамар. — Мені потрібні голова й серце 
цього птаха. А як ні, то я піду до ін
шої жінки. У мене цілих сто таких, як 
ти, і кожна з них мріє хоч часинку по
бути зі мною.

— То що ж я маю робити? — бідка
лася жінка

Крамар прошепотів закляття, дмухнув 
на жінку і сказав:

— Хочеш бути моєю — розпори жи
воти своїх синів, витягни з них голову 
й серце птаха. Коли я з’їм іх, тоді за
довольню твоє бажання. Але поквапся, 
щоб голова й серце не перетравилися. 
За дітей не турбуйся: я дам їм ліків, 
і вони видужають.

Жінка погодилася. Але сіалося так, 
що коли крамар розмовляв з жінкою, 
Саїд стояв за завісою і все чув. При
йшов він до Саада й каже йому:

— Тікаймо, братику. Наша мати за
вела собі коханця і на догоду йому хо
че нас повбивати.

І він розповів Саадові усе, що почув. 
Утекли вони. А жінка обшукала весь 
дім — немає синів. Заплакала вона гір
ко, почала голосити:

— Горе мені, горе! Дурна я була, що 
послухала бабу. І кохання не здобула, 
і синів утратила!

А хлопці тим часом вийшли з міста 
й подалися світ за очі. Ось і ніч наста
ла. Лягли вони, обнялися і так засну
ли. Встали зранку, Саад дивиться, а під 
головою в нього гаманець із золотом. 
Узяв він того гаманця, дав гроші бра
тові й каже:

— Хай будуть у тебе. Бережи їх — 
вони нам згодяться.

Пішли вони далі. Ополудні дійшли до 
джерела й сіли спочити. Саїд дивиться 
— лежить якась таблиця. Підняв він її 
й прочитав. А там написано: «О сину 
людський, коли звідси дорогою виру
шать двоє, вонИ' загинуть. Тож одному 
треба йти праворуч, а другому — ліво
руч. Той, хто піде праворуч, стане ца
рем, а той, хто піде ліворуч, — після по
невірянь з'єднається з коханою дівчи
ною і теж стане царем».

Нічого не вдієш, треба розходитися. 
Саад і Саїд обнялися, заплакали й пішли 
в різні боки. Саїд ішов пустелею чотири 
дні. Аж ось попереду місго. Гроші в 
нього були, він на ринок, купив коня, 
зброю. Подався далі вже верхи й оз
броєний. Довго він мандрував світами. 
Під’їжджає до одного міста, бачить: усі 
городяни зібралися біля міської брами.
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— Що сталося? питає він.
— Наш цар помер. А за законом но

вого обирають так: випускають сокола, 
якого тримали в неволі, і кому він ся
де на голову, тому й бути царем — ба
гатий він чи бідний. Сокола випускали 
вже двічі, але він сідав на міський мур. 
Такого ще ніколи не бувало. Зараа йо
го випустять утретє.

Почувши таке, Саїд із цікавості під’
їхав ближче до брами. Сокіл злетів і 
— диво-дивне! — сів на голову Саїда. 
Ще тричі випускали його, і щоразу він 
сідав на Саїдову голову.

Тоді весь народ схилився перед хлоп
цем і віддав йому царські почесті, його 
повели до палацу, одягли в розкішний 
халат і посадили на золотий престол. 
Саїд почав правити мудро й справедли
во, й, хоч сам був з простого роду, сво
єю шляхетністю затьмарив усіх можно
владців.

А тепер повернімося до Саада. Він 
довго блукав по всіх у сю дах, ночуючи 
коли в караван-сараї, а коли й серед 
чистого поля, але щоранку знаходив під 
головою сто туманів. Мандруючи з міс
та до міста, з країни в країну, хлопець 
нарешті дійшов до міста Халеба. На од
ній вулиці він побачив пишний палац. 
На порозі сиділи четверо чоловіків, пону
рі, зажурені. Саад підійшов до них і 
спитав, кому належить цей палац. Вони 
відповіли:

— Цим палацом володіє ки
таянка Деларам, перед вродою
якої блідне саме сонце. Вона
приймає всіх у своєму палаці, але 
від кожного бере по сто туманів за од

ну ніч. Ми примандрували сюди з дале
кого краю. Грошей узяли з собою бага
то, але розтратили їх дорогою. І ось те
пер не можемо сюди зайти.

«А я можу. — подумав Саад. — Ад
же щоранку я знаходжу під головою по 
сто туманів».

Увечері Саад увійшов до палацу. Але 
Деларам мала сорок служниць, і вони 
були схожі на неї, як дві краплі води. 
Щоночі вона посилала до Саада одну з 
служниць, і юнак тішився їхнім кохан
ням сорок днів, думаючи, що кохається 
з господинею, А Дедарам за той час 
придивилася й побачила, що Саад кож- 
ного ранку знаходить під головою гроїці 
й розплачується з нічною гостею.

Деларам здогадалася, що Саад з’їв 
серце птаха щастя, і у неї з ’явилася 
думка вийняти з нього ге серце, поки 
воно остаточно не перетравилося. Звелі
ла вона принести старого вина й дала 
Саадові напитися. Він захмелів, а тоді 
Деларам вдарила його ногою в спину, і 
серце птаха вилетіло з його горла, Дела
рам підсмажила серце і з'їла. А. Саад, 
прокинувшись уранці, не знайшов лід по
душкою грошей. Він не зрозумів, що ста
лося, і подумав: «Мабуть, гроші ще не г о  
тові». Проте час минав, а їх не було. 
Зрештою сказав китаянці:

•— Я забув гроші вдома, Піду прине
су.

Вийшов він із серцем, спевненим бо
лю, й очима, повними сліз, і побрів з 
міста, розпачливо волаючи:

— Що за горе впало на мою голову!
Довго йшов, потім стомився і сів край

дороги. Аж тут їдуть три вершники. По
бачили юнака, що сидить похнюплений, 
спинили коней і питають:

— Хто ти такий, хлопче, звідки при
йшов і куди прямуєш?

—■ Я син судді цього міста, — відпо
вів Саад, —п але посварився з батьком 1 
хочу пошукати щастя в чужих краях.

Почувши ці слова, вони подумали: 
«Цей юнак, певно, розсудить нас». А 
Саадові сказали:

— Ми брати і ніяк не можемо при& 
ти до згоди. Коли помер наш батько, 
ми поділили всю спадщину, крім трьох
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речей, бо вони не рівноцінні — кожна з 
них має іншу, лише їй притаманну влас
тивість.

— А хто був ваш батько? — запи
тав Саад.

— Крамар Шамун.
«Господи! — мовив подумки Саад. — 

Допоможи мені вчинити із ними так, як 
вони того заслуговують».

А вголос запитав:
— А що ви дасте мені, якщо я розді

лю ці речі поміж вами?
— Кожен з нас дасть тобі по три 

тисячі диргемів1, — відпоьіли вони.
Саад погодився і велів показати ці 

речі. Брати поклали перед ним шкіряну 
торбинку, скриньку з паличками підма
льовувати брови сурмою та килимок.

— Оце і все? — здивувався Саад. — 
То візьміть собі кожний по одній речі, 
та й уже.

— Але кожна з цих речей має влас
тивість, якої не мають інші, — нагада
ли вершники.

— Тоді розкажіть мені, які ж ті влас
тивості, щоб я зміг розсудити вас.

— Килимок цей, — пояснили верш
ники, — має ту властивість, що кожен, 
хто сяде на нього й скаже: «Заклинаю 
святим Сулейманом 1 2, перенеси мене ту- 
ди-то», одразу здіймається вгору і ле
тить у назване місце. А торбинці власти
ве те, що варто засунути в неї руку, і 
дістанеш усе, чого забажаєш — овочі, 
фрукти чи будь-яку іншу їжу. Ну, а 
властивість скриньки й паличок полягає 
в тому, що хто проведе паличкою по 
очах, той бачить усіх, а його ніхто.

— Я покладу на тятиву три стріли, 
— мовив Саад, — і кожну пущу в ін
ший бік. Хто найскоріше повернеться зі 
стрілою, тому належатимуть усі три ре
чі.

Він узяв три стріли, поклав їх на тя
тиву і вистрілив кожною в інший бік. 
Коли брати кинулися за стрілами, Саад 
помолився, взяв торбинку та скриньку, 
сів на килймок і злетів на ньому вгору. 
А брати повернулися, дивляться: килим

1 Диргем (від грецької драхми) — срібна 
монета, яка вживалася на мусульманському 
Сході.

2 Сулейман — біблійний Соломон. За уяв
леннями мусульман був володарем стихій, 
демонів, та духів, розумів мову птахів і тва
рин та творив чудеса.

уже над хмарами. Стали вони гірко ка
ятися: «Навіщо ми розповіли Саадові 
про всі ті речі?!»

— Хлопці! — закричав їм з висоти 
Саад. — Не шкодуйте й не кайтесь, бо 
все сталося по справедливості. Ваш 
батько хотів убити мене, за це бог пока
рав вас, а мені послав винагороду.

Брати посідали на коней і подалися 
в свою країну. А Саад за мить уже був 
біля порога будинку Деларам. Він про
вів по очах чарівною паличкою і, вві
йшовши всередину, побачив, що його 
невірна подруга сидить і їсть. Саад був 
настільки вражений красою підступної 
дівчини, що йому стало млосно. Спам’я
тавшися, він сказав:

Спокій вкрала Деларам, серце
мучиться від ран.

І ще додав:

Коли вид п угледів, хворим я зробився
сам.

Нащо серце викрадати, я тобі його віддам.
Потім підійшов і теж став їсти. А 

красуня сиділа, радіючи, що їй пощас
тило ошукати Саада. Раптом глянула
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на тарілку, бачить: їжі не стало. Що за 
дивовижа? Отже, в кімнаті є ще хтось. 
Злякалася вона, гукнула служниці:

— Води! Дай мені води!
Та принесла. Деларам піднесла чашку 

до уст. А голос поряд каже:
— Доброго здоров’я пивши.
Красуня тут же й упала — знепри

томніла з великого ляку. Саад засміяв
ся і пішов. Назавтра приходить у палац. 
Деларам лежить у ліжку, а біля неї ме
тушаться лікарі й служниці. Він як крик
не:

— Геть звідціля!
Вони полякалися і втекли. Опритомні

ла красуня, а поруч сидить Саад. Каже:
— Я побував у райському саду і при

ніс тобі ліків. Золото й самоцвіти там 
лежать купами. Ходімо заберемо їх.

Засунув руку в торбину й витяг кіль
ка небачених плодів. Деларам повірила, 
що він був у райському саду. Саад по
садив її на килимок і промсвив: «За
клинаю тебе святим Сулейманом, пере
неси мене на край землі!» Килимок під
нявся вгору, а Деларам закричала:

— Куди ти мене везеш?
— Не турбуйся, — відповів Саад, — 

ми летимо, куди треба.
А килимок мчав їх далі й далі, за Ін

дію, туди, де простягався неозорий океан. 
Зрештою вони опустилися на безлюд
ному острові, що навіть назву його лю
ди забули.

— Гей, Деларам, — весело вигук
нув Саад, — тепер викинь з голови 
навіть думку про Халеб, бо більше не 
побачиш ні його, ні свого палацу.

З цими словами він хотів узяти її в 
обійми, щоб задовольнити своє кохання.

— Е ні, Сааде, — сказала Деларам. 
— Я не давала тобі своєї руки.

— Хіба ж не ти спала поруч зі мною 
сорок ночей? — здивувався Саад.

— Клянуся богом, ні, — відповіла 
вона. — Я маю сорок служниць, і всі 
вони схожі на мене, як дві нраплі води. 
Кожної ночі я посилала тобі по одній і 
ти спав з ними.

— То де ще краще! — зрадів Саад 
і оказав:

Ти раз моргнув, а вже готові діла два, 
Кохана тут й суперника злетіла голова.

Побачила Деларам, що ради нема, і 
сказала:

— Без шлюбу я тобі руки не дам!
— Я й сам хочу одружитися, — від

повів Саад. — Якщо ти не згодна, го 
я кину тебе в море.

Хоч-не-хоч, здалася Деларам на волю 
Саада... Сорок днів пробули вони 
на тому острові. Але Деларам була під
ступна й хитра і піддобрювалася до Са
ада, доки приспала його розум і дізна
лася про властивості килимка, торбин
ки й паличок. Тепер вона тільки чекала 
нагоди, щоб викрасти їх у Саада. І ось, 
як це часом буває,

Стріла, що змій вбива, отрутою здолалась, 
А доля навісна це бачила й сміялась.

Одного разу Саад роздягнувся і за
йшов у воду скупатися. Деларам, ско
риставшись цим, схопила паличку для 
сурми, торбинку та одяг Саада, сіла на 
килимок і крикнула: «Заклинаю тебе 
святим Сулейманом, неси мене у мій 
палац!». Килим знявся вгору, і Деларам 
прилетіла до свого палацу. А Саад, ви
йшовши з води, не знайшов своєї подру
ги. Він гірко побивався, цілих три доби 
блукав самотньо й голосив:

Господарю землі й небес — з’явися, 
Господарю землі й небес — пометися!

Сів він під деревом, звів погляд до 
неба, а потім схилив голову на коліна 1 
заплющив очі, долаючи тривогу серця. 
І великий аллах явив свою могутність:
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прилетіли три голубки й сіли на верши
ні того дерева, під яким дрімав Саад.

— Сестри!— запитала одна з них. 
— Чи знаєте ви цього юнака?

— Ні! — відповіли ті.
— Це Саад, — пояснила перша, — 

той, що кохає Де ларам. Через кохання 
він відкрив красуні свою таємницю, і во
на жорстоко ошукала його, залишивши 
безпомічного на острові, а сама втекла. 
Хай має те, що заслужив.

Друга голубка запитала.
— Сестро, а чи є в нього який по

рятунок чи нема?
— Коли він не спить і чує, що я кажу, 

є— відповіла та, — то все буде так, як 
він хоче. Хай би надер лика з цього 
дерева — якщо обмотаєш ним ноги, то 
перейдеш море. Якщо листочком цього 
дерева поведеш по очах* сліпого, той 
прозріє; якщо плодом цього дерева торк
нешся носа божевільного, той одужає; 
якщо гілкою цього дерева вдарити лю
дину, та стане ослом, а як ударити 
осла, то він стане людиною Якщо пло
дом цього дерева повести по очах, то 
станеш невидимим.

Сказала голубка, і всі троє полетіли 
геть. А Саад в той час не спче і все чув. 
Схопився він, віддав богові хвалу і вчи
нив усе, що радила голубка: надер з 
дерева лика, обмотав ним ноги, ступив 
у море і перейшов його. Вийшовши на 
берег, юнак ходив від однієї стоянки 
караванів до іншої і нарешті прибув 
до міста, де в царя була божевільна доч
ка. А цар той оголосив: «Хто вилікує 
дівчину і зцілить ї ї  розум, тому я віддам 
її  в дружини». Саад прийшов до царя і 
каже:

— Спробую вилікувати теою дочку. 
Якщо вдасться, вона стане моєю, а не 
вдасться, то стратиш мене.

Цар погодився. Саад плодом того де
рева провів по її  носі, дівчина чхнула, 
прийшла до тями і спитала:

— Хто ти такий, чоловіче, що стоїш 
біля мене?

— Нехай твої нещастя впадуть на 
мене, ~  відповів Саад. — Я твій суд
жений!

Цареві розповіли про те, що стало

ся, і він звелів ударити в барабани й 
літаври. Дівчину видали за Саада. Ве
сілля справляли сім днів і ночей. Через 
якийсь час Саад прийшов до царя й про
сить;

— Чи не можеш відпустити мене, щоб 
я помстився своєму кривдникові?

— А скільки війська тобі потрібно для 
цього? — запитав цар.

— Війська мені зовсім не треба, до
сить одного чорного раба.

— Воля твоя, — згодився цар, — бе
ри раба.

Саад узяв з собою чорного раба і по- 
' дався до Халеба, де жила Деларам. Ніч 
він перебув у караван-сараї, я па ранок 
пішов до палацу красуні. Слуги й сто
рожа не пускали його, ллє Саад торк
нувся до них гілкою, і всі вони перетво
рилися на ослів. Зайшов він у покої. Де
ларам,. побачивши його, закричала:

— Ти йолопе неотесаний, хто тебе сю
ди пустив без мого дозволу?

— Я прийшов, щоб загнуздати тебе, 
— відповів Саад.

— Заберіть геть цього нахабу! — за
кричала красуня, але ніхто не з’явився. 
Вибігла вона з кімнати, дивиться: жод
ного слуги і скрізь осли. Деларам застиг
ла від подиву, а Саад тим часом піді
йшов до неї, вдарив її гілкою, і вона та
кож стала ослицею. Саад осідлав її й 
приїхав до свого караван-сараю.

— Поклади мішок на спину цій ос
лиці й вози нею .землю та сміття з ка
раван-сараю до цього розу, доки не за
сиплеш його! — звелів він чорному ра
бові.

— Слухаю й корюся, — відповів той.
Цілий день ослиця возила землю й

сміття. Увечері Саад поіслаь перед нею 
трохи соломи та ячменю. Глянула осли
ця на ту солому, і з очей її полилися 
сльози.

Три доби тривало так, а під кінець 
третього дня Саадове серце зжалилося 
над Деларам, він підійшов до неї й за
питав:

— Ну як тобі? Ти вже розкаялась? 
Якщо віддаси мені торбинку, килимок 1 
скриньку з паличками, то я звільщо те
бе, згода?
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Ослиця закивала головою на знак 
згоди. Юнак ударив її гілкою, і вона пе
ретворилася на людину. Саад дав їй 
одяг, приголубив її, і вони пішли в па
лац. Усі свої багатства Деларам віддала 
Саадові. Потім, напившись старого ви
на, вона виригнула серце птаха й теж 
віддала юнакові. Тоді Саад узяв з со
бою Деларам і повернувся до свого тес- 
тя-царя. Забрав свою другу жінку й ви
рушив у рідний край, звідки його ви
гнала лиха доля. Прийшов він у бать
ківський дім, аж там батько й мати живі, 
тільки осліпли від сліз і старості. Саад 
провів по їхніх очах листочком, і вони 
прозріли знов.

Він розповів батькам про все, що з 
ним сталося. Мати каялася за те, що 
вчинила, але минулого вже не вернеш.

Потім Саад послав гінця до Саїда. 
Той негайно приїхав побачитися з бра
том. Свою зустріч брати відзначили 
бучним банкетом. Через деякий час Са- 
адів тесть помер. Саад успадкував пре
стол і став царем.

Коли папуга довела свою розповідь 
до цього місця, уже звечоріло. Молода 
жінка скинула чадру і сказала старій:

— Іти до палацу пізно. Приходь зав
тра, поведеш мене до коханого.

Стара сердито пошкандибала додому. 
Вона пихкала, немов ковальський міх, і 
примовляла:

— Господи, забери душу цієї папуги!
А вранці клята баба схопилася й, на

кинувши запону хитрості й підступності, 
прийшла до молодиці та знову стала на
мовляти її піти до царевича. Вона те
ревенила:

— Аби ти тільки знала, що діється 
з царевичем. Він бідолаха геть заслаб 
дід туги за тобою. Приходжу я, а він ле
жить зовсім непритомний. Побачив ме
не, очунявся і зрадів: думав, що ти 
прийшла. Я йому кажу: ні, вона й сьо
годні не може. Він сердешний зойкнув 
і знепритомнів. Я думала, вмер. Але ж 
ні, потім прийшов до тями і. плачучи, 
промовив:

Отак перекдищ отій жорстокій птиці,
Від безсердечної не крий вже таємниці: 
«Відповідатимеш ти на страшнім суді 
За те, що довелося удавиться».

Вона довго торочила молодій жінці 
всілякі казки-небилиці, доки не розпали
ла ї ї  почуття, й молодиця стала сама не 
своя від кохання. Вона накинула на го
лову чадру, підійшла до папуги й ска
зала:

— Друже моєї душі, сьогодні, хоч-не- 
хоч, а пусти мене на побачення з коха
ним.

— Красуне! — відпозіла папуга. — 
Любовні втіхи приносять радість, але 
можуть довести до неслави й ганьби. Бо
юся, ти підеш до царевича, а потім бу
деш каятися, як дочка падишаха Хале
ба...

— А що ж то було з дочкою того па
дишаха? — поцікавилася молодиця.

ОПОВІДКА
ПРО ДОЧКУ ПАДИШАХА ХАЛЕВА

— Нехай тобі буде відомо. — мови
ла папуга, — що якось зустрілися троє 
подорожніх — старий, середніх літ і мо
лодий — і вирішили мандрувати разом. 
Ідуть вони, йдуть, дивляться: вдалині
замаячіли обриси якогось палацу.

— Друзі, — сказав чоловік середніх 
літ, — нас троє. Нехай-но кожен по чер
зі розповість про свої пригоди, і ми, 
слухаючи, скоротимо собі дорогу. А хто 
не розповість нічого, то нехай аж до па
лацу несе нас на плечах.

Ті двоє погодилися.
— Мабуть, належить почати найстар

шому, — сказав молодий.
— Спершу розповідайте ви, — від

мовив найстарший, — а я вже наостанку 
буду.

Наймолодший розкрив ро^а і розпо
відь його полилася наче пісня солодко- 
голосого соловейка:

РОЗПОВІДЬ молодого
— Хай вам буде відомо: я — син па

дишаха Кашміру. Одного разу поїхав 
я з дому на лови, полював у різних міс
цях, аж поки опинився біля брами 
якогось палацу. Зайшов я всередину, 
почав ходити, роздивлятися. Скрізь по
рожньо, ніде ні душі. А в одній кімна
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ті бачу — все готове для обіду, стоять 
на таці тарілки зі стравами.

Я був голодйий, зрадів. Сів, попоїв 
добряче. Захотілося води — і тут же 
побачив глечик з водою. Я напився, під
вівся, подякував богу. А поряд спочи
вальня,. готове ложе, Я послався і ліг. 
Лежу, думаю: «Ніч вагітна, подивимося, 
що народиться вранці»1.

Зрештою я заснув, але хоч очі мої 
були заплющені, та серце не дрімало. 
Раптом почув я кроки. Розплющив очі 
й побачив бабу, страшну, сердиту, схо
жу на ту, що вбила Фархада1 2. З пе
реляку я зажмурив очі. Потім дивлюся 
— за бабою йде дівчина, схожа на пе
рі, станом, немов кипарис, і обличчям, 
немов зірниця.

«Заради тебе я ладен покласти і ті
ло і душу, — сказав я подумки. — Від 
одного твого погляду у мене завмирає 
серце! Такої вродливої, як ти. я ще ніко
ли не бачив і навіть ніколи ке чув про 
таку красу!»

Аж тут стара побачила мене. Підско
чила до ложа, як ударить по спині, як 
закричить:

— Звідкіля ти взявся, нахабо! Ану 
вставай і геть звідси!

Я скочив з ложа. Дівчина побачила 
;мене і питає:

— Юначе, що тебе привело сюди, в 
моє житло?

Я відповів:
— О скарбе мій! Я чужинець, заблу- 

кався у дорозі й попав сюди ненароком.
Стара лютувала, аж ладна була вби

ти мене, і я, потерпаючи за свою душу, 
сказав:

— О красуне, твоя врода тільки почи
нає розквітати, то пощади й мою моло
дість.

Мої слова сподобалися, і стара за
сміялася:

1 Прислів'я, що відповідає українським — 
«Поживемо — побачимо» та «Ранок вечора 
мудріший».

2 За легендою царевич Фархад закохався 
у царівну Шірін. Бажаючи позбутись супер, 
ника, іранський цар Хосров послав до Фар
хада (він прорубував скелю, щоб пустити 
воду в місто коханої) стару жінку, яка ска
зала йому, що Шірін померла. В розпачі 
Фархад кинувся зі скелі й розбився.

— Ну добре вже, добре.
— О світло душі моєї! — провадив 

я, — один твій волосок вартий більше, 
ніж сто дівчат!

— Мій стан стрункіший, ніж у дівчи
ни, — почала й собі вихвалятися стара.

— О вродливице, — лестив я їй, — 
твоїй стрункості позаздрив би кипарис 
у саду, а вроди твого обличчя не зма
лював би й китайський живописець.

Стара повірила в те, що я вважаю її 
гарною й принадною. Пом'якшавши і ро
зімлівши від лестощів, вона сказала:

— Дарую тобі цю дівчину разом із 
палацом! — І пішла геть, залишивши нас 
самих. Я прочитав шлюбну відправу, і 
ми стали подружжям.

В тому палаці було всього вдосталь 
—і їсти і пити. Ми розкошували удвох 
майже рік. Дівчина завагітніла. Але ско
їлася біда: під час пологів Бона помер
ла.

Коли її не стало, з невидимого світу 1 
до мене простяглася чиясь рука, схопи
ла мене за комір і пошпурила далеко-да
леко. Коли я прийшов до тями, то по
бачив, що лежу розбитий і опинився 
хтозна-де, в чужому краю. Устав я і 
поплентався дорогою. Отака моя приго
да. А тепер ваша черга.

Чоловік середніх років посміхнувся й 
дочав.

РОЗПОВІДЬ
ЧОЛОВІКА СЕРЕДНІХ РОКІВ

— Хай вам буде відомо: я з міста 
Мазандерана2. Мій батько був суддею. 
Одного дня поїхав я в ліс на полюван
ня і заблудився. Довго блукав гущави
ною і зрештою натрапив на палац. Нав
коло палацу був розкішний сад. Заїхав 
я в сад, озираюся, дивуюся. Коли це під
ходить юнак, гарний і стрункий, мов ки
парис. Я привітався до нього, а він пи
тає:

— Яким тебе вітром сюди занесло? 
Невже тобі набридло жити?

1 Середньовічні мусульмани вважали, що 
поряд із реальним, «видимим» світом існує 
й «невидимий» світ, заселений духами, фея
ми, привидами, доброзичливими й ворожими 
джинами.

2 Область в Північному Ірані. Міста такого 
немає взагалі.
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— А ти хто, брате? — запитав я. — 
І як тут опинився?

— Відай і знай, — відповів пару
бок, — що я син судді міста Каїра. 
Одного разу я вийшов погуляти в сад, і 
раптом з невидимого світу з’явилася ру
ка, вхопила мене за комір і підняла ви
соко-високо. Я знепритомнів. А коли 
прийшов до тями, побачив, що я в па
лаці і перед! мною демон — величез
ний, як гора Ельбрус.

— Поживи кілька днів, доки піддужа
єш, — заревів він. — Потім я уб’ю 
тебе і з’їм.

І ось я тут уже кілька днів. Щодня 
цей демон літає на лови, приносить здо  ̂
бич — людей, вбиває їх по одному і 
їсть. Тепер у темниці чекають своєї 
черги ціла сотня ув’язнених.

— Брате, — мовив я, — якщо при
сягнеш мені на вірність та послух і по
обіцяєш допомогти мені, я цієї ж ночі 
вб’ю демона.

— Е ні, ти його не подужаєш, — ска
зав юнак. — Він могутній і страшний.

— Спробую щось придумати, — від
мовив я.

Юнак поклявся, що буде вірно пома
гати мені. Я виламав двері темниці й 
звільнив бранців. Зброї в палаці не бу
ло, тож кожному з них я дав палицю: 
може спільними силами нам удасться 
перемогти страшну потвору.

Потім ми розпалили величезне вогни
ще. Сонце вже хилилося до заходу, ко
ли в небі з’явилася маленька цяточка.

— Ховайся, брате! — крикнув юнак. 
— Це він летить!

Я ледве встиг сховатися в куток, як 
до палацу підлетів величезний, мов го
ра, демон. Він опустився серед двору і 
гукнув:

— Гей, хлопче, я зголоднів. Візьми 
одного бранця і засмаж його.

Юнак поспішив до мене і запитав:
— Що ж тепер робити, брате?
— Забий мого коня, — відповів я, — 

і м’ясо засмаж. Хай демон наїсться й 
засне.

Юнак так і зробив: забив коня, за
смажив його м’ясо на рожні й приніс 
демонові. Поки той пожирав смаженю, я 
вийшов із схованки і поклав у вогонь

кілька залізних прутів. Коли демон на
ївся, юнак дав йому вина. Він сп’янів 
і заснув, простягнувшися долі. Тим ча
сом настала ніч. Я покликав на поміч 
бога, узяв один розпечений до червоно
го. прут, другий дав у руки юнакові, і ми 
одночасно ввіткнули ці прути в очі де
мона. Він зарепетував і схопився на но
ги. Всі ми кинулися на нього зусібіч, 
щоб покінчити з ним. Та де там! Демон 
схопив свою палицю з стовбура самши
тового дерева і заходився гатити право
руч і ліворуч. Бранці кинулися врозтіч, 
мій помічник-юнак теж утік. Я залишив
ся з демоном сам на сам. Підбіг до вог
ню і вихопив ще два розпечені залізні 
прути, щоб загнати їх велетню у живіт. 
Раптом почувся його голос:

— Думаєш, ти мене осліпив, поган
цю? Ні. У мене є ще одна пара очей 
— на потилиці. Почекай-но, доки роз
видниться. Тоді ти не втечеш від мене.

Бачу, — нічого з ним не вдієш. За
ховався я в саду і заснув. Настав ра
нок. Прокинувся, дивлюся: демон іде, 
крутить головою, шукає мене. Я тікати: 
ану ж удасться знайти вихід із саду.

Забігли у двір, а там кипить великий 
казан із олією. А демон біжить за 
мною, розмахує палицею. Я той казан 
і перекинув. Казан був чарівний, і, 
коли олія з нього вилилася, демон ско
нав. Вмираючи, він проревів:

— Ти мені й очі випік, і життя позба
вив. Але я ще поквитаюся з тобою, по
ганцю!

І раптом з невидимого світу з ’явила
ся рука, схопила мене за комір і кинула 
далеко-далеко. Я знепритомнів. А коли 
прийшов до тями, побачив, шо я в пус
телі і ноги мої поламані. Ледве доповз до 
якогось села.



1 3 8 ІБАДУЛЛА. Книга папуги

Поступово ноги загоїлись, я почав хо
дити 1 рушив у дорогу. Потім зустрів 
вас. Якщо не вірите, погляньте — 
ось рубці на ногах. Така моя історія. А 
тепер твоя черга, діду І

— У мене не було ніяких пригод, т - 
озвався старий.

— Обіцяне треба виконувати, — ска
зали йому супутники. — Неси нас на 
плечах до самого палацу.

Нічого не вдієш, узяв старий на пле
чі тих двох і поплентався до палацу. А 
в тому палаці жила дочка падишаха Ха
леба. Вона саме стояла в своїй світли
ці й дивилась у вікно. Бачить: дорогою 
йде старий, несе двох молодших на пле
чах. Падишахова дочка остовпіла від 
здивування, а потім наказала одному із 
своїх слуг:

— Піди й приведи сюди цих трьох чо
ловіків!

Слуга негайно подався до них і всіх 
трьох привів до покоїв царівни.

— Чому цей старий ніс на плечах 
вас, молодих? —- запитала вона.

— Бо ми всі троє уклали між собою 
таку угоду, — відповіли ті, — що кож
ний із нас розповість свою пригоду, а 
той, хто не розповість, понесе на пле
чах двох, що розповіли. І ось ми двоє 
розповіли, а отарий — ні. Він сказав: 
«Я не зазнав ніяких пригод». Отож йо
му довелося взяти нас на плечі.

— Чи правду вони кажуть? — запита
ла молода жінка старого.

— Так, — відповів він.
— Гей, діду, — здивувалася вона, — 

ти дожив до такого похилого віку і те
бе не спіткала ніяка пригода?

— Ні, — відповів старий
— Цієї ночі ви троє будете моїми 

гостями, — сказала падишахова дочка. 
— А я замість старого розповім вам 
свою пригоду.

Мандрівники погодились, і молода 
жінка дала їм притулок. Коли настала 
ніч, вона звеліла принести вечерю, а по
тім сказала.

ОПОВІДАННЯ МОЛОДОЇ ЖІНКИ

— Хай буде вам відомо, друзі, що я 
дочка падишаха Халеба і цей палац — 
моя домівка. Навколо палацу стоїть со
рок чоловік варти. Була у мене звичка 
щотижня їздити в місто на ринок. Якось 
вирушила я туди верхи у супроводі поч
ту. Під’їхала до рядів, де продавали тка
нини, і мій погляд упав на кравецького 
сина, юнака, що своєю красою затьма
рював сонце. З лука його брів зірвала
ся стріла і вп’ялася мені в серце. Ро
зум мій знетямився. Аттар1, описуючи 
й славлячи цього юнака, напевно, ска
зав би:

Коли в крамниці у своїй сидить
кравецький син,

То меркне поруч з ним тоді увесь базар
краси.

Я спинила коня й сказала євнухам:
— Приведіть до мене цього кравець

кого сина. Нехай він принесе свій товар. 
Я хочу в нього дещо купити.

Повернулась я до свого палацу. Сер
це моє калатало, а очі з нетерпінням ди
вилися на дорогу. Нарешті бачу: ведуть 
юнака. Ввели його до моїх покоїв. Я 
схопилася з місця, замкнула двері й ска
зала:

— Серденько моє, нарешті ти при
йшов!

Він зі страху трепетав, як листок на 
вітрі, а в мене серце билося, неначе в 
спійманого птаха.

— Любчику мій, все, що ти бачиш, — 
твоє! — сказала я.

— Я не достойний твого кохання, — 
відмовив юнак. — Мені страшно.

1 Ферід-ед-дін Аттар (1119—1221) — клас
сик персько-таджицької літератури, поет- 
містик. що проповідував ідеї дервішської 
теософії та моралі. Поезіям Аттара властиве 
почуття високої етики.
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— Ше бійся, дурненький, — заспоко
ювала я його. — Я нікому не дозволю 
тебе окривдити. Поговори зі мною, я 
хочу слухати твій солодкий голос. Адже 
я закохана ® тебе. Обніми й приголуб 
мене.

— О скарбе мій, — вів своєї хлопець. 
— Мені тут не годиться бути, це може 
призвести до біди. Ти ж не хочеш, щоб 
пролилася моя кров.

— Тобі ж нічого не загрожує, — пе
реконувала я його. — Господиня тут 
я, і слово моє — закон.

Зрештою мені пощастило заспокоїти 
юнака. Я обняла його, і ми поцілували
ся. Вогонь мого кохання запалав ще 
дужче. Я взяла з полички «сфаганських 
динь і почала годувати юнака — розрі
зала їх ножиком і клала шматочки йо
му до рота.

І раптом, коли все вже було так гар
но, хлопець чхнув, ножик простромив 
його горло, і він сконав. Я розгубила
ся. Загорнула тіло в килим і думаю» 
що ж мені чинити далі. А був у мене чор
ний раб, — звався Мобарек. Він прихо
див до мене щодня і разважав танця
ми. Покликала я його до себе та й ка
жу:

— Гей, Мобарек, я хочу, щоб ти зро
бив одне діло. Візьми-но цього хлопця 
і заховай десь у потаємному місці.

Мобарек відповів:
— Слухаю і корюся!
Але тільки він торкнув рукою тіло й 

відчув, що хлопець мертвий, то. сказав:
— Я цього не зроблю. Якщо я вине

су це мертве тіло, мене схоплять, звину
ватять у вбивстві і стратять.

Я стала просити його, благати, а тоді 
сказала:

— Я дам тобі за це сто туманів.
Мобарек погодився. Я дала йому сто

туманів, і він був задоволений. Узяв ті
ло юнака й виніс з палацу. Не передчу* 
ваючи лихого, я трохи заспокоїлася. Тоді 
я ще не знала, що звалилося на мою 
бідну голову. Увечері вклалася спати. 
Аж тут у спочивальню заходить мій чор
ний раб.

— Мобарек, — питаю його, — що 
ти зробив з мерцем?

— Поховав його, — відповів бій.
— Нехай тебе бог благословить! — 

зраділа я.
— Е ні, царівно, — відповів мерзот

ник, — благословенням тут не обійдеш
ся. Або ти віддаси мені своє кохання, 
або я ославлю тебе.

Розгнівалась я, почала його лаяти. А 
мерзотник тільки засміявся. Каже:

— От тобі й благословення боже! За
мість того, щоб подякувати мені, ти ла
єшся. А якщо я піду до падишаха й роз
повім йому, що ти кожного дня їздиш 
на ринок, закохуєшся у гарних хлопців, 
приводиш їх до палацу, любишся з ни
ми, а коли який соромиться пестити те
бе, то ти вбиваєш його?!

Друзі мої, коли я почула таку загро
зу, дуже злякалася і сказала:

— Гаразд, я дам тобі своє кохання, 
один раз.

— Добре, — зрадів він.
Відтоді минуло кілька днів. Однієї 

ночі, коли я спала, а батько вирушив 
на полювання, сторожа вирішила влаш
тувати бенкет. Кожен із сторожі привів 
із собою коханку, і всі вони весело роз
важалися. Чорний Мобарек теж гуляв 
на цій учті. Випивши кілька келихів ви
на, він захмелів і почав вихваляїися: 
от ви, мовляв, хвалитеся переді мною 
своїми коханками. А, щоб ви знали, 
один волосок моєї любки дорожчий, ніж 
усі вони.

— То хто ж вона є, твоя полюбовни
ця? — спитала сторожа.

— А падишахова донька, — сказав- 
він, — та, навколо палацу якої ви не
сете варту.
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Над ним стали сміятися, мало не по
били його.

— Геть захмелів неборака, — сказав 
один.

— Та він збожеволів, — кепкував ін
ший.

Мерзотник розсердився. .
— Якщо не вірите, я приведу її СЮ

ДИ.
І він справді припхався в мої покої 

посеред ночі, коли очі мої були заплю
щені, але серце не спало. Почувши йо
го кроки, я розплющила очі й побачи
ла, що гидкий раб стоїть над моєю го
ловою.

— Гей, ханум1, — гукнув він, — ус
тавай, підемо на бенкет вартових. Як
що ти не підеш, я ославлю тебе на весь 
світ!

— Гаразд, — промовила я, тремтячи 
від страху, — ти йди, а я піду слідом 
за тобою.

Як тільки він пішов, я встала, взяла 
зілля, що дурманить голову, й поспіши
ла до вартівні. Побачивши мене, варто
ві посхоплювалися й отетеріли з поди
ву.

— Не дивуйтеся, — сказала я. — Мій 
батько віддав мене цьому рабові, й ось 
тепер я буду чашником на вашій учті.

Вони погодилися. Я підійшла до бут
ля з вином, непомітно всипала туди зіл
ля 1 налила всім по келиху. Незабаром 
їм забило памороки. Один по одному во
ни падали й засинали. Годі я взяла і 
відтяла голову спершу чорному рабові, 
а потім усім, хто був на бенкеті, і повер
нулася до спочивальні. Зразу мене 
мучило сумління. Адже я пролила не
винну кров. Проте згодом заспокоїлася

і терзалася тільки одним: що я скажу
чоловікові під час шлюбної ночі?

Минув деякий час, і батько вирішив 
видати мене заміж. Знайшов жениха, 
свого небожа, сина мого дядька. Я по
просила відкласти весілля на декілька 
місяців. Батько й свати погодились. То
ді я викликала старшину халебських 
купців і сказал йому:

— Ось тобі сто туманів — це твоя 
винагорода. А за оці сто купи мені в Ки
таї дівчину, схожу на мене.

— Слухаю і корюся, — відповів він.
Сказав і негайно вирушив у Китай.

Минуло кілька місяців. Вертається він 
і привозить дівчину, зовсім подібну до 
мене. Я їй сказала:

— Дівчино, я купила тебе не для то
го, щоб ти була служницею. У свою 
шлюбну ніч я покладу тебе г моїм чо
ловіком, щоб він узяв твою цноту, а 
після того я подарую тобі волю й видам 
тебе заміж.

Дівчина погодилася. Я стала готувати
ся до весілля. У шлюбну ніч я вбрала 
дівчину, як молоду, і послала її в спо
чивальню, сама стала за дЕерима, як 
проста служниця-рабиня. Молодий за
йшов до спочивальні й забрав у дівчи
ни її цноту. Копи він вийшов, я вбігла до 
спальні, почала пригортати й голубити 
ту дівчину, цілувати їй обличчя й руки, 
а потім сказала:

— А тепер вставай. Я завтра ж ви
конаю свою обіцянку: відпущу тебе й
видам заміж, за кого сама захочеш.

Але вона зняла крик:
— Ах ти розпуснице, щоб твій бать

ко згорів у пеклі! То ти хочеш розлучи
ти мене з моїм чоловіком!? Я зараз 
розповім йому про все.

Я злякалася й стала знову цілувати 
її руки та обличчя:

— Вибач мені, я сказала щось не
влад і образила тебе! Залишайся тут, а 
я піду з дому!

«От і маєш, розпуснице, що заслу
жила, — картала я себе в думках. — 
Якби ти не послухалась голосу серця, 
тобі не довелося б стати рабинею своєї 
власної рабині».
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Пішла я до кімнати для слуг і сіла 
там з серцем, повним болю, і з очима 
повними сліз, схиливши голову на колі
на. Що робити? Далебі я вже ладна 
була накласти на себе руки.

Раптом у голову мені прийшла рятів
на думка. Я встала і відразу почала 
здійснювати свій намір: вийшла надвір 
і підпалила дровітню. Коли спалахнула 
пожежа, я закричала на гвалт:

— Вставайте! Палац горить!
Дівчина вискочила із спочивальні, хо

тіла гасити вогонь. Я закричала їй:
— Тікай мерщій з дому! Ти ще со

рок днів1 маєш берегтися, тобі не 
можна залишатися тут!

Хитрощами я виманила її з будинку, 
підвела до дверей дровітні й штовхну
ла у вогонь. А тоді підняла крик:

— Мужу мій! Служниця згоріла!
Син мого дядька прибіг, вхопив мене

в обійми і почав заспокоювати й пес
тити:

— Добре, що ти ціла і здорова, — 
радів він і поніс мене до спочивальні.

Чимало часу минуло відтоді, а мене 
й досі мучать докори сумління за не
винно пролиту кров. А все сталося че
рез те, що я пішла за голосом серця.

— Гей, старий! — закінчила свою 
розповідь молодиця. — Мені ще не ми
нуло й чотирнадцяти літ, коли все це 
впало на мою голову, а ти прожив ці
лих вісімдесят і не зазнав пригоди!

Коли папуга дійшла до цього місця.

1 В середньовічному Ірані вважали, що 
перші сорок днів після весілля молода жінка 
повинна особливо себе пильнувати з огляду 
на можливе материнство. Завагітніти відра, 
зу після весілля вважалося доброю ознакою.

настав вечір. Молодиця скинула з го
лови чадру й промовила:

— Бабусю, сьогодні вже пізно. При
йдеш завтра, і ми зразу ж вирушимо 
туди, де чекає мене коханий.

Стара підвелася і вийшла з будинку, 
кленучи папугу на всі заставки. Мину
ла ніч. Як тільки зійшло сонце, бабця 
поспішила до молодиці й почала намов
ляти її вирушити до царевича.

Зрештою молодиця встала, накинула 
на голову чадру, підійшла до папуги й 
сказала з благанням у голосі:

— Друже душі моєї, пусти вже ме
не, хоч сьогодні пусти втішити душу з 
коханим.

Папуга розкрила дзьоб і відмовила го
лосом солодким, як солов’їний спів:

— Ой, Ходжесте-бану, серце моє. 
Про мене, можеш іти. Але пам’ятай, що 
втіхи з коханцем призводять до ганьби 
й неслави. Боюся, ти підеш, а тоді бу
деш каятися, як той тесля...

— А що ж то за випадок був із тим 
теслею? — поцікавилася молодиця.

ОПОВІДКА ПРО ТЕСЛЮ

— Хай буде тобі відомо, — почала 
пацуга, — що зустрілись якось троє по
дорожніх: мулла, тесля та кравець. Ви
рішили вони мандрувати далі гуртом. 
Ішли цілий день, а на ніч зупинилися 
в караван-сараї. Назбирали дров, щоб. 
підтримувати вогнище аж до ранку. Ко
ли ж їх стало хилити на сон, кинули 
жеребок, у яку чергу кому вартувати. 
Першому випало теслі, потім кравцеві 
і наостанок — муллі.

Тесля сів вартувати, а мулла і кра
вець заснули. Невдовзі тесля підвівся, 
взяв тесло, і з поліна, яке вони мали 
спалити, витесав фігуру людини та й 
поставив її в кутку, приперши до сті
ни. Коли скінчився його час, він розбу
див кравця.

— Вставай, тепер твоя черга.
А сам ліг спати. Кравець побачив фі

гуру, витесану теслею, з безділля зшив 
на неї одяг і вдягнув її. Коли скінчився 
його час, він розбудив муллу:

— Тепер твоя черга вартувати.
Мулла підвівся, а кравець ліг відпо

чивати. Якийсь час слуга аллаха сидів,
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а потім устав і побачив, ідо в кутку 
стоїть якийсь чоловік.

Хто ти? — запитав він, але від
повіді не почув.

Підійшовши ближче, мулла збагнув, 
що то його товариші показали своє 
мистецтво та вміння. Взяв він ту фі
гуру, поніс до джерела, зробив їй ри
туальне обмивання, сотворив молитву з 
двома -ракатами і , зв ів  обличчя до не
ба й промовив:

Господи, не допусти, щоб я осо
ромився перед своїми супутниками!

Бог почув його молитву, і в ту ж 
мить дерев’яна фігура ожила й приві
талася до мулли. Вранці всі троє поча
ли сперечатися, кому належить дерев’я
ний чоловік. Сперечалися всю дорогу., 
аж доки дійшли до міста. Тоді виріши
ли: звернемося до судді: як він скаже, 
так і буде. Прийшли вони до судді, той 
вислухав їх і каже:

— Це справа складна, йдіть до стар
шого судді.

Прийшли Вони до того й розповіли 
йому все як було. Суддя подумав і ска
зав:

— Нехай тесля виплатить кравцеві 
вартість одягу,, а муллі заплатить за 
молитву, і тоді дерев’яний чоловік на
лежатиме йому.

Так тесля став господарем того чоло
віка й привів його додому. А в теслі 
була дуже вродлива дружина. Отож де
рев’яний чоловік закохався в неї. Тес
ля помітив це і подумав: «Треба піти 
на хитрощі і якось позбутися його».

Змайстрував він дерев’яного коня і 
приладнав на ньому два цвяхи: коли на
тиснути на правий цвях, то кінь бі
жить уперед, а коли на лівий — назад. 
Коли кінь був готовий, майстер узяв 
його і разом з дерев’яним чоловіком пі
шов за місто на піщаний горб. Там він 
сказав дерев’яному чоловікові:

— Сідай-но на цього коня й натис
ни на оцей цвях, щоб я побачив коневі 
вади.

Той сів на коня, натиснув на правий 
цвях, і кінь побіг уперед. Коли кінь

1 Р ак ат  — ком плекс -поз і рухів, щ о зав ер 
ш ує один цикл молитви: м інімальне число 
циклів — два.

промчав уже три-чотири фарсахи 
чоловік здогадався, що майстер заду
мав проти нього недобре, й став мірку
вати, як би повернутися. Скільки він 
не натискав на правий цвях, кінь біг 
уперед. Тоді дерев’яний чоловік відпус
тив цвях, і кінь зупинився. Він приди
вився й побачив зліва ще один цвях. 
Натиснув на нього.. Кінь повернув на
зад і помчав у місто. Коли люди поба
чили вершника на дерев’яному коні, во
ни відвели його до шаха.

— Хто ти такий, що це за кінь? — 
запитав шах.

— Я учень такого-то теслі, — від
повів дерев’яний чоловік. — Мій учи
тель змайстрував цього дерев’яного ко
ня, Він говорив, що хоче зробити тися
чу таких коней і колись напустити їх 
на тебе, володарю, щоб вони затопта
ли тебе. Тоді він забере твій палац і всі 
твої скарби. Мене ж він посадив на 
цього коня, щоб перевірити, чи не має 
той якихось вад. А я примчав до тебе,ч 
щоб попередити про небезпеку.

Шах розгнівався і наказав привести 
майстра-теслю.

— То ти готуєш замах на моє жит
тя? — закричав шах.

— Клянуся своєю головою, я нічого 
не знаю, — злякався тесля.

— Хто зробив цього коня? — спи
тав шах.

— Я, — відповів тесля.
— Бачиш, володарю, — втрутився 

дерев'яний чоловік, — я казав тобі 
правду.

Шах наказав повісити теслю на ши
бениці.

— Володарю! — закричав переляка
ний тесля,— пошли нас до Озера Правди 
нехай воно засвідчить, хто каже прав
ду, а хто бреше!

Шах погодився і послав їх до Озера 
Правди.

— Гей Озеро Правди,— звернувся до 
нього майстер-тесля, — якщо я справ
ді мав намір убити шаха, то нехай я 
піду на дно, як камінь.

З  цими словами він стрибнув у воду, 1

1 Фарсах, або фарсанг — давня іранська 
міра довжини, що залежить також від стану 
дороги та характеру місцевості; на гладкій 
рівній дорозі фарсах дорівнює 7 кіломет
рам.
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але вода підтримала його, і він не по
тонув.

— Гей Озеро Правди, — звернувся 
тоді дерев’яний чоловік, — якщо мій 
майстер цього не хотів і я кажу неправ* 
ду, нехай я піду на дно, як камінь!

З цими словами він стрибнув у во
ду. Але хоч спершу занурився, та по
тім вода винесла його на поверхню, бо 
ж він був дерев’яний. Тієї ж миті озеро 
зникло з людських очей. Цар повірив у 
злочинні наміри теслі й звелів повіси
ти його. Тесля каявся в тому, що вчи
нив, але каяття його були марні

Коли папуга довела свою розповідь 
до цього місця, вже звечоріло. Молоди
ця скинула чадру й промовила:

— Сьогодні вже пізно, йди, бабусю, 
додому. А завтра приходь, поведеш ме
не на побачення з царевичем.

Підступній бабі довелося знову піти 
ні з чим.

— Не знаю, — бурмотіла вона, — 
коли настане вже те завтра. Щось воно 
не наближається ні на крок.

І попленталася додому. На другий 
день, як тільки зійшло сонце, вона зно
ву прийшла до молодої жінки й поча
ла підпускати ляси: мовляв, царевич
сохне та все її жде-виглядає. Кохання 
спалахнуло в серці молодиці з новою 
силою, вона підвелася, накинула на го
лову чадру, підійшла до папуги й по
просила:

— Друже душі моєї, пусти мене. Я 
хочу побути з коханим.

— О Ходжесте-бану, — відповіла па
пуга, — побачення з коханим принесе 
тобі втіху, але воно може ввести в не
славу. Дивися, щоб потім не каялась, 
як той старий, що втратив сон.

