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Прекрасні рукні Гордо їх тримай, 

Нехай їх творчість стане дивиною! 

Подай свою привітну, чесну руку 

Тому, хто поряд трудиться з тобою. 

Хай ваші мозолі, як спільний труд, 

Зіллються у прекрасному єднанні! 

Оберігайте той святий союз,

Що народився в потискові рук!

З німецької переклав 
Петро РИХЛО

Фріц Крамер (НДР). Руїни старого геть! 
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«МИ ПРОКЛАДАЄМО ШЛЯХ 
У НОВЕ СУСПІЛЬСТВО»

Поезія Німецької Демократичної Республіки стала орга
нічною часткою світової прогресивної літератури, своєрідним 
літописом будівництва соціалістичного суспільства у НДР.

«Не можна говорити про велич будь-якої літератури, якщо вона неспро
можна побачити нове там, де воно тільки народжується. Але це нове вимагає, 
щоб ми. поети й письменники, самі ставали іншими...» — так свого часу Иоган
нес Р. Вехер сформулював завдання, що й нині стоять перед молодою літерату
рою НДР.

Засновники нової соціалістичної поезії Німеччини — Иоганнес Р. Бехер, 
Бертольт Брехт, Еріх Вайнерт, Луїс Фюрнберг — органічно поєднували в собі 
риси