— А що ж сталося з тим старим? — 
поцікавилася Ходжесте.

ОПОВІДКА
ПРО СТАРОГО, ЩО ВТРАТИВ СОН

— Хай буде тобі відомо, — почала 
папуга, — що був колись старий, який 
мав сина й невістку. А невістка та бу

ла дуже легковажна й розпусна. Якось 
уночі старий устав по природній потре
бі й вийшов з хати. Дивиться, а його 
невістка спить у садку, обнявшися з чу
жим чоловіком. Старий тихо підійшов 
до коханців і зняв з невістчиної ноги 
браслет і, щоб потім віддати синові. Але 
невістка не спала. Вона побачила, що 
свекор знімає з ї ї  ноги браслет. Як 
тільки він пішов, вона схопилася, роз- 
будила свого коханця, випровадила йо
го, ввійшла в хату й лягла коло свого 
чоловіка. Через якийсь час вона роз
будила його:

— Чоловіче, — сказала вона, — з 
хаті так жарко. Ходімо в садок.

І вони лягли в садку. А вранці жін
ка поскаржилася мужеві:

— Вночі до нас підходив твій бать
ко і зняв у мене з ноги браслет.

— Буває ж таке, — засміявся чоло
вік. — Мій батько на старості зробив
ся не сповна розуму. Мабуть, йому зда
лося, що це не я, а хтось чужий.

Уранці син перший прийшов до бать
ка й сказав йому.

— Чи ти, батьку, вже геть з глузду 
з ’їхав на старість?! Навіщо ти зняв 
браслет з ногц моєї жінки?

— Сину, — відповів старий, — твоя 
жінка була в обіймах чужого чоловіка.

—- Тату, — розгнівався той, — вона 
спала в моїх обіймах!

Довго вони сперечалися й зрештою 
вирішили піти на суд до Озера Прав
ди. А невістка тим часом попередила 
свого полюбовника: 1

1 Очевидно, провина теслі полягала в тому, 
що він порушив заборону мусульманської 
релігії створювати подобу будь-чого живого: 
людини, тварини тощо.

1 В Індії жінки носили на ногах як прикра
си спеціальні брас дети, так звані «хель- 
халь>.
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г - Завтра . вранці я піду до Озера 
Правди, щоб дати там неправдиву при
сягу/ Ти теж іди туди. Вдягнися в 
дрантя і вдавай причинного. Коли я 
проходитиму повз тебе, схопи мене в 
обійми й цілуй. А тоді підеш собі геть.

Отаку хитрість задумала лукава не
вістка, Зранку старий з невісткою та 
сином пішли до Озера Правди. Там уже 
стояти людй, а серед них і полюбовник 
у дранті, вдає з себе божевільного. Ви
скочив він із натовпу, схопив жін у в 
обійми й ну її цілувати, притулятися 
до неї. Чоловік і свекор пробували вир
вати її з його обіймів — та де там: він 
прилип до молодиці, неначе зустрів 
дружину. Насилу люди звільнили жін- 
цу з його рук. Чоловік хотів був по
бити зухвалого напасника, але люди не 
дали, кажучи:

— Хіба ти не бачиш, що він . не 
сирцца розуму? Божевільний не має ви
ни.

Підступили вони до берега. Старий 
гукнув:

— Гей Озеро, якщо неправда те, що 
ця молодиця побувала у чужого чолові
ка, нехай я піду на дно, як камінь, а 
якщо це правда, то нехай випливу.

Сказавши це, він стрибнув у воду, 
але не потонув. Тоді настала чоловіко
ва черга. Він гукнув:

— Гей Озеро, якщо я минулої ночі 
не спав у садку в обіймах своєї жінки, 
хай я піду на дно, ляк камінь, а якщо 
спав, не чини мені зла!

Сказавши це, він стрибнув у воду, 
проте вода його виштовхнула. Настала 
черга невірної підступної жінки.

— Гей Озеро! — закричала вона. — 
Якщо ще хтось чужий, крім цього при
чинного, брав мене в обійми, то хай я 
піду на дно, як камінь, а якщо не брав, 
то відпусти!

Сказавши ці слова, вона стрибнула 
у воду. Проте озеро, вражене підступ
ністю і хитрістю жінки, вмить висохло. 
Старий мало не наклав на себе руки з 
гніву та образи. Збентежений і спантели
чений, бідолаха не мав спокою ні вдень, 
ні вночі. Він зовсім не спав, і його ста
ли називати «Старий, що втратив сон».

А тепер послухайте про царя того

міста. У нього була дочка. Він так бе
ріг її, що поселив у фортеці. Браму, 
фортеці охороняло сорок вартових. Але 
хтось пробирався туди щоночі і крав 
речі, що належали вартовим. Ті не мог
ли нічого вдіяти. Хтось порадив цареві:

— В цьому місті живе «Старий, що 
втратив сон», може, він спіймає злодія.

— Приведіть його! — звелів цар. — 
Нехай і він несе варту в фортеці.

Слуги привели старого, і цар зробив 
його старшим над вартовими. Коли нас
тала ніч, старий почав ходити по му
рах. Раптом бачить: до фортеці прос
тує слон із вершником на спині. Слон 
підійшов до мурів, узяв чоловіка хобо
том і підсадив на вежу, де жила царів
на. Вони почали розважатися. Після 
любовних утіх чоловік зійшов униз, 
прокрався в помешкання вартових і 
взяв, що йому було до вподоби. Потім 
слон зняв його хоботом з муру, і він 
поїхав собі геть. А старий усе добре 
бачив.

Коли слон з вершником зникли з 
очей, старий схилив голову й уперше за 
багато місяців заснув. А вранці вартові 
побачили, що вночі хтось побував у 
фортеці. Прийшли до старого, пробува
ли розбудити його, але дарма. Допові
ли про це цареві, той дуже здивувався, 
сам спробував розбудити старого, але 
марно. Так він проспав до полудня.

— Чому ж ти досі не спав і чому 
заснув цієї ночі? — запитав у нього 
цар.

— Не гнівайся, володарю, — відпо
вів старий. — Тут немає ніякої таєм
ниці. Почекай до ночі, і я тобі все по
ясню.

Потай від усіх цар залишився на
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ніч у фортеці. Старий знову став варту
вати. Коли всі поснули, під муром з ’я
вився вершник на слоні. Слон узяв чо
ловіка хоботом і підсадив на вежу.

Тоді старий прийшов до царя і ска
зав:

— Причиною мого безсоння було те, 
що я попав у халепу. Мені здавалося, 
що такої біди зазнав тільки я і більше 
ніхто на світі. Але вчора переконався: 
ні, вона спіткала не тільки мене. І біль 
мій утишився.

— Яка ж тебе спіткала біда? — за
питав цар.

Старий розповів йому про випадок 
із своєю невісткою.

— А кого ще вона спіткала?
— Тебе, володарю, — відповів ста

рий.
— Що ти верзеш! — обурився пади

шах. — Може, збожеволів?
Не кажучи й слова, старий повів па

дишаха у вежу і відчинив спочивальню 
царівни. Вони побачили, що вона лежить 
у обіймах коханця і віддається любовній 
насолоді. Коли цар побачив це, він схо
пив меч і зарубав обох на місці.

Вранці цар звелів привести сина й 
невістку старого. Сина наказав добряче 
відлупцювати палицями, а невістку при
в’язати до хвоста дикого мула й пусти
ти його на волю. Старому ж він дав по
чесний одяг 1 і осипав його милостями. 
Тоді невістка гірко каялася, але вже 
було пізно.

Коли папуга дійшла до цього місця,

1 На середньовічному Сході почесний одяг 
був не тільки нагородою, але й свідчив про 
те, що нагородженого призначено па посаду, 
якій відповідав той одяг. Крім того, він одер
жував дорогоцінний меч та коня із збруєю.

настав вечір. Молодиця зняла- чадру і 
сказала старій:

— Сьогодні вже пізно. Приходь завт
ра, поведеш мене на побачення з коха
ним.

Стара, пихкаючи немов ковальський 
міх, попленталася додому.- А вранці, на
кинувши запону хитрості, придибала до 
молодиці й почала задурювати їй голо
ву різними байками, доки знов не запа
лила її бажанням піти до царевича. Мо
лодиця накинула на голову чадру, піді
йшла до папуги й сказала:

— О друже, сьогодні ти мусиш дозво
лити мені побачитися з коханим.

— Ой, Ходжесте-бану, — відповіла 
папуга, — побачення з коханцем дає ве
лику насолоду, але може й призвести до 
ганьби. Боюся, що ти підеш, а потім бу
деш каятися, як той падишах Кандагара. 
Він також каявся після вчиненого, але 
вже було пізно.

— А що ж сталося з падишахом Кан
дагара? — спитала, зацікавившись, Хо- 
-джесте.

ОПОВІДКА
ПРО ПАДИШАХА КАНДАГАРА

— Хай тобі буде відомо, — почала 
папуга, — що колись у Кандагарі ца
рював один дуже розумний і вчений па
дишах. Він прагнув здобути якомога 
більше знань. Одного разу, коли пади
шах сидів на престолі, зайшов до пала
цу рудобородий дервіш. А падишах ста
вився до дервішів вельми прихильно. 
Тож він радо дав гостеві притулок, щед
ро почастував його, а потім розповів 
про те, які науки засвоїв і що вміє ро
бити. Дервіш посміхнувся й каже:

— Вміння і знання твої чималі, воло
дарю. Проте мене ними не здивуєш. А от 
чи зумів би ти вийти зі своєї шкури, 
ввійти в іншу, а тоді знову повернутися 
у свою? Ото було б диво.

— А хіба таке можливе? — спитав 
падишах.

Тоді дервіш попросив, щоб йому при
несли курку, задушив її, вийшов із сво
го тіла й зайшов у тіло курки, і вона 
стала ходити, А по?ім знов вийшов з
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тіла курки, ввійшов у своє і став самим 
собою.

— Навчи й мене такої штуки, — по
просив падишах.

Дервіш навчив падишаха, як це роби
ти, і в нагороду дістав коштовний одяг. 
Потім він помандрував далі, а падишах 
щодня розважався тим, що переходив з 
одного тіла в інше. Про це дізнався 
його візир і собі захотів навчитися. От 
він і каже падишахові:

— Володарю, негоже, що лише ти по
казуєш це мистецтво в колі царедворців.

— А що ж я маю чинити? — спитав 
падишах.

— Навчи й мене, — відповів хитрий 
і підступний візир. — Я теж хочу пока
зувати це чудо.

Хоч падишах був розумний і далеко
глядний, але він піддався на хитрощі ві
зира, не знаючи, що чинить.

Розумна птиця, вирвавшись із пут, 
Погляне, чи сильця немає тут.

Одне слово, візир навчився від пади
шаха цієї премудрості й щодня показу
вав свої штуки при сановниках. Але сам 
він думав лише про те, як би використа
ти це вміння для себе. Одного разу 
нерозважний падишах вирушив з міста 
на лови. Разом з візиром вони їздили 
по всіх усюдах, поки опинилися в

пустелі, де падишах угледів мертву га
зель.

— Ану ввійди в шкуру цієї газелі, — 
порадив він візирові.

— А хіба ти навчив мене, володарю, 
як проникнути в шкуру газелі? — за
питав візир.

— Ні, — відповів падишах.
— То як же я ввійду? — сказав ві

зир. — Спершу покажи, як це забити, 
хай я повчуся в тебе.

Не підозрюючи лихого, падишах зіско
чив з коня, вийшов зі своєї шкури і 
ввійшов у тіло газелі. Підступний візир 
тут же увійшов у тіло падишаха, осідлав 
його коня й повернувся до міста.

— Кінь скинув візира на землю, — 
сказав він людям, — підіть і поховай
те його. Слуги пішли, принесли тіло ві
зира, а візир, який тепер зробився па
дишахом, увійшов до гарему і почав про- 
стягатй руки всім жінкам гарему. Всі 
жінки дали йому свої руки на знак зго
ди, крім однієї дуже розумної й тяму
щої жінки. Вона здогадалася, що це не 
падишах, і не подала йому руки.

А тепер слухайте, що сталося з пади
шахом. Сорок днів і ночей перебував він 
у шкурі газелі і блукав скрізь, доки не 
опинився на березі моря. Там він поба
чив мертву папугу, миттю перейшов із 
шкури газелі в її шкуру і почав жити 
в лісі. Там він познайомився з іншими 
папугами. Ті побачили, що він дуже ро
зумний і зробили його своїм ватажком.

Якось сталося так, що мисливець на
ставив на папуг сітку і піймав їх усіх. 
Падишах, що перейшов у тіло папуги, 
сказав птахам:

— Я знаю, як нам визволитися. Коли 
мисливець прийде й захоче нас витягти 
із сітки, прикиньмося мертвими.

Ті послухались. Прийшов мисливець, 
дивиться: в сітці повно папуг, і всі позди
хали. Він розв'язав сітку й витрусив 
додолу всіх птахів, крім того, що був 
падишахом. Цього він узяв з собою. А 
папуги тим часом стрепенулися й поле
тіли. Ловець почав каятися: «От дуреньї 
Дався обманути птахам».

— Гей* мисливцю, — раптом сказав 
папуга, що був падишахом, — якщо ти 
понесеш мене в місто Кандагар, то мати
меш сто туманів.
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Ловець здивувався, що папуга вміє 
говорити, і поніс його до Кандагара. То
ді папуга попросив:

— Мисливцю, винеси мене на ринок 
і кожному, хто захоче мене купити, ска
жи, що коштую я рівно сто туманів.

Та скільки ловець не носив птаха, 
ніхто не хотів його купити, Нарешті ло
вець підійшов до будинку судді.

— Гей ловче, — гукнув суддя, — 
скільки хочеш за цього папугу?

— Сто туманів, — відповів той.
— Чоловіче добрий, — жахнувся суд

дя, — таж папуга ніколи не коштував 
стільки! Така ціна не для мене, йди 
собі далі.

— Потерпи ще годину, — попросив 
папуга.

І справді, до судді випадково піді
йшли чоловік і жінка, які про щось спе
речалися.

— О суддя, — поскаржилася жін
ка, —- цьому чоловікові снилось, що він 
провів зі мною ніч. А я беру за ніч сто 
туманів. То нехай вії: заплатить мені, 
що належиться.

— Мені тільки приснилося, що я був 
з нею, то чому ж я маю платити їй, наче 
це було насправді?

— Поясніть мені ще раз, як усе це 
було, — звелів суддя, — щоб я міг ви
нести справедливий вирок.

— Я дійсно був закоханий у цю жін
ку, — пояснив чоловік. —■ Я прийшов 
до неї і попросив задовольнити моє ко
хання.

— Я беру за ніч сто туманів, — не- 
вгавала жінка, — і я  спала в тобою!

— Я мав тільки п’ятдесят, віддав їх, 
але вона не погоджувалася. Я цілий тиж
день умовляв її, але вона не хотіла ляга
ти зі мною. Зрештою, одного вечора я 
прийшов від неї додому, звів руки до 
неба й почав благати аллаха:

— О боже! Або вирви з мого серця 
любов до цієї жінки, або хай мої гроші 
повернуться до мене. Я заснув, і мені 
приснилося, що я кохаюся з цією жін
кою. Вранці я відчув, що серце моє охо
лоло, і з того часу перестав до неї хо
дити. Якось випадково зустрічаю її, й 
вона питає, чому я так довго не заходжу 
до неї. Я розповів їй усе, сказав, що уві 
сні був з нею у ліжку, а тому серце моє 
охололо. Раптом вона схопила мене за 
комір, веде сюди й репетує:

— Ану давай сто туманів, що нале
жаться мені!

— Вона має рацію, — промовив суд
дя, — чому ж ти не даєш їй того, що 
їй належиться?

— Шановний судде! — заперечив чо
ловік. — Та це ж було уві сні! Як же за 
сон віддавати гроші наяву?

— Жінко, — сказав суддя, — ти 
1 маєш рацію. Оце мій вирок. Іншого я не 
знаю. Як хочете, то йдіть до звичаєвого 
судді, нехай розсудить вас за адатом *.

Ті зібралися вже йти до звичаєвого 
судді, як папуга подав голос:

— Гей суддя, якщо я вірно розсуджу 
цю суперечку, то що даси мені?

— Пошлю до падишаха, хай купить 
за сто туманів, щоб більше тебе не но
сили по ринку.

— Чудово! — зрадів папуга й звер
нувся до чоловіка:

— Йди й принеси сто туманів, щоб я 
звершив суд між вами, і не бійся, я по
верну тобі твої гроші.

Чоловік приніс гроші й поклав перед 
папугою.

— Принесіть дзеркало, — попросив 
птах. Коли й це було зроблено, він 
наказав покласти гроші перед дзерка- 
калом.

— Жінко! — звернувся папуга до 1

1 В середньовіччі паралельно із загальним  
мусульманським ггравом-шаріатом діяло й 
цивільне, або звичаєве право — адат, яке 
враховувало різні місцеві особливості й зви
чаї.
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позивачки, — простягни руку до відоб
раження цих грошей і візьми їх собі.

Та потупила голову і ні з чим пішла 
геть.

— Молодець! — закричали присутні.
А суддя написав падишахові листа,

розповівши в ньому про випадок, який 
щойно стався, і разом з папугою, мислив
цем та своїм слугою послав до палацу.

«Володарю! — писав суддя. — Купи 
цього папугу за сто туманів, бо він 
вельми розумний. Сьогодні він розсудив 
дуже складну суперечку».

Папугу принесли до падишаха, що на
справді був візиром. Золотоустий папуга 
дуже сподобався візиру, і він купив 
його, заплативши мисливцеві сто тума
нів. Коли падишах-папуга поглянув на 
візира, що сидів на його троні й царю
вав, він важко зітхнув і подумав: «Гей 
ти, віроломний, чи зможу я віддячити 
тобі колись за свою кривду?»

А падишах, що насправді був візиром, 
сказав собі:

— . Цього папугу я віддам жінці, що 
не подала мені руки. Може, коли вона 
побачить таку солодкоголосу та красно
мовну пташку, то подасть мені руку.

Папугу принесли до жінки. Коли па
дишах у подобі папуги потрапив нарешті 
в свій гарем і побачив своїх жінок та 
дітей, він важко зітхнув. І тут же при
мітив, що одна жінка сидить дуже 
сумна.

— Гей, пані, — сказав падишах в об
разі папуги. — Чого це ти засмутилася? 
Якщо тобі щось болить, то скажи мені, 
може, я знайду ліки на недугу.

— Папуго, — сумно відповіла жін
ка, — в мене таке горе, що вже ніхто, 
крім бога, не зарадить йому. У

У мене в серці біль такий — коли скажу,
язик згорить,

Зотліє мозок до кісток — коли не буду
говорить.

— Хоч я лише птах, — відповів па- 
пуга-падишах, — але мені довелося по
бувати по всіх усюдах, навіть у Індії. А 
що, коли я зможу допомогти тобі? Адже 
сьогодні, наприклад, я розсудив дуже 
складну справу.

Коли падишахова дружина побачила, 
що папуга такий розсудливий, вона по
чала розповідати:

— Хай буде тобі відомо, папуго, що 
я була дружиною падишаха. Одного дня 
мій чоловік поїхав разом з візиром на 
полювання, а коли повернувся, то я зро
зуміла по його поведінці, що це не пади
шах, а візир. На голову падишаха певно 
впало якесь лихо. Я не подала йому ру
ки, хоч решта жінок з гарему зробили 
це. Відтоді я горюю і не знаю, що мені 
вдіяти.

— Жінко! — вигукнув папуга. — Не
хай бог благословить тебе! Твоя добро
порядність заслуговує похвал. Знай же, 
що я — падишах і твій чоловік. Того 
дня, коли ми з візиром пішли на полю
вання, у пустелі мій погляд привернула 
мертва газель. Я вийшов із свого тіла і 
ввійшов у тіло газелі, а цей негідник 
тим часом вийшов із свого тіла і вві
йшов у моє. Сорок днів і ночей блукав 
я серед тварин, доки не ввійшов у тіло 
мертвого папуги. І лише подолавши вели
кі труднощі, нарешті потрапив сюди.

Коли жінка почула ці слова, вона ду
же зраділа й подякувала богові. А пади
шах сказав їй:

— Тепер, коли вночі прийде до тебе 
лжецадишах, який скористався моїм до
вір'ям, зустрінь його прихильно, але, 
коли він зачіпатиме тебе, попроси його: 
«Покажи-но мені свої чари, нехай і я 
подивлюся, а тоді вже дам тобі руку 
єднання!»

Коли настала ніч, візир, що видавав 
себе за падишаха, подумав: «Сьогодні я 
подарував непокірній жінці папугу і 
виявив свою прихильність. Піду до неї, 
може, вона тепер подасть мені руку».

Він увійшов у гарем, поговорив з нею 
й з новою силою запалав коханням.

— Слухаю й корюся! — сказала жін
ка. — Але спершу покажи мені ті ча
ри, які ти вмієш, а потім я вволю твоє 
бажання.

— Гаразд, — погодився візир.
За його велінням слуги принесли кур

ку, задушили її, і візир із шкури пади
шаха увійшов у тіло курки і став ходи
ти в ньому по гаремі. Тієї ж миті пади
шах вийшов з тіла папуги і повернувся 
у своє власне. Подякувавши богові за 
порятунок, він сів на троні й заволав:

— Гей ти, нечестивцю візире! Що
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лихого я вчинив тобі? Чи ти був не
щасливий? Чи не навчив я тебе чарів? 
Чим же я завинив, що ти позбавив ме
не всього — і тіла, і долі, і близьких?

Тут же падишах наказав поставити на 
вогонь казан з водою, а як вода закипі
ла, візира, в образі курки, кинули в ок
ріп. Візир каявся в тому, що .він учи
нив, але каяття його були марні. Отак 
він дістав заслужену кару й пішов до 
пекла. А падишах каявся в тому, що 
навчив візира чарів. Та кайся чи не 
кайся, а минулого вже не вернеш.

Коли папуга довела свою розповідь 
до цього місця, настав вечір. Молодиця 
скинула чадру і сказала старій:

— Сьогодні вже пізно, бабусю. Иди 
додому, а на побачення з коханим по
ведеш мене завтра.

Стара встала й попленталася додому, 
бурмочучи й гримочучи, як грозова хма
ра. А вранці знову накинула на голову 
чадру, прийшла до купцевої дружини і 
почала розказувати, що було з тою та 
з тим... Отак говорила-балакала, аж по
ки молода жінка запалала коханням 
і захотіла побачитися з царевичем. 
Вона причепурилася, накинула на голо
ву чадру, підійшла до папуги й попро
сила відпустити її на побачення з ко
ханим.

— Ой, Ходжесте-бану, — відповіла 
папуга, — мені то що — можеш іти.

Але пам’ятай: любовні побачення, хоч і 
дають втіху, але можуть ввести в нес
лаву. Боюся, ти підеш, а тоді будеш кая
тися, як той падишах Балха1.

— А що з ним сталося? — спитала 
зацікавившися молодиця.

ОПОВЩКА
ПРО ПАДИШАХА БАЛХА

—- Хай буде тобі відомо, — почала 
папуга, — що колись у Балху царював 
падишах, у якого була дуже вродлива 
дочка.

Однієї-ночі йому приснилося, що він 
стоїть на мінареті в паперовому ковпа
ку, а люди сміються з нього. Зранку 
падишах покликав віщунів і велів пояс
нити, що то має означати.

— Твоя дочка зійде на слизьку стеж
ку і заплямує тебе, — в один голос 
сказали ті.

Коли падишах почув ці слова, він на
казав кинути дочку до темниці.

Поки царівна сидить за сімома замка
ми, я розповім про одного муллу, що 
роками сидів у напівзруйнованому мед
ресе, читав там священні книги. Бідола
ха жив упроголодь і весь час думав, як 
би йому досхочу наїстися. Скільки бать
ко та брати просили його облишити 
науку і взятися за якесь ремесло, але 
він нікого не слухав, і врешті-решт ро
дина зреклася мулли.

Але він, хоч і потерпав від злиднів, 
проте й далі намагався збагнути божест
венну мудрість, збирав пошматовані 
книги, які залишили учні медресе, і 
вчився з них. Одного разу попався йому 
сонник, і там він знайшов тлумачення 
сну про мінарет і паперовий ковпак. 
Мулла прочитав і запам’ятав, що «той, 
кому приснилось, що він стоїть на мі
нареті в ковпаку, це тиран і гнобитель. 
Цю людину зрештою чекає розплата за 
її  лихі вчинки. Якщо вона ітиме проти 
волі бога, то їй не минути кари». Мул
ла згадав, що падишах бачив якийсь сон 
і шукає людину, що може його розтлу

1 Балх — місто й область, що в середньо
віччі входили в склад Ірану. В X III ст. тата- 
ро-монголи зруйнували Балх. і він занепав.
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мачити. Він попрямував до столиці. 
Приходить у місто, а посеред ринку 
оповісник оголошує:

— Кожний, хто вміє тлумачити сни, 
повинен з’явитися до палацу падишаха.

Бідний шейх1 помолився богові, а 
тоді виступив наперед і сказав:

— Я можу пояснити падишахів сон.
Царський слуга привів його до пала-

ДУ-
— Ти можеш відгадати мій сон? — 

спитав падишах.
— Так, — відповів шейх.
Падишах розповів, що йому присни

лося, а шейх розтлумачив:
— Насильство і гніт лежить на твоє

му сумлінні, а тому після страшного 
суду тебе виведуть на вежу і вистав
лять на людське посміховище.

Падишах погодився з таким пояснен
ням, звелів випустити донку з темниці, 
а шейха відвести в лазню, помити та 
одягнути в коштовну одежу. А тоді від
дав за нього свою дочку.

Невдовзі батько мулли довідався, що 
його син зробився зятем падишаха. Він 
здивувався:

— А я вважав його недотепою!
Тож він пішов до міста, щоб відвідати 

сина, а побачившися з ним, полюбив 
його дужче, ніж інших синів, — такий 
уже непостійний цей світ. Мулла прий
няв батька поштиво, а той гірко каяв
ся:

— І чому я досі зневажав свого си
на?!

Падишах теж каявся:
— Навіщо я ув’язнив свою дочку?!

Коли папуга довела свою розповідь 
до цього місця, настав вечір. Молоди
ця зняла чадру й сказала:

— Сьогодні вже пізно, бабусю. Тож 
іди додому. А завтра поведеш мене на 
побачення з коханим.

Стара вийшла з будинку люта, як 
змія. Вона бурмотіла-гримотіла, наче 
грозова хмара, й промовляла:

— Боже, забери душу цієї папуги,

1 ‘Старший мулла, або викладач в медресе.

бо через неї я не можу привести цю жін
ку до царевича. Якби не папуга, я б 
уже стала багатою.

З  цими словами вона прийшла додо
му. А вранці знову накинула чадру, 
з’явилася до молодиці й так забила їй 
баки своїми розповідями, що тій знов 
закортіло піти до царевича. Ходжесте 
причепурилася, накинула на голову 
чадру й підійшла до папуги.

— Подруго моя, — мовила вона, — 
пусти мене сьогодні на побачення з ко
ханим.

—Ой, Ходжесте-бану, — відповіла 
папуга, — любовне побачення дає не
вимовну насолоду, але воно може приз
вести до ганьби та неслави. Боюся, ти 
підеш, а тоді будеш каятися, як та Се- 
лімова жінка.

— А що сталося з тією жінкою? — 
спитала зацікавившися молодиця.

ОПОВІДКА
ПРО СЕЛШОБУ ЖШКУ

—Хай тобі буде відомо, — почала 
папуга, — що жили собі колись два 
брати. Одного звали Селім, а другого 
Салем. У Селіма була дуже гарна доч
ка, а в Салема — син, пречудовий хло
пець. І ось батьки вирішили заручити 
їх. Салемів син звався Мір Шоджа. 
Батько Мір Шоджі раптово помер. Коли 
минули дні жалоби, хлопець прийшов до 
свого дядька й сказав йому:

— Віддай мені те, що ти обіцяв.
— Поговори з моєю дружиною, — 

відповів той. — Бо все, що стосується 
дочки, вирішує вона, а не я.

Хлопець пішов до дядькової дружини 
й повторив своє прохання.

— Гей, Мір Шоджа, — відповіла дя
дина, — якщо ти хочеш одружитися з 
нашою дочкою, то мусиш внести віно 
із сорока верблюдів, навантажених тка
нинами, а до кожного з цих верблюдів 
треба ще додати по тисячі туманів гро
шей та дівчині-рабині. Тільки тоді я 
віддам за тебе дочку.

Хлоцець погодився — бо що мав ро
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бити — і пішов додому. А мав він чор
ного раба, що звався Башарат. Він і ка
же рабові:

— Гей, Башарате, моя дядина сказала 
мені так і так. Я напишу листа в місто 
Китай до свого дядька Муслім-шаха, мо
же, він мені допоможе.

— Ти напиши, — одказав Башарат 
юнакові, — а я поїду й привезу відпо
відь.

Мір Шоджа написав листа до Мус- 
лім-шаха, дав його Башаратові, і той 
подався в Китай. Він швидко їхав з од
ного переходу на інший, аж доки доб
рався до самого Китаю.

А сталося так, що вороги пішли вій
ною на Муслім-шаха і дійшли аж до 
Кадаме-Мобареке-Махмуда. Коли Баша
рат під’їхав до переправи, бій уже за
кінчився, і Муслім-шах програв його. 
Тієї ж миті вороги схопили Башарата 
й привели його до Газанфар-шаха, а той 
зробив чорного раба катом.

А тепер повернімося до початку на
шої історії. Мір Шоджа чекає свого ра
ба, а того нема й нем£. Одного дня дя
дина й каже йому:

— Твій раб щось не вертається, 
хлопче, я буду видавати дочку заміж.

— Дорога дядино, —благав юнак, — 
потерпіть ще кілька днів, я сам поїду 
за посагом.

Зібрався він у дорогу, прийшов до 
нареченої та й каже їй:

— Серце моє, якщо бог поможе, то 
я знайду якийсь вихід. Поїду до дядь
ка сам.

— Рушай, — сказала його наречена, 
— рушай і будь певен, що я не зганьб
лю твоєї честі й не зламаю своєї вірно
сті.

Мір Шоджа рушив у путь. Без пере
починку він гнав коня, аж доки по
бачив вдалині обриси міста Китай. Але 
на той час під його мурами вже стояло 
військо Газанфар-шаха. Він розгромив 
Муслім-шаха, і той разом із рештками 
свого війська відступив у столицю. Са
ме в цей час і приїхав Мір Шоджа.

Бранці воїни Муслім-шаха вийшли на 
бій з ворогом. Закипіла січа. Мір Шод

жа закрив обличчя запоною, осідлав ко
ня і врізався в лави Газанфар-шаха. Він 
рубав шаблюкою праворуч і ліворуч, ко
сячи ворогів десятками. Зрештою вій
сько Газанфар-шаха не витримало й ки
нулося втікати.

Муслім-шах дивувався:
— Хто цей юнак з запоною на об

личчі, що прийшов мені на поміч?
Запала ніч. Коли зійшло сонце, юнак 

приготувався знову стати до бою. Але 
ні в кого не вистачило відваги на поєди
нок із ним. Тоді Газанфар-шах послав 
до юнака з запоною посланця й запро
понував:

— Сьогодні влаштуємо перемир’я, а 
завтра знову будемо битися.

Юнак погодився, повернув коня і заї 
хав у місто. Муслім-шах з нетерпінням 
чекав сміливця, щоб самому вшанувати 
його. Коли Мір Шоджа схилився в пок
лоні перед Муслім-шахом, той спитав:

— Скажи мені, юначе, з якого дерева 
ти парость, з якого саду ти квітка, де 
твій рід і твоє коріння? До кого ти при 
був?

Юнак зняв покривало з обличчя і ска 
зав:

— Я твій небіж Мір Шоджа.
Коли Муслім-шах почув це, він зася! 

яв з радості й утіхи. Схопив хлопця в 
обійми, почав його цілувати, а потім 
увів до палацу, звелів бити в барабани, 
роздавав вельможам дорогі, шиті золо
том халати і влаштував велике свято.

А тепер послухайте, що надумав ві
зир Газанфар-шаха. Візир той сказав 
своєму шахові:
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— Володарю, я довго міркував над 
тцм, як нам побороти того лицаря, що 
ховав своє обличчя під запоною. У від
критому бою ми не зможемо його пере
могти, тож доведеться нам вдатися до 
хитрощів. Треба буде викопати кілька 
ям на полі бою і прикрити їх дерном. 
Коли настане ранок і почнеться битва, 
військо наше кинеться тікати. Він почне 
його переслідувати і впаде в яму. Ото
ді ми його й схопимо.

— Гаразд! — погодився падишах і 
тут же звелів викопати кілька ям.

Настав ранок. Мір Шоджа осідлав 
коня і виїхав на поле бою. Вороже вій
сько виступило проти нього наче хмара. 
Проте юнак хоробро помчав на ворога. 
Воїни Газанфар-шаха кинулися втікати, 
а Мір Шоджа погнався за ними, наче 
голодний лев. І раптом він з розгону 
впав у яму. Вороги витягли юнака й 
привели до Газанфар-шаха. Той наказав 
катові:

— Відрубай йому голову й принеси 
її мені.

А катом у цього падишаха був Баша- 
рат, слуга Мір Шоджі. Узяв він хлопця, 
хотів був стратити його, але почув, що 
Мір Шоджа важко зітхає.

— Гей юначе, — присоромив його 
кат, — чого ти зітхаєш? Тобі, такому 
хороброму, не личить зітхати зі страху 
перед стратою.

— Кате, — відповів той, — я зіт
хаю не від страху перед смертю, а то
му, що одна людина чекає мене, не зво
дячи очей з дороги. Це моя кохана, а 
за її душу я віддав би й тисячу своїх 
Душ...

Коли Башарат почув ці слова, йому 
стало гірко, і він мовив:

— Юначе, чиє обличчя закрите за
поною, не говори мені про те, що хтось 
когось чекає, бо геть спалиш моє серце. 
Я також мав пана, він послав мене сю
ди з дуже важливим дорученням, а я 
потрапив у руки цих насильників, і вони 
зробили мене катом. Тепер я навіть не 
знаю, що діється з моїм господарем.

— А як звався твій господар? — за
питав юнак.

— Мір Шоджа.
— А якби ти побачив його, то піз

нав би?
— Певно, що пізнав би!
Мір Шоджа миттю зірвав з обличчя 

запону. Коли Мір Шоджа й Башарат 
пізнали один одного, вони обнялися й 
заплакали з радості, потім підвелися, 
подякували богові, й слуга сказав:

— Не падай духом, пане, ще цього тиж
ня я принесу твоєму дядькові голови 
Газанфар-шаха та його візира.

Потому Мір Шоджа заховався, а слу
га відрубав голову вбитому на полі бою; 
приніс її Газанфар-шахові й одержав за 
це дорогий халат.

А Муслім-шах чекав, чекав Мір Шод- 
жу і вирішив, що його вбили. З розпа
чу він роздер на собі сорочку, посипав 
голову попелом, одягнувся сам і звелів 
одягнути військо в жалобу.

Послухайте ж тепер, що зробив Ба
шарат. Через три дні Газанфар-шах 
влаштував на радощах бенкет. Усі яовго 
пили, а добряче напившись, поснули. 
Тоді Мір Шоджа та Башарат пішли до 
падишахового намету. Чорний слуга від
тяв голову Газанфар-шахові та його ві
зирові, поклав їх у торбу і разом із 
своїм господарем вийшов з ворожого та
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бору й подався до міста. Невдовзі смі
ливці постукали в браму.

— Хто там? — запитала сторожа.
— Я, Мір Шоджа, і мій слуга Ба- 

шарат, — відповів юнак. — Відчиніть 
браму!

— Що ти верзеш! — обурився сто
рож. — Ось уже три дні, як Мір Шод
жа загинув, і падишах оголосив по ньо
му жалобу.

— Але ж бог зробив так, що ми вря
тувалися, — відповів юнак.

Браму відчинили. Мір Шоджа з Ба- 
шаратом увійшли в місто й відразу пос
пішили до палацу Муслім-шаха. Там во
ни поклали перед ним голови Газанфар- 
шаха та його візира. Щасливий і радіс
ний Муслім-шах посадив Мір Шоджу 
поряд із собою на троні.

Вранці військо Газанфар-шаха дізна
лося, що їхній падишах мертвий. Усі 
воїни кинулися врозтіч. Мір Шоджа 
вийшов із своїм військом з міста й 
захопив велику здобич. На радощах па
дишах улаштував велике свято.

Поки що залишімо їх там і повернімо
ся до матері й дочки. Коли Селімова 
жінка побачила, що Мір Шоджа не по
вертається, вона сказала дочці:

— Пора тобі виходити заміж: щодня 
з усіх усюд приходять свати.

І все ж мати не видавала дочки, доки 
до неї не посватався падишах Сірії Ме- 
лік Мухсін. Він дав багато грошей у ві- 
но і вирішив забрати дівчину в свою сто
лицю та справити весілля там. Мелік 
Мухсін зміркував: «Чекати весілля тут 
— це справа забарна. Не дай боже, во

ни ще передумають». Він почав збира
тися в дорогу.

Дівчина ж покликала служницю Мір 
Шоджі, дала їй свій перстень і наказа
ла:

— Якщо Мір Шоджа повернеться» 
дай йому мій перстень і поясни, що я 
не мала вибору: мене віддали падишахо
ві Сірії Мелік Мухсінові, і він забрав ме
не в свою країну. Але нехай мій наре
чений не впадає у відчай, бо доки я жи
ва і доки це буде в моїй силі, я не згань

блю честі й буду вірна йому, а він хай 
приїде за мною.

Падишах Мелік Мухсін привіз дівчи
ну в своє царство й хотів справити ве
сілля, але дівчина звернулася до нього 
з такими словами:

— Царю, я не бачила володаря, спра
ведливішого за тебе. Ти людина шляхет
на й совісна, отже, не схочеш стати роз
пусником і гвалтівником!

При цих словах дівчина гірко зари
дала, а вкрай здивований падишах запи- 

1 тав:
— Що сталося? Чому ти таке кажеш?
— Володарю, — відповіла дівчина, 

— знай же, що я була заручена із си
ном батькового брата Мір Шоджею. Він 
помандрував до свого дядька, щоб той 
дав йому грошей на віно, але забарив
ся, а мати заради користі віддала мене 
тобі. Тепер ти знаєш, що я пообіцяла 
іншому, тож благаю тебе — змилуйся 
наді мною!

Падишах Мелік Мухсін був справді 
шляхетною людиною. Він підвівся, поці
лував дівчину в чоло і мовив:

— Присягаюся аллахом: віднині ти 
моя дочка. Обіцяю віддати тебе твоєму 
судженому!

Тепер залишимо дівчину там, де вона 
є, й повернімося до Мір Шоджі.

Зазнавши численних мук і страждань, 
юнак нарешті дістав змогу вирушити до
дому. Муслім-шах дав йому вдвічі біль
ше золота й добра, ніж той просив. Хло
пець попрощався з ним і подався в рід
ний край. Коли він наблизився до свого 
міста, то послав уперед Башарата: хай 
він попередить про його повернення на
речену та її матір. Дружина Селіма, по
чувши цю звістку, злякалася, заметуши
лася, почала підіймати руки догори. По
тім придумала, що їй робити: зарізала 
вівцю, поховала її на цвинтарі й убра
лася в жалобу. І вся родина одягнулася 
в чорне.

Прийшов до них Мір Шоджа, а йо
му кажуть:

— Ось уже тиждень минув, як твоя 
наречена померла з туги за тобою, і ми 
носимо по ній жалобу.
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Мір Шоджа, почувши ці слова, роз
дер сорочку, посипав голову попелом, 
пішов на могилу, де була похована вів
ця, і став гірко ридати та голосити:

Нащо нас, боже, тяжко так караєш. 
Закоханих навіки розлучаєш?
І ще він промовляв:
Порада друзів утішає нас,
Але співає сумно нині саз. У

У розпачі хлопець упав на землю і 
знепритомнів. Коли ж прийшов до тями, 
то побачив біля себе свою служницю й 
почув від неї такі слова:

— Кипарисе душі моєї, я ладна по
класти за тебе і тіло, і душу. Не поби
вайся так гірко, бо в цій могилі похова
на вівця, а твою наречену віддали Мелік 
Мухсін-шахові, володареві Сірії. Але 
він не одружився з нею тут, а повіз до 
свого царства. В день від’їзду твоя суд
жена дала мені цей перстень і веліла 
переказати: «Коли тебе буде гнітити
сумнів чи відчай, промов: «Розлука ми
не!» І ще просила сказати: «Не падай
духом, якби мене навіть сто разів вида
вали заміж. Я буду вірна тобі й не 
зганьблю твоєї честі, а ти їдь за мною 
до Дамаска!»

Почувши ці слова, Мір Шоджа вті
шився, прийшов до дядини й запитав:

— Нащо ти надумала таку хитрість»

безсоромна? Чи ти намірилася звести ме
не зі світу?

А тоді пішов додому й сказав Башара- 
тові:

— Треба негайно їхати в Сірію, там 
на мене чекає наречена.

Важко зітхаючи, юнак зібрався і ра
зом із слугою вирушив у дорогу. Мина
ли вони перехід за переходом, зупинку 
за зупинкою, і коли до Дамаска залиша
лося два фарсанги, вночі на них раптом 
напало двадцять розбійників. Мір Шод
жа вихопив шаблю, і миттю десять на
пасників лягли трупом. Решта кинулися 
врозтіч, але юнак кинувся за ними, по
ловив їх і пов’язав. Та в цей час на го
лові його занили рани, які він дістав на 
війні, і хлопець знепритомнів.

А тепер послухайте, що робить тим 
часом падишах Мелік Мухсін. Саме в 
цей день він зібрався на полювання, ви
їхав з міста, бачить: обіч дороги лежать 
розбійники — одні порубані, інші пов’я
зані, а серед них непритомний юнак. Па
дишах запитав слугу, що тримав на ко
лінах голову юнака: .

— Скажи мені, хто цей лицар?
— Це мій господар, — відповів Ба- 

шарат. — На нас напали розбійники. 
Цих десятьох він поклав на місці, цих 
десятьох зв’язав, а сам, поранений, 
знепритомнів.

Серце падишаха пройнялося співчут
тям до юнака. Він зіскочив з коня, щоб 
допомогти йому, глянув на нього й по
мітив, що обличчям той схожий на дів
чину, яка була в його домі. Мелік Мух- 
сін-шах узяв юнака до свого палацу, по
кликав лікарів і звелів їм вилікувати 
Мір Шоджу.

Поки лікарі оглядали пораненого, па
дишах пішов до дівчини й сказав:

— Сьогодні я знайшов у пустелі по
раненого — вродливого юнака. Я привіз 
його в палац, щоб вилікувати. Може, ти 
доглядатимеш його: це допоможе тобі за
бути своє горе.

— Я весь час думаю про Мір Шод
жу, тільки він у моїх думках, — відпо
віла вона. — Може, бог колись згля
неться на мої страждання і з ’єднає мене 
з ним.
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Проте дівчина щодня посилала поране
ному сніданок, обід та вечерю. Юнак 
потроху одужував. Одного разу його пер
стень упав у чашу, в якій йому приноси
ли їжу, і цю чащу принесли дівчині. Ко
ли вона впізнала свій перстень, то зойк
нула від несподіванки.

— Що з тобою? — злякався Мелік 
Мухсін. — Що сталося? Чому ти пла
чеш і зітхаєш?

— Володарю мій, — відповіла дівчи
на. — Будь завжди здоровий і щас
ливий! Коханий удома, а ми шукаємо 
його по всьому світу; вода у глечику, а 
ми терпимо спрагу. Знайшовся той, за 
ким я так побивалася. Поранений 
юнак — це син мого дядька, Мір Шод- 
жа. Ось перстень, що я дала йому.

Мелік Мухсін зрадів, почувши це, і 
звелів привести юнака. Коли закохані 
побачили одне одного, вони кинулися в 
обійми й знепритомніли. Прийшовши до 
пам’яті, юнак вигукнув:

— Чи я бачу кохану уві сні чи ная
ву?

Страждаючи від невідомості, він запи
тав свою наречену:

— А чи зберегла ти мою честь?
— Серце моє, — відповіла дівчина, —

честь твоя не зганьблена, бо я все роз
повіла падишахові і він пройнявся спів
чуттям до мене, потамував свою прист
расть і сказав: «Ти тепер моя дочка, і
присягаюся, що доти не матиму спокою, 
доки не поверну тебе твоєму суджено
му». Він дотримав свого слова.

Коли Мір Шоджа почув таку велико
душність, він сказав дівчині:

— Дочко мого дядька, коли падишах 
був таким шляхетним, то доручаю тебе 
йому, а мене за три дні вже не буде бі
ля вас!

— Клянуся, що я не прийму такої 
жертви! — вигукнув Мелік Мухсін. — 
Завтра ж я одружу вас і справимо ве
сілля.

Мір Шоджа схилив голову. А коли 
настала ніч, він узяв Башарата й потай
ки виїхав з міста. Вранці Мір Шоджа 
сказав слузі:

— По-перше, Башарате, я тобі дарую 
волю, по-друге, прошу в тебе прощення

за все, бо відходжу на той світ, а по- 
третє, повідом моїй коханій нареченій, 
що я з любові до неї вручив свою душу 
богові.

Сказавши це, юнак помолився й поки
нув цей світ. А вірний Башарат гірко 
заридав і заголосив над своїм шляхет
ним господарем.

Невдовзі на дорозі з’явилися два вер
шники, що прямували до міста, й Ба
шарат розповів їм про те, що сталося. 
Вершники, приїхавши в місто, переказа
ли дівчині. Вона, почувши сумну звістку, 
скинула прикраси з рук і ніг і боса ви
бігла з дому. А падишах гірко заридав. 
Разом з дівчиною вони осідлали коней 
і чимдуж помчали туди, де помер Мір 
Шоджа.

Коли дівчина побачила тіло коханого, 
що лежало долі, немов підтятий кипа
рис, вона знепритомніла, а прийшовши 
до тями, звела обличчя до неба й заго
лосила:

— Господи, приведи мене до кохано
го!

Потім вона припала до грудей нарече
ного й відійшла з цього світу.

Падишах з туги впав на землю, розір
вав на собі сорочку, сів біля закоханих, 
а потім звелів покликати людей, похо
вати мертвих в одній могилі, збудував 
для них велику гробницю і сам зали
шився при ній, зрікшись царювання. 
Піддані прийшли до Мелік Мухсіна й 
звернулися до нього:

— Володарю! Не годиться чинити так, 
як ти чиниш. Сідай на свій трон і прав 
державою!

—Якщо ви бажаєте, щоб я був з ва
ми, — відповів падишах, — то приходь
те сюди, бо я вже звідси не піду нікуди.

Люди зійшлися й побудували навколо 
гробниці нове місто. Минуло сім років. І 
ось по волі бога його посланець Мохам
мед та пресвятий повелитель правовірних 
Алі завітали до нового міста. Мелік 
Мухсін зустрів їх зі всіма почестями і 
запевнив, що ладен виконати будь-яке 
їхнє бажання.

Через кілька днів святі люди запита
ли, звідки взялася ця чудова гробниця, і 
падишах розповів їм історію закоха
них. Пророк поблагословив падишаха.
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зайшов до мавзолею й прочитав «Фати
ху» — перший розділ корану.

Тоді падишах звернувся до пророка:
— О посланцю божий, ми ладні по

класти за тебе і тіло і душу! Я дуже 
хотів би ще раз побачити живі обличчя 
цих шляхетних і чистих закоханих. По
молися за них, а ми всі скажемо 
«амінь!» і, може, бог пресвятий продов
жить їм віку.

Святий пророк відповів:
— Цього не можна зробити, хіба що 

кожний з вас дасть їм трохи свого віку. 
Тоді і я проситиму бога.

Всі погодилися зробити це. Перший 
частину свого віку подарував падишах 
Мелік Мухсін, а потім усі присутні — 
хто скільки міг — теж віддавали часточ
ку свого життя. Тоді святий повелитель 
правовірних Алі промовив:

— Господи! Все, що лишилося мені 
жити, віддаю двом оцим закоханим, щоб 
хоч раз побачити їхні обличчя.

Тут обоє закоханих звелися з могили і 
жили ще довгі роки.

Коли папуга дійшла до кінця своєї 
розповіді, настав вечір. Молодиця зняла 
чадру й сказала старій:

— Сьогодні вже пізно, бабусю! йди 
додому й приходь завтра, поведеш мене 
на побачення з коханим.

Стара вийшла з дому й пішла до себе, 
бурмочучи-гримочучи, неначе грозова 
хмара. А коли минула ніч і настав ра
нок, стара прийшла до молодиці й поча
ла забивати їй баки всілякими байками 
та вигадками. Зрештою вона заохотила 
її  піти на побачення до царевича. Моло
да жінка причепурилася, накинула на 
голову чадру й сказала старій:

— Бабусю, сьогодні я вже напевно 
піду до царевича.

— Якщо, звичайно, дозволить папу
га! — глузливо докинула стара.

Молода жінка підійшла до папуги й 
попросила її:

— О подруго моя, дозволь мені сьо
годні піти на побачення з коханим.

— Ой, Ходжесте-бану, — відповіла 
папуга, — боюся, ти підеш, а потім бу
деш розкаюватися, як дружина золотаря 
Філоса.

— А що з нею сталося? — зацікав
лено спитала молодиця.

ОПОВІДКА ПРО ДРУЖИНУ 
ЗОЛОТАРЯ ФІЛОСА

— Хай буде тобі відомо, — почала 
папуга, — що жив собі золотар, вели
кий майстер у своєму ремеслі. От думає 
він: як би мені зробити щось таке, що 
привернуло б увагу самого падишаха. 
Якось падишах попросив золотарів зро
бити йому золотого слона. Всі майстри 
зібралися і сказали в один голос:

— Не вдасться це нам. Зробити його 
під силу хіба Філосові.

Падишах послав за Філосом.
— Гаразд, зроблю, — мовив той. — 

Але мені потрібно тисячу манів1 золота.
йому відразу дали тисячу манів зо

лота, й він приніс їх додому. П’ятсот 
манів золотар тут же закопав у землю, 
а з решти зробив слона, привіз його до 
падишаха, одержав за нього дорогий ха
лат і повернувся додому.

А інші майстри тільки про те й ду
мали, як би зважити того слона й ви
крити шахрайство Філоса. От один із 
них і каже своїй жінці:

— Прошу тебе, заприязнися з Філо- 
совою дружиною. А коли тобі це вдасть
ся, попроси її, нехай вона запитає сво
го чоловіка, як можна зважити золото
го слона.

— Слухаю й корюся, — відповіла та 
й почала зав’язувати дружбу з Філосо- 
вою жінкою. От одного дня вона й про
сить її:

— А запитай-но, сестро, свого чоло
віка, як можна зважити слона із золо
та.

— Добре, — погодилася та.
Увечері, коли майстер прийшов додо

му, жінка й питає:
— Цікаво, якби хтось захотів зважи

ти золотого слона, чи міг би він це зро
бити?

Філос згарячу відважив їй ляпаса й 
спитав сердито:

— А тобі навіщо це знати?
Жінка образилася й десять днів ду

лася та сердилася на чоловіка. Нареш
ті Філос не витримав і мовив їй:

— Жінко, я знаю: кажи тобі, не ка-

1 Ман — міра ваги, дорівнює 5,888 кг.
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жи, а доброї поради ти все одно не по
слухаєш. Та хай уже буде по-твоєму, 
поясню тобі, як можна зважити слона, 
але щоб ти нікому про це не говорила!

— Гаразд, — погодилась та.
— Отож слухай, зважити слона мож

на так, — каже Філос. — Треба по
класти його у великий човен і зробити 
позначку, коли човен із слоном зану
риться у воду. Тоді треба витягти сло
на, а в човен покласти стільки камін
ня, щоб він занурився до цієї позначки. 
Зваживши те каміння, можна буде ви
значити вагу слона.

А зранку до Філосової дружини заві
тала її подруга. Вона легко допиталася, 
що сказав Філос, і розповіла про це 
своєму чоловікові, а той падишахові. І 
от, коли зважили слона, виявилося, що 
він важить лише п’ятсот манів.

Падишах звелів привести Філоса, і 
золотар відразу здогадався, що жінка 
виказала його. А падишах звелів:

— Золотаря, який вчинив таке шах
райство, замурувати на вершині мінаре- 
та!

Не діждавшись увечері чоловіка, Фі- 
лосова дружина почала ридатгі та голо
сити. Коли їй розповіли, що з ним ста
лося, вона пішла до підніжжя мінарета 
й стала там гірко плакати.

— Не плач, — заспокоював її Фі
лос. — Могло бути куди гірше. Знай, 
що того вечора, коли я дав тобі ляпаса, 
а ти образилась, я вдарив тебе за цей 
день. Тепер уже плачем не допоможеш, 
йди мерщій додому, візьми довгу шов
кову нитку, прив’яжи до неї мотузку із 
цвяхом на кінці і повертайся сюди.

Жінка принесла все, що велів їй чо
ловік. Прийшла, а він сказав зробити 
таке:

— Кінець шовкової нитки прив’яжи 
до мурашки і пусти її, хай лізе на вер
шину мінарета.

Жінка зробила все, як він наказав. 
Коли мотузка з цвяхом опинилася в ру
ках золотаря, він вбив у стінку цвях, 
зробив з нього скобу і пропустив крізь 
неї мотузку. Тоді одним кінцем мотуз
ки золотар обв’язав себе, а другий ки
нув униз і сказав жінці:

— Тепер ти обв’яжися.

Коли вона обв’язалася, Філос спус
тився з мінарета, неначе відро Хаджі 
Мірзи1 в яму, а жінка піднялася на мі
нарет.

— Чоловіче! — закричала вона. — 
Навіщо ти мене підняв сюди? Що я бу
ду тут робити!

— Тепер ти зможеш досхочу набала
катися з своєю приятелькою! — відпо
вів Філос і пішов до свого друга Хаса
на. Той заховав його.

Вранці падишах вирушив на полю
вання. Проїжджаючи повз мінарет, він 
побачив жінку й запитав, як вона опи
нилася там. Та розповіла все від почат
ку до кінця. Падишах наказав звести 
нещасну вниз, а потім мовив:

— Слухай, якщо ти справді не вин
на в тому, що твій чоловік утік, дарую 
тобі, але коли ти з ним у змові, то я 
звелю скарати тебе на смерть.

— Володарю, — сказала перелякана 
жінка, — я допоможу тобі знайти його. 
Приведи в кожний дім цього міста по 
вівці і звели годувати її сорок днів, а 
потім вернути; але щоб вона зберегла 
свою вагу.

Падишах так і вчинив. Дали вівцю й 
Хасанові. Той занепокоївся, почав су
шити собі голову: як це зробити? Уве
чері він розповів про все Філосові.

—- Це дуже просто, -— заспокоїв йо
го золотар. — Давай вівці сіна стільки, 
скільки вона захоче, але щодня показуй 
їй вовченя і вона не набере ваги.

1 Хаджі Мірза Агаси, міністр двора при 
Надір-шахові Афшарі (XVIII ст.), відомий про
веденням великих іригаційних робіт.
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Хасан послухав поради друга 1 на со
роковий день, коли усі привели своїх 
овець, тільки вівця Хасана не поправи
лася. Жінка Філоса, що була при цьому, 
вигукнула:

— Філос у домі цього чоловіка!
Тоді падишах спитав Хасана, чи прав

да це, і той хоч-не-хоч мусив призна
тися. Філоса знову привели до палацу. 
Та коли золотар увійшов до зали, він 
так красномовно привітав і прославив 
падишаха, що володареві це сподобало
ся і він не тільки простив його, а ще й 
подарував йому дорогий халат. А що 
Філос був спритний і кмітливий, то па
дишах призначив його візиром, а жінку 
наказав відшмагати нагаями і прогнати 
геть. Отоді жіщщ розкаялася в тому, що 
вчинила. Та що з того каяття? Минулого 
вже не вернеш.

Коли папуга довела свою мову до 
цього місця, надворі звечоріло. Моло
да жінка скинула чадру й сказала:

— Сьогодні, матусю, вже пізно, йди 
додому й приходь завтра, поведеш мене 
на побачення з коханим.

Стара пішла додому, а на другий 
день вранці знову прийшла до молодиці 
й стала підохочувати її побувати у ца
ревича. Молода жінка причепурилася, 
накинула на голову чадру, підійшла до 
папуги й сказала:

— Друже мій! Дозволь мені .сьогодні 
піти на побачення з коханим!

— Боюся, — відповіла папуга, — 
що ти підеш, а потім, як Ходжа Худа- 
дад 1 будеш каятися у вчиненому...

— А що із ним скоїлося? — заціка
вилась Ходжесте.

ОПОВІДКА 
ПРО ЗАЛЬОТНИКА 
ХОДЖУ ХУДАДАДА

— Був собі один чоловік, — почала 
папуга, — і мав він дуже гарну та 
вродливу дружину. А ще був у них зви
чай: вони фехтувалися на шаблях.

І ось цей чоловік подався у мандри. 
Одного дня, коли його дружина виходи

1 Персонаж цієї оповідки й чоловік Ход* 
жесте різні особи, в яких тільки однакове 
ім’я.

ла з лазні, її побачив Ходжа Худадад і 
закохався до безтями. Покликав він 
звідницю, показав їй будинок, де меш
кала ця красуня, і розповів про свої 
почуття та наміри. Звідниця пішла до 
молодиці. Повертається й каже:

— Коли я розповіла жінці, що ти її 
жадаєш, вона намастила мені обличчя 
сажею й відіслала до тебе.

— Ти не зрозуміла, —* усміхнувся
Ходжа, — вона дала знак: приходь
уночі.

Заплатив він звідниці, а ввечері пі
шов до будинку красуні. Посідали во
ни, порозмовляли любенько. От Ходжа 
й каже:

— Серце моє, я непритомнію від ко
хання.

Молода жінка відповідає:
— Потерпи трохи, я зараз прийду.
Пішла вона в кімнату чоловіка,

де вони щовечора фехтували, опоясала
ся шаблею, взяла щит, увійшла в світ
лицю і до Ходжі. Не збагнувши, в чому 
справа, той злякався, кинувся тікати, 
стрибнув з даху й поламав собі ноги.

Вранці чоловік красуні повернувся з 
мандрів і бачить: лежить під стіною чо
ловік з поламаними ногами.

— Чоловіче, — спитав він, — що з 
тобою сталося?

Ходжа не підозрюючи, що це чоловік 
красуні, розповів про свою пригоду.

— Ну то був ти з нею, чи ні? — 
поцікавився чоловік.
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— Та що ти! — жахнувся Ходжа. — 
Я ж тікав зі страху і впав!

Чоловік той підняв Ходжу й заніс до 
хати.

— Це мій дім, — гостинно промовив 
він, — а це моя дружина.

І він почав лікувати невдаху-зальот- 
ника. Ходжа, палаючи від сорому, каяв
ся, але що було, того вже не вернеш...

ЗАВЕРШЕННЯ КНИГИ

Коли папуга довела свою розповідь 
до цього місця, настав вечір. Молодиця 
зняла чадру і сказала: !

— Сьогодні вже пізно, матусю. За
лишайся в мене, а завтра зранку пове
деш мене на побачення з коханим.

Стара залишилася ночувати в моло
диці, думаючи: цієї ночі я так розпалю 
її своїми розповідями, що завтра вона 
чимдуж побіжить до царевича...

І саме тієї ночі Ходжа Худадад, чо
ловік молодиці, повернувся з подорожі 
й постукав у двері. Молода жінка піді
йшла до дверей і спитала, хто це.

— Твій чоловік, — відповів той.
Жінка відчинила двері. Коли вона

глянула на чоловіка, то стала біла як 
крейда.

Ходжа Худадад увійшов у хату, ди
виться: аж там стара звідниця. Він роз
гнівався й гримнув на неї:

— Чого ти тут опинилася, підступна 
бабо? Хіба я тобі не наказував, щоб 
твоєї ноги не було в цьому домі?

Тут заговорила папуга:
— Мир тобі, мій господарю! Слава 

богові, Ходжа Худададе, що ти повер
нувся. Тепер я можу вручити те, що ти 
мені довірив. Ця стара карга згубила мо
го коханого чоловіка та ще хотіла згань
бити твою честь. Щодня я розладжувала 
її лихі наміри і таки врятувала тебе від 
безчестя.

І папуга розповіла йому про все від 
початку до кінця. Ходжа вийняв папугу 
з клітки, попестив і приголубив її. По
тім схопив стару, відлупцював і кинув 
у море. Жінку він відшмагав нагайкою і 
вигнав з дому, папугу виніс у поле й 
випустив на волю, а сам зробився дер- 

вішем-каландаром і мандрував по всіх 
усюдах, аж доки переселився 

з дому цього світу в дім 
світу прийдешнього.

З  п е р с ь к о ї  п е р е к л а л и  
М и к о л а  І Л Ь Н И Ц Ь К И Й . 
т а  Я р е м а  П О Л О Т Н Ю К
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ІБАДУЛЛА
ТА ЙОГО «КНИГА ПАПУГИ»

Народна перська література ще не вив
чена глибоко, і дослідити її витоки непрос
то. Втім, ми чимало знаємо; відомо, зокре
ма, що наприкінці XI ст. мусульманський 
богослов і філософ аль-Газалі (1059—1111) 
різко виступав проти професійних розпові
дачів казок, які, мовляв, баламутять народ 
своїми вигадками, непоштиво розповідаючи 
про діяльність пророка та його сподвижни
ків.

Офіційна релігія, однак, не спромоглася 
заглушити народну літературу, яка на час 
виникнення ісламу вже мала ‘велику тради
цію. Адже за свідченням Хареса МЇтіленсь- 
кого, ще воїни Александра Македонського 
слухали в Сузах поетичні розповіді про ко
хання Заріадра та Ода*ґіди — згодом опо
етизоване Абу-ль-Касемом Фірдоусі в 
«Шах-наме» (сюжет про Гоштаспа). А біог
рафи мусульманського пророка свідчать, 
що на початку VII ст. н. е. в Мецці люди 
слухали розповіді про іранських богатирів з 
більшим інтересом, ніж проповіді Мохам
меда.

Звичайно, наприкінці XI ст. н. е., доли 
жив аль-Газалі, народна література поши
рювалася ще усно, а носіями її традицій 
були професійні народні оповідачі. Зго
дом з’явилися й рукописи цих творів, а з 
появою в Ірані книгодрукування (початок 
XIX ст.) народна література видається ба
гатотисячними тиражами. Як свідчать іран
ські бібліографи, на середину нашого сто
ліття твори народної літератури складали 
понад третину всіх книжок, виданих у 
країні.

Літографічні видання першої половини 
XIX ст. мають ще багато спільних рис з ру
кописами. Це й зрозуміло, адже тексти для 
них бралися з рукописів. Як і середньовічні 
переписувачі, іранські видавці XIX ст. пово
дилися з текстом дуже вільно, скорочуючи 
чи доповнюючи його на свій розсуд і смак. 
Різні літографічні видання одного й того 
самого твору рідко бувають ідентичними. 
Найчастіше такі тексти різняться обсягом, 
кількістю й послідовністю епізодів, інко
ли навіть кількістю дійових осіб, мовою і 
стилем.

Як правило, літографувалися тільки ши
роко відомі й популярні твори — це пояс
нювалося чисто комерційними міркування
ми. Не менш характерною особливістю цих 
видань є те, що вони ілюструвалися. В ру
кописах переважають кольорові мініатюри, 
в літографічних виданнях — невеликі чор
но-білі малюнки.

Одним з найпопулярніших жанрів персо- 
мовної народної літератури, поширеної в 
Ірані, Середній Азії, Афганістані та Північ
ній Індії, був збірник казок любовно-фан
тастичного характеру, зв’язаних оповідан- 
ням-рамкою. Така форма дозволяла допов
нювати збірник необмеженою кількістю опо
відань. Крім того, якийсь із героїв міг і сам 
розповідати кілька інших оповідань. Обсяг 
творів такого «рамкового» жанру був най
різноманітніший— від багатотомних збірни
ків типу «1001 ночі» до невеликого збірни
ка, як-от «Бахтіяр-наме» («Книга про Бах- 
тіяра») чи «Туті-наме» («Книга папуги»).

Як і більшість творів такого характеру, 
«Туті-наме я гекаят-е чегель туті», тобто 
«Книга папуги, або Оповідки сорока папуг», 
що пропонується читачеві, має індійське 
походження.

В ранньому середньовіччі в Індії попу
лярні були збірники розважально-дидактич
них оповідань, як правило, зв’язані однією 
спільною «рамкою». Особливий успіх мав 
збірнцк «Шукасаптаті» («Сімдесят опові
дань папуги»).

Після вторгнення до Індії мусульмани- 
завойовники зробили кілька спроб перекла
сти «Шукасаптаті» на перську мову, якою 
вони користувалися. Щоправда, то не були 
переклади в сучасному розумінні цього сло
ва, бо тогочасні «перекладачі» трактували 
оригінал дуже вільно: вони не тільки ак
тивно втручалися в текст, але й опускали 
деякі нецікаві, на їх погляд, оповідання, 
додавали дещо з інших збірників, заміняли 
індійські реалії мусульманськими тощо.

Один з таких перекладів-переробок, що 
«його. коріння було в книгах Індії», здійс
нив 1330 року виходець із Середньої Азії 
(с. Нахшаб, нині м. Карші Узбецької РСР), 
філолог та літератор Зія-ед-дін Нахшабі.
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керуючись естетичними критеріями і смака
ми своєї епохи. «Книга папуги» в обробці 
Нахшабі вважалася одним із найкращих 
зразків новоперської вишуканої прози. її 
популярність на Близькому й Середньому 
Сході була настільки велика, що в XVII ст. 
турецький філолог і письменник Сари 
Абдулла-ефенді переклав її на турецьку 
мову.

А тимчасом у XV—XVII ст. ст. в му
сульманській Індії з'являються чотири пер- 
сомовні переробки версії Нахшабі. Одна з 
них належить Абу-ль-Фазлю ібн Моба- 
реку Аллямі, друга — Сеїду Наджм- 
ед-діну, третя — в поетичній формі — Ха- 
міду Лагорі і четверта — Мухаммеду Хода- 
венду Кадері. Всі чотири переробки твори
лися з однією метою — спростити і, отже, 
наблизити до широкого кола читачів пер
ший перський переклад-переробку «Шука- 
саптаті». Найбільш вдалою виявилася проста 
й зрозуміла версія Кадері. Згодом її було 
перекладено на ряд східних та європейсь
ких мов (гуджараті, гінді, бенгалі, урду. 
пушту (афганську), казансько-татарську, 
турецьку, англійську, німецьку, французьку, 
італійську, російську— тричі! — й польську).

В Ірані популярна також «Туті-наме», 
автором якої є Ібадулла, найімовірніше — 
народний оповідач. Крім імені та ще того, 
що він був «бідним і убогим», ми нічого не 
знаємо про автора цієї переробки. Щоправ
да, ця редакція «Туті-иаме» має й другу 
назву «Гекаят-е чегель туті» («Оповідки со
рока папуг»).

Західноєвропейські та іранські літерату
рознавці довго ставилися до цієї обробки 
зневажливо, вважаючи її примітивним на
родним лубочним твороім. Зовсім інша була 
позиція вітчизняних вчених. Професор пе
тербурзького університету В. О. Жуковсь
кий, оцінивши просту й незасмічену архаїз
мами та арабізмами мову версії Ібадулли, 
видав близько половини оповідань «Туті- 
наме» як посібник для студентів факуль
тету східних мов. Жива, колоритна, а вод
ночас проста й лаконічна мова цієї версії й 
досі привертає увагу філологів. 1970 р. ви
кладач Тбіліського університету іраніст 
Лейла Тушішвілі також включила кілька 
оповідок з «Туті-наме» до своєї перської 
хрестоматії.

Українській сходознавець академік А. Ю. 
Кримський перший висловив припущення, 
що версія Ібадулли походить від того пер
ського перекладу-переробки, «коріння яко
го було в книгах Індії» і який, власне, пра
вив за першооснову для Нахшабі.

На користь припущення А. Ю. Кримсько
го свідчить те, що «Туті-наме» Ібадулли, 
яка нараховує тільки п’ятнадцять опові
дань, називається «Оповідками сорока па
пуг». Очевидно, мова йде про сорок опові
док, що їх містила перська обробка, яка 
лягла в основу версії Ібадулли.

Навіть поверхове знайомство з «Кни-
6. Всесвіт № 6.

гою папуги» Ібадулли . не залишає сумніву, 
що вміщені в ній оповідки поділяються на 
два майже рівновеликі пласти. Перший — 
старший, він включає оповідки індійського 
походження, сюжети яких запозичені з 
«Шукасаптаті», «Панчатантри», «Книги 
Сіндбада» та інших. Запозичувалися не 
завжди цілі сюжети, а інколи просто окре
мі ситуації чи сцени. Другий, значно пізні
ший пласт — це сюжети, запозичені з пер- 
сомовного фольклору та творів середньовіч
ної іранської літератури.

Незважаючи на те, що в оповідках індій
ського походження індійські, вірніше, інду
їстські реалії замінено ірансько-мусульман
ськими або просто опущено, прототипи цих 
сюжетів легко впізнаються. Так, в оповідці 
про теслю замість брахмана діє мусульман
ський мулла. В оповідці про старого, що не 
спав уночі. Озеро Правди фігурує замість 
статуї напівбога-яхші, між ногами якого 
повинна була пройти підступна й невірна 
дружина.

Порівняння індійських сюжетів з їх про
тотипами та варіантами в інших персомов- 
них версіях, а також сюжетами, які є у 
версії Ібадулли, показує, що в переробці 
Ібадулли деякі з них значно довші й логіч
но завершеніші.

Це свідчить на користь гіпотези А. Ю. 
Кримського і дає підстави для висновку, що 
старіший пласт оповідань походить від 
якогось давнього перського прототипу.

Другий, пізніший пласт оповідань — це ті, 
сюжети яких запозичені з персомовного 
фольклору та книжної літератури. Так, опо
відка про жінку дроворуба чи про дочку 
падишаха Халеба є короткими версіями 
іранських народних повістей чи оповідань, 
що існують самостійно. На відміну від са
мостійних версій, в «Книзі папуги» ці сю
жети лаконічніші.

Певний інтерес становить оповідка про 
дружину Селіма та про падишаха-тирана. 
Перший сюжет є, очевидно, скороченим ва
ріантом середньовічного роману, прототипу 
якого встановити нам не вдалося. Як і в 
рицарському романі, тема оповідки — ко
хання головного героя до красуні. На пе
решкоді закоханим стоїть жорстока, нечес
на й підступна мати дівчини, й герой пови
нен подолати ряд перешкод, зазнати чимало 
лиха, перемогти багатьох ворогів.

Як і в більшості персомовних середньовіч
них рицарських романів, тут поєднуються 
неймовірна фантастика й «низька» реаль
ність. Так, у цій оповідці разом з дуже ре
алістично зображеною, ласою до грошей і 
безпринципною дружиною Селіма діють 
пророк Мохаммед і його двоюрідний брат і 
зять Алі.

Пророк та його соратники нерідко фігу
рують у рицарському романі, причому об
рази найвищих святих ісламу народ трак
тував по-своєму, часто всупереч мусульман
ським догмам. У версії Ібадулли пророк та 
його святий зять — лише другорядні фігу-
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ри, що допомагають закоханим. Сам той 
факт, що пророк Мохаммед та Алі ібн Абі 
Таліб через багато років після своєї смерті 
блукають по світу, легко входять у контакт 
з аллахом і допомагають закоханим, му* 
сульманські ортодокси сприймали як блюз
нірство.

Не менш цікавий і сюжет про падишаха- 
тирана. Епізод, коли красуня загадує пре
тендентам на її руку ряд хитромудрих за
гадок, які легко й дотепно розгадує герой, 
притаманний літературам багатьох народів 
світу. Значно цікавішим у цій оповідці є 
характер запитань і відповідей.

В - середньовіччі на Сході існував сво
єрідний комплекс мінімальних знань, так 
званий «адаб»; його повинна була знати 
кожна освічена людина, незалежно від її 
професії та суспільного становища. Часто 
цей мінімум подавався в літературній формі: 
один із героїв ставив запитання, а другий 
відповідав на них. Яскравим прикладом 
цього жанру є казка про дівчину-рабиню 
Таваддуд з «Книги 1001 ночі».

Такий сюжет вводився для того, щоб да
ти юним читачам найелементарніші відомос
ті з богослов’я, філософії,, мусульманського 
права, медицини, астрономії, граматики, ло
гіки тощо. Оповідка про дадишаха-тирана, 
як і 57-е і 70-е оповідання зі «Шукасаптаті», 
містить елементи цього жайру з тією різни
цею, ще індійський збірник подає відомості 
еротичного характеру, а версія Ібадулли — 
катехізисного.

Не всі оповідки «Туті-наме» Ібадулли 
мають прямі літературні прототипи. Опо
відка про золотаря Філоса, наприклад, міс
тить, сюжет, запозичений з персомовного 
фольклору.

Для сучасного читача версія Ібадулли ці
кава тим, що в ній яскраво й колоритно зоб
ражено життя різних* сфер середньовічного 
індійського та іранського суспільства. І хоч 
герої цієї народної книги діють в різних ре
гіонах Сходу — від Китаю до Сірії, ми розу
міємо, що перед нами середньовічна Північ
на Індія та Іран з їх побутом та звичаями. 
Окремі оповідки цього збірника є гострою 
соціальною сатирою на «сильних світу цьо
го», їхню мораль та етику, а то й звичайни
ми анекдотами, в яких відчувається здоро
вий, часом, може, й дещо грубий, але доб
родушний народний гумор.

Окремим фрагментам, особливо поетич
ним вставкам, властива своєрідна народна 
лірика, позначена то наївністю, то пафосом.

Цікаво, що версія Ібадулли, така попу
лярна в Ірані, Афганістані, Середній Азії та 
серед персомовного населення Індії, досі не 
була перекладена на жодну із західноєвро
пейських мов. Російський переклад Н. Ос
манова, що ввійшов до збірника «Плутов
ка из Багдада» (М., 1963), здійснений за 
неповною і скороченою редакцією. Замість 
15 оповідань тут є лише 11, текст їх скоро
чений більше, ніж на дві третини, й позбав
лений віршових вставок.

Текст для українського перекладу взято 
з трьох тебрізьких літографій 1845 та 
1848 рр.; «Оповідка про падишаха Балха» 
взята з тегеранського видання 1948 р.

Ярема ПОЛОТНЮК

Львів.
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Д УХ  ТАШКЕНТА:
шляхи и перспективи 
афро-азіатського 
літературного єднання

Масштаби тисячоліть рідко застосову
ють при розгляді літературних процесів, 
та коли мова йде про витоки сучасних 
літератур Азії й північної Африки, — 
континентів, що були колискою перших 
людських цивілізацій, такі масштаби не 
здаються надто широкими. Повчання 
Птахотепу й Кагемні, які дійшли до на
ших днів, написані близько п’яти тисяч 
років тому і походять ще з часів Древ
нього Єгипетського царства. Створена 
у Межиріччі Тігру і Євфрату шумерська 
епічна поема про Гільгамеша понад чо
тири тисячі років тому втілювала в пое
тичних формах ідею боротьби за спра
ведливість. Три з половиною тисячі ро
ків тому в долині Інду вже складалися 
перші гімни «Рігведи», в яких відбива
лось схиляння людини перед красою 
і таємницями природи. Три тисячі ро
ків — вік написаної в Середній Азії 
священної книги «Авеста», китайської 
книги пісень «Шіцзін», древньоєврей- 
ських «Притч Соломонових».

Кожна з таких пам’яток світової лі
тератури, заснованих на ще давніших 
фольклорних творах, на міфологічних 
уявленнях, стала коренем, з якого зрос
ли древа майбутніх літератур. Минали 
віки й тисячоліття, історичні епохи змі
нювали одна одну, гілки цих дерев пе
реплітались між собою, даруючи людст
ву плоди, якими живився дух і думка 
багатьох народів Азії й Африки, пізніше 
— Європи й Америки. З часом деякі 
древа всихали, опадало їх гілля, але
б *

безсмертними лишалися корені древніх 
культур, величні твори древніх поетів і 
філософів, дивовижні винаходи східних 
вчених, руїни Мохенднсо-Даро й Вавіло
на, скульптури Луксора і Беніна, без
смертні фрески Аджанти й Еллори.

Важкою була історична доля народів 
Азії й Африки в минулі сторіччя. При
несена європейцями ніч колоніалізму 
надовго запанувала на обох континентах. 
Поряд з нещадним соціальним і націо
нальним гнобленням колоніальна система 
силоміць нав’язувала народам Азії й Аф
рики європейську культуру, релігію, 
образ мислення. Керуючись принципом 
divide et ітрега, колонізатори рвали 
традиційні культурні зв’язки між наро
дами Азії й Африки, гальмували розви
ток національної літератури й мистецт
ва, сприяючи зупинці одних, менш роз
винених, літератур на фольклорному 
рівні, нав’язуючи іншим середньовічні 
національні зразки, орієнтуючи ще ін
ші на учнівське засвоєння методу й ма
нери європейських письменників — пе
реважно представників специфічного 
«колоніального» стилю, характерною 
особливістю якого було абсолютне схи
ляння людини з чорною чи жовтою шкі
рою перед білим, увічнення в сві
домості людей ідеї расової нерівності, 
принципу «Захід є Захід, а Схід є Схід, 
і ніколи їм не зійтись».

Потрібні були величезні соціально- 
історичні перетворення і зміна співвід
ношення політичних сил світу, потрібен
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був крах колоніальної системи під впли
вом Жовтневої революції, досвіду побу
дови соціалізму в СРСР, розгрому фа
шизму Радянською Армією в другій 
світовій війні, щоб народи Азії й Афри
ки змогли скинути вікове ярмо і підій
ти до етапу створення незалежних дер
жав, відродження національної культури 
й літератури, усвідомлення потреби між
національного літературного обміну на 
новому історичному етапі.

Саме тоді й виявилося, що взаємопіз- 
нання народів молодих країн Азії й Аф
рики дуже обмежене, що культурної й 
літературної взаємодії між ними фак
тично немає, що культурні зв’язки їх з 
Європою та Америкою зведені найчасті
ше до пасивного засвоєння західних 
взірців, до копіювання сумнівних досяг
нень бульварної літератури й формаліс
тичного мистецтва, на шкоду розвитко
ві багатющих національних традицій.

І саме тоді, в середині 50-х років, й 
зародився вперше в історії стихійний 
рух письменників Азії й Африки, спря
мований на відродження втрачених лі
тературних і мистецьких традицій, рух 
за встановлення й зміцнення культурних 
зв’язків і взаємодії як між окремими 
країнами і народами Азії й Африки, так 
і між Заходом і Сходом, за ліквідацію 
наслідків колоніального гноблення, за 
солідарність з народами, які ще пере
бували під кормигою імперіалістів. Вже 
за кілька років для вираження внутріш
ньої суті цього руху стали вживати ви
раз «Дух Ташкента», маючи на увазі ви
сокі ідеали, проголошені під час між
народної зустрічі письменників у сто
лиці Радянського Узбекистану.

* * *
Вперше ідея організованого прогре

сивного руху письменників двох конти
нентів народилася 1956 року, в дні де
лійської конференції письменників Азії, 
скликаної з ініціативи таких визначних 
діячів культури Індії, як Ходжа Ахмад 
Аббас, Саджад Захір, Мулк Радж 
Ананд, Гопал Халдар та ін. Представни
ки Узбекистану, які брали участь у кон
ференції, запропонували провести нову 
велику міжнародну зустріч у Ташкенті, 
і їх пропозиція була одноголосно схва
лена.

І конференція країн Азії й Африки, 
яка проголосила народження організа
ції письменників двох континентів, від
булася в Ташкенті в жовтні 1958 року. 
В ній взяли участь 204 літератори з 37 
країн Азії й Африки та 22 гостя з 13 
країн Європи та Америки; більш пред
ставницького міжнародного зібрання 
афро-азіатської творчої інтелігенції істо
рія доти не знала. Поряд з загально
визнаними майстрами літератури й гро
мадськими діячами, такими, як Назим 
Хікмет (Туреччина), Фаїз Ахмад Фаїз 
(Пакистан), Мартін Вікрамасінге (Шрі 
Ланка), Мухаммед Саліх Бахр аль-Улюм 
(Ірак), гість із США Вільям Дюбуа, на 
ній були присутні ще молоді письмен
ники, яким у наступні десятиріччя су
дилося стати гордістю своїх національ
них літератур,— Сембен Усман (Сене
гал), Камерон Дуоду (Гана), Бенжамен 
Матіп (Камерун), Маріо де Андраде 
(Ангола), Абдуррахман аш-Шаркаві 
(Єгипет), Азіз Несін (Туреччина) та ба
гато інших.

На конференції в Ташкенті були за
початковані постійні зв’язки і ділове 
співробітництво письменників учорашніх 
колоній та країн, які ще боролися за 
визволення від колоніальної залежності. 
Представники зовсім молодих африкан
ських літератур об’єднувалися з пред
ставниками найдавніших культур, щоб 
сприяти утвердженню миру й соціально
го прогресу, протидіяти ідеологічному 
впливові неоколоніалізму і спільними 
силами переборювати наслідки коло
ніального гніту. З метою координації 
зусиль письменників і їх національних 
організацій та втілення в життя рішень 
конференції було створено Виконавчий 
комітет і Постійне бюро письменників 
країн Азії й Африки з місцем перебу
вання в Коломбо. Конференція в Таш
кенті одностайно прийняла декларацію, 
в якій формулювалась антиколоніальна 
програма письменницького руху країн 
Азії й Африки:

«Ми закликаємо вас, письменники 
всього світу, піднести свій голос проти 
зла, яке чиниться в світі, проти не
справедливості, колоніалізму й експлуа
тації. Ми закликаємо вас разом із нами 
оспівати найблагородніші людські якос
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ті — свободу, братерство, надію на 
краще майбутнє для наших народів і 
для всього світу.... Ми закликаємо вас 
іти вперед пліч-о-пліч з нами у пошу
ках Правди, Краси й Свободи, які доз
волять нам створити літературу, пов'я
зану з життям народу і здатну допо
могти йому в боротьбі за перемогу ро
зуму — торжество справедливості на 
землі. Хай живе об'єднання письменни
ків Азії й Африки! Хай живе незалеж
ність і свобода всіх народів! Хай живе 
література і культура народів! Хай жи
ве мир!»— говорилося в дёкларацП.

В наступні два десятиріччя рухові 
письменників країн Азії й Африки су
дилося пройти великий, хоч і нелегкий, 
шлях, етапами якого був ряд міжнарод
них зустрічей В різних І культурних цент
рах Азії й Африки, важливі документи, 
що ухвалювалися на них, творчі досяг
нення і публіцистичні виступи багатьох 
письменників, що брали участь у цьому 
русі.

Після поширених сесій Постійного бю
ро 1961 р. в Токіо й Коломбо наступна, 
II конференція письменників країн 
Азії й Африки відбулась у лютому 
1962 р. в Каїрі.

На каїрській конференції Виконавчий 
комітет Організації афро-азіатських 
письменників зустрівся з представника
ми літератур 23 країн Азії й Африки, 
серед яких були такі видатні письмен
ники і діячі культури, як Аміл кар Каб
рал (Гвінея-Бісау), Юсеф ес-Сібаї 
(АРЄ), Мулк Радж Ананд і Субхас 
Мукерджі (Індія), Мірзо Турсун-заде 
(СРСР) та багато інших.

На конференції був зроблений сер
йозний аналіз визвольного руху в Азії 
й Африці, було підтверджено і розвину
то рішення попередньої, ташкентської 
конференції, прийнято ряд важливих ре
золюцій і рекомендацій. У Генеральній 
декларації гостро засуджувалися агре
сія імперіалістичного табору проти Ал- 
жіру, Анголи і Куби, мілітаристські пак
ти й союзи СЕНТО, СЕАТО, НАТО, під
креслювалась думка про активну роль 
письменників у боротьбі народів двох 
континентів проти імперіалізму й коло
ніалізму, за національну незалежність, 
прогрес і мир у всьому світі.

З самого початку організований рух 
письменників Азії й Африки визначився 
як рух інтелектуалів, літераторів, твор
ців, які аж ніяк не замикались у сфері 
вузько професійних питань, а постійно 
й послідовно пов’язували творчі пробле
ми з прогресивною суспільно-політичною 
діяльністю. Це основна особливість цьо
го руху, цим він нагадує рух революцій
них і пролетарських письменників кінця 
20-х — початку 30-х років і цим від
різняється від характеру діяльності та
кої письменницької організації, як Між
народний ПЕН-клуб.

На II конференції в Каїрі були прий
няті детально розроблені резолюції про 
роль художнього перекладу для поси
лення культурного обміну й зміцнення 
духу солідарності народів Азії й Афри
ки і визначена низка практичних заходів 
у цій галузі. Конференція схвалила ши
рокі рекомендації, спрямовані на розви
ток національного мистецтва й літерату
ри країн Азії й Африки, розробку істо
рії цих народів і популяризацію досяг
нень їх культури і на поліпшення жит
тєвих умов письменників. При цьому 
постійний наголос робився на потребі 
активізації особистих контактів між 
письменниками двох континентів, зв’яз
ків преси і видавництв, обміну книгами; 
на створенні афро-азіатської енциклопе
дії; зрештою — на культурному обміні 
між країнами Азії й Африки як важли
вому заході, • що протидіє спробам ім
періалістів розділити, ізолювати ці краї
ни.

У двох окремих пунктах рекомендацій 
згадувалось і про потребу перекладу 
шедеврів світової літератури (не афро- 
азіатської) на мови країн Азії й Афри
ки. Цим досить скупим формулюванням 
і вичерпувались, власне, рекомендації 
конференції щодо літератур Європи й 
Америки. Обмеження кола розгляну
тих культурних питань проблемами 
афро-азіатської культури було певною 
негативною рисою каїрської конферен
ції.

В роки після Каїрської зустрічі рух 
письменників країн Азії й Африки пе
режив серйозні . випробування, які, про
те, не змінили його прогресивної соці
ально-політичної спрямованості.
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«Не всім припав до душі продиктова
ний самим життям курс,— пише Ві
талій Озеров, характеризуючи цей пе
ріод.— Пекінські розкольники намага
лися підмінити його галасливою псевдо- 
революційною фразою, пересварити чле
нів асоціації, зробити її рупором націо
налізму, антирадянщини. Цю лінію 
узявся проводити колишній генеральний 
секретар Постійного бюро асоціації, дру
горядний цейлонський літератор Р. Д. Се-

нанаяке. Він перестав скликати засідання 
Бюро, віддаючи перевагу щедро фінансо
ваним Пекіном подорожам з країни в кра
їну для підписання сумнівних «угод» І 
«комюніке». Інші члени Постійного бюро 
не мали ні найменшого уявлення про 
широкомовні папери, котрі від їхнього 
імені скріплював своїм підписом Р. Д. 
Сенанаяке. До нього зверталися з за
питами, наполягали на скликанні засі
дання Бюро, відповіді не діставали. І

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□'іяосшпсшсшосіаіісшсшаосюсісшсісісюсіЕзасш

ЛАУРЕАТИ ЛІТЕРАТУРНОЇ ПРЕМІЇ «ЛОТОС»
1969 Махмуд Дервіш — Палес

тина
То Хоай — В’єтнам 
Алекс Ла Гума — Південна 

Африка

1970 Харіванш Рай Баччан — Ін
дія

Агостіньо Нето — Ангола 
Зульфія — СРСР

1971 Сембен Усман — Сенегал 
Сономин Удвал — Монголія 
Таха Хуссейн — Єгипет

1972 Марселіно Дос Сантос —
Мозамбік

Хіросі Нома — Японія 
Міхаїл Нуайме — Ліван

1973 Нгугі Ва Тхіонго — Кенія 
Тху Бон — В’єтнам 
Катеб Ясін — Алжір

* Посмертно.

1974 Азіз Несін — Туреччина 
Юсеф ес-Сібаї — АР6 
Анатолій Софронов—СРСР 
Гасан Канафані — Палес

тина *
Кемаль Насер—Палестина*

1975 Чінуа Ачебе — Нігерія 
Фаїз Ахмад Фаїз — Паки

стан
Мохамед Махді ель Джава- 

хірі — Ірак 
Кім Чі Ха—Південна Корея

1976 Субхас Мукерджі — Індія 
Тауфік Аль-Хакім — АРЄ 
Михайло Шолохов — СРСР

1977 Меджі Мвангі — Кенія 
Нгуєн Нгок — В’єтнам 
йосіе Хотте — Японія

1978 Каміль Яшен — СРСР 
Самі аль-Друбі — Сірія * 
Абу Салма (Абдул Карім 
аль-Кармі) — Палестина
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іільки з газет довідались, що нібито за 
їхньою згодою генеральний секретар 
благословив проведення в Пекіні влітку 
1966 року «надзвичайної конференції 
афро-азіатських письменників». Конфе
ренція звела свою діяльність до зліс
них антирадянських, антисоціалістичних 
випадів» *.

Пекінські емісари об’їхали ряд країн 
Азії й Африки, умовляючи письменни
ків відмовитись від участі в наступній 
конференції, намагаючись розколоти 
рух, проте їхні підступи не мали успіху. 
Після надзвичайної сесії Постійного бю
ро в липні 1966 р. в Каїрі місцем пе
ребування Постійного бюро була визна
чена столиця АРЄ, а відомому араб
ському літераторові Юсефу ес-Сібаї, го
лові Спілки письменників Єгипту та ге
неральному секретареві Організації со
лідарності країн Азії й Африки, було 
доручено виконувати обов'язки гене
рального секретаря Постійного бюро ор
ганізації письменників країн Азії й Аф
рики.

Помітним кроком цього письмен
ницького руху стало поширене засідан
ня Радянського комітету по зв’язках з 
письменниками країн Азії й Африки, 
скликане у вересні 1966 року в Баку 
на підтримку героїчної боротьби в’єт
намського народу з американськими ім
періалістами.

III конференція, яка відбулася в бе
резні 1967 р. в Бейруті, приділила чи
мало уваги організаційному зміцненню 
руху афро-азіатських письменників, 
згуртуванню прогресивних літературних 
сил. На конференції в Бейруті цей рух, 
що мав доти дещо аморфний характер, 
дістав формальний статус Асоціації 
письменників країн Азії й Африки. 
Кількість країн-учасниць збільшилася 
до 27, представники цих країн склали 
Виконавчий комітет Асоціації. У Пос
тійне бюро з місцем перебування в Каї
рі було обрано письменників АРЄ, Індії, 
Лівану, Монголії, Південної Африки, 
Сенегалу, СРСР, Судану та Японії. На 
пропозицію індійських делегатів, наступ-

1 В. О з е р о в ,  Тревоги мира и сердце писа
теля. Очерки международной литературной 
жизни, «Советский писатель», М., 1973, 
стер. 179.

ну зустріч було вирішено провести В ІН
ДІЇ.

Було прийнято також Статут з чіт
ко сформульованими завданнями орга
нізації, порядком прийому нових членів 
і виборів керівних органів; «Асоціація 
письменників країн Азії й Африки — ор
ганізація, заснована на індивідуальному 
й колективному членстві літераторів, 
котрі своїми творами і своєю діяльністю 
прагнуть допомогти розвитку національ
них культур і літератур, зміцнювати со
лідарність письменників та всіх прогре
сивних сил своєю творчістю, сприяти 
успіхові всіх рухів за визволення наро
дів... Асоціація докладає свої зусилля 
до того, щоб знищити колоніалізм в га
лузі культури, борючись — в першу 
чергу шляхом відновлення історичної 
істини та відродження моральних цін
ностей — проти фальшивих імперіаліс
тичних концепцій, що виходять з тези 
заперечення історії та культури країн 
Азії й Африки.., Асоціація співробітни
чає з письменниками інших, континен
тів, які поділяють принципи і здійсню
ють цілі цього Статуту»1.

Конференція в Бейруті мала яскраво 
виражене антиімперіалістичне звучання. 
У виступах Мулуда Маммері (Алжір), То 
Хоая (В’єтнам), Харіванша Рай Бачча- 
на (Індія), Сарвара Азімова (СРСР), 
Марселіно Дос Сантоса (Мозамбік) та 
багатьох інших, у Генеральній деклара
ції та спеціальних резолюціях гнівно за
суджувалась агресія американського ім
періалізму у В’єтнамі, реакційна політи
ка сіонізму, спрямована проти арабсько
го народу Палестини, провокації ім
періалізму в країнах Латинської Амери
ки, расистські режими на Півдні Афри
ки, підтримувалась боротьба португаль
ських колоній за свободу і незалежність. 
Конференція обговорила питання про 
роль прогресивної літератури у висвіт
ленні проблем національно-визвольної 
боротьби і прийняла спеціальну резолю
цію «Проти проникнення імперіалізму й 
неоколоніалізму у вітчизняні (тобто аф- 
ро-азіатські. — О. М.) культури», де го-

1 V Конференция писателей стран Азии и 
Африки. Алма-Ата, 4—9 сентября 1973 го
да. — Симпозиум поэзии стран Азии и Аф
рики. Ереван. 10—14 сентября 1973 г., 
Изд-во «Жазушы», Алма-Ата, 1974* 
стор. 257—258.
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ворилося, зокрема, про необхідність за
снування видавництва афро-азіатських 
письменників та розгортання перекла
дацької роботи, про заснування літера
турних премій, про випуск спеціального 
журналу для публікації творів письмен
ників країн Азії й Африки, підготовку 
афро-азіатської літературної бібліогра
фії, організацію творчих багатосторон
ніх дискусій тощо.

На виконання рішення Бейрутської 
конференції, з 1968 року Асоціація по
чала видавати щоквартальний літера
турний журнал арабською, англійською 
та французькою мовами «Афро-азіат- 
ські літератури», перейменований з шос
того номера на журнал «Лотос» 
(«Lotus»). Головним редактором видан
ня був Юсеф ес-Сібаї. Цей журнал 
став не тільки важливою письменниць
кою трибуною, але й активним органі
затором прогресивних літературних 
сил країн Азії й Африки. У 1969 році 
були засновані літературні премії «Ло
тос», які надалі щороку присуджували
ся за найпомітніші твори, що підноси
ли ідеї гуманізму, прогресу, єдності 
прогресивних сил двох континентів, за
суджували імперіалізм, колоніалізм і ра
сизм. Присудження премій «Лотос» та
ким визначним поетам різних країн/як 
То Хоай, Харіванш Рай Баччан, 
Агостіньо Нето, Фаїз Ахмад Фаїз, Суб- 
хас Мукерджі, відомим прозаїкам Алек
су Ла Гумі, Хіросі Нома, Міхаїлу Нуай- 
ме, Азізу Несіну, Чінуа Ачебе свідчило 
про творчі досягнення сучасних афро-азі
атських літератур. Визнанням глибокої 
поваги учасників афро-азіатського пись
менницького руху до діяльності їх колег з 
Радянського Союзу було нагородження 
преміями «Лотос» узбецьких письменни
ків Каміля Яшена та Зульфії і росій

ських — Михайла Шолохова та Анато
лія Софронова.

На відзначення десятиріччя розгор
тання афро-азіатського літературного 
руху у вересні 1968 р. в Ташкент! від
бувся міжнародний симпозіум «Літера
тура і сучасний світ».

Наступним етапом афро-азіатського 
руху була проведена в листопаді 1970 
року в Делі IV конференція, яка стала 
визначною подією в житті письменників 
Азії й Африки, свідченням того, що до 
прогресивного письменницького руху 
приєднуються все нові й нові літератур
ні сили. Конференція одержала послан
ня президентів і глав урядів ряду країн: 
Республіки Гвінеї, Індії, Лівану, АРЄ, 
Монголії, ПНР та ін. З великою увагою 
учасники конференції заслухали віталь
не послання Генерального секретаря 
ЦК КПРС тов. Л. І. Брежнєва.

Характерною особливістю цієї зустрі
чі було те, що гострі виступи із закли
ками до боротьби з колоніалізмом і ім
періалістичною агресією, за діяльну 
участь письменників у цій боротьбі по
єднувалися з активним розглядом суто 
творчих, літературних питань. Поряд із 
спеціальними резолюціями, що засуджу
вали агресію США в Індокитаї, агресію 
ізраїльського імперіалізму проти араб
ських країн, колоніальні режими в пор
тугальських колоніях (в Анголі, Мозам
біку, Гвінеї-Бісау, на Островах Зеленого 
Мису), велика увага приділялася таким 
проблемам, як традиції й новаторство, 
відродження культурних зв’язків між 
країнами Азії й Африки на фоні завдань 
сучасності, роль письменника в поширен
ні правдивої інформації, а також органі
заційним питанням.

У доповіді Юсефа ес-Сібаї, у висту
пах Юсташа Прюденсіо (Бенін), Ка-
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міля Яшена, Алекса Ла Гуми, То Хоая 
та інших делегатів звучали думки про 
необхідність поєднання в літературній 
творчості соціальних і художніх елемен
тів, про єдність з революційними й гума
ністичними традиціями світової літера
тури. «Ми мусимо писати не для жмень
ки втаємничених, не для буржуазії, як
що така є в нашій країні. Ми повинні 
писати для народу, зміст і форма наших 
творів повинні бути зрозумілі кожному, 
бо народ і тільки народ спроможний до
вести справжню революцію до кінця»,— 
сказав у своєму виступі письменник Юс- 
таш Прюденсіо. Промовці високо оціню
вали роль Радянського Союзу в анти
імперіалістичній боротьбі, говорили про 
вплив на їх творчість ленінських ідей.

Видатним етапом у розвитку руху 
афро-азіатських письменників стала V 
конференція, яка відбулась у вересні 
1973 р. в столиці Казахстану Алма-Аті. 
На неї прибули 189 письменників з 55 
країн Азії й Африки, 21 із соціалістич
них країн Європи та з Куби, 3 — з 
капіталістичних країн Європи та Аме
рики. Продовженням цього представ
ницького форуму був поетичний симпо
зіум, проведений в Єревані одразу ж 
після закінчення конференції. Порядок 
денний зустрічі відбивав як політичні, 
так і безпосередні творчі й організацій
ні завдання письменницького руху: роз
виток прогресивних тенденцій в націо
нальних культурах країн Африки й Азії, 
створення образу нової людини-борця в 
сучасній афро-азіатській літературі, ви
рішення практичних питань взаємо
зв’язків культур цих країн із світовою 
культурою.

Конференцію відкрив перший секре
тар правління СП СРСР Георгій Мар
ков. З теплим словом до гостей звернув
ся перший секретар ЦК КП Казахстану 
Д. А. Кунаев. Він зачитав учасникам Y 
конференції привітання від Л. І. Бреж
нєва, в якому, зокрема, говорилося: 
«Сприяти тому, щоб процес розрядки 
папруженості, який відповідає життє
вим інтересам народів, охопив усю зем
ну кулю,— високе і благородне завдан
ня, яке стоїть перед художниками сло
ва».

Звітна доповідь генерального секрета

ря Асоціації Юсефа ес-Сібаї про діяль
ність Асоціації між двома' конференція
ми, виступи делегатів . Кошти Андраді 
(Ангола),. Саджада :3ахіра і Бгішама 
Сахні (Індія), Атуквея. Окая (Гана), Ар
сена Рацифехери (Мадагаскар), Лодон- 
гійна Тудева (Монголія), Алекса Ла Гу
ми (Південна Африка), Гунасени Вітани, 
(Шрі Ланка), Нгугі Ва Тхіонго (Кенія), 
Сембена Усмана (Сенегал) та багатьох 
інших були сповнені турботами про на
сущні завдання Асоціації: участь
письменників у соціальних перетворен
нях та будівництві нового суспільства, 
викриття реакційної неоколоніаліст
ської ідеології та боротьбу проти її 
проникнення в культуру країн Азії й 
Африки. Багато уваги було приділено 
класичній культурній спадщині народів 
Азії й Африки, її ролі в розвитку су
часної культури світу і водночас — 
впливові прогресивної світової культури 
на розвиток афро-азіатських літератур, 
а також ролі художнього перекладу в 
розширенні контактів і зв’язків між 
письменниками й літературами.

З величезною увагою вслухалися де
легати 68 зарубіжних країн в промови 
письменників — представників нашої 
багатонаціональної Батьківщини: го
лови Радянського комітету по зв’язках 
з письменниками країн Азії й Африки 
узбека Каміля Яшена, народного пись
менника Киргизії Чінгіза Айтматова; 
першого секретаря правління СІІ Казах
стану Ану ара Алімжанова, голови Ра
дянського комітету солідарності країн 
Азії й Африки Мірзо Турсун-заде, ка
бардинця Аліма Кешокова, ка
заха Олжаса Сулей менова, чукчі Юрія 
Ритхеу, бурята Дамби Жалсараєва та ін.

«Хочу підкреслити, — сказав у своїй 
доповіді Ануар Алімжанов, — що твор
чість прогресивних письменників Азії й 
Африки, які звернулися до соціальної 
тематики і зробили героєм літератури 
реальну людину-трударя з усіма її тур
ботами, радощами, клопотами, сумніва
ми, відіграла величезну роль у форму
ванні національної самосвідомості на
родів — одного з. найважливіших фак
торів у боротьбі за незалежність». Го
ворячи про те,, що колоніальні імперії 
пішли назавжди в небуття, Алімжанов
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підкреслював, що нині вороги ьародів 
Азії й Африки використовують усі за
соби для збереження економічного і ду
ховного панування над колишніми ко
лоніями. «Вони підтримують будь-які 
доктрини національної виключності, бо 
їх лякає наша єдність; вони пропагують 
«елітарність» художньої інтелігенції, бо 
письменник, відгороджений від народу, 
не може стати народним трибуном»1.

Під час конференції в Алма-Аті зно
ву, як і сорок років тому, гостро і своє
часно лунало сформульоване ще Горь
ким запитання, звернене цього разу до 
деяких афро-азіатських письменників, 
які ще не знайшли свого місця в бо
ротьбі: «З ким ви, майстри культури?»

Конференція прийняла ряд важливих 
резолюцій щодо практичних аспектів лі
тературного життя: створення спеціаль
ного видавництва для публікації творів 
письменників країн Азії й Африки, за
снування дотацій письменникам, органі
зації культурних центрів, викладання 
афро-азіатської літератури в школах і 
вузах, регулярного проведення творчих 
семінарів, створення асоціації діячів 
мистецтв країн Азії й Африки 
та юридичного органу для захисту прав 
прогресивних письменників і особливо — 
дальшого розвитку художнього пере
кладу.

На конференції в Алма-Аті було до
повнено й ’ уточнено Статут Асоціації. 
Мету й завдання письменницького руху 
країн Азії й Африки було визначено 
таким чином: «Асоціація вважає своїм 
найважливішим завданням сприяти ство
ренню літературних творів, які відби
вають об’єктивну дійсність нашої доби 
і займають непримиренну позицію сто
совно будь-яких форм расової чи націо
нальної* * дискримінації та соціальної не
рівності, імперіалістичної агресії або 
проникнення імперіалізму, а також усіх 
творів, що виражають надії народів на 
краще життя шляхом знищення експлуа
тації в усіх її  формах і виявах»2.

Постійне бюро Асоціації розширилось 
за рахунок письменників Бангладеш, Іра
ку, Кенії, НДРИ, Пакистану, Палести
ни, португальських колоній та Сьєрра- 
Леоне.
9 V конференция писателей стран Азии а 
Африки, стор 43.
• Там же, стор. 257.

Одразу ж після закінчення конферен
ції більшість делегатів її  взяли участь 
у Міжнародному симпозіумі поезії країн 
Азії й Африки в Єревані — першому 
спеціальному заході такогб типу, про
веденому Асоціацією. Поети, письмен
ники, літературознавці 34 країн Азії й 
Африки, гості з Європи й Америки, що 
зібралися в Будинку Спілки письменни
ків Вірменії, обговорювали питання про 
роль і місце поезії в боротьбі за на
ціональне визволення, соціалізм і мир, 
про традиції й новаторство в сучасній 
поетичній творчості, про роль поезії в 
формуванні духовного життя людини.

Характерним виявом думок прогре
сивних афро-азіатських письменників 
був виступ поета з Малі Гауссу Діава- 
ри. «На фоні неоформалістських і мо
дерністських течій африканський поет 
завжди прагне зберегти самобутність 
своєї творчості, — говорив він. — Су
часна поезія — ефективний засіб впли
ву на маси. Поезія — це заклик, звер
нений безпосередньо до людини. Моло
дим африканським національним літе
ратурам властиві бойовий дух і прагнен
ня відобразити нову людину, яка роз
риває кайдани колоніалізму. Єднання 
африканських поетів не випадкове: ми 
вже маємо приклад єдності літератур 
соціалістичного світу. Об’єднані бороть
бою за розвиток африканської культу
ри, наші поети викривають різні форми 
культурної агресії імперіалізму в Аф
риці. їх творчість розвивається під зна
ком революційних перетворень у житті 
наших народів, в процесі боротьби про
ти іноземного колоніального ярма, під 
впливом пролетарського інтернаціоналіз
му та багатого досвіду літератур вели
кого соціалістичного табору» *.

Думка про поезію як зброю в бороть
бі за соціальний прогрес пронизувала 
як більшість виступів, так і Загальну 
декларацію симпозіуму. Сучасний афри
канський поет повинен визначити своє 
місце в боротьбі народу з наслідками 
колоніалізму, говорив поет з Сенегалу 
Мамаду Траоре Діоп: «Перед ним — 
альтернатива: вести за собою народ або 
ж віддатися інтелектуалістським пошу
кам, єдиним наслідком яких буде відрив
1 V Конференция писателей стран Азии н 
Африки, стор 308.
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поета від рідного грунту» *. Говорячи 
про те, що в наш час багато африкан
ських поетів страждають через те, що 
маси не розуміють творів, складених за 
схемами й канонами, які були залишені 
у спадок «цивілізаторами» і не відпові
дають уподобанням африканців, Діоп 
підкреслював необхідність для африкан
ського поета передусім «деколонізувати 
самого себе, тобто вбити у собі раба, 
щоб знову відродитися в своєму народі/ 
знайти шлях до самобутності і власного 
відродження. Подолавши рамки вузького 
націоналізму, африканський письменник 
буде зрештою створювати* свої власні 
твори, керуючись ідеями соціалізму, 
який неминуче приведе Африку до світ
лої зустрічі з усіма народами світу» 1 2.

Загальна декларація, прийнята учас
никами симпозіуму, підкреслювала со
ціальні завдання поезії і водночас за
суджувала спрощення й одноманітність, 
відсутність творчих пошуків при само
вираженні поета. Відзначаючи, що пое
зія є «цінним фактором духовного жит
тя людини, який збагачує, поглиблює і 
возвеличує це духовне життя», «музи
кою, яка звучить з глибини віків історії 
наших народів і виражає їх мудрість, 
мрії, любов, гнів», «революційною і ви
звольною діяльністю, що посилює полу
м'я боротьби наших народів за здійснен
ня справедливих надій і втілення прин
ципів братерства, солідарності й соціа
лізму», Декларація наголошувала на 
своєрідності поетичного спадку афро-

1 V Конференция писателей стран Азии в 
Африки, стор. 313.
2 Там же, стор 314.

азіатських народів, життєвості націо
нальних традицій поезії і водночас ви
знавала необхідність введення у твор
чість поетів «новаторських прийомів, ви
током яких є досвід наших народів і які 
були б тісно пов'язані з національними 
особливостями поезії».

Цікавою і багатозначною віхою афро- 
азіатського письменницького руху була 
велика Міжнародна зустріч молодих 
письменників у жовтні 1976 року в 
Ташкенті, в якій взяли участь 54 пред
ставники 49 країн Азії й Африки, ба
гато гостей і спостерігачів з Європи й 
Америки. Вона продемонструвала відда
ність молодих літераторів суспільно-по
літичним ідеалам, під знаком яких про
ходили попередні зібрання Асоціації, 
приплив нових талановитих літературних 
сил у прогресивний рух письменників 
Азії й Африки — Кеорапетсе Кготсітсіле 
(ПАР), Айя Хамід (Бенін), Ібрагім аль- 
Куні (Лівія), Баба Джигіда (Сьєрра- 
Леоне) та ін.

Діловий і доброзичливий тон дискусії 
на тему «Роль молодих письменників у 
створенні національної культури» в таш
кентському Палаці мистецтв, великий 
інтернаціональний вечір поезії, подорож 
по цілинних землях Сирдар'їнської об
ласті, плідні й квітучі поля в страшно
му колись Голодному степу, мітинги со
лідарності з народами Близького Сходу, 
Чілі й Латинської Америки — все це 
справило незабутнє враження на моло
дих учасників зустрічі.

Тим часом на афро-азіатський пись
менницький рух чекали серйозні випро
бування. Через несталість політичної
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Під час Міжнародної зустрічі у жовтні 1978 р. в Ташкент!, присвяченої 
20-річчю І конференції письменників країн Азії й Африки, представник журна
лу «Всесвіт» О. Микитенко звернувся до виконуючого обов’язки генерального 
секретаря Асоціації письменників країн Азії й Африки Алекса Ла Гуми та зас
тупника генерального секретаря Субхаса Мукерджі із запитаннями:

1. Як ви розцінюєте значення зустрічі в Ташкенті з погляду дальшого розвит
ку прогресивного руху письменників Азії й Африки?

2. Ваша думка про роботу радянських популяризаторів і перекладачів афро- 
азіатських літератур, зокрема про журнал «Всесвіт»?

Нижче друкуємо відповіді Алекса Ла Гуми та Субхаса Мукерджі. * 2

АЛЕКС ЛА ГУМА:

Алекс Ла Гума дає інтерв’ю кореспондентці 
ташкентського радіо. 1978.

1. У Ташкенті ми урочисто відзначаємо 
двадцяту річницю з дня заснування Асоціа
ції письменників Азії й Африки. Значення 
цієї зустрічі полягає в тому, що письменник 
ки, які зібралися тут, ще раз продемонстру
вали вірність прогресивним принципам, яки
ми характеризується цей рух. Різноманіт
ність індивідуальних людських рцс цих пись
менників, відмінність їх літературних стилів 
і техніки письма не заважають їм дотримува
тись спільного світогляду. їх хвилюють 
складні проблеми, які стоять перед народами 
Азії й Африки9 їх діяльність нерозривно по
в'язана з боротьбою, #а підвищення рірня жит
тя людини, за ліквідацію злиднів, ці пись
менники ведуть бій з імперіалізмом, 'колоніа
лізмом, расизмом і національним гнобленням.

Ташкентську зустріч письменників двох 
континентів —  яскравий приклад єднання 
майстрів слова для вирішення завдань, що

постають перед ними і перед їхніми народа
ми. Ця зустріч свідчить також про силу 
письменницького руху, який витримав чис
ленні атаки імперіалізму й колоніалізму на 
народи Азії й Африки і вижив у цих боях. 
Дух цих письменників не зломили ані смерть 
деяких діячів Асоціації, ані певні невирішені 
літературні й суто практичні проблеми. Два 
десятиріччя довели жіигтєвість і зрілість ру
ху афро-азіатських письменників.

Прогресивні письменники країн Азії й Аф
рики прагнуть іти шляхом соціального про
гресу вперед, до нових обріїв, разом із своїми 
народами. Величезні зміни, які відбулися в 
Радянському Союзі, починаючи з .1917 року, 
включали в себе також розвиток, літерату
ри — і якісний, і кількісний. Пригноблені ра
ніше народи Центральної Азії породили в 
радянський час видатні літературні постаті. 
В інших частинах двох наших континентів 
національно-визвольна боротьба також знай
шла своє відображення в поезії, новелах та 
романах передових письменників. Тому ми не 
сумніваємось у світлому майбутньому наших 
літератур, в тому, що дальший розвиток країн 
Азр. й Африки стане поштовхом до створення 
все нових і нових прогресивних творів мис
тецтва й літератури.

2. Ми повинні дати освіту нашим на
родам, прилучати їх до скарбів світової 
культури і добитися контролю за видавни
чою справою на користь прогресивної літера
тури. Цьому сприятиме збільшення КІЛЬКОС
ТІ перекладів і розширення обміну між пись
менниками та народами всіх країн.

Асоціація письменників Азії і Африки ни
ні пропагує твори письменників цих двох 
континентів в інших країнах, заохочує перек
ладання їх на якомога більше мов. Ми особ
ливо пишаємось багатьма виданнями книжок 
афро-азіатських письменників в Радянському 
•Союзі. Завдяки перекладам мільйони чита
чів в СРСР дістали можливість познайомити
ся з авторами країн Азії й Африки.

Серед тих, хто знайомить радянських чи
тачів з нашими письменниками, — літератур
ний журнал «Всесвіт», що видається на Ук
раїні. Шлючи нашу сердечну подяку і най
кращі побажання редакції та всім іншим пра
цівникам, що беруть участь у цьому дорого
цінному для афро-азіатських літератур ви
данні, хочу підкреслити, що вони роблять 
значний внесок у зміцнення солідарності між 
всіма нашими народами.
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обстановки в Кенії довелося відкласти 
призначену на 1977 рік VI Конферен
цію. А 18 лютого 1978 року в Нікозії 
під час засідання президії Організації 
солідарності народів Азії й Африки від 
рук терористів трагічно загинув гене
ральний секретар Асоціації Юсеф ес- 
Сібаї. Ця тяжка втрата не відбилась, 
однак, на бойовому дусі Асоціації. Ке
рівництво взяли на себе заступники ге
нерального секретаря Алекс Ла Гума й 
Субхас Мукерджі.

На XVIII сесії Постійного бюро Асо
ціації в квітні 1978 р. було вирішено 
провести Міжнародну зустріч, присвя
чену 20-річчю ташкентської конферен
ції. Вона відбулася в жовтні минулого 
року в Ташкенті, який уже став тради
ційним місцем зібрань прогресивних 
письменників двох континентів, і вклю
чала, крім урочистих зборів та засідань 
Виконкому Асоціації й Радянського комі
тету по зв’язках з письменниками країн 
Азії й Африки, також міжнародний сим
позіум на тему «Дружба народів —

СУБХАС МУКЕРДЖІ:
/ .  Ця зустріч дуже важлива не тільки то

му, що на ній підбито підсумки нашого руху 
за двадцять років, але й голії/, що вона на
мітила перспективи на майбутнє. Треба ска
зати, що за минулі роки наш рух розширив
ся і зміцнів, зросла його роль у боротьбі на
родів двох континентів проти імперіалізму, 
неоколоніалізму, расизму й сіонізму, Водночас 
ми чітко усвідомлюємо й складні завдання, 
що стоять перед нашою організацією, 
зокрема це проблема зростання. На зустрічі 
в Ташкенті ми оцінили діяльність Асоціа
ції за весь минулий період і зробили дальші 
кроки для її зміцнення, обговорили практичні 
заходи по підготовці до V I конференції, яка 
відбудеться 1979 р. в Анголі. Сподіваюсь, 
що V I конференція в Луанді сприятиме до
сягненню нашим рухом нових значних успіхів.

2. Я пригадую нашу першу конференцію в 
Ташкенті двадцять років тому. Тоді ми впер
ше познайомилися з численними перекладами 
творів письменників двох наших континентів, 
здійсненими в СРСР. Вже на той час^багато 
творів було видано не тільки російською, 
але й іншими мовами радянських народів. 
Мені важко передати, як глибоко вразив нас 
цей знаменний факт і яке величезне значення 
мало це для нас. Інтерес Радянського Союзу 
та соціалістичних країн до літератур народів

дружба літератур: двадцятирічний шлях».
До Ташкента прибули зарубіжні пись

менники з 50 країн Азії, Африки, Євро
пи, Америки. Серед делегатів — уславле
ні ветерани афро-азіатського письмен
ницького руху — Алекс Ла Гума, Субхас 
Мукерджі, Фаїз Ахмад Фаїз, Азіз Не- 
сін, То Хоай, Каміль Яшен, відомі пись
менники, які в минулому десятиріччі 
брали активну участь у русі,— Хусейн 
Мурувве (Ліван), Атуквей Окай (Гана), 
Мамаду Траоре Діоп (Сенегал), Алі Ак- 
ля Орсан (Сірія), Гунасена Вітана (Шрі 
Ланка), Ануар Алімжанов, Юрій Рит- 
хеу, Олжас Сулейменов і поряд з ними 
— молоді письменники, поети, прозаїки, 
публіцисти, частина яких два роки тому 
вже побувала в Ташкенті, — Мама Су- 
ману (Бенін), Баба Джигіда, Кеорапетсе 
Кготсітсіле.
. Учасники зустрічі одноголосно під

твердили: заклик Ташкентської конфе
ренції, який пролунав два десятиріччя 
тому, був почутий письменниками Азії 
й Африки, дорога була обрана правиль

н і ї  й Африки сповнив нас величезною ра
дістю і водночас надихнув на пізнання інших 
літератур, на переклад нашими мовами най- 
видатніших зарубіжних творів. Моєю рід
ною мовою бенгалі перекладено багато чудо
вих оповідань, повістей, віршів радянських 
письменників, письменників соціалістичних 
країн Європи, країн Азй й Африки. Мені 
приємно сказати, що й чимало прекрасних 
поезій великого українського поета Шевченка 
також перекладені мовою бенгалі, видані в 
моїй країні й користуються великою любов'ю 
читачів.

Я прекрасно знаю про ту велику й важли
ву роботу, яку систематично веде журнал 
«Всесвіт» з метою ознайомлення широких кіл 
українських читачів з літературою Індії та 
інших країн Азії й Африки. Я згадав переду
сім Індію тому, що сам я —  індійський поет. 
і мені особливо приємно, що нині читаюча 
публіка Індії досить добре знайома з чудо
вою українською літературо/о, а українські 
читачі ( багато в чому завдяки саме журнало
ві «Всесвіт») дістали щироку можливість по
знайомитися з творами індійських поетів і 
прозаїків. Я двічі бував у Києві, tiaAko'люб
лю його людей і українську землю* Перебу
вання у вашому місті, зустрічі з українськи
ми письменниками, серед яких у мене багато 
друзів, пов'язані' з найтепліщими і найсер- 
дечнішими спогадами. Користаючись цією на
годою, я  від усієї душі дякую їм,'за щиру 
гостинність і бажаю великих творчих успіхів.
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Борис Олійник і То Хоай під час ювілейної 
зустрічі письменників у Ташкент!, 1978.

но. Діяльність Асоціації виявилася спів
звучною передовим прагненням доби. 
Рух афро-азіатських письменників став 
частиною всесвітнього руху за свободу, 
справедливість, братерство, мир.

«Ми, письменники двох континентів, 
— говорилося в Декларації ювілейної 
зустрічі, — ніколи не підемо на 
компроміс з тими, хто перешкоджає 
справжньому мирові на Близькому 
Сході, хто підтримує реакцію й ра
сизм на африканському континенті, хто 
провокує братовбивчі конфлікти у Пів
денно-Східній Азії. Ми ототожнюємо се
бе із справедливою справою боротьби 
людства за мир, за повне і загальне роз
зброєння, за безпеку й процвітання на
родів... Ми будемо всіляко розширюва
ти масштаби діяльності Асоціації, зміц
нювати її лави, залучаючи в наш рух 
нові літературні сили, творчу молодь» *.

* * *
П’ять міжнародних конференцій, сим

позіуми, засідання Виконкому та По
стійного бюро Асоціації — це, безпе
речно. тільки зовнішні вияви прогресив
ного літературного руху країн Азії й 
Африки — від делійської зустрічі 
1956 р. і до засідання Постійного бюро 
в Аддіс-Абебі у лютому 1979 р., присвя
ченого підготовці VI конференції.

1 Международная встреча писателей Азии и 
Африки в ознаменование 20-летия Первой 
конференции писателей Азии и Африки. 
Ташкент, 9—15 октгбря 1978 г., Пресс-бюл- 
леТеНь М 3. стор. 42—43.

Внутрішній зміст руху визначають 
глибинні процеси, що точаться в сучас
ному письменстві Азії й Африки; в рам
ках однієї статті важко розглянути ці 
процеси з усіма їх складностями й су
перечностями, так само, як і звести до 
однієї чи кількох моделей широкий діа
пазон мистецько-ідеологічних проблем, 
що їх у наш час ставлять і розв’язують 
письменники країн Азії й Африки у ху
дожній творчості, теоретичних виступах 
і суспільно-політичній діяльності: надто 
неоднакові рівень розвитку кожної з цих 
літератур і конкретні суспільні та ми
стецькі завдання, що стоять перед ни
ми. Соціальна спрямованість літерату
ри, створення образу нової людини, 
зв’язок літератури з фольклорною тра
дицією та класичним періодом розвит
ку, ‘питання елітарності й народності, 
взаємовідносини реалістичного і мо
дерністського мистецтва, вплив за
хідної бульварної літератури, проб
лема літератури для дітей, фор
ми організації національного літератур
ного руху — це далеко не повний 
перелік основних питань, що їх вирішу
ють нині прогресивні письменники Азії 
й Африки, які не замикаються в своїй 
творчості, а пов’язують її з життям на
роду.

Незважаючи на всю відмінність у 
розвитку сучасних літератур країн Азії 
й Африки, загальною провідною тенден
цією цих літератур є «прагнення до ре
алістичного зображення дійсності, до 
широкого охоплення життєвого матеріа
лу, розглянутого в соціальному кон
тексті» К Яскравим прикладом саме та
кого підходу до літературної творчості 
може бути роман «Криваві пелюстки» 
(1977) кенійського письменника Нгугі 
Ва Тхіонго. У творі знаходимо гнівні 
інвективи на адресу вже не британських 
колонізаторів, а їх спадкоємців — на
ціональної африканської буржуазії, су
часних правителів молодих африкан
ських держав, що пішли капіталістич
ним шляхом розвитку: «Імперіалізм, ка
піталізм, землевласники — це хробачня.

1 Див.: Современный революционный процесе 
и прогрессивная литература (I960—1970-е 
годы). Изд-во «Наука». М.. 1976, стор. 17.
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Система, що породила зграї бліх і бло
щиць з випнутими черевцями, що зро
била паразитизм і людожерство найви
щою метою суспільства. Ці паразити віч
но вимагають від трудящих кривавих 
жертв. Купка людей, які проституювали 
країну, віддали її на поталу іноземцям, 
п’ють народну кров і лицемірно молять
ся, закликаючи до єдності за кольором 
шкіри й націоналізму... З цією систе
мою, її богами й ангелами робочим лю
дям треба боротися — обдумано, по
стійно, рішуче!.. Завтра робітники і се
ляни очолять цю боротьбу, візьмуть вла
ду в свої руки, знищивши систему кро
вожерних богів і карликових ангелів, 
поклавши край правлінню небагатьох 
над багатьма, добі кровопивства і об
жерливості людським м’ясом. Тоді і 
тільки тоді виникне справжнє царство 
людини, яка здатна жити в радощах, 
віддаючись творчій праці» 1.

В світлі думок, які лунають нині в 
творах прогресивних письменників Азії 
й Африки, цілком логічно звучить зая(- 
ва, проголошена сенегальським поетом 
Мамаду Траоре Діопом: «Ми стоїмо на 
позиціях соціалістичного реалізму і вва
жаємо, що він не суперечить специфіці 
наших африканських літератур. Це твор
ча і аж ніяк не канонічна система, вона 
дає можливість на основі певних прин
ципів розвивати нашу свідомість і об* *єк- 
тивно описувати події в світі, в тому 
числі і в наших країнах. Ми не повинні 
відмовлятися від духовної спадщини на
роду, від традиції народної культури, а, 
перетопивши їх у горнилі сучасних по
шуків, створити нову культуру й літе
ратуру, яка служить прогресу й справед
ливості» 2.

Звичайно, прогресивні письменники 
різних країн Азії й Африки живуть і

1 Цит. за ст.: А. Ф а Й н г  а р. Афро-азиат
ская литература последних лет. (Книги и 
тенденции). Пресс-релиз на Ташкентской 
встрече 1978 г., стор. 11.

* Встреча молодых писателей стран Азии и 
Африки. Ташкент. 26 сентября — 5 октяб
ря 1976 г. «Пресс-бюллетень № 5< 2 октября 

1976, стор. 21.

працюють у різних, часто діаметрально 
протилежних суспільно-політичних, еко
номічних, культурних умовах, і перед 
ними стоять далеко не однакові соціаль
ні та естетичні завдання. Важко; скажі
мо, порівнювати суспільно-політичну по
зицію митця б економічно відсталому, 
але вільному Афганістані, де іцойно пе
ремогла народна революція, де трудящі 
з ентузіазмом беруться до будівництва 
нового життя, де сам керівник країни 
та його соратники пишуть натхненні по
вісті й поеми, і в збагаченому нафтоддо
ларами Кувейті, де практично взагалі 
не існує національної прогресивної літе
ратури; або ж позицію письменника в 
героїчному В’єтнамі, який закликає на
род до захисту соціалістичної вітчизни 
від зазіхань китайського агресора, і 
письменника Південної Африки, який 
живе ііід владою одного з найреакційні- 
ших у світі політичних режимів і зму
шений писати в підпіллі.

І все ж таки скрізь, у всіх кінцях 
двох величезних континентів, в серцях 
письменників, зв’язаних з прогресивним 
афро-азіатським літературним рухом, 
живе світлоносний Дух Ташкента — дух 
братерства і дружби народів і дух взає
мозв’язків і єднання майстрів слова* їх 
відданості ідеалам свободи, миру і де
мократії.

Високу оцінку афро-азіатському пись
менницькому рухові Дав Генеральний 
секретар ЦК КПРС, Голова Президії 
Верховної Ради СРСР тов. Л. І. Бреж
нєв: «Асоціація письменників країн Азії 
й Африки об’єднала на антиімперіаліс
тичній основі представників прогресив
ної художньої інтелігенції і зробила по
мітний внесок у справу миру, визволен
ня народів бід колоніалізму й расизму, 
в боротьбу за ідеали свободи, гуманізму 
й демократії». Наступна, VI конференція 
Асоціації в столиці визволеної Анголи 
має стати новим кроком у розвитку лі
тературного руху двох континентів.

Олег МИКИТЕНКО
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АФРИКАНСЬКА КУЛЬТУРА:

БОРОТЬБА ІДЕЙ

Нині весь світ віддає належне не 
тільки мистецтву стародавніх африкан
ських цивілізацій — бронзовим і тера
котовим скульптурам Іфе та Беніна, ба
рельєфам Феццана, своєрідному афри
канському фольклору, танцям і сценіч
ним виставам, а й сучасній культурі мо
лодих незалежних країн Африки.

Панування імперіалістів завдало не
поправної шкоди африканській культурі. 
Наслідком горезвісної «цивілізатор
ської» місії колонізаторів, що твердили 
про всебічну «перевагу» білої людини 
над чорною, було те, що деякі афри
канці почали некритично наслідувати 
європейські зразки, вишукуючи в довко
лишній дійсності лише екзотику й пат
ріархальні ідилії. Інша частина афри
канської інтелігенції протестувала, хай 
І пасивно, проти асиміляторської політи
ки, ідеалізуючи в своїх творах минувши
ну.

В 30-х роках у Парижі, в середовищі 
студентів — вихідців з країн Африки та з 
Антільських островів — виник рух, спря
мований проти культурної експансії ко
лонізаторів, зокрема проти згубного 
впливу європоцентристських концепцій. 
Так, 1932 року молоді мартініканці Еть- 
єн Леро, Рене Меніль та Жюль Монро 
виступили з «студентським маніфестом» 
відповідного змісту, а за два роки 
інша група студентів — сенегалець Лео
польд Сед ар Сенгор (нині — президент 
Республіки Сенегал), Еме Сезер з ост
рова Мартініка тц Леон Дама з Фран
цузької Гвіани заснували газету «Чор
ний студент», в якій піддавали гострій 
критиці політику культурної асиміляції, 
здійснювану, зокрема, французькою ко
лоніальною адміністрацією, протиставля
ли дискримінаційним тенденціям тради
ційні африканські культурні цінності.

спираючись на праці таких учених, як 
німецький етнограф Фробеніус та фран
цузький мовознавець Делафосс. Тоді ж 
народилася і теорія «негритюду» (впер
ше це слово було вжите в поемі Еме Се- 
зера «Зошит повернення на батьківщи
ну», Париж, 1939). Заклик до єдності 
всіх «негро-африканців» переріс в ідео
логічне явище, в комплекс соціально- 
політичних, філософських, естетичних 
ідей, спрямованих на ствердження негро- 
африканської відокремленості. З само
го початку свого існування ця доктрина 
містила в собі внутрішні суперечності. 
«З’явившись як реакція на політику 
культурної асиміляції, — писала радян
ська дослідниця Г. І. Потєхіна, — кон
цепція негритюду була в той час 
явищем безперечно антиколоніальним, 
хоча б тому, що, заперечуючи офіційну 
асиміляторську політику колонізаторів, 
вона ставила під сумнів і сам колоні
алізм. Але вже тоді негритюд набув 
расового забарвлення. Расова самосві
домість стає основоположною ідеєю цієї 
концепції».

Прибічники негритюду, наприклад 
Сезер, заперечували і спрощували досяг
нення білої раси, протиставляли їй тих, 
«хто не винайшов ні пороху, ні компаса, 
хто не підкорив ні пари, ні електроенер
гії, хто не досліджував ні моря, ні неба, 
та без кого земля не була б землею».

У поезії Сенгора звучать мотиви повер
нення «до витоків», до «африканства». 
Водночас Сенгор включає у свою есте
тичну систему елементи естетики сюр
реалізму. вважаючи, що сюрреаліст-євро- 
пеєць мав багато спільного з народним 
африканським піснярем — гріотом: і 
той, і той, мовляв, вдається виключно 
до імпровізації, підкоряючись ритмові 
та особливому емоційному станові, над 
яким не має влади.
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Чому ж ідеї сюрреалістів на пев
ному етапі виявилися близькими тео
ретикам і практикам негритюду, 
які свідомо заперечували все «бі
ле»? Справа в тому, що ці ідеї потрапи
ли на сприятливий грунт. їх запозичили, 
за визначенням радянського вченого 
А. Мосейка, як «щось природне для аф
риканського художника. Якщо сюрреа
лісти шукають у мистецтві якусь точку, 
де зникає кордон між уявою і реальніс
тю, між життям і смертю, то для негро- 
африканця, як вважають представники 
цієї концепції, таких кордонів взагалі 
не існує, у традиційному міфологічному 
мисленні все надприродне є цілком при
родним, живе і мертве, дух і тіло, лю
дина і тварина взаємопов’язані, живуть 
поряд, легко переходячи одне в одне... 
Для негро-африканського мистецтва, ма
буть, найпривабливішим спочатку був 
той дух бунтарства і заперечення, який 
характеризував ранній європейський 
сюрреалізм».

Концепція негритюду містила в собі 
ізоляціоністські тенденції, що виявляли
ся в надмірному спрощенні європейської 
культури, у ствердженні «месіанства 
негро-африканської культури», яка ніби
то єдина спроможна оновити й наснажи
ти культуру «білого декадансу». Неаби
яку роль у такому підході до проблеми 
співвідношення культур відіграла стаття 
«Чорний Орфей» Жана-Поля Сартра, 
письменника і філософа-екзистенціаліс- 
та, погляди якого позначені різкими ва
ганнями між ліберальним демократизмом 
і ліворадикальним екстремізмом.

Сартр, захоплюючись поезією афри
канців, називаючи її «справді револю
ційною», закликав символічного Чорно
го Орфея співом повернути собі з цар
ства мертвих Еврідіку, тобто негритюд, 
«негритянське світобачення». По суті, 
то був заклик повернутися «до дже
рел», «до Африки», і, треба сказати, що 
цей заклик знайшов відгук у багатьох 
письменників Чорного континенту.

У своєму есе Сартр підносив «пер
вісну радість буття», «суто негритян
ське», інтуїтивне осягнення дійсності, 
«екзистенцію» негра у світі. Негро-аф- 
риканець, за Сартром, не бере участі в 
перетворенні світу, а існує у ньому. 
Французький письменник і філософ .вва
жав, що негритюд покликаний онови
ти європейську культуру: «За падінням 
охоплених полум’ям слів можна побачи
ти великого ідола, чорного і німого».

Таким чином, Сартр, як і Сенгор, 
підтримує думку про те, що африканці 
мусять самоізолюватися від впливу будь- 
яких інших культур. Критикуючи таку 
тенденцію, сенегальський літературозна
вець А. Теріс писав: «Інколи повернення 
до першоджерела набуває; форми вузь

кого націоналізму, що призводить, зреш
тою, до «фольклоризації» культури, про
ти чого повстають тисячі африканських 
інтелігентів. Існує реальна небезпека під 
приводом боротьби з європеїзацією .коло
ніального періоду замкнутися: в худож
ніх формах минулого, частково .застій
них, позбавлених еволюційної. цінності 
чи несумісних із сучасним життям».

До чого призводять на практиці тен
денції до самоізоляції, видно на прикла
ді творчості нігерійського письменника 
Амоса Тутуоли, твори якого схожі на ус
ні оповіді гріотів. Орієнтуючись майже 
виключно на міфи й легенди Африки,. 
Тутуола створює талановиті власні каз
ки. Але письменник ігнорує при цьому 
соціальні й політичні перетворення, що 
охопили весь континент. І мав рацію йо
го співвітчизник і колега по перу Чінуа 
Ачебе, коли писав* «якщо Амос Тутуо
ла і каже щось важливе й цікаве, то йо
го метод непридатний для дальшого роз
витку літератури».

Ачебе віддає належне мистецтву Туту
оли, але гостро критикує його «втечу у 
фольклор», яку всіляко підносить бур
жуазна критика Заходу, шукаючи в каз
ках Тутуоли психоаналітичні мотиви й 
знаходячи в образах, створених багатою 
уявою казкаря, архетипи К.-Г. Юнга, ці, 
за визначенням Д. В. Затонського, «не
змінні моделі», формалістичні схеми 
людської підсвідомості, яка акумулює 
варварський, «тваринний» колективний 
досвід первісної людини. Абсолютизую- 
чи метод нігерійського прозаїка, буржу
азна критика звичайно пропагує, по суті, 
«позаполітйчну» літературу.

Заклик Сенгора до африканських мит
ців — керуватися в своїй творчості ви
ключно «поверненням до витоків», «по
верненням до джерел» — за сучасної по
літичної ситуації знаходить дедалі мен
ше прибічників, бо більшість письменни
ків Африки шукає нових цінностей, 
прагне реалістично відображати дійс
ність з прогресивних позицій, не від
мовляючись, однак, від народної основи. 
Ці письменники розуміють, що для пра
вильного розв’язання проблеми необхід
но відокремити змертвілі, консервативні 
риси африканського фольклору від жи
вих, прогресивних, показати, що зверт 
нення професійного мистецтва до фольк
лору «не може само собою бути свід
ченням справжнього демократизму ос
таннього і гарантією його істинно націо
нального характеру. Спирання на фольк
лор може мати подвійний ідейний сенс і 
подвійні естетичні результати. Мистецтво 
демократичне й реалістичне надихається 
гуманістичним пафосом народної твор
чості, її волелюбністю і працелюбством^ 
її  мудрістю і естетичною досконалістю, 
її вірністю духові національного життя, 
і водночас розвиває фольклорну традиг.
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цію, підносячи її до рівня найвищих 
ідейних та художніх досягнень цивіліза
ції. Мистецтво ж псевдодемократичне і 
націоналістично-шовіністичне розглядає 
фольклор як зразок для наслідування і 
ідеалізує в ньому саме консервативні, 
архаїчні моменти, прагнучи увічнити іс
торичні помилки та забобони народних 
мас».

Отже, канонізація традиціоналізму в 
культурі ідеологами негритюду, яка 
до визволення відбивала, хоча й у дуже 
вузькій формі, потяг до самобутності, на 
сучасному етапі розвитку африканських 
країн відіграє, великою мірою, негатив
ну роль; поняття давньої «етнографіч
ної» культури не можна ототожнювати 
з  новою національною культурою, не ка
жучи вже про те, що традиційна культу
ра не може повністю задовольняти су
часні потреби африканських народів.

Леопольд Седар Сенгор вважає, що 
негро-африканець нероздільно пов'яза
ний зі світом і природою, що особливос
ті психології африканця дозволяють йо
му олюднювати природу, відчувати свою 
спорідненість з давно померлими предка
ми, з тваринним, рослинним світом та з 
світом неодухотвореним — морем, ске
лями, луками, пустелею тощо, а також 
впливати на природу — встановлювати з 
нею «двобічний зв'язок», жити життям 
іншої людини, духа, піщинки, скелі, оду
хотворяти будь-яку річ і, таким чином, 
пізнавати її безпосередньо. Сенгор заяв
ляє: «У Чорній Африці мистецтво тісно 
пов’язане з життям хліборобських та 
сільськогосподарських общин, з релігі
єю і технікою. Мистецтво близьке до 
сільськогосподарської техніки, а, точні
ше, ідентичне їй. Мова йде про вплив на 
зовнішні сили, з метою освоєння їх шля
хом ототожнення з ними — за допомо
гою жесту і слова, вірша і музики, танця 
і співу, скульптури й малюнка». Таким 
чином, Сенгор вважає мистецтво знаряд
дям, за допомогою якого внутрішнє «я» 
особистості зливається з об’єктом пізнан
ня. Ці міркування засновані на традицій* 
них принципах абсолютного спіритуаліз
му, які й досі відіграють важливу роль 
в африканській філософській думці. Сен
гор не хоче помічати, що, хоч традицій
не мистецтво й пов’язане з побутом, і ви
конує практичні функції, здобуття неза
лежності, національно-визвольна бороть
ба змінили спосіб життя африканців. По
ява багатьох художніх творів, вільних, 
чи майже вільних від релігійно-магічно
го, містичного змісту, і є, власне, відгу
ком на ці зміни.

В культуру та літературу народів аф
риканських країн владно ввійшло нове, 
бо африканські митці не могли стояти 
осторонь проблем могутнього національ
но-визвольного руху. А самобутнє ху
дожнє бачення нової дійсності неможли

ве без звільнення не тільки від асиміля
ційних пут, а й від пут архаїки.

Народна культура, усна народна твор
чість відіграли величезну роль у ство
ренні кращих зразків мистецтва сучас
ної Африки. Але, визначаючи роль і місце 
народної культури і фольклору в цьому 
процесі, не можна ігнорувати й того фак
ту, що вони містили в собі й елементи 
консервативні, архаїчні, — і правляча 
еліта використовувала їх на противагу 
прогресивним ідеям. У цьому політика 
деяких африканських лідерів цілком збі
гається з політикою неоколонізаторів.

Культурна експансія буржуазного За
ходу в країнах Африки триває. Проти 
проникнення шаблонів «масової культу
ри» на африканський континент різко 
виступив прогресивний маврітанський кі
норежисер і публіцист Мед Хондо. У ве
ликому пролозі до його нового фільму 
«Чорні козенята — ваші сусіди» зокре
ма говориться: «Чи знайомі вони вам, 
брати мої, ці фільми з безліччю коней 
і пістолетною стріляниною наприкінці? 
Згадайте, це ті фільми, в яких вбива
ють стількох індіанців... А тепер ще й 
італійці почали їх робити. Гарні фільми 
нам демонструють, нас по-справжньому 
розважають! Нам і на думку не спадає, 
що і тут, в Африці, білі колонізатори 
вбивають наших братів. У Південній Аф
риці, в Родезії, в Анголі, в Мозамбіку, 
у Гвінеї-Бісау!.. Варто визнати, що ми 
все-таки поводимося нерозумно, що ці 
фільми для нас — отрута, що вони не 
мають до нас ніякого стосунку: ні до 
наших традицій, ні до нашої культури, 
ні до наших проблем! Ми спимо! Спимо! 
Дозволяємо себе присипляти. А вони — 
вони дуже добре знають, що роблять, во
ни присипляють нас, змушують нас спа
ти. Бо коли ми не спатимемо, то будемо 
ставити запитання. Вони бояться, що ми 
почнемо думати... Адже справа не в ко
льорі шкіри, це ясно! Чорні, білі, жов
ті: колір не має значення. Я б хотів, щоб 
вони нам сказали, чому багаті багатша
ють, а бідні — біднішають. Між нами 
кажучи, я знаю їхню відповідь. Мовляв, 
це природно. Але це неправда. Цілкови
та неправда. І знаєте чому? Тому що 
вони бояться змін!.. Багатії прекрасно 
знають, чим вони ризикують і скільки 
майна можуть втратити! Що ж до нас, 
експлуатованих бідняків, то ми ще не 
усвідомлюємо своєї сили. Але якби ми 
схотіли, ми могли б усе змінити. Тому 
що без нас, брати мої, багатії не змог
ли б розбагатіти!»

Маврітанський митець розглядав 
культурний процес в Африці як поєд
нання найкращих традицій місцевої та 
європейської культури, на яке справля
ють вирішальний вплив соціально-істо
ричні умови, боротьба африканських на
родів за національну незалежність, фор-
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мування національної самосвідомості. У 
пролозі до свого фільму Мед Хондо го
ворить тільки про кіно, але його слова 
стосуються й усіх інших галузей куль
тури: «Ми у великій небезпеці, брати 
мої... ще трохи—й фільми, які надходили 
до нас з Рима, Лондона, Парижа й Гол
лівуда, почнуть надходити з Йоганнес
бурга. Ви знаєте, де він? У Південній 
Африці, в цитаделі сегрегації. Так от, 
ще трохи — і їх почнуть робити нам наші 
брати, слухняні маріонетки в руках іно
земних промисловців — з тим, щоб при
спати нас знову... Нам потрібен націо
нальний кінематограф!..»

Процес формування націй на африкан
ському континенті висуває і завдання 
створення національної культури. Але 
негритюд, як теорія елітарна, відчу
жує культуру від народу, веде до втра
ти зв’язку митця із суспільством.

«Я Зважаю негритюд небезпечним, 
— писав про елітарну сутність цього 
явища малавійський письменник Девід 
Рубадірі, — бо в кінцевому підсумку він 
придушує творчий дух, і часом приду
шує так, що витвір мистецтва стає без
глуздим».

Метафізичні уявлення прихильників 
теорії негритюду про «незмінне» афри
канське суспільство, про іманентні риси 
традиційної африканської культури, що 
протиставляються реальним історичним 
процесам, призвели до того, що, за твер
дженням радянського філософа Б. Єра- 
сова, «спрямованість цього світосприй
няття і його естетична реалізація вияви
лись врешті-решт суто елітарними».

Нове істинно народне мистецтво Аф
рики прагне якнайширше охоплювати всі 
аспекти сучасної дійсності, відповідати 
інтересам робітників і селян, найшир- 
ших верств населення, боротися за побу
дову нового суспільства. «Сучасний аф
риканський поет, — сказав на V конфе
ренції письменників Азії і Африки про
гресивний сенегальський письменник Ма- 
маду Траоре Діоп, — мусить визначити 
своє місце в боротьбі. Подолавши рамки 
вузького націоналізму, африканський 
письменник, кінець кінцем, писатиме свої 
твори, керуючись ідеями соціалізму, який 
неминуче приведе Африку до світлої зу
стрічі з усіма народами світу. При цьому 
головним його завданням є виховання і 
організація мас. Ми мусимо пробудити в 
кожного любов до свободи, ми мусимо 
відкрити народові шлях до знань. Наше 
завдання — переконати маси відмовити
ся від традицій, що заважають розвитку 
народу. Поряд з боротьбою проти імпері
алізму, ми мусимо також боротися про
ти феодальних пережитків».

У традиційному африканському сус
пільстві відбувається нині розпад арха
їчних соціальних структур та інститу
тів. Наслідком цього процесу є загост

рення багатьох очевидних і прихованих 
суперечностей. Дедалі помітнішим стає 
конфлікт між. африканською «елітою» і 
масами, і досить часто рухами, навіть про
гресивними в своїй основі, стимулюються 
і націоналістичні етноцентристські тен
денції. З поглибленням соціального роз
шарування африканського суспільства 
загострюється і внутрінаціональний кла
совий антагонізм. За таких умов будь- 
яка націоналістична ідеологія, зокрема, 
негритюд, об’єктивно стає перешкодою 
в боротьбі за соціалістичну перебудову 
суспільства. Національна буржуазія, 
природно, намагається загальмувати со
ціальну революцію і вдається до ідеоло
гічної обробки народних мас. У сфері 
ідеології затушовуються соціальні проб
леми і на перший план висуваються про
блеми національні. Але національна ін
теграція на капіталістичній основі немож
лива. Гасла «національної єдності», «не- 
гро-африканського» духу тощо стали за
собом підтримки соціальної нерівності.

Леопольд Седар Сенгор не визнає ви
рішального впливу соціально-класових 
факторів на расові, племінні та націо
нальні відносини. На його думку, антаго
нізм існує не між пролетаріатом і бур
жуазією, а між «бідними і багатими 
націями». Такий погляд — типовий для 
африканського націонал-реформізму. Ад
же теза про «надкласову» єдність «бід
них» націй заперечує роль солідарності 
пролетарів усіх країн — економічно роз
винених і відсталих — у боротьбі за со
ціальне визволення.

Таким чином, теорія негритюду, яка 
свого часу виникла з ідеї неповторності, 
самобутності африканських соціальних 
структур та африканської культури, зли
лася; певною мірою, з соціальни
ми доктринами сучасного капіта
лізму. Негритюд, що прагнув відби
ти специфіку умов життя негро-аф- 
риканця, увібрав у себе все характерне 
для буржуазної думки епохи імперіаліз
му.

Провідний ідеолог негритюду Лео
польд Седар Сенгор надає без
заперечну перевагу факторам психо-фі- 
зіологічним, расово-біологічним, містич
ним і метафізичним, ігноруючи, власне, 
соціально-політичні фактори. Але на су
часному етапі розвитку, як справедливо 
зазначає радянський вчений Г. Мирський, 
«в умовах, коли в центрі боротьби вияви
лися соціальні проблеми, дедалі чіткіше 
виявляється неспроможність націоналіз
му (зокрема, в молодих незалежних краї
нах. — В. К.) висунути конструктивну 
програму, виявляється обмеженість і від
носність його прогресивного змісту, його 
невідповідність... новим завданням виз
вольного руху».

Саме тому відомий сенегальський по
ет Давід Діоп, таїтянські письменники
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Рене Депестр і Жан Стефен Алексіс, 
відомий алжірський соціолог і публіцист 
Франц Фанон виступили з гострою кри
тикою негритюду на Першому, а по
тім і на Другому міжнародних конгресах 
негритянських діячів культури і мис
тецтва. Діоп вважає, що письменник-аф- 
риканець мусить обрати своїм героєм 
людину-борця, поруч з якою він живе. 
Взірець для сенегальського поета — 
творчість таких поетів-комуністів як Хік- 
мет і Пабло Неруда. Д. Діоп протесту
вав і проти зовнішньої декоративності та 
захоплення екзотикою, стилістичних та 
формалістичних вправ, до яких часто- 
густо вдавалися деякі африканські пись
менники, зокрема ті, що підпали під 
вплив негритюду. «Оригінальність за 
будь-яку ціну, — писав сенегальський 
поет, — гра досить небезпечна... Споді
ваючись, що за допомогою численних 
тамтамів і тропічних містерій він «від
роджує великі африканські міфи», поет 
насправді відтворює для колоніаліст- 
ської буржуазії саме той втішний об
раз, який вона хоче бачити. Це найвір- 
ніший спосіб фабрикувати «фольклорну» 
поезію, яка викличе захоплення лише у 
вітальнях, де полюбляють дискутувати з 
приводу «негритянського мистецтва».

Потяг до революційної перебудови 
світу в ім’я «братерства білих, чорних, 
жовтих і червоних», що «покладе край 
злидням», — характерна риса су
часної Африкц, бо особливості африкан
ця, на думку співвітчизника і великою 
мірою творчого опонента Сенгора — 
письменника й режисера Сембена Усма
на, «народжені не кольором його шкіри 
і не його звичаями, а перш за все його 
економічним, соціальним і політичним 
становищем».

Нігерійський поет, прозаїк і драма

тург Воле Шоїнка органічно поєднує в 
своїй творчості найкращі традиції сві
тової літератури та африканського фоль
клору й епосу. Він неодноразово вислов
лював своє критичне ставлення до іде
алізації «прекрасної» доколоніальної 
Африки та до африканських націоналіс
тичних концепцій. Широко відомий афо
ристичний вислів Шоїнки щодо негри
тюду: «Тигр не кричить на кожному кро
ці про свій «тигритюд», він діє».

В умовах, коли більшість африкан
ських країн здобула незалежність, перед 
ними постали, набагато важливіші проб
леми, ніж декларована в 30-х роках іде
ологами негритюду необхідність «ду
ховної деколонізації». В процесі онов
лення суспільної структури виявилося, 
що прибічники негритюду не взяли до 
уваги реальних історичних особливостей 
і складності духовного розвитку сус
пільства. Туманна символіка, важка для 
сприйняття мова спричинилися до того, 
що теоретики негритюду втратили кон
такт з естетичною свідомістю мас. Ще 
більше поглибив цю прірву той факт, 
що всі твори прибічників «негритюду» 
написано європейськими мовами і тому, 
в умовах майже суцільної неписьменнос
ті, вони виявилися недоступними для на
роду.

І соціальне, і культурне життя африкан
ських народів є ареною запеклої бо
ротьби різноманітних, часто протилеж
них тенденцій та орієнтацій.

Тільки ставши на шлях соціалізму, 
африканські держави створять справді 
народну, демократичну, самобутню куль
туру, яка гармонійно поєднає найкращі 
національні традиції з прогресивними 
традиціями світової культури.

Володимир КУХАЛАШВІЛІ



ПИСЬМЕННИК. ЛІТЕРАТУРА. ЖИТТЯ 181

Народна Республіка Ангола — одна з 
наймолодших незалежних країн Афри
ки. Майже п’ятсот років перебувала Ан
гола під гнітом португальських колоніза
торів, які нещадно грабували її природ
ні багатства й усіляко намагалися зни
щити національну культуру, позбавити 
янгольський народ його багатих естетич
них традицій. Спроби колонізаторів вия
вилися марними: культура ангольського 
народу не розчинилася в культурі за- 
гарбників, вона, розвиваючись у дуже 
тяжких умовах, зберегла свої національ
ні риси.

Особливо люблять ангильці поезію. Во
на близька й зрозуміла найширшим ма
сам, бо тісно пов’язана з фольклором. 
Найчастіше поезія поширюється в Анго
лі в усній формі, що має важливе, зна
чення для країни, де 95 відсотків на
селення неписьменні. Вірші національ
них поетів виконуються під музику, ста
ють піснями.

Поетичне слово було зброєю ангольців 
у боротьбі за свободу.

Давня історія янгольської поезії ще 
майже недосліджена. Відомий янгольсь
кий поет, літературознавець і критик 
Антоніу Жасінту в передмові до пер
шої поетичної антології «Поезія Анголи» 
(1976) поділяє її на три періоди: тради
ційної, або ж народної поезії, період 
«провісників» (кінець XIX — початок 
XX ст.) і період сучасної поезії (від 
40-х років).

Традиційна поезія існувала й досі 
існує в усній формі. Вона відтворює 
звичаї, філософію, мораль і вірування 
народів Анголи і нерозривно пов’язана 
з музикою. Народні співці творять .свої 
пісні різними мовами народів Анголи: 
кімбунду, умбунду, гуаняма, фіоті.

Період «провісників» в янгольській 
поезії починається з виникнення писем
ної літератури. У 1880—1890 рр. у Лу
анді виходив» щотижневик «Футуру ді 
Ангола», в якому друкували свої палкі 
вірші Жозе ді Фонтеш Перейра та Кор- 
дейра да Мата, поети, які засуджували 
португальський колоніалізм. Трохи ра
ніше виступив з книжкою «Сповіді моєї 
душі. Сеньйорам африканкам» Жозе да 
Сілва Феррейра, твори якого склали пер
шу поетичну збірку в португаломовній 
Африці. 1901 року з’явилася антологія 
творів прогресивних молодих літераторів 
«Голос Анголи, що лунає в пустелі», 
сміливий виклик колонізаторам. «В 
країні, де панує рабство, немає місця 
прогресу й цивілізації», — проголошу
вав «Голос Анголи». Літературознавець і 
соціолог Мару ді Андраді назвав появу 
цієї збірки «актом народження янгольсь
кої літератури». Серед поетів-«провісни- 
ків» чільне місце посідають Едуарду Не- 
веш, Ж. Кандіду Фуртаду. М. Роша.

Новий період у розвитку янгольської 
поезії започатковується після закінчен
ня другої світової війни, з виникненням 
світової соціалістичної системи. Тепер 
слово «свобода» з новою силою залуна
ло над світом. Але в Анголі жадацу сво
боду ще треба було здобути. Над краї
ною висіла чорна хмара колоніалізму. 
1945 року тоді ще молодий поет Агості- 
ньо Нето писав у вірші «Від’їзд за кок 
трактом»:

Немає світла.
Нема зірок у темнім небі,
Суцільна темінь на землі.
Все чорне, тільки чорне...

(Тут і далі переклад мій. — В. К.).
Проте народ намагався розвіяти тем

ряву гноблення. В Луанді 1948 року гру
па прогресивної молоді заснувала куль
турно-літературний ■ гурток під гаслом 
«Відкриємо Анголу!» Члени його рішуче 
відкидали фальшиві цінності колоніаль
ної культури, зверталися до творчих дже
рел народу, несли йому знання й освіту. 
Молоді митці писали про народ і для на
роду. Маурісіу ді Алмейда Ромеш звер
тався у вірші «Попередження» до своїх 
товаришів по перу:

Залишмо форми архаїчні,
Відкиньмо сміливо зітхання сумні 
та скарги дріб’язкові 
і заспіваймо пісню 
про землю нашу, про красу її!..

Не тільки про красу рідного краю спі 
ває поет. Він син знедоленого народу й 
відчуває всі його страждання:

Ми — той народ,
.і що бився й був подоланий.
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Тому у пісні сподівання 
я пропоную, мій друже негре, 
хай знаменом у нас буде 
.тканина чорна, мов ніч беззоряна

(«Знамено»).

Тема причетності до долі свого народу 
знаходить яскраве відображення і в твор
чості Агостіньо Нето цього періоду. В 
багатьох віршах («Вітання», «Друже Му- 
сунда») він довірливо розмовляє із зем
ляками про спільне лихо, злидні, поневі
ряння. Поетові боляче, що не всі анголь- 
ці можуть читати його вірші, бо біль
шість із них неписьменна:

Я пишу вірші, а ти їх не розумієш,
Ось чому я сумую.

Смутком перейнятий вірш Антоніу Жа- 
сінту «Лист». Юнак, що поїхав за кон
трактом працювати в далекі краї (мотив, 
поширений в ангольській поезії), подумки 
звертається до своєї коханої. Він милу
ється її красою, розповідає про тяжке 
життя на чужині. Він хотів би надіслати 
дівчині листа, але це тільки мрія:

Я не .розумію, моя кохана, 
чому, чому, чому 
ти не вмієш читати, 
а я, нещасний, не вмію писати.

За формою вірші поетів 40-х років 
близькі до традиційної поезії. В них по
ширений прийом повтору, характерний 
для народної творчості, поети вдаються 
до звукової імітації, до слів, запозиче
них з африканських мов, які вживаються 
поряд із португальськими відповідника
ми, немовби підсилюючи їх значення. Так, 
вірш А. Жасінту «Поїзд-злидень» нага
дує народну, пісню, яку співають афри- 
канці-заробітчани. Одноманітно стуко
тять колеса вагонів, свистить паровоз, а 
люди в поїзді співають сумну, монотон
ну пісню.

Цей поїзд-злидень 
їде щосили, 
уе, уе, уе,
уї, уї, уї...
їде поїзд-злидень.

Покоління, яке прийшло в янгольську 
літературу в 50-і роки, називають поко
лінням «Звернення» — за назвою літера
турного журналу, що виходив у Луанді в 
той час. У «Зверненні» друкували вірші 
А* Нето, Алда Лара, А. Жасінту, Томаш 
Жоржі, Віріату да Круш, Антоніу Кар
доза. Колоніальні власті переслідували 
працівників журналу й невдовзі заборо
нили його. За поетами було встановлено

нагляд, декого заарештували, а ті, що за
лишилися на волі, мусили йти в підпіл
ля або ж емігрувати. Та ніякі пересліду
вання й поліцейські репресії не могли 
зламати волелюбного духу покоління 
«Звернення». Поезія 50-х років кинула 
виклик гнобителям, поряд з мотивами бо
лю й смутку в ній з’являється заклик до 
боротьби.

Ми повинні визволити 
свою чарівну батьківщину, 
свою землю-матір.
Ми повернемо свободу Анголі, 
незалежній Анголі,—

писав А. Нето, перебуваючи в португаль
ській в’язниці. Його вірш «Жорстокість» 
змальовує епізод з життя робітничого пе
редмістя. Вечір, утомлені люди поверта
ються з роботи, сміються діти, розмовля
ють жінки. І раптом усе стихає — тільки 
лунають постріли, завиває поліцейська 
сирена. Поліція знову заарештувала пат
ріотів. Давно вже поїхала зловісна маши
на, але в кварталі панує тиша, бо і сміх, 
і гнів, і розмови — все потонуло в горі.

Героєві вірша Томаша Жоржі «Місто 
в крові» здається, що кожна цеглина в 
місті червона від крові тих, хто її зро
бив, хто мурував з цегли стіни. Місто, 
збудоване чорними руками, є пам’ятни
ком їхній праці, силі, майстерності. Але 
живуть у червоному від крові місті ті, 
хто навіть не помічає його будівників. 
Алда Лара у вірші «Курс» кличе свій 
народ у дорогу до світлої мети.

Пора, товаришу, 
рушаймо.
Далеко нам іти, та кличе нас земля. 
Як голосу її не чути?
Земля ж це наша!

Ідею бунту розвиває Антоніу Кардоза 
в творі «Марно плакати»: якби сльози 
могли замінити хліб, то в світі не було б 
голоднйх. Треба не плакати, а боротися 
за свою долю: «якщо ми плачемо, то під
порюємося, а треба чинити опір».

Полум’яна громадянська поезія 50-х 
років вселяла надію в серця патріотів, 
накреслювала шлях до перемоги. Ось що 
писав поет і літературознавець Кошта 
Андраді про популярність серед населен
ня творів вождя янгольських революціо
нерів А. Нето: «Увесь тираж розійшовся 
за один вечір серед жителів передмість. 
Коли з’явилася поліція, щоб конфіскува
ти книжку, вона не знайшла жодного 
примірника... Його поезія перетворилася 
на червоне знамено».
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Ідеї негритюду не набули великого по
ширення в янгольській поезії: зокрема, 
їй ніколи не була притаманна ідея ра
сової винятковості, характерна для твор
чості деяких прихильників негритюду. 
Головною темою поезії Анголи лишала
ся боротьба за незалежність, яку вів 
народ. На цьому наголосив молодий по
ет Емануел Коргу у вірші «Проти не
гритюду». Сотні років рабства й зну
щань, яких зазнали ангольці, не зроби
ли їх людиноненависниками, не згасили 
віри в краще майбутнє. Співвітчизники 
поета вірять, що прийде день перемоги.

Сьогодні народ вимагає,
Щоб ми взяли зброю в руки,
І ми будемо, будемо битись,
Хоч дві тисячі років,
Доки не збудуємо кращого світу.

Четвертого лютого 1961 року, разом з 
початком збройної боротьби проти коло
нізаторів, розпочався і новий етап в ян
гольській поезії. Багато поетів пішли в 
партизанські загони, інші боролися в під
піллі, і навіть ті, хто опинивсй в тюрмах 
та концентраційних таборах, продовжу-, 
вали боротьбу зброєю поетичного слова. 
Муза революційної ангольської поезії не 
змовкала під громом пострілів. У вірші 
«Мотив» поет-партизан Кошта Андраді 
писав:

Я зібрав у руці свої вірші 
І жбурнув їх в пустелю,
Щоб проросли вони з піску 
Зброєю протесту.

У шістдесяті роки поезія Анголи на
буває політичної спрямованості, стає го
стро публіцистичною. Красномовні назви 
поетичних збірок і віршів того періоду: 
«Поезія битви», «Трава народжується 
червоною», «Поезія зі зброєю», «Пісні 
звинувачення», «Озброєні квіти». Мотив 
боротьби поєднується в багатьох янголь
ських поетів з мрією про майбутнє.

Бавовна Анголи стане білою, 
Коли незалежною буде Ангола. 
А зараз вона чорна,
З червоними плямами крові.

Народ Анголи вже бачить незалежність. 
Вона на обрії — в партизанських

лісах і горах,—

пише у своїй «Тринадцятій пісні звину
вачення» Кошта Андраді.

Клятва янгольських патріотів «Бать
ківщина або смерть!» лунає у вірші 
«Четверте лютого» Деолінди Родрігеш:

Лунають голоси:
МПЛА — Батьківщина або смерть!
І три руки в кулак знялись над

головами —
МПЛА — перемога або смерть!

Своїм життям поетеса-партизанка до
вела вірність цій клятві: у 1968 році 
вона загинула в бою з бандитами з 
ФНЛА. Ім’я Деолінди Родрігеш носить 
нині Організація ангольських жінок.

Не раз зверталися янгольські револю
ційні поети до образу В. І. Леніна. Одна 
з найкращих сторінок ангольської пое
тичної ленініани — вірш Кошти Андра
ді «Що робити»:

Звали його Володимир Ілліч.
Ця людина не знала кордонів,
Вона жила — у книгах великих,
Сповнених любов’ю до людей...

...Ленін
З’єднав усі чесні мозолясті руки,.
Свободу піснею зробив,
Щоб співати її усім.

У битвах за свободу народжувалися 
народні герої. Герой-партизан — цен
тральний образ більшості віршів того 
періоду. Нгудіа Вендеш малює образ хо
роброго воїна, що загинув у бою й ле
жить під пекучим сонцем на зеленій тра
ві («Партизан на траві»). Десь шукають 
його друзі-партизани, чекають дружина 
й діти. Герой не повернеться до них, але 
назавжди залишиться на тій землі, яку 
захищав. Навіть хижі звірі й птахи не 
наважуються наблйзитися до нього. Жит
тєствердна й кінцівка вірша:

Партизан ніколи не загине!
Він не впав, він тільки посковзнувся.
Він чекає допомоги друзів,
Що прийдуть з водою і патронами.

Руй ді Матуш присвятив вірш «Шуг 
каю лева» народному герою Анголи Ожі 
Я Енді. Поет порівнює його з левом:

В нього очі добрі й усмішка щира.
Це безмежно веселий лев.
Це лев великий у своїй любові,
І звуть цього лева — Ожі Я Енда.

Поет переосмислив традиційний в ян
гольській народній поезії прийом—порів
няння героя з левом, як символом сили 
й мужності. Перш за все Енда — добра 
й щира людина, вірний товариш, безжа
лісним робить його ненависть до ворогів 
його народу. Трагічній долі іншого пар
тизана, дванадцятирічного Аугушту 
Н’гангули, присвятив патетичні рядки 
К. Андраді («Аугушту Н’гангула»). Люд
ство підпорює космос, здійснює пересад
ку серця, домагається небаченого про
гресу, і водночас від руки вбивць гинуть
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діти. Гинуть за те. що хотіли ща
стя й свободи своїй батьківщині. 
К. Андраді закликає всіх матерів світу, 
всіх дітей — ровесників Н’гангули засу
дити його катів.

Поезія партизанських загонів і під
пілля далі розвивала здобутки наіродної 
поезії. Популярними в її авторів були 
міфологічні й символічні образи, персо
ніфікація могутніх звірів та сил природи. 
За ритмікою й мелодикою деякі вірші 
близькі до народних пісень. Характерним 
прикладом такої віршованої форми може 
бути твір Антоніу Жасінту «Народ пішов 
на війну». Це плач жінки, що колише ди
тину біля своєї хатини й співає про свого 
чоловіка Кіангу, який бореться з коло
нізаторами. Жінка розповідає, як спусті
ло село без чоловіків, як важко жити 
жінкам, дітям, людям похилого віку. її 
розповідь багато разів переривається за
питанням — коли ж повернеться Кіан
гу, — а відповіді на нього немає. Сум
ним і суворим рефреном звучить багато
разовий повтор по-португальському (цією 
мовою написано вірша) й мовою кімбун- 
ДУ:

Кіангу пішов на війну, Кіангу пішов
на війну.

Народ пішов на війну, народ пішов
на війну.

Лише у фіналі автор втручається в 
розповідь жінки, заявляючи: «Я знаю 
— народ повернеться!».

На повторі, який лунає, мов наказ, 
побудований вірш Томаша Жоржі «Си
ла»:

Сила, сила, сила!
Ти повинен мати силу.
Ти повинен гартувати силу.

Сила потрібна, щоб схопити за руку 
злодія, який грабує твій дім, щоб вихо
пити зброю з рук убивці. При усному, ви
конанні цього вірша центральне слово- 
образ вимовляється з різними інтонація
ми — це також характерне для янгольсь
кої традиційної поезії.

На початку 70-х років в поезію Анго
ли прийшло покоління, яке називали 
«мовчазним». Колоніальний режим, від
чуваючи свою приреченість, посилив ре
пресії проти визвольного руху. Від рук 
ворогів загинуло чимало талановитих 
митців — Деолінда Родрігеш, Ніколау 
Спенсер та інші. Молоді поети, що не бу
ли в партизанських загонах і не емігру
вали з  Анголи, не могли ВІЛЬНО ВИСЛОВ’ 
лювати свої думки. їхня творчість відзна
чається зовнішньою стриманістю, пуб’ 
ліцистичний пафос у ній трохи приглу
шений. Але твори найкращих представ
ників «мовчазного» покоління — Жорж! 
Маседу, Мануела Руд, Орланду Сантуша,

Жофрі Роша — зберігають громадянське 
звучання, почуття патріотизму.

Гордістю за свій народ перейняті вір
ші Жоржі Маседу. Він пишається тим, 
що народився і виріс в Анголі, де, «за
снувши дитиною, прокинувся дорослим» 
(«Поема любові»). У вірші «Анголець», 
присвяченому поетові А. Жасінту, Жор
жі Маседу пише, що майбутнє його 
батьківщини будують чорні й білі руки, 
що кров, яка ллється за незалежність 
Анголи, червона, й тому він не визнає 
поділу людей на білих і чорних. За зов
нішнім спокоєм творів «мовчазного» по
коління вгадується справжня турбота про 
майбутнє свого народу.

Вірші поетів початку 70-х років стри
мані за формою, вони лаконічніші у ви
словленні поетичної думки, в них рідко 
зустрічаються гучні епітети й міфологіч
ні символи. Зміцніло реалістичне начало 
янгольської поезії. В центрі поетичного 
малюнка — епізод, вихоплений з життя, 
на перший погляд, випадковий, але спов
нений глибокого внутрішнього змісту.

Після проголошення незалежності На
родної Республіки Анголи 11 листопада 
1975 року^на батьківщину повернулися 
поети, що багато років перебували у виг
нанні, інші вийшли з підпілля, повернули
ся з партизанських загонів. МПЛА й 
уряд Анголи приділяють багато уваги 
розвиткові національної поезії. Велики
ми тиражами видано поетичні збірки. 
Вже за місяць після проголошення неза
лежності було створено Спілку письмен
ників Анголи. Серед її членів — багато 
відомих поетів: Антоніу Жасінту, Кошта 
Андраді і перший серед них — прези
дент НРА А. Нето.

Беруться за поетичне перо селяни, ро
бітники, солдати народно-визвольної ар
мії, у своїх віршах вони розповідають 
про свою працю, про любов до вітчизни, 
Що будує нове життя. Громадянська лі
рика посідає провідне місце на сучасно
му етапі розвитку янгольської поезії. 
«Ангольці чинять опір» назвав Альбер
ту Муашісаш свій вірш, в якому від іме
ні янгольського народу запевняє:

Ангольці чинитимуть опір 
будь-яким спробам імперіалізму.
Ворог не пройде, звідкіля б він

не прийшов:
з Європи чи Південної Африки, 
бо ми, ангольці, ніколи не скоримось!

Вірші національних поетів вивчаються 
в школах?*, вони лунають на вулицях і 
площах під час свят, їх друкують у газе
тах, по них ангольці вчаться читати. Ма
ленькі книжечки віршів можна побачити 
в руках школярів, солдатів, селян, ро
бітників. Країна читає своїх поетів, які 
пишуть нову сторінку в розвитку націо
нальної культури.

Василь КСЬОНДЗИК
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• Закоханий у

Сіалкот здавна славився чинбарями, 
сідлярами, які постачали всьому північ
ному Індостану найкращу кінну збрую. 
Великим містом Сіалкот ніхто не вва
жав і на гучне ім’я батьківщини поетів 
він не претендував.

Стародавні греки казали, що перша 
умова щастя — народитися в знамени
тому місті.

У Сіалкоті 1877 року народився ве
ликий поет і мислитель Сходу Мухам
мед Ікбал, а 1911 року — Фаїз Ахмад 
Фаїз, які уславили своє місто.

Батько Фаїза був людиною незвичай
ною і життя прожив майже неймовірне. 
Селянин і син селянина, він кинув зем
лю і пішов з караваном до Лахора. Там 
він прибився до почту афганського вель
можі, став його перекладачем і поїхав 
з ним у Кабул. При афганському дворі 
він став улюбленцем еміра Абдуррах- 
мана, й емір призначив його своїм візи
ром. Візир жив у розкошах східної каз
ки, але крута й владна вдача накликала 
на нього емірську немилість, і візир 
утік до Англії. Блискучий царедворець 
зачарував вищий світ Лондона, його 
приймала королева Вікторія, він влаш
товував прийоми та бали. Мимохідь за
кінчивши Кембріджський університет, 
він одержав диплом юриста й відкрив 
адвокатську контору. Він жив у Лондо
ні так само розкішно, як у Кабулі, 
тримав гарем, смітив грошима — і 
врешті-решт розорився, посварився з ан
глійською знаттю й повернувся до рід
ного Сіалкота.

Сіалкот не вірив розповідям про див
ні пригоди й кепкував з колишнього ві
зира.

Батько Фаїза тяжко сумував за блис
кучим минулим і, неспроможний відмо
витись від звичок, набутих при двох 
дворах, жив явно невідповідно до своїх 
достатків.

Коли він помер, родина залишилася в 
злиднях.

Мати Фаїза Фатіма рішуче взялася 
до сімейних справ, повезла синів у Ла
хор, і хоч на вбогі гроші, але вивчила 
обох синів у Пенджабському універси
теті — одному з найкращих навчальних 
закладів країни.

красу світу І
О

В університеті Фаїз вивчав філософію 
і англійську літературу, писав віріііі — 
а хто із студентів не писав їх? Але в 
житті молодого поета відбувались також 
події неординарні...

Лахор тридцятих років кипів не тіль
ки молодими поетичними пристрастями: 
лишалося якихось десять років дб ви
зволення Індії від англійського пануван
ня, й над країною гриміли грози народ
них рухів за волю. Ніякі репресії не 
могли стати на перешкоді ввезенню й 
поширенню марксистської літератури. 
Фаїз належав до підпільного студентсь
кого гуртка по вивченню марксизму, за
читувався книжками Маркса й Леніна. 
Передова частина освіченої молоді того 
покоління дедалі ясніше усвідомлювала, 
що національне й соціальне визволення 
Індії не можуть бути розділені й що со
ціалізм — єдиний шлях їхньої країни 
в майбутнє.

Студенти передавали з рук у руки й 
книжки про Радянський Союз, що суво
ро заборонялися англійськими властями, 
романи Горького й Шолохова.

Через багато років Фаїз напише про 
цей період свого життя: «Вивчення
марксистської літератури й знайомство 
з творами таких письменників, як Горь
кий, Маяковський, Шолохов, допомага
ло творчій інтелігенції нашої країни ро
зуміти свої вузькі, здавалося б, пробле-^ 
ми в широкому соціальному контексті.' 
Вона вчилась усвідомлювати національ
ні проблеми в історичній перспективі».

Bifep історії міцнів над Індостансь- 
ким півостровом, перегортаючи й ' сто
рінки нових віршів Фаїза. Традиційна 
жорстокосердна кохана перестала про
низувати серце поета стрілами своїх вій, 
соловейко відвернувся, нарешті, від 
троянди.
Кохана, колишнього кохання не проси! 
Колись я думав — тільки тобою сяє

життя
і якщо я сумую за тобою, то що мені

до жалів віку?
Тільки твоєю красою вічно живе весна 
і нема нічого на світі, крім твоїх очей. 
Якщо я покорю тебе — я покорю долю.
Та це неправда, хоч мені’ й хотілось,

щоб це було правдою.
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Наш вік знає стільки болю — не від
самого кохання,

і стільки на світі щастя — не тільки
від кохання.

(Переклад тут і далі Г. Ониська)

Цей Вірш поширився В ‘УСІЙ Індії:
Поет і його доля. Доля особистості й 

доля покоління. Співвідношення свободи 
вибору й необхідності в людському жит
ті. Негучні ліричні вірші Фаїза, якщо 
прочитати їх у хронологічному порядку, 
складаються в портрет покоління, моло
дість якого була розквітчена прапорами 
й гаслами боротьби за національну не? 
залежність; це покоління пройшло через 
другу світову війну, потім — через 
трагізм поділу Індостанського півостро
ва на Індію і Пакистан, а згодом встиг
ло покуштувати в плодах свободи гірко
ту розчарування. Серпень 1947 року, 
ранок свободи. Фаїз писав про нього:

Зораний ранами ранок, ніч покусала
світанок —

не такого світанку ми ждали.
Не задля нього йшли друзі в дорогу, 
вірячи, що у пустелі небесній, кінцевім

причалі зірок,
знайдеться берег, що ночі похмурої хвилі

зупинить,
і до нього корабель припливе,

навантажений болем і мукою. -

Але це — ще попереду. А поки Фаїз 
живе в Амрітсарі, починає здобувати 
справжню популярність, бродить з при
ятелями по нічному місту, ловить погля
ди мигдалевих чорних очей і... в сезон 
дощів, коли Раві виходить з берегів, 
Фаїз — син свого батька — рятує, ви- 
носячи на руках з води, юну англійку. 
Еліс закохується в рятівника, Фаїз — 
у дівчину чужого племені, але шлюб 
між англійкою й тубільцем неприпусти
мий у Британській Індії! Мало того, ма
ти Фаїза не бажає допускати в родину 
невістку-язичницю й вимагає, щоб Еліс 
прийняла іслам. Еліс на довгі роки по
риває з Англією, відмовляється і&віть 
від свого імені, обертаючись у мусуль
манку Кульсум, і стає дружиною Фаїза 
«на радість і на горе, поки не розлучить 
нас смерть».

Фаїз — син своєї матері — відчув
ши, що поетичне слово мусить поєдну
ватися з практичними діями, проводив 
вечори в робітничих кварталах, навчав 
грамоті, вів гуртки політграмоти.

Початок другої світової війни застав 
його в Бомбеї. В кишені лежав квиток 
на пароплав — Фаїз збирався поїхати 
до Англії вчитися. Війна закрила кор
дони.

1941 року, зразу ж після нападу Ні
меччини на Радянський Союз, Фаїз

вступив до Британської індійської ар
мії, де дослужився до полковника і на
віть був нагороджений орденом Британ
ської імперії.

В його обов’язки входило, зокрема, 
складати зведення з радянського фрон
ту і, приїхавши через двадцять років до 
нас, він любив похвалитися докладним 
знанням нашої географії і воєнної іс
торії.

У тому ж сорок першому вийшла в 
світ збірка віршів Фаїза під назвою 
«Сумний візерунок». Назва її у дослів
ному перекладі—«Відбиток плачу»—зву
чить для нас по-декадентському пишно
мовно і вимагає пояснення: це перший 
рядок відомої газелі Галіба — класика 
поезії урду. Замість того, щоб почати 
вірш подякою аллахові, Галіб починає 
його з докору творцеві всього сущого.

15 серпня 1947 року на політичній 
карті світу з ’являються дві нові держа
ви — Ісламська республіка Пакистан і 
Республіка Індійський Союз. Пенджаб 
розколотий на дві частини, навпіл розір
вана Бенгалія.

Того року Фаїз демобілізується з ар
мії, їде до Пакистану й починає реда
гувати щоденну газету «Пакистан тайме» 
англійською мовою та її аналог на урду 
«Імроз». У розпалі індо-мусульманської 
різанини мусульманин Фаїз ганяє на 
джипі по Індії через спалені села, де 
осквернено мечеті, через міста, де лінія 
фронту розтинає кожен квартал. Лон
донський «Обсервер» напише про відва
гу журналіста, Фаїз у кожній передови- 
ці писатиме про трагедію братовбивства.

Він з головою поринає в громадсько- 
політичну діяльність. Редагує дві газе
ти, організує Асоціацію прогресивних 
письменників Пакистану, працює віце- 
президентом Конгресу профспілок, посі
дає пост секретаря Пакистанської ради 
миру, виступає з лекціями перед найріз
номанітнішими аудиторіями, читає вірші 
по радіо, бере участь у поетичних зма- 
ганнях-мушаїрах. І пише вірші; які ввій
дуть до збірки «Пальці вітру» (1952). 
Автор не зразу побачить свою нову 
книжку: з березня 1951 року Фаїз Ах
мад Фаїз перебуває у в’язниці під за
грозою смертного вироку. Звинувачення: 
участь у спробі повалення існуючого 
уряду — горезвісна змова в Равалпін- 
ді, наклеп на прогресивного літерато
ра...

Судовий процес повільно йшов зви
вистими стежками юридичної казуїсти
ки й тільки 1953 року — після гучної 
міжнародної кампанії протесту — було 
винесено вирок: чотири роки увїязнення.

Трирічне ув’язнення то г в камері- 
одиночці форту в Монтгомері, то в хай- 
дарабадській тюрмі, то без права листу
вання, то з забороною на книжки й па
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пір. Але всі ці нелегкі випробування не 
зламали духу поета.

У в’язниці Фаїз створив свій знаме
нитий чотиривірш — записати він зміг 
його тільки через рік, коли цей вірш 
уже знали напам’ять і Пакистан, і Ін
дія:
Якщо у мене відібрали перо й папір —

навіщо сумувати?
Я ж можу намочити пальці кров’ю серця. 
Якщо мені закрили рот — що з того?

Я ж озвучу
кожну ланку ланцюгів моїх.

Цей вірш, такий простий на перший 
погляд, має глибокий підтекст: перо й 
папір символічно пов’язані з мусульман
ським уявленням про Книгу Доль, куди 
ще до сотворіння світу було занесено 
все, «що має статися з усім живим».

Віра в перемогу або ж спокійна впев
неність в її неминучості — а це більше 
відповідає душевному складу Фаїза — 
не позбавляє людину болісних сумнівів: 
чи має вона право завдавати болю ін
шим, чи може, обираючи власний шлях 
у житті, приймати на себе відповідаль
ність за «кров інших». Нелегко жити 
самій з двома дітьми, коли твій чоло
вік у тюрмі, і якщо ти чужинка...

Фг/їз писав Еліс з хайдарабадської 
в’язниці: «...я вперше усвідомив, як не
справедливо завдавати болю тим, хто 
тебе любить, в ім’я справи, яка багато 
означає для тебе, але мало — для них. 
...Вихід не в тім, щоб залишити бороть
бу — в ній і тільки в ній сенс життя, 
— а в тім, щоб навчити близьких розу
міти це».

1956 року вийшла нова книжка вір
шів Фаїза «Зіндан-наме», назву якої 
можна перекласти як «Тюремний що
денник», або «Листи з тюрми», або «Тю
ремна оповідь». В інтерв’ю з приводу 
книжки Фаїз жартома сказав, що «ув’яз
нення йде на користь поезії. Сидіти в 
тюрмі — немовби бути закоханим: усі 
почуття загострюються і з такою силою 
бачиш кольори, небо, верхів’я дерев, ло
виш гру світла, політ вітерцю... Коли, 
звичайно, є куриво».

Фаїз наділений чудовим умінням по
бачити проблиски у, здавалося б, без
просвітній ситуації.

Того ж року в Делі відбулася перша 
Конференція письменників Азії, яка за
початкувала нинішній могутній рух 
письменників Азії і Африки. Фаїз від
дав ледь не чверть століття роботі по 
створенню і зміцненню цього широкого 
антиімперіалістичного літературного 
фронту. Ця робота привела його вперше 
до Радянського Союзу — на Ташкентсь
ку конференцію афро-азіатських пись
менників восени 1958 року, де він по
знайомився з багатьма радянськими 
письменниками.

Фаїз іще під час війни читав вірші 
Олексія Суркова, Сурков переклав ро
сійською мовою вірші Фаїза — воин 
здружилися зразу, й дружба триває і 
нині. Хочеться навести запис московсь
кої розмови з Фаїзом, яку Сурков на
водить у передмові до Фаїзових віршів:

«Це були сумні для Фаїза дні. В Па
кистані щойно відбувся військовий пе
реворот, до влади прийшли реакційні 
сили.

Ми сиділи в одній з кімнат Правлін
ня Спілки письменників на вулиці Во- 
ровського. Розмовляли на різні теми. 
Читали один одному вірші. Говорили 
про книжку перекладів віршів Фаїза ро
сійською мовою, що незабаром мала ви
йти...»

Коли Фаїз сказав Суркову, що зби
рається повернутися до Пакистану, Сур
ков вигукнув:

«— Але ж це неминуча в’язницяі
— Можливо... Та якщо для блага 

великої справи треба сісти у в’язницю, 
значить, треба...

— А якщо гірше, ніж в’язниця?
Поет дивиться у вікно, де посеред

скверу височіє бронзова статуя Льва 
Толстого. Дивиться на холоднувате, 
осіннє московське небо. Все та сама ус
мішка блукає в куточках його тонких 
губ. Трохи помовчавши, він каже тихо, 
буденним тоном, без натяку, без патети
ки:

— Якщо гірше, ніж в’язниця... Це, 
звичайно, недобре... Але, знаєте, бороть
ба є боротьба...»

Фаїз справді потрапив у в’язницю — 
прямо з аеродрому, де на нього чекала 
поліція. Знову камера, нові протести 
світової громадськості, завдяки яким 
Фаїз виходить на волю.

1962 року Фаїз був удостоєний Між
народної Ленінської премії «За зміц
нення миру між народами». З вітальним 
словом виступив у Георгіївському залі 
Олексій Сурков.

А сам Фаїз цього урочистого дня ска
зав:

— Я певен, що розум переважить 
всупереч усім труднощам і перепонам. 
Людство ніколи не програвало боротьби 
за справедливість, воно переможе й те
пер.

Але Фаїзу чужий історичний фата
лізм, та й практична кмітливість пенд
жабських селян у його крові не дозво
ляє йому терпеливо чекати перемоги 
справедливості — перемоги не буває 
без боротьби.

Не звертаючи уваги на медичні забо
рони, Фаїз, який переніс інфаркт, реда
гує журнал «Дні й ночі», знімає фільми 
про пакистанських рибалок, літає по 
світу то в справах Асоціації письменни
ків Азії і Африки, то на конференції 
ЮНЕСКО, то виступає з лекціями й чи
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тає вірші. Він очолює Раду в справах 
мистецтва в Пакистані, засідає в жюрі 
Московського кінофестивалю, пише кни
жку про нашу країну — й пише нові 
вірші. Бо найголовніше — це аркуши
ки, списані його вишуканим почерком, 
рядки, які він читатиме своїм хрип
луватим голосом, мружачись від сига
ретного диму й щиро дивуючись — що
разу заново — їх впливові на слухачів.

Фаїз пише переважно мовою урду, в 
самій назві якої чути відголосок слова 
«орда»; ця мова зародилася в XI сто
літті в строкатому конгломераті племен, 
що вторглися в Індію з Середньої Азії. 
В міру того, як пришельці перемішува
лися з місцевим населенням, їхні го
вірки зливалися з місцевими. Плодом 
цього унікального лінгвістичного пере
хресного запилення стала мова з індій
ською граматичною системою, арабо- 
персько-тюркським словником і араб
ською абеткою.

Сьогодні це державна мова Пакиста
ну й розмовна мова тридцяти мільйонів 
жителів Індії.

Поезія урду веде своє літочислення з 
XII століття. Вона вспадкувала арабо- 
перську традицію віршування, яка встиг
ла на той час сформувати свої естетич
ні принципи, довести до досконалості 
метричну й образну систему.

«Висока» мова урду століттями існу
вала за високими стінами прохолодних 
палаців, у садах, розпланованих на пер
ський лад, таких же строгих, як і кано
ни класичної поезії.

І паралельно жила розмовна мова ур
ду, жива, вільна, відкрита впливам.

Паралельним прямим не годиться пе
ретинатися, і, певне, «висока» мова ур
ду пішла б у герметизм, якби не існу
вав на всьому Індостаиському півостро
ві навик до слухового сприйняття Сло
ва, особливо поетичного.

За традицією, поет урду призначав 
свої вірші й для свого вінценосного по
кровителя, і для вух юрби, бо справж
нім доказом поетичної майстерності бу
ли не тільки прихильність мецената — 
від неї часто залежало життя поета,— 
а й перемоги на людних мушаїрах, по
етичних змаганнях, від яких залежало 
життя віршів у народі.

Поет висловлював думки у формі ба
гатозначних класичних образів, які під
давалися розшифруванню в різних клю
чах — найпростіші були знайомі широ
кому колу слухачів, витончені адресу
валися вишуканим цінителям поезії.

Поезія урду століттями культивувала 
вміння вкладати найсучасніший- зміст у 
строгі класичні форми. Поезія урду — 
це переклад дійсності не на слова, а на 
символи, зміст яких відомий і творцеві, 
і його слухачам, від творчої співучасті 
яких у сприйнятті віршів залежить гли

бина проникнення в те, що хотів сказа
ти поет.

Можна тільки уявити собі, до яких 
великих втрат приводить переклад цієї 
символіки на іншу мову, створену ін
шим культурним космосом!

Англійський перекладач і дослідник 
творчості Фаїза Віктор Кірнан у перед
мові до однотомника віршів Фаїза, опу
блікованого ЮНЕСКО, писав про специ
фіку поезії урду: «Слід гадати, поет ур
ду . не бачить внутрішнім оком образу 
речей, про котрі він говорить, як це 
робив би європеєць; поет урду надиха
ється словами, і для нього їх суть — у 
їхньому звучанні, у відзвуках, що вони 
будять, у спогадах про минуле, з яким 
вони пов’язані, а не в реальних предме
тах, що їх вони позначають. Якщо поет 
урду протиставляє «два світи» — а ро
бить він це часто,— то воліє перебу
вати радше в невидимому світі, ніж у 
видимому».

Ні складність сучасного світу, ні на
віть прості матеріальні його прикмети 
не вкладаються в символіку, створену 
багато століть тому; нова ж символіка, 
нові ритми, нові слова не вкладаються в 
застиглу досконалість традиційного вір
шування. І на шляху до новаторства 
перешкодою стає звичка сприймати по
езію на слух. В такій країні, як Пакис
тан, де число письменних мізерне, а по
етичне слово майже всевладне, поетична 
революція немислима — вона буде бун
том одинаків.

Фаїз вихований на класичній поезії 
урду, він досконало володіє всіма при
йомами огранки слова так, щоб його 
зміст грав безліччю відтінків. І водно
час Фаїз — людина XX століття — 
добре знайомий і з європейською куль
турою- як марксист він переконаний у 
необхідності активного впливу літерату
ри на суспільні процеси.

Сам Фаїз каже про поезію урду: 
«Справа в тому, що вона пишномовна 
від самої своєї природи. Неймовірно 
важко описати віршами урду найпрості
ші побутові речі типу ложки, чашки, 
ЦУ*ФУ. Я пробував це робити, але дар» 
ма. Я не зумів відійти від традиційно
го вірша, я просто стараюсь використа
ти класичний вірш для нових цілей».

Візьмемо один приклад для ілюст
рації того, що таке піднесеність поезії 
УРДУ. яка, з одного боку, так багато до
зволяє сказати поетові, з другого ж — 
так ефективно блокує будь-яку спробу 
прямого відображення життя.

У Фаїза є популярний двовірш, який 
дослівно перекладається такг

Що пройшло в стані «джунун»,
недаремно пройшло, 

хоч через безмежні муки задля цього 
серце пройшло.
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Джунун — множина від арабського 
іменника «джінн»: дух, джин або ж
щось нематеріальне, тобто приховане, 
таємне. В словнику зазначено, що «джу
нун» перекладається, як одержимість, 
божевілля. Звідси Меджнун — одержи
мий коханням, збожеволілий від нього.

Величезна популярність на всьому 
Сході образів красуні Лейли і закоха
ного в неї юнака Меджнуна запровади
ла в поетичний словник друге значення 
слова «джунун» — одержимість кохан
ням, частіше — мрія про ідеальне ко
хання або ж пристрасне прагнення іде
алу, містичне злиття з богом.

Звідси тягнеться ще один ланцюжок 
асоціацій: «джунун» може означати
здатність людини прагнути до ідеально
го, до реалізації духовного начала в 
плотській клітинці всупереч умовностям 
і догмам.

Людина в стані «джунун» стоїть над 
життєвою суєтою, вона жертвує всім в 
ім’я благородної мети — і це слово 
означає також жертовність і прагнення 
до глибинного проникнення в приховане 
на противагу поверховому емпіричному 
знанню.

В роки боротьби за незалежність сло
во «джунун» означало жертви, що їх 
приносять сьогодні в ім’я майбутнього 
щастя.

Щоб з багатозначного слова «джу
нун» вибрати те значення, яким поет 
забарвив свій вірш, слухачеві (або чи
тачеві) треба відчувати загальну спря
мованість поетичної думки. Двовірш 
Фаїза можна витлумачити, як вірш про 
кохання, якщо ці рядки звернуті до 
жінки:

Що пройшло в коханні гарячім,
недаремно пройшло, 

хоч через безмежні муки задля
цього серце пройшло.

Так само легко — й цілком право
мірно — можна надати віршеві містич
ного забарвлення:

Що пройшло в єдності з найвищим
началом, недаремно пройшло, 

хоч через безмежні муки задля
цього серце пройшло.

Антирелігійне тлумачення:

Що пройшло в свободі від догми,
недаремно пройшло, 

хоч через безмежні муки задля цього
серце пройшло. 1

1 нарешті, те значення, яке справді 
вкладає в ці рядки Фаїз:

Що вистраждано в ім’я щастя для всіх— 
не минає марно,

хоч і безмежні були ці страждання.

Але ж і всі інші значення закладені 
в ці рядки, як музика в клавіші,рояля...

Вже в перших збірках «Сумні візе
рунки» та «Руки вітру» Фаїз зближує 
традиційні форми з сучасністю: бере
класичний образ і будує на ньому роз
горнуту метафору, майже не вдаючись 
до ускладнених перських структур, 
вводить у вірші живі пейзажні замальов
ки замість канонізованих позначень 
умовної природи. Ця тенденція стає ще 
виразнішою в збірках «ЛиСти з в’язни
ці» й «Пальці під каменем», аде Фаїз 
явно незадоволений результатами. Він t 
далі шукає способу вираження супе-' 
речностей нашого часу, способу, що 
зберіг би зв’язок з культурою, в якій 
виріс поет, і додав би гнучкості поезії 
урду, не роблячи її незрозумілою для 
тих, кому вона адресована.

Нині Фаїз використовує для цього 
фольклор — народні пісні й речитати
ви, ритмика й лексика яких вільні від 
умовностей писемної поезії урду.

Фаїз двомовний з дитинства — він 
однаково володіє пенджабською мовою 
й урду і вважає обидві мови рідними. 
Знає Фаїз з дитинства й англійську мо
ву — по закінченні університету він 
одержав ступінь магістра англійської лі
тератури, служив у британській армії, 
редагував газету «Пакистан тайме», що 
виходила англійською мовою.

Мало кому відомо, що Фаїз написав 
півтора десятка віршів по-англійському; 
у власному перекладі на урду він вклю
чив їх згодом у свої останні збірки.

Наприкінці минулого року вийшла в 
світ нова збірка Фаїзових віршів «Ве
чір у місті закоханих»:

Ми цей скорботний, смертний шлях
пройшли,

розбивши ноги аж до крові, крок за
кроком,

і ноги, зранені камінням, 
нас наближали до мети.
Вже вечоріє.
О, вечоре,
Шовк хмар, що пропливають мимо, 
стели під ноги змореним мандрівникам, 
будь милосердним!

Вечоріє, і плин часу невблаганний. 
Але Фаїз, як і в юності, закоханий у 
красу світу, і, можливо, саме тому вік 
— улюблений поет усього Індостану і; 
справжній володар дум молоді.

Маріам САЛГАНИК
Москва.
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Микола ФЕДОРЕНКО

Кому доводилось довгий час жити в 
Японії, той знає, що в цій країні важко 
знайти людину, яка б не любила живих 
квітів. Любов ця закладена в глибинно
му світовідчуванні японців. Вона є ви
явом їхніх естетичних поглядів і ху
дожніх смаків. Квіти завжди були най
улюбленішим сюжетом японських ху
дожників, різьбярів по дереву і яшмі, 
авторів відомих фресок і мозаїк. З най
давніших часів у свідомості японського 
народу любов до квітів асоціювалася з 
думками про прекрасне й піднесене, з 
устремліннями до кращого, досконалішо
го, гармонійнішого життя, до торжества 
животворних сил.

Японці створили глибоко самобутній 
культ природи — природи рідних остро
вів, у береги яких б’є океанська хвиля. 
Саме в природі вони здавна віднаходили 
постійне і невичерпне джерело мудрос
ті і краси, з якого живилося їхнє націо
нальне мистецтво. Жива природа завжди 
правила за орієнтир, за найвищий зразок, 
прищеплювала почуття побожного по
клоніння, якому японці навчаються з ди
тинства. йдеться при цьому не лише про 
захист природи, бережливе й шанобли
ве ставлення до всього живого на землі, 
йдеться про захист і збереження самої 
людини, як найвищого творіння природи. 
Становлення людини, формування мо
ральних устоїв і громадянськості почина
ється з юних літ. Природа, як вона зо
бражується в кращих творах мистецтва, 
віковічно моральна, наділена мудрістю, 
пройнята гармонією. Побудовані на остро
ві Хонсю храми Ісе — найдревніші і най- 
шанованіші в Японії — присвячені син- 
тоїстському культу (древній релігії япон
ців), в основі якого лежить поклоніння 
«силам природи і духам предків». При
роду не треба перекроювати і силоміць 
підкоряти собі, — вчить ця релігія. Тре
ба намагатися збагнути її, щоб проник
нення, пізнання обертати на благо люди
ні. Не можна бездумно панувати над при
родою, не можна зневажати її одвічних 
законів.

Саме звідси, треба думати, походять і 
три об’єкти естетичного поклоніння япон
ців, їхні три культи: квітів, місяця, сні
гу. Ці культи і їхні форми, вироблені уп
родовж віків, яскраво закарбувалися в 
поезії та живопису. А в мові зародилися 
відповідні поняття: ханамі — споглядан
ня квітів, цукімі — споглядання місяця, 
юкімі — споглядання снігу. Найзвичай- 
нісінький японський тлумачний словник

.:© «Всесвіт».
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пояснює: «ханамі» — дивитися на квіти 
і зазнавати насолоди, втіхи, захвату, ра
дості.

Тому, що квіти відіграють таку важли
ву роль у житті японців, значною мірою 
сприяють і природні умови Японії. М’я
кий морський клімат, достатня кількість 
вологи і сонячного тепла, благодатна зем
ля дозволяють японцям упродовж мало 
не цілого року вирощувати різноманітні 
квіти й декоративні рослини. Квітникар
ство і садівництво в країні дуже попу
лярні. Навіть у великих містах, не ви
ключаючи й велетенського Токіо, вико
ристовується щонайменша можливість, 
щонайменший клаптик землі для розве
дення квітів і декоративних рослин. У 
кожному японському будинку, традицій
ному за стилем і типом будови, неодмін
но є так званий «о-ніва», садочок при 
будинку.

Уявіть собі робітниче передмістя про
мислового і торговельного велетня Оса
ки. Багато людей мешкають тут у найде
шевшому виді житла, яке називається 
«нагая». Нагая — це будинок-ланцюжок, 
тобто ряд підведених під один дах бу- 
динків-квартир. У кожному такому буди
ночку — одна-дві кімнатки, крихітна ку
хонька і, звичайно ж, крихітна «ванна»
— приміщення, здатне вмістити лише 
ящик з гарячою водою (японську ванну) 
і не більше однієї людини. Але одна з 
кімнаток виходить в о-ніва садочок 
завбільшки з письмовий стіл. Отже, в ха
ті є квіти — чи в землі, чи в горщиках.

Власне кажучи, «ніва», за словником, 
—- це просто сад, подвір’я, але серце 
японця не дозволяє позначення цього ма
лесенького простору «номенклатурною» 
мовною реєстрацією, Цін прагне вкласти 
в найменування і частку душі: тому й го
ворить не «ніва», а «о-ніва». Що таке 
«о»? Прозаїчна граматика відповість: «о»
— це префікс поваги, пестливості, змён- 
шуваності. Звідси — не «сад», а «садо
чок», щось миле серцю.

Багато зусиль і , вміння вкладають 
японці у виведення нових різновидів кві
тів, удосконалення їхньої форми й забар-. 
влення, поліпшення сорту. Японські кві
тникарі піклуються про те, щоб квіти рос
ли і цвіли безперервно протягом усіх чо
тирьох пір року і щоб при цьому не по
рушувався певний малюнок, килим, зіт
каний самою природою.

До найпоширеніших ї найулюбленіших 
квітів Японії належать, передусім, не
зліченні варіанти «золотої квітки» — 
хризантеми: літньої, осінньої й зимо
вої. Ці дивовижні рослини, що належать 
до родини складноцвітих, мають розкіш
ні суцвіття розмаїтого, часом найнеспо
діванішого, забарвлення. Хризантема є 
традиційною квіткою і прикрашає офіцій
ну державну емблему Японії.

Саме до хризантеми, частіше, ніж до

будь-якої іншої квітки, зверталися япон
ські художники, творці живописних, по
лотен, які з неперевершеною художньою 
досконалістю закарбували подобу цієї 
благородної рослини.

За літературними даними, хризантеми 
були вивезені до Європи в XVII століт
ті, а в Японії вони вирощуються з VII. 
Тут, на відміну від європейських країн, 
широко культивуються не лише осінні, 
але й літні хризантеми. Японські квітни
карі садять хризантеми різних сортів і 
відтінків, для того, щоб їхнє цвітіння три
вало безперервно. Відцвітають одні хри
зантеми, зацвітають інші, але чим ближ
че до осені, тим соковитіші кольори і 
рясніші пелюстки. У великих містах ре
гулярно влаштовуються виставки хри
зантем.

Японський сад вражає розмаїттям ко
льорів і форм рослин: темно-вишневі, бі
лі з золотим осердям, світло-голубі, те
ракотові, біло-рожеві, з висячими, труб
частими, ввігнутими, голчастими пелюст
ками. А квітникарі продовжують ство- 
рювати все нові й нові види хризантем, 
небачених досі форм, відтінків і розмі
рів. Сучасна хризантема — плід багато
вікової роботи селекціонерів, початко
вим етапом якої була звичайна польова 
ромашка.

Мені пригадується день, коли ми від
відали великий квітник на околицях Ка- 
макури, що містився на просторому лузі, 
поміж невисоких гір. Кожен вид квіток 
був представлений небагатьма екземпля
рами, але мав свою окрему ділянку. Нам 
повідомили, що в одному цьому квітнцку 
вирощується близько тисячі видів хри
зантем.

Особливою любов’ю користуються в 
Японії і квіти-дерева. йдеться передусім 
про японську вишню-сакуру, увічнену 
японською поезією і широко відображе
ну в живопису різних епох. Квіти сакури, 
що з’являються весною на голих покру
чених вітах,, бувають прості й махрові, 
кількох кольорів І ВІДТІНКІВ -Г- рожевого* 
кремового, жовтого. Під час цвітіння са
кури кожен японський будинок прикра
шають її прекрасні гілки, які ставлять 
звичайно у витончені порцелянові вази 
або спеціальний посуд для квітів.

У сонячні дні ранньої весні* жителі 
японських міст будь-що намагаються 
завітати в сад чи парк, і часто можнаба- 
чити, як цілий натовп зачарованих людей 
годинами милується білою чи рожевою 
хмаркою розквітлої сакури. Не випадково 
це поклоніння квітам відгукнулося в осо
бливому понятті «кансьо»: воно означає 
«споглядати, спостерігати», «не зводити 
з чогось очей». . .

Ніде, мабуть, немає такого своєрід
ного і майже всенародного культу, як 
культ квітів сакури в Японії. Гілка са
кури, символізуючи багатство і своерід*

7. «Всесвіт» №  б
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ність рослинного світу країни, певно, най
повніше відображає естетичні смаки 
японського народу. Серед різновидів са- 
кури особливе місце посідають квіти гір
ської вишні — «ямадзакурахана». В цьо
му слові японець, сприймаючи його як 
ціле, чує в той же час і його складові: 
«яма» — гора, «сакура» — вишня, «ха
на» — квітка. А гори, вишневі дерева, 
квіти і є в очах японця втіленням «Ямато» 
— Японії. «Ямато» за своїм настроєм 
близьке до того, що містить у собі слово 
«Русь».

Відомий японський вчений і поет 
XVIII століття Мотоорі Норінага не без 
гордощів сказав в одному із своїх вір
шів:

Коли тебе спитають, що за дух 
В серцях синів 
Японії живе,
То укажи на сніг вишневий,
Що пишно так цвіте, духмяний,
У сяеві ранкового проміння.

Про чарівне видовище цвітіння са- 
кури, яке примусило, зокрема, зупини
тися вельможного вершника та його 
пишний почет, ідеться у надзвичайно гли
бокому, хоча і мініатюрному за розміром, 
вірші поета Ісса (1763—1827):

Як вишні зацвіли!
Вони з коня зігнали 
і князя-гордія.

На сакуру, як на живописне полотно, 
треба дивитися, відступивши на кілька 
кроків, щоб бачити її пропорції, мати 
змогу охопити поглядом живу картину в 
цілому. Багатьох у цю радісну пору ваб
лять відлюдні місця, гірські верхів’я, за
повідні куточки незайманої природи,' де 
людську уяву може збентежити краса, що 
несподівано відкривається очам. Саме 
таким настроєм перейнято хокку, що на
лежить перу Кіто:

Хмарами йдеш,
І зненацька на стежці гірській 
Цвітіння вишневе за пасмом дощу!

З темою цвітіння сакури в японській 
поезії органічно сплетено мотиви інтим
них почуттів. Блискучим зразком такої 
поезії є вірш поета японської давнини 
Цураюки:

Як крізь туман, вишневий цвіт
На провесінніх схилах гір
Біліє вдалині, л.
Так промайнула ти,
А серце все ще сповнене тобоюі

З  великим умінням і смаком прикра
шають японці квітами свої квартири,

службові приміщення і місця відпочинку. 
В Японії існує спеціальний термін «іке
бана», що його словники тлумачать як 
«мистецтво ставити квіти й гілки у по
суд для квітів». Чи не головне для цього 
мистецтва — правильно обрати місце для 
композиції, винайти неповторні поєднан
ня відтінків і обрисів різних квітів і рос
лин, подбати про відповідну вазу чи по
суд. Ними можуть бути і бронзова чаша 
на різьбленій орнаментованій фігурній 
підставці, розмаїтих форм мідяні глеки 
або посудинки нк трьох ніжках, зрізане 
колінце бамбука, порожнє, але з пе
ремичкою, щоб можна було наливати в 
нього воду, кошики, плетені з тонень
ких пластин бамбука або лозинок, просо
чених вишневим, коричневим, чорним 
розчином. Скляна посудина зустрічає
ться дуже рідко. А втім, тепер у Японії 
трапляються й пластмасові вази. Як, не 
без прикрості, зауважують японці, па
дінню смаків немає меж...

У мистецтві декору живими квітами 
існує ряд художніх ідей і естетичних 
норм. Воно має свої школи і течії, що 
різняться між собою принципами і при
йомами. Обізнаній людині досить одного 
погляду, щоб визначити, до якої школи 
чи напрямку належить автор цієї чи ін
шої композиції.

Один із найдавніших напрямків — 
«корю» відзначається строгістю смаку, 
класичною простотою, скромністю. Цей 
стиль не допускає надмірностей, дисо
нансів, кричущих контрастів. Стилю, ві
домому під назвою «іненобо», навпаки, 
властиві химерність, фантазія. Існує та
кож стиль своєрідного експресіонізму. 
Замість квітів прибічники цього напрям
ку виставляють, приміром, грубу коло
ду чи оцупок з яким-небудь покрученим 
сучком чи гілкою. Квітів тут уже немає. 
Вони лише, домислюються, існують ли
ше в уяві глядача, хоча головною ідеєю 
цього мистецтва є саме живі квіти, які 
самостійно чи в поєднанні з іншими пред
метами утворюють художню композицію.

Ікебана вимагає розміщувати квіти в 
такому оточенні і облямуванні, яке їм 
найбільше пасує. Найчастіше у вазу став
лять одну-дві квітки. Рідше зустрічають
ся букети квітів на столі чи в залі. Япон
ці вважають, що одна-дві живі квітки зі 
стеблами й листям у відповідному поєд
нанні можуть сказати більше з естетич
ної точки зору, ніж кілька квіток чи на
віть цілий оберемок. Взагалі японські 
композиції з квітів і гілок, а часом і з 
одних гілок — далекі від наших букетів. 
Кожна квітка чи гілка, на думку япон
ців, має певне значення. Тут закладена 
ціла філософія. Часто, наприклад, висо
ка гілка означає склепіння небес, серед
ня — людину, а найнижча — землю. Та
ке сполучення трьох гілок, чи трьох від
повідно розташованих пагонів однієї гіл-
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ки іменують тріадою «небо-земля-люди
на», глибоко закоріненою в духовному 
житті народу, його філософії.

Часом квіти і декоративні рослини роз
ташовують на вишуканій підставці або 
на тлі стіни певного кольору, комбінують 
з предметами старовини, творами мисте
цтва й ремесла, каліграфічними сувоя
ми, художніми панно, писаними екрана
ми. Мистецтво використання живих квітів 
з декоративною метою, як і каліграфічний 
живопис та зразки національної архітек
тури, поза всяким сумнівом, впливають 
на духовне життя японців, збагачуючи й 
поглиблюючи їхню естетичну сприйнят
ливість, виховуючи в них любов до справ
ді прекрасного, удосконалюючи їхню 
здатність насолоджуватися прекрасним у 
житті й мистецтві, у розмаїтті форм йо
го вияву.

Протягом століть у японців склалися 
своєрідні погляди на речі, естетичні пе
реконання, виробилося своєрідне від
чуття прекрасного, своє розуміння 
законів краси. Скажімо, симетрія, яка 
передбачає таке розташування точок 
чи частин предмета у просторі, при яко
му одна половинка є начебто віддзер
каленням другої, звичайно сприймається 
нами як гармонія і пропорційність. Для 
японців же вона становить естетичну цін
ність лише тоді, коли відкривається не в 
простому й звичному, а в незвичному, 
«неправильному» об’єкті. Таке розумін
ня японцями симетрії спостерігається і 
в тому, як добираються й розміщуються 
квіти, і в декоративному оформленні жит
ла та інших приміщень. Ці принципи від
чутні і в архітектурному вирішенні про
стору, розташуванні площин і контурів. 
Проте далеко не всі житлові умови доз
воляють дотримуватися цих естетичних 
засад, хоча кожний в міру своїх можли
востей цього прагне.

Те саме можна сказати і про манеру 
оформлення японцями обряду вживання 
їжі, прикрашання страв і сервірування 
столу. Якщо в європейців обідній абс і 
чайний сервіз складається здебільшого з 
однакових предметів, і ця однаковість по
суду на столі сприймається нами як один 
з найважливіших елементів його окраси, 
то на японському столі можна спостері
гати зовсім іншу картину: блюда і таріл
ки, несхожі за кольором і обробкою, не-, 
однакові за формою і типом. Така суміш . 
і різнобій, брак уніфікації зовсім не вра
жають смаків японця, але, навпаки, біль
ше відповідають їхньому естетичному 
чуттю, як свіже і колоритне виявлення 
гармонії форм і ліній, що утворюють 
своєрідний художній порядок, свої особ
ливі несподівані пропорції. Матеріал, 
фактура, декор посуду — повинні відпо-' 
відати не лише характеру, але й формі 
і розташуванню страви, яка на ньому 
подається.

В кожному японському домі, в одній із

кімнат, де звичайно приймають гос
тей, влаштовується так звана «то- 
конома» — щось на зразок ніші або аль
кова. Токонома — найпочесніше місце в 
домі. Вона не може бути розташована у 
фронтальній частині приміщення, що ви
ходить у двір або сад, але в одному з 
кутків. Токонома служить для того, щоб 
саме тут, а не на стінах кімнат, можна 
було повісити художню картину або су
вій каліграфічного живопису, постави
ти гарну вазу, старовинні предмети або 
антикварні речі, прикраси з живих квітів 
і рослин. Токонома — зоровий фокус осе
лі. Сюди має бути спрямована увага 
гостей і господарів. Саме цим пояснює
ться те, що стіни японської кімнати на 
відміну від європейської, як правило, 
позбавлені прикрас, колір стін і всієї кім
нати, яка взагалі виглядає дуже просто, 
не буває яскравим, у кімнаті здебільшого 
немає меблів або предметів, які могли б 
відволікати увагу від токономи, що вті
лює в собі естетичний смак господаря, 
виражає його художні погляди, в певно
му розумінні світ його особистих духов
них ідеалів. Японські писемні джерела 
свідчать, що спочатку токонома не мала 
художньо - естетичних функцій, а при
значалася для відправи релігійних обря
дів. Це був сімейний олтар, де розміщало
ся зображення Будди з квітами і духмя
ними куріннями, а ще раніше — олтар 
синтоїстських божеств, табличка з імена
ми предків — «камідана» (в наш час ка- 
мідана, де вона є, здебільшого відокрем
лена від токономи), перед якою щоранку 
і щовечора молилася сім’я. Як бачимо, 
вигляд і призначення токономи суттєво 
змінилися.

Пристрасть японців до асиметрії, до 
«неправильних» пропорцій і форм, як 
вважають деякі вчені, склалася під впли
вом своєрідних природних умов країни. 
Численні, коли не повсюдні гори, мальов
ничі долини й передгір’я, безкраї берего
ві лінії з їхнім мереживом вигинів, за
крутів, зламів, покручені гірські ріки, — 
все це створює незвичайне розмаїття у 
світі живої природи, складну й своєрідну 
флору. У вузьких долинах чи на відкри
тих місцях, де в рослин немає природно
го захистку і де вони повсякчас зазнають 
руйнівного впливу стихій — вітрів, тай
фунів, дощів і т. п., — дерева ростуть не 
стрункі й високі, а низькі, приземкуваті, 
химерно покручені. Обриси й вигляд 
японських дерев і рослин, для незвичного 
ока видаються неприємними, потворни
ми, але для тих, хто тут виріс,— навпа
ки, саме ця неправильність ліній є най
цікавіша, справді красива. Не підлягає 
сумніву одне, що особливості художніх 
смаків японців зумовлені не споглядаль
ними міркуваннями чи пориваннями фан
тазії, а своєрідністю існуючої реальності, 
багатством форм живої природи, самого 
життя.

7’
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Однак хибно було б стверджувати, що 
естетика японського декоративного мис
тецтва зовсім заперечує красу симетрії. 
В дійсності співіснують найрізноманіт
ніші художні погляди. Японські джере
ла засвідчують, що форми правильної си
метрії і пропорції відігравали в японсь
кому декоративному мистецтві чільну 
роль у дні далекого минулого, приблиз
но в 1400—1600 рр.

У декоративному мистецтві Японії, ок
рім живих квітів, часто використовують
ся живі гілки і навіть бур’яни. Японські 
мистецтвознавці, зокрема Іссотен Нісі- 
гава, схильні вбачати причину цього в 
тому, що японці більшого значення нада
ють формі, в якій виявляє себе природа, 
ніж кольору. При цьому наголошується, 
що і в давнину люди бачили більше кра
си в обрисах та формі квітів, ніж у їхньо
му забарвленні. Можливо, це пояснюєть
ся тим, що в Японії менше яскравих і со
ковитих квітів, ніж, приміром, у жарких 
тропічних країнах. Але навіть такі замор
ські квіти, як троянди й лілеї, японці 
поважають більше в їхньому природному 
обрамленні — з листям і довгими стеб
лами, а не коли вони коротко обрізані і 
майже без листя, як це звичайно роби
ться в європейських країнах.

Кажучи про походження, специфічно
го мистецтва живих Квітів у японців, Ні- 
сігава порівнює їхнє ставлення до приро
ди зі ставленням до родичів, співвітчиз
ників. Звичайна краса природи, — твер
дить він, — здатна хвилювати й розчу

лювати японців так само, як благородні 
вчинки людей. Така безпосередність у 
ставленні японців до природи, — пояс
нює Нісігава, — породжена, можливо, 
вражаючою мальовничістю природи 
японських островів.

Мені неодноразово доводилося бувати 
на японських виставках квітів і змаган
нях квітникарів. Це цілий світ, який жи
ве своїми інтересами й пристрастями. Ці
каву думку з цього приводу висловив 
якось відомий в’єтнамський письменник 
Нгуєн Туан, який змалював одне з подіб
них змагань: «Перемагав той, чиї квіти 
розцвітали ближче до півночі, фіксуючи 
зміну часу. Відтоді я ставлюся до часу не 
як до абстракції, що її фіксує годиннико
вий механізм. Я навчився вловлювати час 
у зміні світил і сузір’їв, у чергуванні пір 
року, в оновленні листя і квітів. Десь я 
читав, ніби одному талановитому квітни
кареві пощастило розмістити квіти на 
своїй клумбі в такій послідовності, що 
вони розпускали й складали пелюстки 
залежно від руху сонця по небесному 
склепінню, і ця людина могла визначати 
час за своїми квітами. Такий годинник, 
на мою думку, найкращий у світі, шкода 
тільки, що незручно носити його при со
бі...» ‘.

Переклад з російської 1

1 Нгуен Туан, Тени и отзвуки времени, М., 
Гослитиздат, 1977, стор 8.



P A  PI завжди
в моді

Багато змін відбулося в Індії протягом століть, але вони не торкну
лися традиційного сарі, мальовничого одягу індійських жінок.

Хоч у країні поширено європейський одяг, у великому місті можна 
зустріти навіть дівчат у штанах, але сарі, всупереч примхам моди й чу
жоземним впливам, утримує пріоритет.

Сарі —  це лише трохи змінений нащадок убрання, яке носили тисячі 
років тому жителі старовинного міста Мохенджо-Даро: обгорнутий
навколо стегон шмат тканини й накинута на плечі шаль. Археологічні роз
копки свідчать, що сарі носили вже в 11 ст. н. е.

Таємниця безсмертя цього одягу полягає в тому, що він поєднує красу 
з практичністю. Сарі —  напрочуд привабливе, елегантне вбрання. Але 
перевагу йому індійські >ціИки віддають насамперед тому, що воно най
більше відповідає тамтешнім кліматичним умовам.

Шмдтком тканини завдовждр'до п'яти з половиною метрів й .завширшки 
трохі/ більше метра обгортають тіло. Сарі не потребує швів, гудзиків чи під
кладки. Розміри —  також не проблема: в цьому розумінні сарі —  уні
версальне вбрання. Коли надворі. холодно, в нього загортаються щільно.
У спеку ж воно, надягнене вільно, наче наповнюється повітрям і приємно 
холодить тіло.

Мати може нести в ньому дитину; хатня господарка підхоплює віль
ним його краєм гарячу каструлю з плити або ж, розрахувавшись за по
купку, зав'язує у кінчик дрібнГ гроші.

Існують найрізноманітніші варіації сарі, і вибір залежить від індиві
дуальності жінки, віку, настрою, пори року, і, звичайно, від купівельної 
спроможності.

Сарі бувають бавовняні, шовкові, тюлеві, нейлонові. Тх оздоблюють 
фабричним способом або розмальовують вручну, гаптують шовком або 
золотом. Текстильна промисловість країни та близько десяти мільйонів 
ремісників постачають це безмежне розмаїття. Але найгарніші й найдо
рожчі сарі виготовляють традиційним способом у кількох центрах Індії, 
де мистецтво ручного ткацтва набуло розквіту ще за часів середньовіч
чя. Найвідомішим із них є місто Варанасі на березі Гангу, уславлене своєю 
неповторною шовковою парчею.



КЛАСИЧНЕ
ТІБЕТСЬКЕ
МИСТЕЦТВО

Грізні зображення охоронців у храмі Патала контрастують з лагідними 
обличчями бодхісатв.

Т*  ібет довго зображували загадковою країною, за казковими чудесами якої 
не бачили, а часто й не хотіли бачити істинного життя народу і його справжньої 
культури. Цінними відомостями про Тібет вітчизняна наука зобов’язана М. Я. Бі- 
чУРіну, який ще в першій половині XIX століття написав про нього книжку.
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VOCCCCOOCCCCCCCCCCOOCCCCOOQPOCCCOOOCCCCCOOCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCQOOOOOOCZXZZZ^OOC.

v Злочинне й віроломне вторгнення Китаю в Соціалістичну Республіку 5;
В’єтнам у лютому 1979 р. викликало почуття глибокого обурення всіх чес- \  

і 5 них і миролюбних людей світу. Цей зухвалий акт агресії ще раз демонструє 5: 
' міжнародній громадськості справжню суть розглагольствувань пекінських \ 
v гегемоністів про «захист» ними свободи й незалежності малих держав зем- ;
 ̂ ної кулі. Разом з цим присвоєння собі пекінськими правителями «права» \ 
V давати «уроки» іншим народам найбезпосереднішим чином пов’язано з шо- ;
; віністичним курсом політики Пекіна щодо численних некитайських народів ;
' всередині країни.
; Цього року газета «Правда» вмістила статтю М. Сладковського ;
; й Т. Рахімова «Великокитайський шовінізм у дії», в якій, зокрема, ска'зцно:
\ «Нинішні пекінські лідери фактично продовжують маоїстський курс, що ; 
5 перешкоджає нормальному розвиткові національної культури некитайських 
s народів... 's
J Прагнучи забезпечити собі надійну опору в прикордонних національ- J 
v них районах, керівництво КНР веде далі й розширює масове переселення ; 
s туди китайців. Проведення цієї колонізаційної кампанії лицемірно обгрун- 
s товується необхідністю «в плановому порядку» подавати «допомогу» неки- J 
J тайським народам «людськими ресурсами». Особлива увага приділяється  ̂
л переселенню китайців у прикордонні області, такі, як Сіньцзян, Внутрішня 
v Монголія, Тібет, Гуансі-Чжуанський автономний район. Характерно, що J

сюди направляються насамперед демобілізовані солдати, що, як відверто ^
л пише китайська преса, повинні «вкорінитися в національних районах»...  ̂
s; Політика сучасного китайського керівництва в прикордонних національ- J 
л них районах КНР переслідує виключно воєнні цілі. В таких районах роз- л 
v міщені великі контингенти військ. У Тібеті, наприклад, їх кількість досягає 
л 300 тисяч солдатів, тоді як усе населення району становить лише 1700 ти-  ̂

сяч чоловік...» '5
v Стаття 6. Завадської «Класичне тібетське мистецтво» не тільки розпо- J

відає про багатовікову культурну спадщину тібетців, а й спростовує вига- л
J даний Чан Кайші й підхоплений маоїстами міф про «єдину націю», згідно л 
v з яким некитайські народи всередині Китаю є лише «відгалуженнями» ки- л 
J тайців. >

В другій половині минулого століття, позначеній видатними географічними від
криттями в Центральній Азії, реальними відомостями про Тібет збагатили науку 
праці вчених-мандрівників. Радянські сходознавці не раз зверталися до спеці
ального вивчення історії і культури цього краю. В працях А. С. Мартинова, 
Л. М. Гумільова, В. А. Богословського, Ю. М. Реріха, Є. І. Кичанова, Л. С. Са- 
вицького, К. М. Герасимової 1 на основі глибокого вивчення джерел таємнича й 
колись містифікована культура Тібету постала в усій своїй достовірності, зовсім 
не втративши при цьому своєї незвичайності й оригінальності.

Феномен класичної тібетської культури, насамперед образотворчого мисте
цтва, що найбільше виявився в створенні ікон, скульптур та інших .культових 
предметів, багато в чому був зумовлений особливим географічним положенням 
країни, складним історичним розвитком і своєрідною ідеологією. Ці три аспекти 
вимагають бодай короткого розгляду при аналізі тібетської культури.

Тібет являє собою область вельми своєрідну за своїми природними умова
ми. Він розмістився на одному з найбільших нагір’їв земної кулі, середня ви
сота якого над рівнем моря дорівнює 4500 м. Географічне положення Тібету 
протягом ряду століть сприяло розвиткові самобутньої культури: сусідство з Ін

1 А. С. Мартынов, Статус Тибета в X V II—XVIII веках, М., 1978; Л. Н. Гумилев. Старо
бурятская живопись, М., 1975; В. А. Богословский. Тибетский район КНР, М., 1978;
Е. И. Кычанов, Л. С. Савицкий, Люди и боги страны снегов. М., 1975; К М. Герасимова, 
Тибетский кднон пропорций, Улан-Уде, 1969; Ю. Н. Рерих. Избранные труды. М.. 1967.
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дією, Іраном і Китаєм; близькість великого караванного шляху, що проходив 
через оази Східного Туркестану — Хотан і Кашгар.

Площа сучасного Тібету становить майже 1,2 млн. кв. км; населення в 
середині 70-х років складало близько 1 700 000 чоловік.

Тібетці мали свої, давні й усталені політичні інститути, унікальну за своїм 
характером культуру, тривалу історію самостійного державного існування. Цей 
народ завжди відрізнявся від сусідніх китайців, що здавна прагнули поширити 
на Тібет свою владу, не тільки рівнем соціально-економічного розвитку, а й ха
рактером духовної культури. Тому саме тут особливо жорстоко й гостра прояви
ла себе великодержавна політика маоїстів.

Сіійка в своїй своєрідності культура Тібету не піддається асиміляції, якої 
прагнуть домогтися правителі КНР, загарбавши територію гірської країни силою 
зброї, примусивши багатьох тібетців до еміграції.

. Звернімося до історії. Спробуймо коротко охарактеризувати особливості 
Історичного розвитку, що визначили самобутність і незвичайність тібетської куль
тури й мистецтва.

Згідно з стародавньою легендою, пращурами тібетців були цар мавп і гір
ська чаклунка. Перероблена пізніше згідно з буддійською традицією, ця легенда 
перетворила царя мавп на улюбленого учня бодхісатви Авалокітешвари, культ 
якого був дуже сильний у середньовічному Тібеті. Місце, де зустрілися цар мавп 
і чаклунка, містилося, згідно з легендою, на південному сході Лхаси. Тут, в од
ній з найродючіших долин Південного Тібету, й виникла на рубежі V I—VII ст. 
перша тібетська держава.

Справжнє походження тібетців, етногенез тібетської народності — ще недо- 
сить з’ясовані в історичній науці. Відомо тільки, що в цьому етногенезі брав 
участь ряд йлемен, які населяли Тібетське нагір’я. Самі себе, свою країну й свої 
традиційні вірування тібетці називають Бон. Тібет протягом першого тисячоліття 
н. е. розширював свою територію мовби концентричними колами, центром яких 
була Лхаса, й досяг найбільшої могутності в VII—IX ст.

У VII ст. тібетська держава вийшла на світову арену й одразу ж заявила 
про себе, за кілька десятиріч ставши однією з вирішальних сил у Центральній 
Азії. При уряді Сонгцена Гампо (613—649) завершився процес консолідації 
країни. Ця консолідація, за твердженням радянського історика Л. М. Гумільова, 
мала переважно мирний характер: «На відміну від західноєвропейців, мусульман 
і китайців, що поширювали свої принципи цивілізації силою зброї і заливали 
кров’ю захоплені ними землі, тібетці претендували на панування тільки над ду
шами й серцями. Вони висилали вчителів, а не завойовників». У цей час на основі 
індійської писемності деванагрі було вироблено тібетську абетку; сформувався 
державний апарат і з ’явилося чиновництво, що обслуговувало його. Сонгцен 
Гампо запровадив новий територіальний поділ країни. Контакти з Китаєм і Ін- 
,дією сприяли розвитку матеріальної і духовної культури Тібету. У VI—VII ст. 
до Тібету проникають досягнення культури Ірану, а через Іран і грецька міфо
логія.

Після смерті Сонгцена Гампо протягом двохсот років визначальними фак
торами політичного й ідеологічного життя Тібету була боротьба прихильників 
і противників буддизму, що завершилася перемогою перших. Перемогу нової 
віри, що прийшла з Індії, закріпила побудова в 778 р. монастиря Сам’яй, в яко
му відкрили школу навчання санскриту й перекладу буддійського закону тібет
ською мовою. 781 року указом правителя буддизм було оголошено державною 
релігією Тібету, а прихильників традиційної віри (бон) піддали жорстоким пе
реслідуванням.

Розпад тібетської держави в середині XI ст. вчені пояснюють трьома при
чинами: особливостями економічного розвитку країни, що сприяли ’децентраліза-



ції, ідеологічною боротьбою між старими віруваннями (бон) і буддизмом, і, на
решті, міжусобними війнами.

X—XIII ст. в історії Тібету — це період панування буддизму, який почав 
зростатися зі світською владою. Теократична форма правління стає однією з го
ловних специфічних особливостей Тібету. Панівною була буддійська школа Ма- 
хаяна в своєрідному поєднанні зі школами тантричного буддизму, головною з 
яких стала секта Кадамна. У вченні Кадамни склалася дуже важлива для куль
тури Тібету система поглядів, прийнята далай- і панчен-ламами, згідно з. якою 
існує божественне перевтілення однієї і тієї самої особи. Тібет цього періоду 
перетворився в церковну державу; цьому сприяв звичай віддавати в ченці мо
лодших братів у родині.

Роль церкви в середньовічному Тібеті яскраво характеризують такі цифри: 
за переписом 1663 р. в Тібеті нараховувалося 1800 монастирів з 100 тисячами 
ченців і черниць, а наприкінці ХДХ ст. було 2500 монастирів з 760 тисячами 
ченців і черниць, тобто п’ятою частиною населення країни.

Проникаючи до- різних країн, буддизм протягом століть зазнавав серйозних 
змін, вбираючи в себе місцеві вірування. В Тібеті він склався як ламаїзм або 
«жовта віра», оскільки послідовники Шак’ямуні носили жовтий одяг. Традиційна 
місцева релігія тібетців дістала назву бон, або «чорна віра». Протягом тисячі 
років Тібет був цитаделлю буддійського світовідчування і буддійської культури.

Боротьба традиційної віри (бон) і нової (буддизму) мала в Тібеті незви
чайно гострий характер і спалахувала протягом VII—XV століть кілька разів, по
ки новий віровчитель Цзонкава не утвердив повновладне торжество «жовтої 
віри». В чому ж полягала різниця між буддизмом і боном? Л. М. Гумільов спра
ведливо відзначає велику схожість і в етиці й в іконографії цих вчень. Але 
класичний буддизм, що постулює можливість низки перероджень, які самі собою 
можуть привести до щастя, в Тібеті набув рис більшої активності в захисті ре-

Палац Потала в Лхасі.
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лігійного закону, тому тут розвивається віра в доброго бодхісатву, який висту
пає в гнівній іпостасі борця з ворогами.

Віровчення в системі бон вирізняла досить розвинута іконографія демонів. 
Згідно з бон, землю населяють злі духи цан у подобі чоловіків червоного ко
льору, головні вороги людей, і демони дуд — у подобі чоловіків чорного кольору. 
Бон поступово трансформувався, наближаючись до буддизму, буддизм же, в свою 
чергу, вбираючи традиційні вірування тібетців,/включив у свій олімп демоноло
гію бону. За вченням засновника ламаїзму (реформованого буддизму) Цзонкави 
(1357— 1419), на чолі світу стоїть первинний його творець — Аді-Будда, який 
створює п’ять небесних дх’яні-будд, а ті, в свою чергу, сприяють діянням бод- 
хісатв. Божество милосердя Авалокітешвара — помічник усіх страдників, постій
но втілюється в далай-ламу.

Л. М. Гумільов підкреслює, що китайська й тібетсько-монгольські лінії буд
дизму розвивалися паралельно, незалежно одна від одної. В мистецтві Тібету, 
за твердженням вченого, Китай зовсім не помітний. Мистецтво Тібету дуже по
в’язане з буддійською догматикою, для ознайомлення з його змістом потрібне 
знаний місцевих легенд. Художниками були тільки ченці-лами. Саме написання 
картини-ікони було релігійним дійством. Для цього обиралися «сприятливі» дні 
й години, а під час роботи читалися молитви. В тібетському мистецтві єднаю
ться риси індійського, непальського, китайського й центральноазіатського мисте
цтва, які перетоплювались у власне тібетський стиль.

При характеристиці тібетського мистецтва виникає одна визначальна теоре
тична проблема: яким чином це мистецтво, ввібравши в себе вплив таких роз
винутих культур, як індійська, іранська й китайська, не втратило свого обличчя, 
а навпаки, тим самим розвинуло й закріпило свою своєрідність. Згадується дотеп
не й водночас серйозне зауваження Поля Валері з цього приводу: «Лев харчуєть
ся бараниною, що зовсім не позбавляє його левиної природи й не перетворює 
на великого барана».

Тібетське мистецтво своєю здатністю органічно вбирати вплив інших куль
тур, не втрачаючи самобутнього стрижня, дещо схоже на японське. Релігія синто 
в Японії й традиційні вірування бон у Тібеті своєрідно забарвили буддизм, що 
прийшов з Індії і Китаю, породивши унікальну культуру дзен-буддизму в Япо
нії і ламаїзму в Тібеті.

Тібетська картина чи скульптура вважалася святою, тому що творилася не 
тільки «за образом і подобою» божества, але й «за допомогою» цього божества, 
яке митець «бачив» перед собою і відчував у собі. Одну з граней творчої ді
яльності тібетського митця відомий італійський вчений Д. Туччі характеризує так: 
«Це мистецтво — не творчість, у якій митець виражає свою особистість, а ре
продукція парадигм, що існували раніше, він знаходить їх уже описаними й ними 
керується, домагаючись того, щоб вони виблискували в його розумі, як висвічені 
живі блискавки. В його здатності відтворювати ці видива й у тій майстерності, 
з якою він зобразив їхні деталі, й полягає вся його заслуга».

Створення ікон, скульптур і всіх взагалі предметів культу було привілеєм 
ченців. Самі тібетські слова «живопис» (лхабріма) й «скульптура» (лхабзоба) 
означали «малювати божества», «виготовляти божества». Описаний вище прин
цип творчості мовби виключав авторство митця, бо митець не творив, а лише 
відтворював образ. Створення ікони осмислювалося як викликання божества, 
й митець тільки втілював «побачений» ним «реальний» образ божества, писав під 
його особисту диктовку. Тому тібетські майстри ніколи не підписували своїх 
творів і не вважали себе індивідуальними митцями. Кілька імен, збереглося на 
розписах XV ст. лише тому, що ці люди були знамениті не тільки як худож
ники. В тібетських літописах не згадується жоден художник чи скульптор. Зо
браження як релігійний акт відтворення божества було споріднене з процесом 
медитації: перш ніж писати, художник створював у своїй уяві образ божества;
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що ж до кольору, жестів, пози, різних атрибутів — то все це суворо регла
ментувалося каноном. У тібетській історії зберігся опис того, як Восьмий ієрарх 
секти Кармана втілював живописне зображення Маньдшушрі й одержував від 
нього відповіді-одкровення. Але при всій канонічності тібетського мистецтва, 
а можливо, й завдяки їй, тібетський художник мав широкі можливості для ін
дивідуального трактування образу божества, бо сам акт медитації був цілком 
індивідуальним і видиво медитанта було, ясна річ, неповторне. Цим і пояснюєть
ся, очевидно, надзвичайна розробленість ламаїстської іконографії і, зокрема, чис
ленність облич одного й того самого персонажа. Для більшої переконливості, «ре
альності» божества в тібетському мистецтві дотримувались особливих для кож
ного персонажа даних про розміри й характери його зовнішності.

Серйозний вплив на тібетське мистецтво VIII*—X ст.ст. мав уславлений 
монументальний живопис Аджанти — визнана вершина класичного мистецтва Ін
дії. Насиченість, звучність фарб, ваговитість, навіть деяка хтивість форм люд
ського тіла прийшли в Тібет з Аджанти й позначилися особливо яскраво на об
разах Авалокітешвари й Тари. В пізніші часи (X—XII ст. ст.) дався взнаки вплив 
мистецтва Східного Туркестану, насамперед Хотану, бо багато хотанських ченців-

Статуя божества милосердя Авалокітешвари, яке, за віруванням тібетців, постійновтілюється в далай-ламу.



Стінний розпис — один з 
охоронців чотирьох сторін світу.

художників тікало від мусульманських переслідувань у Тібет. У Хара-Хото знай
дена найбільш рання з тібетських ікон X I—XIII ст. ст., в якій виразно помітний 
вплив індійського живопису, лише з X̂ VII ст. в мистецтві Тібету починає перева
жати вплив класичного китайського мистецтва з його декоративністю і багатобарв
ністю. У XVII—XVIII ст. ст. тібетський живопис перебував у тісному контакті з 
класичним китайським мистецтвом. Деякі характерні для китайських художни
ків прийоми побудови простору, окремі живописні образи, особливо декоратив
ний мотив хмар, були творчо освоєні тібетським живописом, хоч — варто наго
лосити на цьому ще раз — самобутність мистецтва Тібету завжди зберігалася.

Синкретична за своєю природою тібетська культура, народившись на пере
хресті найважливіших караванних шляхів Азії, ввібравши й засвоївши різні ідео
логічні впливи, створила грунт для мирного співіснування різноманітних худож
ніх впливів.

Звичайно в тібетському живопису розрізняють дві основні школи: південно- 
західну, центрами якої було Шігацзе та Нартан, — ця школа грунтувалася пе: 
редовсім на індійських традиціях, — і північно-східну з центром у Дерзі, що 
розвивала, головним чином, принципи класичного китайського живопису. Живопис 
Лхаси є самостійною школою. Картини в Тібеті писалися найчастіше на тонкій 
тканині, яку натягували на рамку. Потім цю тканину грунтували тонким шаром 
суміші клею і крейди й дбайливо полірували гладенькою поверхнею мушлі. На 
оброблену тканину художник спочатку наносив фарбою або чорною тушшю ма
люнок. Цей малюнок створювався дуже повільно й старанно. Іноді він нано
сився на тканину ксилографічним способом. Завершивши в усіх деталях підготов
лений малюнок, художник приступав до живопису.

Згідно з каноном, майстер створював обличчя будди чи бодхісатви лише в 
певні сприятливі для цього дні. В усьому Тібеті священними вважаються 15-е і 
30-е числа кожного місяця, і художник звичайно промальовував обличчя в се
редині місяця, а розписував його наприкінці. Тібетські майстри виробили в іко- 
нометричних трактатах строгий канон пропорцій. Один з таких трактатів постулює 
«правило начерку ліній обличчя»: «У межах обличчя відступити від центральної 
вертикалі праворуч і ліворуч на шість пальців і провести вертикалі завдовжки 
дванадцять пальців. Відступивши звідти ще на два пальці, провести такі самі 
вертикалі. Перші лінії показують міру ширини щік, другі — вух» *. . 1

1 Дит. за кн.: К. М Герасимова,^Тибетский закон пропбрций, Улан-Удэ, 1969.



Розписи в коридорах хра
му Потала — це, власне, 
ілюстрований літопис.

Тібетський живопис за природою своєю дуже декоративний, багато в чому 
близький до декоративно-прикладного мистецтва. Художники практично не за
стосовують півтонів і перехідних барв, а використовують основні кольори спект
ру — червоний, синій, зелений і жовтий. Звичайно використовуються мінеральні, 
рідше рослинні фарби. Так, жовту виготовляли з миш’яку, зелену — з купоросу, 
червону з карміну, а синю — з ляпіс-лазурі або з індиго. Тібетський іконописець, 
як і візантійський, не вибирав кольорів на власний розсуд: їх суворо диктувала 
теологія. Згідно з ламаїстською іконографією, будди й бодхісатви споконвічно 
золоті. «Тіло, в якому він (Амітабха-будда) з’являється завжди, кольору чистого 
золота»,— зазначено в одній із сутр про це божество.

Загальні принципи побудови тібетської ікони зводяться до кількох основних 
норм: голова божества оточена німбом, найчастіше двобарвним — внутрішнє коло 
синє, пронизане золотими променями, зовнішнє — червоне.

Бодхісатви й святі стоять на лотосі, що свідчить про їхнє божественне по
ходження. Будда ж сидить на троні одного з трьох типів: падмасана (лотосовий 
трон), ваджрасана (алмазний) і сімхасана (левовий). Священні зображення роз
різняються особливим положенням кистей рук і пальців (мудра), які можуть бути 
чітко прочитані. Кількість мудр велика, назвемо лише дві з них, що зустрічають
ся найчастіше: мудра медитації (дх’яна мудра) — правиця піднесена, великий і 
вказівний пальці з’єднані; мудра безстрашності (абхайя мудра) — правиця під
нята долонею вперед, пальці стиснуті.

Одним з найважливіших засобів визначення божества й розкриття його ха
рактеру є система атрибутів: яскраво-рожевий лотос, голубий лотос, книжки, 
ваджра (жезл або скіпетр) і т. п. Тібетські ікони (танки) можна згорнути як су
вій. Іноді танки виконувалися в техніці вишивки чи аплікації. Лицьовий бік іко
ни називався «дзеркалом» (мелон), по боках її обрамлювали жовті й червоні 
стрічки (аджама), що символізують божественне світло, яке випромінює ікона.

За віруванням середньовічного тібетця-буддиста, ікони були наділені магіч
ною силою, вони могли допомогти тому, хто дивився на них ясним поглядом і з 
чистою душею, «переміститися» в «світи блаженства». «Щоб читати їх символи 
й сприймати їхні образи, розуміти їхню містичну силу, треба жити їхніми зна
ченнями»,— відзначає, італійський учений Д. Туччі.

1 Тібетська іконографія розробила й інші характерні образи: полководців зо
бражували „сильними й стрімкими, з орлиним поглядом; поважний мирянин зоб
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ражувався зі стримано-спокійним виразом обличчя, сивим, у білому одязі, з вия
вом готовності подати допомогу; куртизанки — у вільному вбранні, в позах, що 
збуджують любовні бажання і т. д. Чудова чіткість і гнучкість ліній, колори
стичне чуття й віртуозна техніка письма характерні для тібетського іконопису. 
Загалом і розпис, і живопис на папері та шовку, і найпоширеніший живопис на 
полотні (танка) відзначалися суворою канонічністю. Основні ознаки цього ми
стецтва — чіткий лінійний малюнок, симетрія композиційного розв’язання, яскра
ві контрастні кольори, заповнення контурів без півтонів. У центрі завжди зобра
жується буддійське божество, фігура якого не пов’язується з тлом, а навпаки, 
мовби спеціально відокремлена від нього. З обох боків строго симетрично розмі
щується фонова оповідна композиція, зрозуміла всім втаємниченим. Індивіду
альність митця виявляється найвільніше саме у фоновій композиції. Так, у роз
писах палацу Потала (XVII—XVIII ст. ст.) з’являються виразні пейзажні фони 
в дусі класичного китайського живопису, але яскравіші за кольором і чіткіші за 
силуетом. Зображуючи спорудження палацу, художник будував композицію як 
ошатний килим. Ці вільні фонові композиції не порушували канону, а відпові
дали його нормам.

Таким самим канонам були підкорені й скульптурні зображення. Скульпту
ри відливали з бронзи, ліпили з глини, різьбили з дерева. Металеві статуетки 
звичайно робилися невеликими — 10—20 см. заввишки. Розміри храмової 
скульптури були різні: від кількох десятків сантиметрів до кількох метрів. Ста
туя Майтрейї на троні в храмі Джокхан у Лхасі була заввишки вісім метрів.

Тібетська релігійна скульптура зазнавала впливу різних іноземних шкіл, і 
насамперед індійської та китайської, але, як і в живопису, в цьому виді ми
стецтва майстри виробили особливий тібетський стиль. Скульптура також по
в’язана з буддійським культом. У багатьох місцях Тібету трапляються рельєфи 
на буддійські сюжети, висічені в скелях і яскраво розфарбовані. Але значно 
більший художній інтерес становить глиняна храмова скульптура, також яскраво 
розфарбована. Ці скульптури нерідко оздоблені чудовими ювелірними прикра
сами.

Вершиною тібетської скульптури є дрібна й велика пластика з бронзи. Ви
сока техніка лиття, динамізм образів, нестримність фантазії митців принесли їй 
світову славу. Вагому частину тібетського мистецтва складали й ритуальні маски, 
що використовувалися під час храмових містерій. Прикладне мистецтво Тібету, 
хоч і меншою мірою, ніж «високе мистецтво», було пов’язане з буддійським куль
том. Його вирізняла ювелірна витонченість металевого орнаменту, що, наче ме
реживо, огортав посудину, курильницю чи шкатулку. Збереглися писемні свід
чення того, що скульптори, створюючи ідеальні образи богині Тари чи будди 
Амітабхи, ліпили з натури. Так само, як в Африці християнських святих зобра
жували чорними, божества буддійського пантеону набирали схожості з тібетцями.

Для віруючого тібетця живописні і скульптурні зображення божества не 
мали самостійної естетичної цінності. Гарним вважалося лише те, що відпові
дало іконографічним канонам.

Найяскравіше особливості тібетського мистецтва виявляються в архітектурі. 
За матеріал тібетській архітектурі правив головним чином камінь-граніт, а також 
висушена на сонці цегла й значно рідше — дерево. Міські багаті будинки спору
джувалися з великих тесаних брил й зовні нагадували фортеці. Мури будинків 
надзвичайно міцні, оскільки вони значно потовщуються донизу, утворюючи кру
тий схил, а дахи пласкі. Міські будинки звичайно мають два-три поверхи й бага
то вікон прямокутної форми, розміщених високо над землею. В центрі споруди 
є двір, якого не видно зовні і який утворює наскрізний колодязь. Такі споруди 
зводилися в гірській місцевості амфітеатром, вони справляють велике вра
ження не тільки кожна окремо, а й своєю сукупністю, певним ритмом повторення 
простих і строгих геометричних форм.
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Колористичне й орнаментальне оформлення будинків також дуже просте. 
Будинки звичайно білі, а контури вікон обводиться чорною фарбою. Основна 
увага зосереджується на верхній частині споруди, де під самим дахом проходить 
типовий для Тібету фриз, розписаний рожевою, червоною і коричневою фарба
ми, що м’якістю тону нагадує оксамит. У культових будинках такі фризи оздоб
люються золотом і коштовним камінням, коралами і бірюзою. Важливу роль у 
декоративному оформленні архітектури відіграють і тканини; прикріплені на 
фасаді, вони захищають приміщення від сонця й негоди, привносячи динаміку 
у загальний строгий ритм будинків.

Головним містом — центром усього політичного й культурного життя Тібету 
є Лхаса, де зосереджена велика кількість культових і світських споруд. Лхаса, 
за історичними даними, заснована в VII ст. Найвизначнішою архітектурною па
м’яткою є палац-фортеця Потала, резиденція далай-лами, що стоїть за кілометр 
від Лхаси.

В VII ст. в Тібеті уже зводились будівлі замкового типу — кам’яні шести-де- 
в’ятиповерхові будинки з чотири- і восьмикутними вежами, заввишки 25—ЗО мет
рів, вимуруваними з величезних брил. До нашого часу зберігся замок Юмбула- 
ганг — резиденція правителів у VII—VIII ст. ст. Тібетська архітектура не знала 
ні склепіння, ні арки. Середньовічні тібетські замки (цзони) розвивали принципи 
стародавньої архітектури: вони будувалися як фортеці й правили за резиденцію 
для правителів.

Найпершою культовою спорудою був кафедральний собор Джокхан у Лхасі, 
закладений іще в VII ст., але храм не зберігся в своєму первісному вигляді, бо 
його багато разів перебудовували.

Найстарішою храмовою будівлею Тібету, що збереглася, є каплиця Бардка- 
цал; створена ще в традиції стародавньої тібетської архітектури, вона масивна 
й проста за обрисами. В пізніші часи тібетські храми несуть на собі відбиток ін
дійської та китайської буддійської архітектури. Так, перший у Тібеті монастир 
Сам’яй (VIII ст.) будувався за зразком індійського монастиря Одантапурі в Біхарі 
і являє собою комплекс храмів, розташованих навколо центрального. Симетрична 
форма храму й точна орієнтація по сторонах світу символізувала буддійську карти
ну світобудови. Триповерховий храм наочно втілив у собі синкретичність тібетської 
архітектури: його цілісність не порушена тією обставиною, що перший поверх 
збудований у традиціях стародавньої тібетської архітектури, другий — у китай
ському, а третій — у індійському стилях. Такий, умовно кажучи, «змішаний 
стиль», проникає і в нехрамову архітектуру, зокрема так збудований замок Му* 
тіг-ценпо, який створювався тібетськими, хотанськими, китайськими та індій
ськими зодчими, кожен з яких прагнув зберегти вірність своїй школі. Пізньо- 
середньовічні тібетські монастирі — це вже цілі міста. Таким є, наприклад, Дре- 
пунг — «найбільший у світі монастир, що спускається з гори каскадом білих бу
динків»,— як писав про нього в своїх дорожніх нотатках В. Овчинников1.

Будівники монастирів дотримувалися найсуворіших канонічних правил. Го
ловна частина храму звернена на північ — «до місцеперебування Будди». Перед 
храмом лежить велика брукована площа, де відбуваються танці й вистави. Вхід до 
храму обрамляють два кам’яних пілони. Дах прикрашений буддійськими симво
лами. Нижній поверх між пілонами відкривається сходами й рядом колон, верх
ній прикрашений аркадою. Всередині храму — високі тринефні приміщення.

Однією з культових споруд є чортен (ступа) — багатоступінчаста вежа, що 
звужується вгорі; її складові частини символізують п’ять першоелементів тібет
ської натурфілософії: земля, вода, вогонь, повітря й ефір. Чортени звичайно 
багато оздоблені нішами для цаца — конічних глиняних фігурок, що їх, згідно зі 
звичаєм, приносять до святині віруючі. Суттєвою частиною оздоблення тібет-

1 В. Овчинников, Путешествие в Тибет, М., 1957, стор. 83.
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ських храмів були молитов
ні циліндри чи барабани 
(хурде), вкриті канонічними 
текстами. Вони розміщували
ся звичайно на вертикальних 
осях під критими навісами 
й могли обертатися. Обер
тання циліндра прирівнюва
лося до читання молитви.

Тібетська архітектура по
в’язана з довколишньою при
родою, тібетські зодчі знали 
принципи природного злиття 
рукотворних і нерукотворних 
форм.

Звичайно будівлі мона
стирів і храмів зафарбовува
лися в червоний або білий 
кольори. Символічні оздоби 
на дахах позолочувались. Ті
бетські монастирі часто не 
обносилися мурами, за мури 
правили навіси з молитовни
ми циліндрами. В кожному 

монастирі була своя головна святиня: в Сері — статуя одинадцятиликого Ава- 
локітешвари. в Гумбумі — сто тисяч зображень Майтрейї. Того, хто входив до 
храму, зустрічали вартові чотирьох сторін; світу, яскраво розфарбовані й гріз
ні: «Шкіра охоронця сходу, країни сходу сонця, біла, як світанок. Шкіра охо
ронця заходу палає червоним світлом, нагадує сонце, що заходить. Південний 
охоронець, як цар геніїв багатств, золотий, а північний, як володар країн льоду, 
має холодно-зелений колір». Так описував Лхасу і її таємниці А. Уодель К

До культових споруд Тібету належать так звані субургани — пляшкоподібні 
кам’яні й цегляні вежі, іноді облицьовані золотом і міддю.

Архітектура субургана пронизана символічним змістом: його форма нагадує 
посудину для священної води, диск зверху — небо. Найбільшим субурганом є 
Чоден-Гомал, збудований на прямому шляху з Лхаси до Індії.

Визнаним шедевром тібетської архітектури є палац далай-лами Потала — 
одна з найвеличніших споруд середньовіччя. Цю гігантську будівлю почали зво
дити в VII ст., а остаточно її будівництво було завершене при п’ятому далай- 
ламі (друга половина XVII ст.). Палац стоїть на горі Марпорі, він здається при
родним продовженням гори. Довжина величезного будинку, що мовби виростає 
зі скелястої вершини — 430 метрів. Це ціле місто. Подорожній, що наближався 
до Лхаси, вже здалеку бачив виблискуючий білиною і золотом палац. Мур, що 
оточує палац, і широкі сходи поєднують архітектурний ансамбль з довколиш
ньою природою, ніби збільшуючи гірські масиви, надаючи їм пишної і грізної 
величі. Зв’язок з природою тут зовсім не такий, як приміром у класичній китай
ській архітектурі, він відповідає гігантським масштабам гір.

Фундамент палацу поставлений на неторкнутій скелі, фасад звернутий 
на південь. Висота самої будівлі 83 метри, в ній тринадцять поверхів. Палац 

видно з будь-якого кутка Лхаси. Зовні він нагадує зрізану піраміду. Центральна ча- 1
1 А. Уодель, Лхаса и ее тайны. СПб., 1906, стор. 169.
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стина палацу, яку називають «Червоний палац», пофарбована в червоне; бу
дівля, що примикає до неї, називається «Білим палацом» і виблискує біли- 
ною. Східний і західний боки замикаються напівкруглими вежами: східна — сим
вол сонця, а західна — символ місяця.

Палац Потала, з його 999 кімнатами, був осердям тібетської культури: в 
ньому містилася прекрасна бібліотека рукописних і друкованих книг, зберігалися 
чудові посудини для жертвоприношень, нерідко із щирого золота, оздоблені 
коштовними каменями.

Біла будівля займає всю вершину скелі; червоний палац, що виростає з 
неї і витає над нею, увінчує всі споруди. Ця будівля вкрита позолоченими да
хами, які, однак, тут відіграють більш декоративну роль. Всередині палацу — 
величезна кількість приміщень, тронних залів і галерей, прикрашених стінними 
розписами. Найбільше святилище займає у висоту простір всієї споруди. Інтер’єр 
вражає розкішшю. Тут численні різьблені колони, розписані яскравими фарбами, 
литі із золота статуї, інкрустовані коралом і бірюзою ступи й урни, також ви
готовлені із золота, розписи й картини-сувої на стінах. Інші палацові будівлі 
Тібету, менші за розміром, зведені за тими самими принципами, що й палац 
Потала.

Тібетське класичне мистецтво має свою стародавню історію, відмінну від 
історії мистецтва прилеглих країн. Тібетський народ наділений оригінальним есте
тичним баченням світу, він виробив свою художню мову й стиль, створив чудові 
пам’ятки в усіх видах мистецтва. Тібетська архітектура й живопис, скульптура 
й прикладне мистецтво ввійшли до скарбниці світової культури.

Протягом ряду століть у середні віки Тібет був незалежною і сильною 
централізованою державою. Тому аж ніяк не можна погодитися з тими китай
ськими авторами, які твердять, що «Тібет завжди складав лише частину Ки
таю». «Такі заяви, — справедливо відзначає відомий радянський дослідник Тібету 
В. А. Богословський,— продиктовані великодержавними прагненнями й супере
чать дійсності».

Загарбаний сьогодні Китаєм і приєднаний до нього, Тібет, завжди важко- 
приступний для чужоземних, зокрема європейських, мандрівників, став нині зов
сім закритим для світу. Невідома сьогодні доля багатьох скарбів культури Тібету, 
зокрема згаданих в цій статті, тривожить громадськість світу. Багато тібетців, що 
змушені були виїхати до інших країн, тікаючи від китайського шовінізму та мао
їстської «культурної революції», приносили сумні звістки про зруйнування і ни
щення будинків, бібліотек, скульптур та картин.

«Культурна революція» в Тібеті мала деякі досить суттєві особливості, що 
пояснюються своєрідністю розвитку Тібету в попередні роки й ситуацією, яка 
склалася тут перед її початком. Після XI пленуму ЦК КПК, що відбувся в серпні 
1966 року, хунвейбіни перейшли до рішучих дій, оголосивши нещадну війну так 
званим «трьом старим»: старим ідеям, старій культурі, старим обрядам і 
звичаям. Вони громили буддійські храми й монастирі, трощили статуї святих 
і, зокрема, знищили знамениту статую бодхісатви Авалокітешвари — покровителя 
Тібету, спалювали священні книги й картини. Була вироблена навіть особлива 
програма боротьби з релігією, що складалася з двадцяти пунктів, згідно з якими 
вимагалося знищити всі буддійські зображення, заборонити відправу всіх буддій
ських служб, вивішувати релігійні прапори й навіть перебирати чотки. Хунвей
біни не пощадили історичні пам’ятки тібетського народу. Так, вони знищили ста
тую засновника першої тібетської держави Сонгцена Гампо.

Хочеться вірити, що талановитий народ Тібету вистоїть у цій біді й принесе 
світові нові культурні скарби.

Москва. Євгенія ЗАВАДСЬКА
8. «Всесвіт» № 6



ДНІ
РАДЯНСЬКОЇ
культури
В СЬЄРРА-ЛЕОНЕ 
І СЕНЕГАЛІ

Зустріч радянських та африканських амато- 
рів народного мистецтва.

Минулого року Українське товариство 
дружби і культурного зв’язку з зарубіж
ними країнами провело в Сьєрра-Леоне і 
Сенегалі Дні Радянського Союзу за учас
тю Української РСР, присвячені 61-ій 
річниці Великої Жовтневої соціалістич
ної революції. Разом з делегацією Укра
їнської РСР, очоленої міністром вищої 
і середньої спеціальної освіти УРСР Г. Г. 
Єфіменком, подорож до далекої Африки 
здійснив творчий колектив учасників ху
дожньої самодіяльності і професійних 
артистів.

Сьогодні майже сорок незалежних аф
риканських держав підтримують тісні 
культурні зв’язки з країною Великого 
Жовтня. Сьєрра-Леоне, Сенегал і СРСР 
успішно обмінюються художніми колек
тивами, делегаціями діячів науки і куль
тури, різноманітними виставками. Яскра
вим виявом інтернаціоналістської діяль
ності Радянського Союзу стала практич
на і консультаційна допомога, що її на
дає наша країна молодим африканським 
державам в багатьох галузях науки і 
культури. Народи незалежних африкан
ських держав виявляють гарячий інтерес 
до успіхів соціалістичного будівництва в 
Радянському Союзі. Це красномовно зас

відчили Дні СРСР, що проходили за 
участю нашої республіки в Малі (1976 р.), 
Нігерії й Гані (1977 р.). Українське то
вариство дружби і культурного зв’язку з 
зарубіжними країнами робить все для го- 
го, щоб зарубіжна громадськість мала 
змогу якнайповніше ознайомитися з жит
тям радянських людей. І цього разу заз
далегідь були підготовлені великофор
матні фотовиставки, укомплектовано ви
ставку дитячих малюнків та українського 
народного декоративно-прикладного мис
тецтва, відібрано хронікально-докумен
тальні кінофільми, інформаційну літера
туру, віддруковано прєс-реліз «По Ра
дянській Україні» та інші матеріали.

Танцюристи самодіяльного ансамблю 
Шосткінського виробничого об’єднання 
«Свема» вже побували в Малі, артисти 
Укрконцерту Наталка і Юрій Поздняко- 
ви — в Гані і Нігерії. Але більшість 
учасників Днів в далеку дорогу до Аф
рики вирушали вперше.

Тільки-но літак ввійшов у повітряний 
простір африканського континенту, під 
крильми його розпростерлася випалена 
сонцем пустеля, її вигляд досить різко 
контрастував з нашими уявленнями про 
Африку багатоярусних тропічних лісів та
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пишної рослинності саван. Неозора сяю
ча блакить океану, з якого виплив біло
сніжний Дакар, хвилі гарячого вологого 
повітря, усмішки зустрічаючих — все це 
назавжди лишиться в пам’яті. До най
перших вражень вже іншого характеру 
належить і довгий ретельний огляд на 
митниці, працівники якої виконували 
найновіші інструкції по боротьбі з конт
рабандним ввезенням наркотиків, поїзд
ка до готелю в розфарбованому, схожо
му на зебру автобусі, та й сам вигляд го
телю, що постав перед нами в образі се
лища: невеличкі будиночки розтяглися 
вздовж асфальтованих доріжок, кожен 
будиночок і був окремим комфортабель
ним готельним номером.

У Фрітаун ми прибули наступного дня, 
31 жовтня, рейсовим літаком Дакар — 
Банджул — Фрітаун. Саме тут почина
лися Дні Радянського Союзу на афри
канській землі. На цей раз пейзаж щед
ро «перекривав» усі наші уявлення про 
пишну африканську флору. Ввечері в 
саду готелю «Парамаунт», в якому спи
нилась українська делегація, на її честь 
відбувся концерт Національного танцю
вального ансамблю Сьєрра-Леоне, перед 
початком якого виступив керівник ан
самблю А. Д. Сенді. Чорне небо, неймо
вірно великі зірки, звуки барабанів, чітка 
ритміка рухів, напружений темп, вихор 
стрибків, легкість гнучких мускулястих 
тіл створювали незабутнє враження. Во
но не просто дозволяло зазирнути у вік
но африканської екзотики (зрештою, не в 
пошуку її ми сюди приїхали), воно нада
вало нам можливість пізнати світ нових 
для нас образів, ритмів і мелодій, щоб 
через розуміння почуттів і дум людей, 
які живуть на цій землі, познайомитися і 
подружитися з ними. Керівник українсь
кої делегації Г. Г. Єфіменко подякував 
артистам за виступ і зазначив, що учас
ники художньої самодіяльності України 
приїхали показати мистецтво свого наро
ду і що така зустріч двох зовсім несхо
жих культур — ще один крок у справі на
лагодження дружби і взаєморозуміння 
між країнами і народами.

2 листопада, після візитів до мініст
ра туризму і культури Д. Шиєрса і ме
ра Фрітауна Д. Холст-Ронес, делегація 
Української РСР і творча група були 
присутні на зустрічі з членами Товарист
ва дружби «Сьєрра-Леоне — СРСР». 
Товариство було створено в 1971 році. 
За останні роки воно зміцніло і виросло: 
понад п’ятсот чоловік складають його ак
тив, в країні діють сім місцевих відді
лень товариства, працює його жіноча сек
ція. В столиці в розпорядженні Товари
ства є власний будинок, зал для демон
страції фільмів та організації виставок.

На зустріч з радянською делегацією 
зібралося понад сто чоловік на чолі з 
президентом товариства «Сьєрра-Леоне

Знайомство з життям Радянської 
країни.

— СРСР» державним міністром Томом 
Смітом, генеральним секретарем товари
ства У. Джонсоном, заступником мініст
ра закордонних справ Ф. Фабоє. У своє
му виступі Том Сміт підкреслив, що із 
всіх існуючих товариств дружби в цій 
країні Товариство дружби «Сьєрра- 
Леоне — СРСР» найбільш масова, най
більш активна і широко відома тут 
організація. Президент заявив, що акти
вісти Товариства дуже раді приймати у 
себе українську делегацію і висловив 
впевненість, що цей візит послужить 
дальшому розвитку взаєморозуміння і 
дружби між народами Сьєрра-Леоне і 
СРСР. Том Сміт просив передати Вер
ховній Раді СРСР і Союзу радянських 
товариств дружби найпалкіші вітання з 
нагоди 61-ої річниці Жовтневої револю
ції. У своєму виступі заступник міністра 
закордонних справ Ф. Фабоє сказав: «Ве
лика Жовтнева соціалістична революція, 
яка відбулася понад 60 років тому, від
крила шлях до революційного перетво
рення світу. Кожний, хто побував у Ра
дянському Союзі, із захопленням згадує 
Москву, радянський народ, гостинність 
радянських людей».

Після зустрічі до нас підійшла жінка і 
сказала російською мовою, приємно зди
вувавши нас: «Здрастуйте. Нарешті ви 
приїхали. Я дуже цього чекала». З ’ясу
валося, що Сарра Льюїс закінчила фа-

8*
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Учасники танцювального ансамблю Сьєрра-Леоне.

культет міжнародних відносин і міжна
родного права Київського державного 
університету і тепер працює помічником 
президента країни з питань інформації. 
Сарра Льюїс довго розпитувала нас про 
Київ, із сердечним теплом згадувала вик
ладачів університету, товаришів по нав
чанню.

Ми бачили на власні очі, що ідея роз
витку культурних зв’язків з Радянським 
Союзом набуває все більшої популярнос
ті. Народи Африки зустрічають з боку 
радянських ' людей глибоке розуміння 
своїх духовних запитів, щире бажання

показати найкращі досягнення радянсь
кої культури і прагнення познайомитися 
з національними культурами Африки, 
допомогти їх відродженню і розквіту. Піс
ля зустрічі в Товаристві дружби «Сьєр
ра-Леоне — СРСР» відбувся концерт 
українських артистів. Другого дня твор
ча група виступала у президентському 
палаці. На концерті були присутні прези
дент Сьєрра-Леоне С. Стівенс, міністри, 
члени дипломатичного корпусу, кореспон
денти телебачення, радіо, преси. Концерт 
був записаний на відеоплівку і демон
струвався по національному телебаченню.

В місцевій пресі з’явилися статті про 
перебування в країні радянської делега
ції: «Національний бюлетень» від 2 лис
топада 1978 року писав, зокрема, про ві
зит міністра вищої і середньої спеціаль
ної освіти Української РСР Г. Г. Єфі- 
менка до міністра туризму і культури 
Республіки Сьєрра-Леоне Д. Шиєрса. Під 
час розмови Д. Шиєрс висловив впевне
ність в тому, що візит української деле
гації послужить дальшому зміцненню 
дружби між двома державами. «Ця 
дружба, — заявив міністр, — має довгу 
історію, яка бере свій початок в п’ятде
сятих роках, коли ми стали направляти 
студентів для навчання в різних учбо
вих закладах Радянського Союзу. Ми 
робили це з глибокою вірою в те, що 
Радянський Союз, володіючи величез
ним потенціалом, може допомогти Аф
риці в її визвольній боротьбі».

З листопада в приміщенні Бу
динку російської мови відбулося урочис
те відкриття виставки «Все для людини, 
все для її блага», яка працювала два 
тижні і користувалась великим успіхом. 
Творчу групу, за традицією, запросили 
познайомитися з Фрітауном — мальов
ничим містом з населенням понад 200 
тисяч чоловік. Окрім центру, де розміс
тилися державні установи і дипломатич
ні відомства, місто переважно складаєть-
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ся з невисоких будівель, що тісними ря
дами стоять обіч вузьких вуличок. На 
тротуарах, а інколи просто на проїжджій 
частині йде гамірна жвава торгівля.

Ми бачили старий і новий корпус Фу- 
рабея — одного із найстаріших універси
тетів Африки, аудиторій якого все ж не 
досить, щоб забезпечити підготовку пот
рібної кількості молодих спеціалістів з 
різних галузей знань, яких так потребує 
молода національна економіка. Пробле
ма підготовки власних кадрів — одна з 
найболючіших в країні. Неоціненну до
помогу в цьому надає молодим незалеж
ним африканським державам Радянський 
Союз. Варто сказати, що лише минулої 
осені в київських вузах навчалося близь
ко сорока студентів із Сьєрра-Леоне.'

Гостинні господарі показали нам ал
мазну фабрику. Добування алмазів — 
важлива галузь економіки країни, сьєр- 
ра-леонські алмази відзначаються висо
кою якістю, легко піддаються грануван
ню, добуваються відкритим способом і 
дають великі прибутки; недаремно уряд 
республіки докладає всіх зусиль, щоб по
ставити цю галузь економіки під конт
роль держави.

З гордістю розповідали і показували 
нам маслопереробний завод, виробничі 
потужності якого незрівнянно зросли і 
розширились в останні роки. Зазначи
мо, що продовольча проблема для цих 
країн — одна з найскладніших. Зрозумі
лою була радість, з якою розповідали 
нам про те, що розвиток харчових під
приємств дає можливість боротися із без
робіттям, робити перші кроки в справі 
соціального забезпечення робітників. Ці 
поки що досить скромні успіхи нового 
життя постають разючим контрастом із 
страшним колоніальним минулим.

Творча група української делегації 
здійснила поїздку в Південну провінцію. 
Першу в цих краях українську делегацію 
тепло вітали міністр-резидент А. Д. Сан-

Торговець на вулиці Фрітауна.

ді, робітники деревообробного комбінату, 
учні технічного училища, працівники 
сільськогосподарської ферми. Люди бук
вально засипали запитаннями гостей з 
далекої країни: як ми діставались до
Сьєрра-Леоне, як живуть люди в Радян
ському Союзі, де і ким ми працюємо? 
Учні просили допомогти налагодити лис
тування із студентами українських ву  ̂
зів, фотографувалися на згадку, обміню
вались сувенірами. Здавалося, що мовно
го бар’єру не існує — скрізь усміхнені 
обличчя, дружні потиски рук, лаконічні 
жести. Люди доброї волі чудово розумі
ють одне одного, всіх єднали найважли* 
віші слова: дружба і мир.
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Населення Сьєрра-Леоне складають 
народи різних етнічних груп. Подорожу
ючи по країні, ми на власні очі побачили, 
що поруч з адміністративними органами 
існують традиційні форми суспільного 
управління. Адміністрація країни часто 
змушена братися за вирішення тих чи ін
ших завдань пліч-о-пліч з вождями пле
мен і радами старійшин. На шляху до 
центру племені Джайама-Бангор ми, на 
прохання верховного вождя міста Бо, 
зробили коротку зупинку в його резиден
ції. Гід з гордістю повідомив нам, що 
верховний вождь — член парламенту 
країни.

Далі наш шлях лежить в селище Телу. 
Автобус легко котиться по добре в’їжд- 
женій вузькій, ніби прорізаній в зеленій 
гущавині, дорозі, що нестримно заглиб
люється в джунглі. Гід спиняє автобус і 
запрошує всіх вийти: в селище заїздити 
машинами не дозволяється. Щільною 
групою рухаємось далі. За кілька хви
лин із гущавини чуються грім барабанів, 
пронизливі звуки флейт, вигуки. На до
розі з ’являється фігура в чорній масці, в 
одежі із рослинних волокон, вона якийсь 
час пританцьовує перед нами, щось кри
чить гортанним голосом і, помахуючи 
батогом, віддаляється в напрямку сели
ща. Це був чаклун, який прогнав злих 
духів з нашої дороги.

Назустріч виходить вождь племені Фо- 
дей-Каі, невисокий на зріст літній чоло
вік в темній накидці. Меч, що звисає з 
лівого боку, надає йому войовничості. В 
центрі селища нас вітають десятки лю
дей. Фодей-Каі проголошує вітання гос
тям із далекого Радянського Союзу і за
прошує всіх подивитися ритуальні танці. 
Яскравим, незабутнім видовищем пройш
ли одна за одною ритуальні сцени пле
мені Джайама-Бангор, об’єднані спільною 
сюжетною лінією. Вождь запрошує нас 
оглянути селище і познайомитися з тра
диційними ремеслами племені: плетінням 
циновок, сільців на звірів, виготовленням 
ритуальних масок. Час швидко збігає, і 
ми прощаємося з гостинними і сердеч
ними господарями: ввечері — концерт
українських артистів в приміщенні місь
кої ради Бо, а другого дня — концерт в 
приміщенні Британської ради в місті 
Фрітауні, яким завершувались Дні Ра
дянського Союзу в Сьєрра-Леоне.

7 листопада... В столиці Сенегалу Да- 
карі прямо з аеропорту поспішаємо в по
сольство, де було влаштовано прийом на 
честь 61-ої річниці Великого Жовтня. 
На прийомі були присутні Жан Колен, 
міністр внутрішніх справ Сенегалу, Ус
ман Ба. міністр фінансів, державні і 
громадські діячі — всього майже двісті 
чоловік. Глядачі гаряче дякували артис
там за прекрасні виступи. 8 листопада 
делегація Української РСР побувала з

візитом у заступника міністра культури 
Мане і міністра вищої освіти Камара. 
Працівники сенегальського радіо запро
сили керівника української делегації ви
ступити по радіо з розповіддю про зв’яз
ки, які підтримує Радянський Союз із 
Сенегалом.

Важко навіть перелічити все цікаве і 
важливе. Про все хочеться згадати. І про 
Дакар з його разючими соціальними кон
трастами. І про величезний океансь
кий порт, де ми побачили радянсь
кі риболовні судна, пізнаючи із щи
рим захопленням і радістю наш ра
дянський червоний прапор. І про поїзд
ку на острів Горе, що нагадує про жахли
ві часи работоргівлі. І про музей, експо
нати якого розповідають про визвольну 
боротьбу сенегальського народу за свою 
незалежність.

Хочеться згадати і про відвідини Да- 
карського університету, де навчаються 
сьогодні кілька тисяч студентів. Чимало 
сенегальців здобувають освіту в закор
донних вищих учбових-закладах, в тому 
числі в університетах Москви і Києва.

Останнім часом, на жаль, керівники де
яких африканських республік, підпадаю
чи під вплив антикомуністичної пропа
ганди Заходу і націоналістичних пан- 
африканських тенденцій, почали згорта
ти культурний- обмін із соціалістични
ми країнами, завдаючи шкода всьому 
міжнародному культурному співробітни
цтву, гальмуючи розвиток власних націо
нальних культур. Часом це відбувається 
не лише під тиском ворожої інформації, 
яку з надлишком поставляє Захід в аф
риканські країни, але й просто через 
відсутність правдивої об’єктивної інфор
мації.

Дуже доречним в цьому розумінні бу
ло відкриття в Б лез Сенгорі (найбільшо^ 
му культурному центрі Дакара) фото- 
експозиції, що розповідала про життя і 
навчання сенегальських студентів в Ук
раїнській РСР. Відвідувачі виставки го
ворили: «Ми винесли з виставки хороше1 
враження. Воно повністю спростовує 
брехливу інформацію, яку розповсюджує 
реакційна сенегальська преса про те, що* 
нібито в СРСР студенти-африканці заз
нають утисків».

Взагалі слід відзначити, що скрізь — 
і на концертах українських артистів, і в= 
залі Блез Сенгора, де було відкрито фо
товиставку «Все для людини, все для її 
блага» та* велику.експозицію радянських 
поштових марок, — ми бачили прояви, 
гарячого інтересу до всього, що стосува
лося життя і праці радянських людей. 
Для багатьох африканських держав, які 
зовсім недавно вивільнились із пут коло
ніалізму, досвід культурного^ будівництва 
в республіках Радянського^ Союзу має 
величезне значення.
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Бурхливими оплесками вітали сене
гальці кожен виступ наших артистів і в 
приміщенні міської ради Тієса, і в да- 
карському Блез Сенгорі. В рамках Днів 
відбулося п’ять концертів, які подивилося 
понад 1600 сенегальців. Шахматист Во
лодимир Пересипкін, який також був у 
складі делегації, з честю витримав іспит 
на майстерність, успішно провівши сеанс 
одночасної гри на 53 дошках.

13 листопада ми прощалися з Дака
ром. На закінчення хочеться сказати про 
те головне, що відчули ми за цей час. 
Сьєрра-Леоне і Сенегал ще молоді дер
жави, які завоювали свою незалежність 
у жорстоких битвах із колонізаторами. 
Сьогодні перед ними стоїть ще чимало 
проблем. Народи цих країн не хочуть

У 1958— 1978 роках «Всесвіт» надру
кував вірші, оповідання, повісті, ро
мани, статті 305 сучасних письменни
ків із 42 країн Азії й Африки.
Крім того, публікувалися переклади 
творів давніх літератур Ассіро-Ваві- 
лонії, Індії, Китаю, Кореї, Персії, Япо
нії.
Серед уміщених за минуле п'ятиріч
чя творів афро-азіатських літератур—  
уперше перекладені в СРСР повісті 
й романи:
Юсеф ес-Сібаї. Життя —  це мить.—  
АРЄ.

жити по-сгарому, рішуче виступають 
проти засилля іноземного капіталу, вибо
рюючи крок за кроком економічну не
залежність своїх держав. Ці процеси пог
либлюються, незважаючи на перешкоди, 
що їх свідомо створюють вчорашні ко
лонізатори. За таких обставин зміцнен
ня дружби і співробітництва між СРСР 
і молодими африканськими країнами ма
тиме велике значення для подолання ві
кової відсталості, розвитку національної 
економіки, народної культури, сприятиме 
дальшому поглибленню дружби і взаємо
розуміння між народами.

Юрій СТАСЮК, 
старший референт УТДКЗ

Неджаті Джумали. Посушливе літо.—  
Туреччина.
Нагарджун. Діти Варуни. —  Індія. 
Арун Садху. Один день Бомбея. —  
Індія.
Кобо Абе. Людина-коробка. —  Япо
нія.
Умедзакі Харуо. Сакурадзіма.—  Япо
нія.
Салах Феллах. Тернистий шлях. —  
Алжір.
Мануел Лопіш. Обпалені східним віт
ром. —  Острови Зеленого Мису.
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АФРИКАНСЬКИХ ВИЗВОЛЬНИХ РУХІВ
Африка ніби виткана із суперечностей. Мабуть, немає іншого континенту, де бо

ротьба за нове життя була б так насичена численними і різними за своєю природою 
подіями та гострими ситуаціями, так часто виливалася б у міждержавні конфлікти й 
драматичні зіткнення. На півдні континенту триває священна війна африканських пат
ріотів проти останніх бастіонів расизму і колоніалізму, і водночас ллється кров афри
канців у нескінченних прикордонних конфліктах, локальних війнах. (Західні буржуаз
ні джерела не без зловтіхи повідомляють, що за останні ЗО років Африка втратила 
не менше 1,7 мільйона чоловік у громадянських війнах і прикордонних конфліктах, 
значно більше, ніж у боротьбі за національну незалежність.) Дедалі енергійніше 
обстоюють новий економічний порядок незалежні країни, які прагнуть самі поряд
кувати своїми природними ресурсами, самі вирішувати своє майбутнє. В той же час 
в одному запрягу з імперіалізмом опинилася низка молодих країн, прямо чи посе
редньо допомагаючи йому встановлювати нові, ще витонченіші форми панування 
над іншими африканськими державами.

Чим пояснити наявність прямо протилежних тенденцій у розвитку африканської 
визвольної революції? З одного боку, національно-визвольний рух в Африці домага
ється все нових і нових значних успіхів. Досить нагадати про такі події останніх ро
ків, як розвал португальської колоніальної імперії і виникнення цілого ряду неза
лежних прогресивних держав, народження нової революційної Ефіопії, важливі по
літичні й соціально-економічні перетворення в Алжірі, на Мадагаскарі тощо.

До важливих завоювань африканської національно-визвольної революції нале
жать також успіхи, яких домоглися в останні роки національно-патріотичні сили Зім
бабве та Намібії. Щ одо становища в Зімбабве італійський журнал «Панорама» писав, 
зокрема, таке: «...для 250 тисяч білих, які панували досі над 6750 тисячами чорних, 
1979 рік буде роком тотальної війни. Судячи з усього, план Яна Сміта, що передба
чає якомога повільнішу й поступову передачу влади чорній більшості (а точніше —  
йдеться про збереження панування расистсько-колоніальної меншості шляхом фор
мальної передачі влади таким африканським маріонеткам, як єпископ Абель М узо- 
рева, превелебний Ндабадінге Сітоле і вождь племені Чірау. —  О . К.|, приречений 
на провал під ударами партизанської війни, котру він сам і спровокував»
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З другого боку, надзвичайно активізувалися узгоджені д ії імперіалізму і місцево? 
реакції. Саме це тією чи іншою мірою спричинилося до переродження єгипетського 
і сомалійського режимів, придушення повстанського руху в Заїрі, загострення між
державних суперечностей аж до збройних конфліктів, а також до спроб досягти нео
колоніалістського врегулювання родезійської та намібійської проблем і збити між- 
африканські жандармські сили для втручання у  внутрішні справи незалежних країн 
континенту, особливо тих, які взяли курс на прогресивний соціальний розвиток.

У  загальних рисах названі антагоністичні тенденції, суперечливий характер роз
витку самого революційного процесу в Африці можна пояснити загостренням бо
ротьби між силами прокапіталістичної й соціалістичної орієнтації, силами, що висту
пають у союзі з імперіалізмом, і силами, що борються за якнайшвидшу ліквідацію 
останніх вогнищ расизму і колоніалізму, за справжню незалежність африканських 
країн.

Однак, щоб глибше зрозуміти характер подій, які відбуваються нині в Африці, 
необхідно уявити бодай схематичну картину цього континенту. Без статистики тут 
не обійтися. Африка —  не тільки другий за площею континент після Євразії з на
селенням у 400 мільйонів чоловік, але й величезний конгломерат народів. Тут налі
чується понад тисяча націй, народностей, племен і приблизно стільки ж мов. Пер
шість—  за Нігерією та Заїром: у кожній з цих країн проживає не менше двохсот 
народностей.

Зараз у Африці існує 49 незалежних держав: діапазон відмінностей —  чи то 
політичний устрій, соціальна орієнтація, зовнішньополітичні зв'язки, чи то чисельність 
населення, розмір території, рівень природних багатств та розвитку економіки, куль
тури тощо —  надзвичайно широкий. Крім незалежних країн, ще існують і расистсь
ко-колоніальні режими: ПАР, що незаконно окупує Намібію, та Родезія. Причому 
ПАР володіє значним воєнно-економічним потенціалом. На неї припадає зокрема 75 
процентів виробництва сталі на континенті, 60 процентів електроенергії, 40 процен
тів мінеральних ресурсів. Має вона і чималу армію та розвинену (завдяки безпосе- 
редній допомозі капіталістичного Заходу) воєнну промисловість.

Отже, проблеми, що стоять перед африканськими країнами, нерідко дуже не
схожі і, головне, стоять вони по-різному. Візьмімо хоч би проблему створення роз
виненої національної економіки. Такому «Африканському велетню», як Нігерія з її 
70— 80-мільйонним населенням, багатими природними ресурсами та значними при
бутками від продажу нафти, розв'язувати її легше, ніж, скажімо, крихітним і поки що 
бідним Сейшелам, Островам Зеленого Мису чи Джібуті. Д о  речі, в Африці перева
жають саме дрібні держави. Досить сказати, що в 36 країнах населення ке досягає 
і 5 мільйонів чоловік, а у 18 воно не перевищує одного мільйона. Певно, це пи
тання заслуговує на більш пильну увагу, ніж йому приділялося досі. Адже важко 
уявити, щоб навіть у досить віддаленому майбутньому такого роду країни спромог
лися здійснити індустріалізацію (на сучасному рівні розвитку науки і техніки) без 
відповідної кооперації в межах району.

Багато африканських країн вирізняється граничною бідністю навіть порівняно з 
молодими державами інших континентів. За даними Міжнародної організації пра
ці, з 29 найбідніших країн світу 17 розташовані в Африці. Але бідність буває різна. 
Якщо, скажімо, середній річний прибуток на душу населення в республіці Берег 
Слонової Кістки складає 600 доларів, а в Анголі і Замбії —  500 доларів, то в Малі і 
Руанді —  70, у Верхній Вольті і Сомалі —  80 доларів. Експерти О О Н  підрахували, що 
при доході на душу населення нижчому за сто доларів країна практично не життє
здатна без сталої зовнішньої допомоги. На наш погляд, питання про шляхи соціаль
ного прогресу малонаселених і порівняно бідних країн потребують дальшого поглиб
леного вивчення. Річ у тому, що ці країни (де часто-густо немає навіть натяків на 
промисловість) значною мірою залежать від зовнішнього світу —  джерел фінансу
вання, ринків, не говорячи вже про сучасну техніку і технологію.
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Стосовно соціальної орієнтації африканських країн, тут можна умовно виділити 
три групи: країни з капіталістичним шляхом розвитку; держави, що обрали соціаліс
тичну орієнтацію (або некапіталістичний шлях розвитку); країни, суспільний напрямок 
яких ще не визначився. Чому ж, однак, ми говоримо про умовний поділ? Тому що, 
по-перше, рівень розвитку капіталізму в першій групі країн, як правило, досить 
низький, отже, їхній соціальний напрямок може бути (як це в дійсності і трапляєть
ся) порівняно легко переорієнтований; по-друге, нові виробничі відносини в країнах 
соціалістичного спрямування лише складаються, вони ще не сгали панівними, і це 
не викликає певної оборотності процесів; і нарешті, хоча і вважають, ніби в третій 
групі країн ще точиться боротьба за вибір шляху, найчастіше тут розвиваються сти
хійно, але практично без перешкод, капіталістичні відносини, зближуючи їх з краї
нами капіталістичної орієнтації.

Слід пам'ятати, між іншим, що в межах цих трьох груп країн існують часом до
сить значні відмінності. Наприклад, серед країн з капіталістичним шляхом орієнтації 
є відверто диктаторські і відверто проімперіалістичні режими, і режими з багатьма 
атрибутами буржуазної демократії. Щоправда, частина з них відрізняється радикаль
ним зовнішньополітичним курсом (зрозуміло, не завжди послідовним), виступає про
ти імперіалізму і неоколоніалізму, за розвиток відносин з соціалістичними країнами.

В той же час і ці держави, і держави соціалістичної орієнтації входять до ство
реної в 1963 році Організації африканської єдності (О АЄ ), покликаної захищати ін
тереси незалежної Африки в боротьбі за ліквідацію решток колоніалізму і расизму, 
проти імперіалізму і неоколоніалізму.

Це лише деякі загальні дані про сьогоднішню Африку. І нам ще не раз дове
деться звертатися до цифр і фактів, щоб дати якомога глибший аналіз особливостей 
розвитку африканської визвольної революції.

Однак повернімося до питання про активізацію дій міжнародного імперіалізму 
8 місцевої реакції. Висадження бельгійського десанту в Заїрі в лютому 1978 року, 
узгоджене поміж США, Англією, Францією і Бельгією,—  нове тому свідчення.

Останніми роками відчутно зросла зацікавленість провідних капіталістичних дер
жав у  африканських корисних копалинах. Роль Африки як постачальника дефіцитної 
сировини на світовий капіталістичний ринок добре відома. Ряд її країн належить до 
найбільших експортерів бокситів, залізної руди, нафти, марганцевої руди, фосфатів, 
олова, міді. Так, на Гвінею припадає 15,5 процента світового експорту бокситів, на 
Ліберію і Маврітанію —  23 проценти експорту залізної руди, яка надходить з країн, 
що розвиваються; на Гану, Марокко, Ефіопію —  51 процент марганцевої руди; на 
Марокко, Сенегал, Того, Туніс— 75 процентів експорту фосфатів, на Заїр і Замбію —  
33 проценти міді, яка експортується всіма країнами, що розвиваються. Значними ек
спортерами нафти є Алж ір, Лівія, Нігерія.

Але зацікавленість імперіалістичних країн в африканській сировині —  це лише 
один з аспектів проблеми, імперіалізм хоче зберегти тут свої економічні й політичні 
позиції, спрямувати якнайбільше країн континенту по капіталістичному шляху роз
витку.

Занепад португальської колоніальної імперії, зміцнення позицій прогресивних 
сил в Анголі і Мозамбіку змусили країни НАТО скоригувати свої військово-страте
гічні розрахунки. Адже реальна ліквідація решток расистсько-колоніальних режимів 
позбавила б імперіалістичні монополії величезних прибутків від експлуатації люд
ських ресурсів і природних багатств півдня Африки.

Залунали заклики до відкритого втручання в справи африканських народів, інак
ше, мовляв, «Захід втратить Африку». Особливо популярним став мотив «радянсько- 
кубинської присутності». Імперіалісти, котрі звикли дивитися на Африку як на свою 
вотчину, певно, не можуть примиритися з думкою, що суверенні Ангола й Ефіопія,
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відстоюючи свою незалежність від зовнішньої агресії (в цілковитій відповідності, до  
речі, із Статутами О О Н  і ОАЄ), мають законне право звернутися по допомогу до  
будь-якої країни.

Однак постає питання: чому нинішні дії імперіалізму дедалі частіше збігаються 
з діями певних класових сил у самій Африці, що багато в чому і забезпечує йому 
успіх? Шукаючи відповідь, слід ще раз повернутися до ситуації, котра склалася нині 
в країнах континенту.

Економічне становище більшості африканських держав залишається вкрай важ* 
ким: темпи зростання виробництва повільні (подекуди населення збільшується швид
ше, ніж валовий національний продукт), все більш зростає величезна заборгованість 
світовим фінансовим центрам (так, цього року зовнішній борг 45 незалежних дер
жав Африки орієнтовно досягне 35 мільярдів доларів). Багато промислових підпри
ємств з ряду причин —  недоліки планування, нестача кваліфікованих кадрів, вузькість 
місцевого ринку, слабка фінансова база, безгосподарність і пряме казнокрадство —  
працюють збитково. Становище поліпшується надто повільно ще й тому, що в ієрар
хії цінностей, успадкованій з колоніальних часів, професії, безпосередньо пов’язані 
з виробництвом, як і раніше, вважаються менш престижними, ніж, скажімо, фах лі
каря, юриста, журналіста, чиновника. Частина найбільш здібної молоді, одержавши 
освіту на Заході, не повертається' на батьківщину. Отже, не дивно, що й досі квалі
фіковану роботу у виробничій сфері виконують переважно іноземці, 

і 3 величезними труднощами зустрічається Африка і в розвитку сільського госпо
дарства. Про це насамперед свідчить продовольча проблема, яка з кожним роком 
загострюється. Все більше африканських країн перетворюється з експортерів про
довольства на його імпортерів. Очевидно, тут ще не знайдено відповідних шляхів і 
методів модернізації архаїчних аграрних структур. Чимало починань, зокрема ство
рення виробничих кооперативів і державних господарств, закінчується невдачею. А  
тим часом посилюється відплив селян у міста.

Внаслідок розвитку капіталістичних відносин і соціального розшарування село 
залишають не лише безземельні чи малоземельні селяни. Д о  міст рушає молодь, 
яка або розчарувалася у нових формах господарювання, що насаджуються згори і 
мало відповідають реальним потребам селянства, або не хоче миритися з існуючи
ми в традиційній общині порядками. Вона сподівається знайти в місті роботу «з  
перспективою». В цьому розумінні африканські селяни мало чим відрізняються від 
селян інших районів капіталістичного світу. Крім того, в багатьох країнах Африки 
праця селянина в системі цінностей, яка склалася в останнє десятиріччя, настільки 
непрестижна, що багато селян ладні бути злидарями в місті, аби не жити на селі.. 
Не слід забувати і про те, що нинішня африканська молодь дедалі більше втрачає 
інтерес до традиційних свят і ритуалів, які прикрашали в минулому життя общини.

Такого напливу селян до міста, який спостерігається нині, історія континенту, 
певно, не знала ніколи. А  можливості африканського міста ввібрати нових мешкан- 
ців дуже обмежені. В результаті, з одного боку, рівень сільськогосподарського ви
робництва зростає вкрай повільно або навіть спадає. З другого —  катастрофічних 
розмірів набуває безробіття, з’являється величезна маса вилучених з трудового про
цесу людей, тією чи іншою мірою позбавлених стійких соціальних зв'язків, засобів 
до існування, а нерідко і даху над головою.

Від голодної смерті пауперизованого африканця часто рятують його одноплемін
ники, які створюють у містах численні земляцтва за етнічною ознакою, що, до речі, 
перетворюється для молодих держав на досить складну проблему в процесі націо
нальної консолідації. А  сама «надурбанізація» призводить до гострої кризи міського 
транспорту, системи водопостачання, інших комунальних служб.

Пошуки справжньої незалежності і насамперед процес деколонізації в еконо
мічній галузі сповнені суперечностей. Однобічна орієнтація колишніх колоній на ка
піталістичний ринок долається дуже повільно, а подекуди навіть посилюється. Зво
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ротна залежність монополістичного Заходу від африканської сировини (до палива 
включно), на наш погляд, дещо перебільшується. Для багатьох видів африканської 
сировини кон'юнктура на світовому ринку знову почала складатися несприятливо, 
прикладом чого може бути падіння ціни на мідь.

Та річ, певно, не лише в цьому. Одержані окремими африканськими (і, зрозу
міло, не тільки африканськими) країнами значні кошти від реалізації природних ре
сурсів часом не зменшують їхню залежність від капіталістичних монополій, а навпаки 
посилюють: «нафтодолари», «мідедолари» тощо використовуються для придбання на 
Заході машин, устаткування, цілих підприємств. А ці виробничі фонди, в свою чергу, 
виступають у цій ситуації складовою світового капіталістичного господарства, вони 
не здатні функціонувати самостійно, поза зв'язками з транснаціональними корпора
ціями (ТНК) і, отже, не сприяють становленню самостійної національної економіки. 
Водночас різко зростає кількість спеціалістів, експертів та радників з розвинених ка
піталістичних країн.

Неоколоніалізм зовсім не відійшов у минуле, а імперіалізм не відмовився від 
своєї глобальної мети втримати країни, що розвиваються, в тому числі африканські, 
в межах світової капіталістичної системи. Неоколоніалізм постійно шукає нових форм 
і методів пристосування до мінливих обставин. Він усе частіше застосовує хитромуд
ру тактику поступок країнам, що розвиваються, але таких поступок, які зрештою по
винні забезпечити йому крупні дивіденди.

Сьогодні марно шукати серед серйозних ідеологів і стратегів неоколоніалізму 
людей, котрі відверто закликали б до закабалення визволених країн. «Печерний» 
неоколоніалізм, можна сказати, закінчився. Імперіалісти, навпаки, роблять вигляд, 
ніби хочуть допомогти слаборозвиненим країнам вибратися з трясовини відсталості 
й злиднів, зміцнити їхню національну незалежність. Не шкодують вони й рецептів. 
Молоді держави потребують індустріалізації? Слід їм допомогти в цьому. І з'яв
ляються зразки індустріалізації по-неоколоніалістськи: зводяться заводи і фабрики 
з неповним циклом виробництва; головні, підприємства розташовані в метрополіях, 
де акумулюються і найновіша технологія, і найважливіші досягнення науково-тех
нічної революції; звідти ж спускають плани, директиви тощо; до колишніх колоній 
перебазовують виробництва із застарілою технологією, малоприбуткові в метропо
ліях, які надто забруднюють навколишнє середовище. Мовляв, голодний не вередує.

Молоді держави вимагають економічної самостійності? Неоколонізатори про
понують створити «змішані» підприємства —  за участю національного та іноземного 
капіталів. «Змішані» підприємства, як правило, не підлягають націоналізації, мають 
широкі експортні можливості і не менш широкі можливості впливати на політику 
молодих держав. За задумом неоколонізаторів, «змішані» підприємства не повинні 
інтегруватися в національну економіку, навпаки —  національну стратегію розвитку 
слід пристосовувати до політики ТНК.

Африканські країни хочуть поліпшити своє становище на світовому (капіталістич
ному) ринку? Неоколоніалізм і тут готовий піти на певні поступки. Ось один з 
прикладів. У 1975 році в Ломе було підписано Конвенцію між ЄЕС та країнами Аф 
рики, басейнів Карібського моря і Тихого океану (АКТ), де представлено 46 країн, 
що розвиваються. Молодим державам надано можливість безмитного ввезення в 
країни ЄЕС товарів, домовилися також про стабілізацію цін на різні види сировини, 
що експортуються ними.

Логіка неоколонізаторів зрозуміла. Втрати, причому незначні, швидко окуплять
ся: сприятливий політичний резонанс, посилення впливу ЄЕС на кілька десятків 
країн, що визволилися, нарешті, гарантоване надходження потрібної сировини.

За всіма подібними «поступками» неоколонізаторів, повторюємо, приховується 
глобальна мета —  нав'язати країнам, що визволилися, залежний, «периферійний» ка
піталізм, інтегрувати їх у світову капіталістичну систему.

Ведучи мову , про деколонізацію, не слід нехтувати і галузями культури, ідеоло
гії, де позиції неоколоніалізму в багатьох випадках ще дуже сильні. Частина правля-
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чоТ еліти і середніх прошарків, вихована, приміром, в англійському або французь
кому культурному середовищі, як і раніше, орієнтується на Захід, на західну (бур
жуазну) культуру, західні стереотипи соціальної поведінки.

У скрутному матеріальному становищі народних мас —  наслідкові не лише коло
ніального минулого, загальної відсталості, але й некомпетентного керівництва, без
господарності, корупції —  слід шукати першооснову багатьох акцій, які призводять 
до конфліктних ситуацій на континенті, полегшують підривну діяльність імперіалізму.

Спробую уточнити сказане. Відомо, що основна провина за відсталість африкан
ських країн лягає на міжнародний імперіалізм. Вона випливає з колоніального мину
лого. З ліквідацією колоніалізму народні маси молодих держав, які народжувалися, 
пов'язували надії на докорінне поліпшення свого злиденного становища (надії не 
завжди обгрунтовані, якщо врахувати складність вирішення цього завдання в над
звичайно відсталих країнах, тим більше в короткий термін). Та минали роки, а жит
тєвий рівень трудових прошарків у деяких країнах, що визволилися, не лише суттє
во не зростав, але часом навіть падав. Причому не в останню чергу з вини правля
чих кіл, котрі вдавалися до вольових і позаекономічних методів керівництва й гос
подарювання, а відповідальність за те, що відбувається, покладали на внутрішні і, 
головним чином, зовнішні ворожі сили. В конкретних умовах африканського конти
ненту провадити таку політику нескладно, оскільки рівень економічного розвитку 
навіть найближчих сусідів дуже різниться, і як наслідок —  цілий ряд міждержавних 
конфліктів, яких за іншої політики можна було б уникнути.

В деяких африканських країнах збільшується прошарок представників бюро
кратії, плантаторів, різних ділків, спекулянтів. Зрозуміло, їх влаштовує капіталізм. 
Вони зацікавлені в розвитку зв'язків із західними монополіями, щоб отримувати від 
них товари, субсидії, виступати в ролі посередників тощо. Зростання прогресивного 
руху в масштабі всього континенту, зміцнення позицій місцевих радикальних сил в 
умовах внутрішньої нестабільності все більше лякає їх, і вони прагнуть заручитися 
прямою підтримкою Заходу.

Певні африканські соціально-класові сили виступають у ролі помічників капіта
лістичного Заходу, бо кровно зацікавлені в його існуванні. Не покладаючись на стій
кість місцевих валют, на стабільність своїх режимів, вони вкладають все більші кошти 
в західні банки, страхові компанії, купують нерухоме майно, цінні папери, акції.

Важливою обставиною політичного життя Африки є те, що тут активно форму
ються нації, а цей процес, як засвідчує історична практика, складний і болісний. Він 
посилюється тим, що, свавільно ділячи Африку, колонізатори ігнорували етнічний, 
мовний, культурний та інші фактори. Підраховано, що 44 проценти всіх колоніаль
них кордонів Африки було прокладено по паралелях і меридіанах, ЗО процентів —  
шляхом механічного прокладення прямих, дугоподібних і кривих ліній на карті і ли
ше 26 процентів —  відповідно до природних географічних меж.

Особливості нинішнього етапу національно-визвольного руху пов'язані з поси
ленням диференціації —  як між країнами, так і всередині кожної з них.

Прискорився також процес диференціації в лавах самої революційної де
мократії. Поглиблюється соціальний зміст національно-демократичної революції, хо
ча окремі загони правлячої революційної демократії зсуваються вправо.

Розвиток країн з демократичними режимами не позбавлений суперечностей, які 
породжують багато складних проблем. Практика сучасного некапіталістичного роз
витку виявила деякі негативні тенденції, риси і явища. Низькі темпи економічного 
зростання, нескінченні господарські труднощі доповнюють картину. Подекуди не знай
шов правильного спрямування процес демократизації суспільства, помітна тенденція до 
авторитарного способу правління.
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Яка першопричина цих труднощів, зигзагів розвитку, нарешті, оборотності сус
пільних процесів? Насамперед слід мати на увазі, що революційний процес у цих 
країнах спрямовують переважно революційні демократи; частина з них сміливо йде на
зустріч науковому соціалізму, але багато хто й досі не звільнився від тягаря націона
лістичних і релігійних ідей, дрібнобуржуазних уявлень. По-друге, прогресивні режими 
не вийшли з системи світового капіталістичного господарювання, в економічному і 
фінансовому відношеннях вони і досі залежать від колишніх метрополій. Перебудова 
зовнішньополітичних зв'язків —  річ складна, вона вимагає чимало часу і певною мірою 
пов'язана з об'єктивними можливостями соціалістичної співдружності. По-третє, загаль
на відсталість, значний вплив на маси застарілих ідеологій, нерозвиненість сучасної со
ціально-класової структури гальмують утворення політичних підвалин прогресивного 
режиму. А  це неминуче позначається на формуванні і діяльності державного апарату, 
правлячої революційно-демократичної партії, ускладнює поширення ідей наукового со
ціалізму. Все це разом і породжує суперечливий характер розвитку африканських кра- 
їч із соціалістичною орієнтацією. (Окремою темою, що висвітлювалась уже на сто
рінках «Всесвіту» і стане змістом наступних статей, є агресивність, з якою маоїсти шу
кають шляхів у революційні африканські рухи, розкладаючи і дезорієнтуючи 
їх зсередини. —  Ред.).

Отже, чим далі відходять африканські держави від перших рубежів здобуття по
літичного суверенітету, тим сильнішою стають соціально-класова диференціація, по
літичне розмежування і тим, природно, відчутніше це позначається на'загальноафри- 
канській політиці, зокрема на діяльності ОАЄ. Природно також, що найбільш гостро 
фактор диференціації виявляється в кризових ситуаціях, коли наперед виступають 
класові інтереси, соціальна і політична орієнтація держави. В питаннях боротьби за 
ліквідацію останніх вогнищ расизму і колоніалізму африканські країни, як і раніше, 
посідають однакові або близькі позиції, хоча реальний внесок кожної з них у цю 
боротьбу зумовлений соціальною орієнтацією, зовнішньополітичними зв'язками.

Особливо наочно політичне розмежування виявилося, як відомо, коли виборювала 
свою незалежність Ангола, а також в роки становлення революційної Ефіопії і по
в'язаної з цим процесом сомалійської агресії. Тут соціальні мотиви дій багатьох 
країн були такими відвертими, що відсунули на задній план традиційну африканську 
єдність, антиімперіалістичні, антинеоколоніалістські гасла.

І все ж політичне обличчя сьогоднішньої Африки визначають інші тенденції. З 
кожним роком посилюється боротьба проти прямих і завуальованих форм колоніа
лізму, за соціальний прогрес. Зростає авторитет африканських держав на міжнарод
ній арені, посилюється їхній вплив у О О Н . Уже самий факт, що незалежні країни 
Африки становлять третину всіх держав —  членів О О Н , має величезне міжнародне зна
чення, є стримуючим фактором для імперіалістичної реакції.

З огляду на перспективи розвитку африканського визвольного руху важливо те. 
що боротьба за ліквідацію останніх вогнищ колоніалізму і расизму стала спільною 
справою незалежної Африки. В цьому, безумовно, чимала заслуга ОАЄ, хоча ця ор
ганізація і переживає час від часу гострі кризи. Африканські патріоти, які ведуть 
збройну боротьбу на чолі з Патріотичним фронтом Зімбабве проти режиму Сміта та 
Народною організацією Південно-Західної Африки (СВАПО) в Намібії, своїми успіха
ми в значній мірі завдячують так званим прифронтовим державам— Анголі, Замбії, 
Ботсвані, Мозамбіку, Танзанії. Без їхньої допомоги і підтримки було б надзвичайно 
важко протистояти добре озброєним карателям. Крім того, африканські борці в 
Зімбабве і в Намібії постійно відчувають дружню підтримку СРСР та інших соціаліс
тичних країн. Усупереч спробам нав’язати народам Зімбабве і Намібії маріонеткові 

.режими на чолі з африканськими колабораціоністами, дискредитувати Патріотичний
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фронт Зімбабве ,і СВАПО і розколоти ці організації; всупереч труднощам, яких за
знають на тому чи іншому етапі африканські борці; всупереч, нарешті, небувалій 
активності імперіалістичних сил у цьому районі континенту,—  наступ на білих расис
тів наростає. Міцніє солідарність з африканськими борцями за незалежність інших 
волелюбних прогресивних сил. Міцніє й міжнародний авторитет бойових патріотичних 
організацій. Так, надзвичайна сесія координаційного бюро країн, що не приєднали
ся, яка відбулася в Мапуту в лютому нинішнього року, визнала СВАПО повноправним 
членом руху неприєднання. Було вирішено також рекомендувати наступній, V i кон
ференції глав і урядів країн, що не приєдналися, надати подібний статус Патріотич
ному фронтові Зімбабве.

Д о  найважливіших завоювань африканської національно-визвольної революції, 
безумовно, належить посилення антикапіталістичних тенденцій у процесі боротьби 
за економічний і соціальний прогрес. Здійснюється ленінське передбачення, що «в 
грядущих вирішальних боях світової революції рух більшості населення земної кулі, 
спочатку спрямований на національне визволення, обернеться проти капіталізму й 
імперіалізму» (В. І. Ленін, т. 44, стор. 36).

На неозорих просторах африканського континенту шириться рух проти капіталіз
му, за соціалізм, дедалі тісніше змикаючись з країнами соціалістичної співдружності, 
прогресивними демократичними силами інших континентів.

Найбільш концентрованим, якщо можна так висловитися, проявом антикапіталіс
тичних тенденцій у зоні національно-визвольного руху в цілому і на африканському 
континенті зокрема, безумовно, слід вважати орієнтацію на соціалізм цілої низки 
молодих країн —  Алж іру, Анголи, Беніну, Гвінеї, Конго, Мозамбіку, Ефіопії та інших. 
Як підкреслював Генеральний секретар ЦК КПРС тов. Л. І. Брежнєв у своєму виступі 
на міжнародній Нараді комуністичних ~і робітничих партій у Москві в червні 1969 
року, «...важливим досягненням революційних сил, серйозною поразкою імперіаліз
му є соціалістична орієнтація ряду молодих держав Африки і Азії. ...Покладено по* 
чаток принципово новому напрямові розвитку країн, які визволилися. І їх приклад 
буде тим переконливішим, чим успішніше розвиватимуться економіка і культура ре
волюційно-демократичних країн, чим повніше розкриватимуться переваги некапіта- 
лістичного шляху».

Що конкретно відбувається в цих країнах? Тут здійснюються глибокі соціально- 
економічні і політичні перетворення. їхня мета —  поступово, протягом багатьох ро
ків, а точніше десятиріч, створити передумови для наступного соціалістичного будів
ництва. Націоналізуються підприємства зарубіжної та місцевої буржуазії, створюєть
ся державний сектор в економіці, провадиться аграрна реформа в інтересах селян
ства, організовуються різного типу (відповідно до місцевих умов) кооперативи. Роз
хитуються, а потім остаточно ліквідуються політичні й економічні підвалини експлуа
таторських класів і прошарків у місті й на селі. Демократизується державний апа
рат у центрі й на місцях, перебудовується все суспільне життя. Однак звернімося 
до прикладів.

В Алжірі вже в 1975 році на державний сектор припадало близько 80 процентів 
валового національного продукту. Було здійснено глибоку аграрну реформу в Ефіо
пії, де вже на початку 1977 року налічувалося 2200 селянських кооперативів, практич
но повністю ліквідовано феодальні відносини. Планомірно звужується діяльність при
ватного капіталу в Анголі, Мозамбіку та інших країнах. У країнах соціалістичної орієн
тації в Тропічній Африці (Гвінея, Танзанія й інші) грунтовно підірвані позиції родово- 
племінної знаті тощо.

Нинішній етап розвитку країн із соціалістичною орієнтацією характеризується 
прискоренням темпів здійснення докорінних перетворень —  чи то в політичній, со
ціально-економічній чи ж ідеологічній галузях. Особливо чітко це помітно на при
кладі Анголи, Мозамбіку, Ефіопії та деяких інших країн. Тут відчувається небачений
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досі потяг до наукового соціалізму, досвіду соціалістичного будівництва в СРСР, і в 
країнах соціалістичної співдружності.

Орієнтація африканських країн на соціалізм дедалі чіткіше виявляється в їхній 
діяльності на міжнародній арені, де вони посідають усе послідовнішу позицію, усе 
частіше виступають спільно з соціалістичними державами. Досить нагадати про під
тримку країнами соціалістичної орієнтації справедливої боротьби ангольського наро
ду. Важливо вказати також на пришвидшення процесу зближення держав соціаліс
тичної орієнтації і світової соціалістичної системи. Розширюються міждержавні й еко
номічні зв'язки, співробітництво між революційно-демократичними і марксистсько- 
ленінськими партіями.

Минулі роки підтвердили: саме шлях соціалістичної орієнтації, попри всі
об'єктивні складності, відкриває молодим державам простір до економічного і соці
ального прогресу і становить реальну альтернативу капіталістичному розвиткові.

Олексій КИВА,
заступник головного редактора 
журналу «Азия и Африка сегодня».

Москва.
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Історія
навиворіт
Наприкінці минулого року паризький 

видавець Ерік Ваше випустив фотоаль
бом під назвою «1900, Африка відкриває 
Європу». Поява альбому дала нагоду 
буржуазному тижневикові «Експрес» 
викласти свої погляди на деякі історичні 
події кінця XIX — початку XX століття.

Відразу слід зауважити, що комен
тар в «Експресі» не являє собою яко
гось виняткового або поодинокого явища. 
Він стоїть в одному ряду з тими числен
ними книгами, фільмами, альбомами, дос
лідженнями, кількість яких на Заході 
більшає (а інтонація злішає) — в міру 
того, як вчорашнім «господарям» дово
диться втрачати нагарбані ними скарби 
і повертати законним власникам їхні 
землю та волю. Не бажаючи примирити
ся з поразкою, не тільки вчорашні, але й 
сьогоднішні колонізатори змушені, од
нак, пристосовуватися до нових умов, за 
яких засоби масової інформації викорис
товуються як знаряддя прихованої дивер
сії, бо прищеплюють терпимість, коли не 
відразу до збройного, то для початку до 
«паперового» расизму.

«Тоді ще не існувало визвольних ідео
логій, глобальних стратегій і боротьби за 
вплив у планетарному масштабі, — пише 
рецензент тижневика Крістіан д’Епену. 
— Наприкінці XIX століття безтурбот
на капіталістична Європа в розквіті сво
єї могутності вирушає за море, щоб заво
лодіти більшою частиною напівпорожньо
го континенту — Африки. Владна й пи
хата, Європа певна свого права завойов
ниці. Щойно завершилася промислова 
революція, й раптом виявилося, що Єв
ропі бракує ринків збуту, життєвого про
стору, сировини. До того ж іще живий її 
потяг до пригод і освоєння невідомих зе
мель. Торговці й етнографи йдуть слідом 
за відважними першовідкривачами, сол
дат крокує за місіонером, а іноді й попе
реду нього».

У стислому «історичному екскурсі», 
що його «Експрес» пропонує читачеві, 
сконцентровано кілька фальсифікацій, 
якими буржуазна пропаганда послугову
ється день у день, розраховуючи або на 
необізнаність публіки, або на те, що лю
ди повірять у брехню, якщо її повторити 
багато разів.

«Експрес» пише про відсутність у 
1900 році «визвольних ідеологій», «забу
ваючи» про те, що основа основ визволь
ної ідеології — марксизм на той час вже 
став керівництвом до дії для передових 
сил людства.

«Експрес» пише про відсутність «бо
ротьби за вплив у планетарному масшта
бі» і про «безтурботну капіталістичну 
Європу», хоч ідеться вже про Європу ім
періалістичну, коли вже існував Троїстий 
союз і робилися перші кроки до утворен-

Вже цієї одної фотографії & альбому Ері- 
ка Ваше, очевидно, вистачило б, щоб спрос
тувати «історичний екскурс» «Експреса».
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ня Антанти, — Європу, яку від початку 
першої світової імперіалістичної війни 
відділяло всього півтора десятка років.

«Експрес» фактично виправдовує ко
лонізацію Африки: Європі, бачте, браку
вало ринків збуту, життєвого простору, 
сировини, а Африка була «напівпорож
нім континентом» — чому ж, мовляв, не 
взяти те, що не належить нікому?! З лег
кістю неймовірною тижневик перекроює 
усталену хронологію, переносячи «від
криття» Європою Африки на кінець 
XIX століття. Ніби не існувало багато
вікової історії работоргівлі, історії за
гарбання і знищення розвинутих афри
канських держав, страшної історії гено
циду. Більше того, колонізація африкан
ських земель пояснюється рівною мірою 
й романтичним, цілком невинним «потя
гом до пригод і освоєння невідомих зе
мель». Певно, якби в солідному й ціка
вому альбомі, виданому Еріком Ваше, 
не були вміщені промовисті фотодоку
менти епохи, Крістіан д’Епену і не зга
дав би, що солдат-європеєць іноді (!) ви
переджає місіонера...

А ось як зображено саму «техніку» 
колонізації:

«Це був час піонерів у тропічних шо
ломах, підперезаних ременями, пропах
лих шкірою, потом і парусиною. Вони ви
саджувалися разом із своїм чаклунським 
обладунком, маючи на озброєнні фотока
мери — «коробки з картинками», здатні 
вкрасти душу й тіло людини, «довге ву
хо» радіотелеграфу, «вогняні кийки» з 
синьої криці, що вивергали блискавичну 
смерть. Вони населили ліси велетенськи
ми залізними буйволами, що пронизли
во свистіли й були сильніші за слона, і 
запустили в небо механічних птахів... За
чудований африканець надовго сповнив
ся страху й шани перед всіма цими чуде
сами, наділивши білу людину майже 
надприродною владою».

Зверніть увагу: африканець зачарова
но й шанобливо спостерігав за діями чу
жинців — наче все те, що відбувалося, 
його, африканця, не обходило, наче в 
нього цілилися тільки теле- й іншими 
досконалими об’єктивами. В кого ж тоді 
стріляли з «вогняних кийків»?!

Дивовижною, майже фантастичною мо
же видатися спроба сьогодні, наприкінці 
вже XX століття, реконструювати коло
ніальну ідилію в дусі Кіплінга: простяг
нувшися в гамаку після трудів правед
них, білий офіцер ласкаво приймає вияви 
пошани й захоплення з боку місцевого 
населення.

«Він убиває, втихомирює, експлуатує, 
навчає. Неймовірна пожадливість і вод
ночас найщиріша самовідданість визна
чають його вчинки. З рушницею, але ж і 
з шприцом у руці білий несе африкан
цям життя і смерть. Під батьківським 
наглядом бороданя-місіонера африкансь

кі діти вчаться читати...» Таким постає 
з-під пера Крістіана д’Епену європеєць 
— герой-романтик, повновладний госпо
дар чорного континенту.

Не будемо таврувати рецензента со
лідного тижневика як злочинного неві
гласа або ж свідомого і кваліфікованого 
дезінформатора (хоча для цього є всі 
підстави), — нагадаймо тільки деякі 
факти. Зрештою, терези історії — при
лад цілком точний. Лепрозорії (навіть 
якщо це лепрозорій доктора Швейцера) 
і класи в джунглях навряд чи урівнова
жать долю незліченних африканців — 
жертв работоргівлі, вивезених, забитих, 
померлих у трюмах під час транспорту
вання невільників. Публікуючи екзотичні 
фотосвідчення з життя аборигенів, «Експ
рес» і словом не прохоплюється про за
пеклу боротьбу, що її вели африканці 
проти своїх поневолювачів протягом, усіх 
цих нестерпно болісних століть. «Циві
лізаторською» місією колонізаторів аж 
надто складно пояснити столітню виз
вольну війну народу коса або повстання 
народів матебеле і машона в Південній 
Родезії або повстання солдатів, набраних 
з народу батетела, проти бельгійського 
панування в Конго, або тривалий героїч
ний опір народу малінке під керівницт
вом Туре Саморі французьким завойов
никам у басейні Нігеру...

Що ж до спроби Крістіана д’Епену 
якось підфарбувати і прикрасити колоні
алізм, то її легко пояснити в контексті 
нинішнього загостреного ідеологічного 
протиборства двох світів. У цьому зв’яз
ку привертає увагу ще й таке зауважен
ня буржуазного тижневика: про експеди
ції на невідомий континент газети Старо
го Світу, писали, мовляв, з таким самим 
захопленням, як пищуть тепер про кос
мічні польоти^ Тихцем, як щось само со
бою зрозуміле, читачеві накидають дум
ку, що за ці сім-вісім десятиріч у світі, 
власне, нічого не змінилося: обиватель 
лишився обивателем, сенсація сенсацією, 
а головне, — колонізація Африки й ко
лонізація космосу, це, мовляв, явища од
ного героїчного порядку.

«Це були також часи, — підсумовує 
Крістіан д’Епену, — коли галантні 
джентльмени, чаюючи, креслили-пере- 
креслювали карту континенту, не надто 
замислюючись про наслідки поділу». І — 
ставлячи крапку: «Коли переглядаєш 
сьогодні фотографії тієї Африки, що 
відійшла у вічність, раптом відкриваєш, 
що найбільшою втратою в цій царині є 
втрата мрії».

Що правда, то правда. З мрією про 
колоніальне панування в Африці капіта
лістичному світові довелось остаточно 
розпрощатися. Події останнього десяти
ліття переконливо свідчать про це.

Ніна СЛАВША



У ЗАТІНКУ МУЛЕМБИ
Чимало переказів і легенд Анголи пов'язано з деревом, яке тут називають 

мулемба. Президент республіки і поет Агостіньо Нето оспівав його у вірші 
«Ми повернемося», написаному в жовтні 1960 року в португальській тюрмі 
Альюбе.

Стовбур дерева товстий, часто в діаметрі досягає двох метрів, крона схожа 
на шапку величезного гриба, а коріння повітряне. Густі віти не пропускають і 
найменшого промінчика сонця, тому ангольці люблять збиратися в затінку му- 
лемби в літні місяці, які в південній півкулі припадають на листопад-квітень. 
На вулицях і площах Луанди можна часто побачити це дерево з округлим 
і ніби шкіряним листям* Одна мулемба росте на майданчику поблизу редак
ції «Жорналу ду Ангола», друга —  навпроти головпоштамту, кілька дерев висад
жено на набережній Маргінал та на площі Майянга.

Для ангольського народу мулемба завжди була символом свободи. За ле
гендою, король Нгола Кілуянжу, вирушаючи у вигнання, посадив 11 лютого 
1575 року поблизу нинішньої Луанди таке дерево, яке мало правити йому за 
орієнтир, коли він повертатиметься назад, щоб визволити Анголу від порту
гальських завойовників. Це дерево стріть і досі, а весь навколишній район у 
північно-східній частині столиці теж має назву «Мулемба». В ніч на 11 листопа
да 1975 року, коли Агостіньо Нето проголосив незалежність країни, саме 
з району Мулемби було вибито останні загони південноафриканських інтервен
тів.

„ОПЕРАЦІЯ БУЙВІЛ"
У мозамбіцькій провінції Софала, в ра

йоні гирла Замбезі, нараховують майже 60 
тисяч буйволів. Дані аерофотозйомки під
твердили, що народна республіка на півден
ному сході африканського континенту воло
діє найбільшим у світі поголів’ям цих вели
чезних диких тварин.

Нещодавно в Мозамбіку завершилась 
«операція Буйвіл». Тварин присипляли ку
лями з наркотичними речовинами, і вчені» 
обстежуючи їх, визначали вік і склад ста
да. У Мозамбіку в останні роки кількість 
буйволів зросла так різко, що виникла не
безпека для посівів. Тому державна інспек
ція організувала відстріл буйволів, суворо 
контролюючи його здійснення.

М’ясо цих тварин вважається тут деліка
тесом. Його нарізують тонкими смужками, 
солять і протягом кількох днів висушують 
на осонні. Це єдино можливий спосіб збе
рігання м’яса в умовах непрохідної місце
вості, де немає холодильників.

Відстріл буйволів необхідний для підтри
мання рівноваги у флорі і фауні; водночас 
у Мозамбіку докладають зусиль до того, 
щоб урятувати від вимирання жираф, но
сорогів, страусів. Так, нещодавно впровад
жено закон про полювання, згідно з яким 
всі природні багатства оголошено народним 
надбанням, і контроль за їх використанням 
здійснюється державою.
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Вольфганг КЛАУЗНЕР.

шжтшш мій
Журналіст з НДР Вольфганг Клаузнер відвідав три з вісімнадцяти 

аймаків (одиниця адміністративного поділу) Монгольської Народної Рес
публіки: Центральний, Селенгинський і Булганський. В поїздці по країні 
його супроводили Нансайдорж — відповідальний секретар економічного 
Журналу «Едійн засаг» та журналіст і перекладач Галсан. Про свої вра
ження від 2500-кілометрової подорожі В. Клаузнер розповів на сторінках 
тижневика «Горіцонт».

ГОРА СКАРБІВ
Ерденет відчувається задовго до того, як 

ви в'їжджаєте в нього: нова автострада, 
мости через річку Орхон, на залізобетон
них биках червоніють написані суриком 
монгольські й російські імена —  своєрідні 
візитні картки мостобудівників і одночасно 
свідоцтва інтернаціональної взаємодії. Па
ралельно з автострадою — » залізниця, а 
вдалині —  нескінченні ряди сріблясто-сі
рих стовпів лінії високовольтної напру
ги, —* і все це біжить в одному напрям
ку —  до Ерденета. Туди ж поспішаємо і 
ми.

Невтомно дряпається джип з вершини на 
вершину, через Хангайський хребет. На 
черговому перевалі Нансайдорж торкає 
водія за плече:

—  Зупинись-но на хвильку! —  А  тоді до 
всіх: —  Давайте спорудимо «обо»!

І, наслідуючи давній монгольський зви
чай, ми збираємо каміння, складаючи з 
нього пірамідку, прикрашену паличками з

прив’язаними до них смужками тканини, а 
в пірамідку, ніби в копилку, опускаємо 
кілька монет. В давнину таке «жертвопри
ношення» мало забезпечити прихильність 
богів. Нині це хіба що привід для перепо
чинку на довгому шляху. Ті, хто йтимуть за 
нами, додадуть до наших мунгу (дрібна 
монета МНР), пфенігів та копійок свої ге
лери, стотинки чи філери... Ми жартуємо: 
раніше —  підкуп небесних отців, сьогод
ні —  інтернаціональна ощадкаса.

Проте «обо», до якого ми прямуємо, 
має дещо інші розміри, ніж наша пірамід
ка. Ерденетське «обо» —  то найбільший в 
минулій п’ятирічці об'єкт капіталовкладень 
Монгольської Народної Республіки. Тут со
ціалістична Монголія спільно з Радянським 
Союзом споруджують мідно-молібденовий 
гірничо-збагачувальний комбінат, який на
лежатиме до десяти найбільших подібних 
підприємств у світі. Наприкінці минулого 
року перша черга комбінату вже дала про
дукцію.

І що ближче до міста, то жвавішою стає 
траса: джипи, самоскиди, ваговози, чимало

Серед безкрайого монгольського степу виникло сучасне місто Ерденет: його перші мік
рорайони вже заселені мешканцями.
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з яких мають латинські літери «G K »  на но
мерній табличці, що означає —  транспорт
ний засіб належить іноземним спеціалі
стам. На тлі безхмарного неба раптом ви
никають три блискучі металеві щогли, на 
яких прикріплений державний герб МНР. 
Під ним на цоколі з величезних літер скла
дено назву, якої на більшості карт сьогод
ні ще немає: ЕРДЕНЕТ.

Навколишній краєвид уже втратив свою 
усамотнену замріяність. Так само, як і ра
ніше, гори прикрашає ніжна зелень мо
дрин, степ розгорнув на косогорах килим 
з трав і квітів. Однак віднині у цей кра
євид назавжди вписались силуети сталевих 
конструкцій, сліпучо-білі фасади будинків і 
синьо-чорні стрічки асфальтованих шляхів.

Споруджений на величезній площі і по
декуди заввишки з 12-гїоверховий будинок 
комплекс гірничо-збагачувального комбіна
ту домінує над усією місцевістю. Електро
станція, будівельна і монтажна зони, ре
монтне підприємство, транспортне депо, 
склад пального —  всі ці підсобні об’єкти 
групуються навколо промислового серця. 
А саме місто лежить за три-чотири кіло
метри від виробничого комплексу, що за
безпечує його жителям спокій і затишок.

Ми знаходимо тимчасове приміщення 
міського партійного комітету МНРП, де 
сподіваємося дістати найповнішу інформа
цію про справи в місті і на комбінаті. У Монголії ВСІ вміють сидіти в сідлі від 

народження — і чоловіки, і жінки.
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Жамжангійн Банзрагч, член ЦК МНРП і 
перший секретар міськкому, знає свій Ер- 
денет до найменших подробиць і, безсум
нівно, любить його. Він робить широкий 
жест і каже:

—  Ще чотири роки тому тут були тільки 
степ і ліс. Нічого, крім степу і лісу.

Невеличка пауза дає гостеві можливість 
з усією чіткістю уявити контраст між ска
заним і побаченим на власні очі.

Потім тов. Банзрагч з указкою в руці 
підходить до карти на стіні. З мозаїки фак
тів і цифр постає яскрава картина: при 
спорудженні гірничо-збагачувального ком
бінату було прокладено 168 кілометрів за
лізничної колії, 180 кілометрів автострад 
та лінію високовольтної передачі завдовж
ки в 407 кілометрів. Чотири насосні стан
ції подають у місто й на підприємство во
ду з річки Селенги по 64-кілометровому 
водоводу.

Вже споруджено перший з 10 запроекто
ваних мікрорайонів Ерденета (який лише в 
січні 1976 року дістав права міста). Тут 
мешкає 27 тисяч чоловік. У  1980 році кіль
кість жителів збільшиться майже на ЗО ти
сяч, щоб, за всіма прогнозами, через п'ять 
років подвоїтися ще раз. Отже, крім жит
ла, треба подбати і про школи й дитсадки, 
магазини й готелі, телефонну мережу й 
лікарні, кінотеатри та комбінати побутово
го обслуговування, автобусні маршрути й 
їдальні, книгарні й відділення зв'язку... Тут 
має бути все, без чого не може обійтися 
сучасне місто.

А  як усе це починалося?
Тов. Ж. Банзрагч показує на вкриту лі

сом гірську вершину, яку в Монголії про
тягом віків називали «Ерденетійн-обо», 
тобто «гора скарбів». І дійсно, в надрах 
1610 -  метрової Ерденетійн-обо природа
приховала близько 30-ти елементів з таб
лиці Менделєєва, а з них мідь і моліб
ден —  у достатній для промислового ви
користання кількості. На сліди цих багатств

наприкінці 60-х років натрапили монголь
ські й чехословацькі геологи, а подальші 
дослідження монгольських і радянських 
геологів дали точну інформацію про об
сяг і доцільність розробок.

В лютому 1973 року між МНР та СРСР 
було укладено угоду, що поклала початок 
цій великій справі: створенню спільного 
радянсько-монгольського комбінату «Ерде- 
нет». Щоб осягнути його народногосподар
ське значення, вистачить однієї цифри: вже 
найближчим часом тут щороку збагачува
тиметься 16 мільйонів тонн руди.

Поряд з комбінатом було закладено ще 
низку, так би мовити, суто «жіночих» під
приємств, таких як фабрика килимів або 
вовноочисна і трикотажна фабрики. Адже 
90 процентів робітників, зайнятих на ком
бінаті, сьогодні становлять чоловіки.

—  Якби ми думали лише про мідь і мо
лібден, —  розповідає секретар міськко
му, —  то не змогли б створити тут здоро
вого соціального клімату. Ви розумієте про 
що я кажу. Так-так, саме про жінку —  
охоронницю домашнього вогнища і... про
дуктивної роботи підприємства.

Я зашитую про те, як постачається місто, 
або простіше —  чим годують людей?

—  За двадцять кілометрів від Ерденета, 
в Улан-Толгої, наші радянські друзі закла
ли новий держгосп площею в 10 тисяч га, 
з великим парниковим комплексом й фер
мою на 1200 молочних корів. Це господар
ство цілий рік годує місто свіжими овоча
ми й молочними продуктами.

Із того, що тільки планується або про
ектується на креслярських дошках —  чи 
то вечірні політехнічні факультети, чи му
зично-хорове училище, озеленення міста чи 
гаражі для приватних автомобілів, все під
порядковане одній меті —  поліпшенню 
умов життя і праці людини.

—  Ми пишаємося тим, що спорудили у 
монгольському степу такий промисловий 
гігант, —  веде далі товариш Банзрагч. —  
Однак про Ерденет не можна говорити, 
не згадуючи про братерську допомогу Ра
дянського Союзу.

Символ монголо-радянської дружби —- місто 
Ерденет вітає своїх гостей.



ВОЛЬФГАНГ КЛАУЗНЕР. Mogrenfri сьогодні 231

6Sa *
A fcio£A £
g s
SS
?5О оa о g c

5 |
a iо
U  CO

Д tJTj

egg.aVOсо О ^и а д
&5oоси
e ° gUuK

Саме цю думку втілено в емблемі під
приємства: на тлі п'ятикутної зірки дві ру
ки підносять до світла хімічні знаки —  Си і 
Мо (мідь і молібден). Державні герби 
країн символізують ідею спільної праці.

Управління комбінату, своєрідний гене
ральний штаб будівництва, міститься в., 
скромному бараку. Проте гостей своїх ге
неральний директор Валентин Кабахідзе 
приймає з південною гостинністю і темпе
раментом. Він належить до славної когор
ти радянських будівельників, які лишили 
по собі добру пам’ять в багатьох країнах 
соціалістичної співдружності. Відтоді, як 
отримав у Москві диплом інженера, Каба
хідзе постійно в дорозі.

—  Але я ніколи не буваю один, —  до
дає генеральний директор і представляє 
своїх найближчих співробітників. —  3 ними 
можна здійснити майже неможливе.

Таким «неможливим» і був Ерденет.
Цілих три роки —  від першого котлова

на до здачі об'єктів —  будівництво вело
ся такими темпами, яких досі не знала сві
това практика. І при цьому —  на найсуча
снішому рівні: чи то автоматизація й ме
ханізація виробничих ділянок, чи то пошу
ки нових технічних рішень. Головний млин, 
де руда розтирається на пил, взагалі побив 
світові рекорди за розмірами та потужні
стю. Злива технічних даних приголомшує. 
Але найбільше западає в пам'ять теплота, 
з якою товариш Кабахідзе говорить про 
монгольських братів.

—  Тут живуть гарні люди, —  каже він, —  
і природа теж чудова, вона нагадує мені 
рідний Кавказ. —  А після хвилинної заду
ми: —  Так, ми зробили надзвичайно важ
ливу справу, освоївши багатства Ерденету. 
Але не менш важливим і значним є те, 
що при цьому ми допомогли розкритися 
творчій енергії народу... Поряд з нашими 
юнаками сьогодні вже можна побачити за

кермом автомобіля або за важелем ручно
го управління і монгольських друзів. Один 
з них, Балдандорж, —  машиніст ек
скаватора і депутат вищого народного 
представництва МНР. Подібно до нього чи
мало монголів пересіли, як-то кажуть, з 
традиційної однієї кінської сили на сот
ні кінських сил сучасної техніки. Здійснив
ся перехід до нового способу життя —  
життя сучасних промислових робітників.

Вже тепер на Ерденеті працюють 18 
монгольських водіїв, які чудово вправля- 
ються із 40-тонними самоскидами типу «БЕ
Л А З ». Інші працюють на височенних —  з 
триповерховий будинок —  екскаваторах, на 
кранах та бетономішалках, обслуговують 
гірничу техніку, стоять за верстатами. Ерде
нет є величезним освітнім центром, де лю
ди бсвоюють близько 60 професій. В ролі 
вчителів тут виступають радянські фахівці. 
Досить часто можна побачити табличку: 
«Найрамдал-Дружба-екіпаж». Монгольське 
слово «найрамдал» і означає «друж ба». У 
робітничих колективах вона стала щоден
ною життєвою практикою, яка не кін
чається із завершенням робочої змі
ни. Під час прогулянок у гори і 
степ, за святковим столом і на ком
сомольському весіллі монгольські й радян
ські робітники разом співають пісень і тан
цюють, тобто відбувається те, що дуже 
точно, хоча дещо й сухувато передає фор
мула: «зближення братніх народів».

Нам пропонують ознайомитися з містом 
і комбінатом. Супроводжує в поїздці док
тор Ерденешав, 38-річний худорлявий чо
ловік в окулярах, що працює заступником 
генерального директора. Короткими, урив
частими фразами розповідає він про себе: 
народився в аймаку на Селензі. Батьки ско
тарі. Виріс у юрті. Читати, писати й раху
вати навчився сам з батьковою допомо
гою. Школу відвідував лише з 5-го по 10-й
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Під час відвідин юрти чабана Демберела. Праворуч від автора нарису — секретар 
парторганізації С. Церендулам.

клас. Потім закінчив у Радянському Союзі 
гірничий факультет. Захистив дисертацію. 
Дружина —  випускниця московської ви
щої партійної школи —  працює партійним 
секретарем. Старший син нині вчиться в 
НДР, молодший ще школяр.

І ось ми на вершині Ерденетійн-обо. 
Власне, «вершини» більше не існує. Гора 
змушена була зняти свою шапку —  ковші 
екскаваторів вийняли звідти 9 мільйонів ку
бометрів породи. Дивне почуття охоплює, 
коли стоїш на горі, якої через 40 років 
не буде...

—  Природа не робить нам подарунків,—  
каже доктор Ерденешав. —  Візьміть, при
міром, нашу зиму. Майже весь час темпе
ратура тримається на рівні 40-50 градусів 
нижче нуля. Отже, гірників, що працюють 
на відкритих розробках, треба забезпечи
ти спецодягом. На самому комбінаті всі 
приміщення сполучені між собою заскле
ними переходами —  щоб потрапити з од
ного цеху в інший не треба виходити на 
вулицю.

Так само серйозно, як до охорони здо
ров’я робітників, тут поставилися і до охо
рони природи. Відомо, що промислові під
приємства дають неминучі відходи, забруд
нюють воду. В Ерденеті вирішили: мон
гольські ріки повинні лишатися кристально 
чистими. І розпочали будівництво очисно
го цеху!

Разом з комбінатом зростає і місто. Ра
дянські спеціалісти і в цьому надають сво
їм монгольським братам неоціненну допо
могу. Вже тепер вони передали свій ба
гатий досвід трьом з половиною тисячам 
монгольських будівельників, а в наступні 
три роки ще вісім з половиною тисяч мон
голів здобудуть у Радянському Союзі бу

дівельну освіту —  переважно це молоді 
люди, які досі не мали професії.

—  Нове місто має бути не просто сучас
ним, а сучасним монгольським містом,— ка
же директор домобудівного комбінату. —  
Передбачається розумне поєднання інду
стріальних методів будівництва з традицій
ними монгольськими елементами.

Перші результати перед очима. Великий 
універсальний магазин —  кругла споруда, 
•подібна до юрти, —  оздоблений національ
ним декором. Традиційні монгольські ор
наменти прикрашають карнизи й фасади 
привітних і світлих, здебільшого чотирипо
верхових житлових будинків; сама забудо
ва здійснюється переважно колом, що на
гадує основу юрти. Вздовж вулиць насад
жені модрини й берізки. З ними пов'язана 
ціла історія. Перш, ніж почати роботу на 
горі, ліс з Ерденету перенесли сюди, в 
місто, дарма що то було взимку. Навколо 
кожного дерева вирізали близько півтора 
кубометра мерзлого грунту, потім краном 
вантажили дерево на автомобіль і перево
зили на нове місце. Навесні місто зазеле
ніло.

Говорячи про особливості цієї своєрід
ної країни, не слід забувати, що територія 
МНР належить до сейсмічно активних зон 
нашої планети. Доводилося застосовувати 
сейсмостійкі методи будівництва, закріп
люючи кожну споруду на змонтованому в 
землі- сталевому каркасі, а коштує це в 
півтора-два рази дорожче, ніж звичайно.

...І ось ми прощаємося з Ерденетом. 
Гостинні господарі проводжають нас до 
передмістя. Сюди ще не дійшли нові квар
тали, тут ще живуть в юртах, а навколо 
пахне степом і виблискують ніжною зелен
ню модринові ліси.
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ВІД БОРНУРА 
ДО ОРХОН-ТУУЛА

Останній сніг на схилах гір вдалося зли
зати лише червневому сонцю. Після цьо
го нарешті настала весна. Суворою кра
сою цього краю не можна не замилува- 
тися. Ми прямуємо з Улан-Батора на пів
ніч. І хоча дорога спонукає до швидкої 
їзди, вмовляємо нашого водія Ганчуяга за
гальмувати, щоб краще відчути коротку за
пашну весну. Д о  того ж їхати не дуже 
далеко.

Борнур —  центральна садиба зразко
вого держгоспу «Ернст Тельман». Виглядає 
селище скромно, по-сільському: приземку
ваті будиночки, між якими подекуди па
суться кози; неподалік правління гріється 
на сонечку табунець коней. Поряд —  де
рев’яні навіси, комори й погреби для кор- 
неплодів та овочів, картоплесховище на 
2000 тонн; масивна споруда сучасних ре
монтних майстерень; просторий парк сіль
ськогосподарської техніки. Тут-таки вели
чезний парник, з якого жінки виносять сад
жанці капусти.

—  З цієї розсади, —  каже бр*игадир, —  
виростуть білі качани завбільшки з фут
больний м'яч.

На моє непевне «так, так» майже одно
часно реагують Нансайдорж і Галсан, мої 
монгольські колеги, запевняючи, що брига
дир не перебільшує.

Однак не самі капустяні гіганти привели 
нас у Борнур, хоча вони також свідчать 
про ті докорінні зміни, що сталися в мон
гольському сільському господарстві.

—  Край наш переважно хліборобський, 
тваринництво посідає тут незначне місце. —  
Наша співбесідниця, секретар парторгані- 
зації Долгорин Чултем, власне, сформулю
вала суть процесу, який з цілковитим пра
вом можна назвати аграрною революцією. 
Бо поступовий перехід до хліборобства 
(звісно, в придатних для цього кліматич
них і природних районах) змінив характер 
монгольського сільського господарства, яке 
протягом століть знало лише кочове ско
тарство. Виникли також передумови для ін- 
тейсивного й ефективного розвитку тварин
ництва (на відміну від екстенсивного ви
пасного, яке, втім, ще не втратило свого 
значення).

Держгосп постачає населення столиці 
овочами, картоплею і молоком. Можливо, 
для європейця в цьому повідомленні нема 
нічого надзвичайного. Але, якщо згадати, 
яким одноманітним був харчовий раціон 
монголів раніше, що, до речі, спричиняло 
ряд серйозних захворювань, стане зрозу
мілою вся важливість перетворень у цій 
галузі. Монгольська господиня навчилася 
цінувати овочеві й круп’яні продукти і, ви
бираючи їх у магазині, виявляє неабияку 
обізнаність.

А  в Борнурі справедливо пишаються 
тим, що продукція господарства все біль
ше відповідає зрослим вимогам. З 218 ти
сяч гектарів загальної площі господарст
ва 6 тисяч використовуються під зернові 
культури й городину. Про виставочні кача
ни капусти ми вже розповідали. Високо ці
нується й борнурська картопля. Пшениця, 
ячмінь, кукурудза й квасоля також дають 
добрі врожаї. А  з молочної ферми щоро
ку до Улан-Батора відправляють понад 2 
мільйони літрів свіжого молока.

А  тепер наш шлях лежить на захід, до 
Орхон-Туула, де розташований держгосп 
імені монголо-радянської дружби.

Прямі, мов стріли, вулиці; білі фасади 
двоповерхових кам'яних будиночків по
жвавлені кольоровими орнаментами. В 
центрі селища —  триповерхова будівля з 
баштою, над якою майорить монгольський 
державний прапор, —  правління держгоспу 
і клуб. Неподалік видніє труба ТЕЦ. І зви
чайно, магазини —  продовольчі і промис
лові, будинок побуту, 50 гаражів (і це на 
200 родині), невеличка, але добре облад
нана лікарня.  ̂І предмет особливої гордос
ті —  восьмирічна школа з інтернатом.

—  Ми живемо не гірше від столичних 
жителів, —  каже директор держгоспу Д у - 
гержавин Ядам.

Готель, де ми зупинилися, був просто 
незаселеним житловим будинком, отже, ми 
мешкали в звичайній, добре спланованій 
квартирі, з кухнею і ванною.

Тут багато чого нагадало мені зразкове 
село, яке я бачив у Радянській Білорусії.

—  Наше господарство, —  розповідає ди
ректор Ядам, —  було створене 1973 року 
при допомозі радянських друзів. Усе, що 
ви тут бачите, збудували наші товариші з 
країни Леніна для нас, монголів. Саме 
лише селище коштувало 45 мільйонів туг
риків. І говорити про Орхон-Туул —  озна
чає говорити про нашу дружбу.

За час існування господарства його пра
цівники підняли 14 тисяч гектарів цілини, 
застосовуючи при цьому сучасні методи 
запобігання ерозії грунтів. Середній наст
риг вовни з вівці досягає нині 2,7 кілогра
ма —  на 700 грамів більше, ніж запланова
но. Довжина вовни 16— 18 сантиметрів, що 
робить її придатною для виготовлення ки
лимів. При відгодівлі великої рогатої худо
би приріст ваги вже досягає в середньому 
понад кілограм на день...

Однак у держгосп! розуміють, що самих 
лише виробничих досягнень не досить. Лю
дям потрібно дати освіту, кваліфікацію, ви
ховати гідними громадянами своєї батьків
щини. Серед 680 робітників Орхон-Туула 
вже є чимало механізаторе, електриків, 
сантехніків, інженерів, агрономів, зоотех
ніків, ветеринарів. Кожен має свій власний 
трирічний план навчання —  вчаться пере
важно взимку, а в ролі вчителів виступають 
радянські спеціалісти. їхня мета —  якнай
швидше передати якнайбільше знань, щоб
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монгольські товариші змогли самі вирішува
ти всі своТ проблеми. І тоді радянські лю
ди повернуться додому. Братня допомо
га —  це не опіка...

Щоправда, й сьогодні в житті господар
ства трапляються «горішки», що Тх мають 
розлускувати самі монголи. Д о  таких на
лежить знову-таки «жіноче питання». Прав
ління держгоспу зживає заходів для того, 
щоб більше дівчат після закінчення профе-~ 
сійних училищ їхало до Орхон-Туула. Так, 
плата за житло для технічного персоналу 
(а це переважно молодь) знижена на 40 
процентів. Під час основного сезону нада
ється ще й безкоштовне харчування. Коли 
хтось одружується —  весілля влаштовують
ся на кошти правління, перші меблі теж 
дарує держгосп. А  перед реєстратором 
загсу стають щороку 15— 20 пар. Люблять 
тут і дітлахів, кожна сім’я має в середньо
му п'ятеро нащадків.

Наступного ранку за нами в готель за
ходить молода жінка. Світле пальто, весела 
сукня, модні черевики, червона лакована 
сумочка —  здається, Сандагдоржійн Церен- 
дулам хоче запросити нас до столичного 
оперного театру. Тим більшим виявилося 
наше здивування, коли почули, що поїде
мо на пасовисько, до сім’ї скотаря. В до
розі знайомимося ближче. Церендулам —  
партійний секретар держгоспу. Спочатку 
працювала агрономом, згодом закінчила 
вищу партійну школу при 1 ЦК КПРС і тепер 
обрана членом Центральної ревізійної ко
місії МНРП. Церендулам —  мати чотирьох 
дітей, вона багато їздила по світу, побува
ла також в НДР.

Щоб про все це довідатись, довелося 
докласти деяких зусиль, бо наша мила су- 
проводжувачка виявилася не з говірких. Во
на пожвавішала тільки тоді, коли ми поба
чили серед степу юрту.

—  Тут мешкає Лувсандоржійн Демберел,

наш найкращий чабан, зі своєю родиною. 
У  нього шестеро дітей, троє живуть з бать
ками, троє інших, уже виросли й розлеті
лися.

Господар, 60-річний арат, і його дружина 
вітають нас урочисто і гідно. Запрошують 
до юрти.

Про традиційне житло монгольських ско
тарів написано багато і по-різному. Але 
той, хто до круглої юрти аратів намагаєть
ся підійти з європейськими мірками, ро
бить це або від незнання життєвих умов 
країни, або керуючись почуттям деякої 
зверхності. Юрта повністю відповідає умо
вам степового життя, цей «дах над голо
вою» випробуваний протягом століть. Те, 
що зовні здається трохи замалим, всере
дині виявляється просторим і зручним. За
лежно від величини юрти конструкція да
ху налічує від 78 до 84 жердин, на самій 
маківці —  круглий отвір. Щоб поставити 
таке житло, вмілим рукам потрібно тільки 
ЗО хвилин, а щоб розібрати— вистачить і 
20-ти. Бічні стіни трохи піднято над землею, 
отже, всередині постійно циркулює свіже 
повітря. Внутрішнє опорядження також ра
ціональне. Напроти входу —  низенький ос
лінчик. Біля стіни —  накриті мереживним 
покривалом похідні ліжка й тапчан, між 
ними рушниця, необхідна для захисту від 
вовків. Посередині юрти —  пічка, на ни
зенькому столику перед нею ласощі для 
гостей: нарізаний кружальцями вершковий 
сир, цукерки, солодке коріння. Пригощали 
нас і традиційним, злегка підсоленим мон
гольським чаєм з молоком.

Коли мова заходить про роботу, Дембе
рел дістає із скриньки стосик паперів і, 
мов справжній економіст, починає розпо
відати про справи своєї родини. Від кож
ної сотні вівцематок вони щороку дістають 
98— 103 ягняти. В минулій п'ятирічці з ота-
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ри настригли 4801 кілограм вовни і 75,6 кі
лограма пуху отримали від кіз.

І жодного слова про труднощі. Та й на
віщо? Адже ти сам, мовляв, маєш очі, 
гість з далекої країни. Бачиш випалені 
сонцем обличчя, натруджені важкою пра
цею руки. В родині Демберела прокида
ються о четвертій ранку: схід сонця отара 
має стрічати вже на пасовиську. Після 
того треба вичистити загони —  про це по
дбають сини. Опівдні, коли отара поверта
ється, відбирають овець для стрижки, а 
решту знову женуть набирати вагу. І тіль
ки близько десятої вечора вівці і люди по
вертаються на ночівлю. А  треба ж ще до
глянути хворих тварин і вночі стерегти їх 
від хижаків! О  четвертій ранку починаєть
ся новий робочий день.

Після розмови Церендулам запрошує нас 
на прогулянку. Майже понад берегом, 
дздовж придатної хіба що для вівці гірсь
кої стежини, їдемо на нашому джипі. На 
щастя, недалеко, лише якихось три кіло
метри. Зупиняємось над річкою там, де 
скелі відступають від швидкої Толи. Ра
зом з Церендулам збираємо сухі гілки й 
кізяки на багаття. Незабаром у нашому та
бірному вогнищі вже весело потріскує во
гонь, а з казанка долинає духмяний запах. 
Наш щедрий і смачний обід складався з 
картопляного супу з бараниною, локшини 
з м'ясом, чи точніше, м'яса з невеличкою 
кількістю локшини, свіжого хліба, кількох 
сортів сиру. Ще був плов, цукерки й печи
во. Запивали мінеральною водою й архі 
(монгольська горілка, що валить з ніг). 
Між усім цим —  несмілива спроба скупати
ся в річці, яка ще несла талі води. Сонце

припікало все сильніше, і ми й не поміти
ли, як трохи обгоріли.

Хоч якими гостинними виявилися наші 
господарі, а довелося прощатися й з ни
ми.

«Коли приїдете знову, наші маленькі де* 
ревця підростуть і Орхон-Туул стане зеле
нішим, ніж сьогодні», казали вони нам на 
прощання. А  ми бажали рости й розквіта
ти і деревам, і людям, і нашій дружбі.

В ГОСТЯХ 
У «ЧОЙ БАЛ САН ЦІ В»

Третім у нашій програмі стояв Булгансь
кий аймак. Тут ми мали відвідати сільсько
господарське об'єднання «Чойбалсанці», 
назва якого пов’язана з подіями часів ре
волюції. Під час походу проти білогвардій
ських інтервентів у 1921 році частини ле
гендарного монгольського полководця 
Чойбалсана —  пізніше він став членом ЦК 
МНРП і прем'єр-міністром країни —  стояли 
в цьому районі табором.

Площа господарства 398 тисяч гектарів, 
з них 3 тисячі гектарів засівають пшени
цею, а решту віддано під випас 100 тися
чам голів худоби. Обслуговують це вели
чезне господарство тільки три тисячі чоло- 

- вік. Ось у цій розбіжності між природни
ми багатствами і постійною нестачею лю
дей і полягає основна проблема. Хто хоче 
чогось досягти, мусить багато і наполегли
во працювати, і не самими лише руками. 
Крім того, йому потрібна підтримка.

—  Найвідчутнішу допомогу ми дістаємо 
від партії й уряду. Не так давно були під-

Юні монгольські борці виконують традиційний танок орла перед початком змагань.
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вищені закупівельні ціни на нашу продук
цію, а ціни на трактори, на іншу техніку 
та на пальне — навпаки, знизилися, —  роз
повідає голова «Чойбалсанців» Цедендам- 
бин Лагвардорж. —  Протягом 'останніх 
двох п’ятирічок держава допомагає нам 
кормами під час зимового сезону.

Але це ще не все. Потрібно привести в 
степ науку і примусити ТТ працювати. З 
тринадцятьма науковими установами сто
лиці кооператив уже уклав угоди на роз
робку певних тем, крім того, понад 20 
науковців працюють у цьому районі.

—  В яких саме напрямках?
—  Насамперед ідеться про те, щоб ство

рити умови для забезпечення сталого під
вищення продуктивності, зробити більш 
ефективною людську працю, ширше засто
совувати інтенсивні методи господарю
вання.

Ця стисла формула включає в себе чи
мало важливих моментів, таких як електри
фікація всього господарства, подальша ме
ханізація тваринницьких ферм, удоскона
лення системи водопостачання, збільшен
ня місць у стайнях, розширення площ під 
силосні культури, спорудження високопро
дуктивно? молочної ферми, здача в екс
плуатацію ветеринарного корпусу...

З гордістю розповідають чойбалсанці і 
про те, що вже досягнуто. Наприклад, про 
механізовану мийку овець, що дає можли
вість обробляти в дезинфекційній ванні за 
чотири дні 22 тисячі тварин; раніше ця ро
бота забрала б цілий місяць. Тепер отари 
позбавлені ектопаразитів, а ще кілька ро
ків тому падіж худоби був значним.

...Той, хто добре працює, повинен уміти 
так само гарно й відпочивати. Ми поспіша
ємо на бригадне свято. Дорогою обганяє
мо вантажну автомашину, заповнену мо
лоддю, що співає пісень, та юнаків на мо
тоциклах, які в свою чергу випереджають 
тих, хто поспішає верхи. Біля господарчих 
споруд бригади бачимо оливкового кольо
ру автомашину з червоними хрестами на 
дверцятах. Це пересувна амбулаторія. З 
неї виходить жінка-лікар, але вона приїха
ла не до хворого, а теж хоче подивитися 
перегони, які є неодмінною складовою 
кожного монгольського свята.

Вдалині з'являється сіро-блакитна хма
ринка, яка швидко збільшується. Повз нас 
проноситься кавалькада вершників на лис
кучих від поту конях: цокіт копит змішу
ється з підбадьорливими вигуками гляда
чів. У повітря злітають капелюхи, тріпо
тять хустки. За хвилину вся ця нестримна

лавина зупиняється, а глядачі поспішають 
до фінішу вітати переможця.

—  Це він, наш Реке! —  Я не йму віри 
очам. Переді мною стоїть розгублений 
восьмирічний хлопчина, що прийшов пер
шим. Ще зовсім дитяче обличчя збуджене 
30-кілометровими перегонами.

—  Я виграв тому, що мій кінь такий 
прудкий, —  каже він, ніяковіючи.

Та моє здивування швидко минає, коли 
і в інших вершниках я пізнаю дівчаток і 
хлопчиків від 7 до 12 років: як всі монго
ли, вони вчаться ходити і їздити верхи 
майже одночасно. Мої супутники поясню
ють: у таких змаганнях беруть участь тіль
ки діти. Адже кінь зможе пройти 30-кіло- 
метрову відстань у швидкому темпі тоді, 
коли вершник буде дуже легким. Дорослі 
ж мають інші можливості продемонстру
вати спритність і мужність. Ось, приміром, 
на зеленому моріжку відбуваються змаган
ня з боротьби серед найкращих спорт
сменів району.

У традиційному монгольському вбранні, 
вимахуючи руками і підстрибуючи, вони 
виконують церемонію польоту орла, під 
час якої судді у віршованій формі оціню
ють якості своїх підопічних. Головна мета 
боротьби —  якнайзручніше обхопивши про
тивника, покласти його на землю. Той, хто 
наймайстерніше зробить це, дістає звання 
«О р ла » або «Лева». А  потому перемо
жець викликає на змагання когось із на
товпу. Сміливців завжди вистачає. І хоча 
вони мають небагато шансів на успіх, бо
ротьба буває напруженою і цікавою. А гля
дачі винагороджуть сміливця оплесками.

Після завершення змагань до нас під
ходить старий арат, урочисто вітаючи гос
тя з НДР, а тоді простягує пляшечку з ню
хальним тютюном —  це знак особливої до
віри. Зав’язується розмова, старий розпо
відає про труднощі і радощі свого понад 
сімдесятилітнього життя, а тоді з жалем 
хитає головою:

—  Ти приїхав трохи зарано і зміг поті
шитися лише, так би мовити, репетицією 
нашого великого свята Надам.

Надам монголи святкують 11 липня. Це 
річниця перемоги народної революції 
1921 року. Революції, яка докорінно зміни
ла спосіб життя кочових аратів, перенесла 
народ через цілу суспільну формацію, від
кривши йому шлях до світла й знань, при
нісши прогрес і розквіт на цю багату зем
лю привітних людей.

З німецької переклала 
Неля ЯКИМЕНКО



„ОТЕЛЛО"
НА МОНГОЛЬСЬКІЙ СЦЕНІ

Прем’єрою трагедії В. Шекспіра 
«Отелло» відкрив свій 48-й сезон Дер
жавний драматичний театр імені Нацаг- 
доржа. Вперше на монгольській сцені 
п’єсу поставив 1955 року заслужений ді
яч мистецтв С. Генден. Згодом на мон
гольській сцені були поставлені інші тво
ри світової класики, зокрема «Король 
Лір» Шекспіра (1964), «Цар Едіп» Со
фокла (1972), п’єси Лопе де Вега, Моль
ера, Шіллера; Гольдоні. Цього разу 
«Отелло» поставив недавній випускник .
Московського державного інституту те
атрального мистецтва Б. Мунхдорж.

— Я прагнув, — розповідає Мунх
дорж, — щоб спектакль був співзвуч
ний нашому часові і захоплював сього
днішню публіку не менше, ніж глядачів 
шекспірівської епохи.

Першим «монгольським» Отелло був 
корифей театру, актор великого сценіч
ного обдарування й бурхливого темпера
менту Г. Гомбосурен; Мунхдорж доручив 
роль Венеціанського Мавра Ц. Гантуму- 
ру — актору середнього покоління.
Ц. Гантумур грає Отелло, виходячи з 
концепції характеру, сформульованої 
Пушкіним: «Отелло від природи не рев
нивий — навпаки, він довірливий».
Ставши жертвою своєї довірливості, він 
вбиває Дездемону не в пориві сліпих
ревнощів, а як суддя, що карає за зраду сцена з спектаклю «Отелло». Отелло — 
ідеалів вірності й чистоти. Ц. Гантумур, Дездемона — Д. Мендбаяр.
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МИСТЕЦТВО І РЕВОЛЮЦІЯ

У столиці Демократичної Республіки Афганістан експонувалася 
художня виставка під назвою «Мистецтво і революція». Близько ста 
виставлених картин і скульптур присвячені революції, зображують 
мирну, творчу працю афганських трудящих.

У своїх творах молоді митці (серед них і студенти Культурного 
центру — поки що єдиного в Афганістані художньо-учбового закладу) 
відтворюють революційні зміни, що відбуваються в житті афганського 
суспільства.
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МІМ УЙКУСУЗ (нар. 1922 р.) — турецький ху
дожник-карикатурист. Перші карикатури опублі
кував 1938 р. Тричі був переможцем конкурсів, 
влаштовуваних Спілкою турецьких журналістів. 
Лауреат міжнародного конкурсу карикатуристів в 
Італії. В альбомі «Соціальна карикатура» (1970) 
зібрано краще із створеного ним у цьому жанрі 
за останні роки.



СЕМІХ БАЛЧИОГЛУ- (нар. 1928 р.) — турецький 
художник-карикатурист. Перші карикатури опублі
кував у 1943 р. Серед п’ятнадцяти премій, одержа
них художникбм на вітчизняних І міжнародних кон
курсах, — премія Італійського музею світової ка
рикатури. Твори Балчиоглу публікувалися в ба
гатьох країнах світу. Працює також у галузі 
скульптурної карикатури. Випустив три альбоми 
карикатур (1952, 1958, 1962 рр.). У 1970 р. ра
зом з колегами заснував Спілку карикатуристів 
Туреччини.
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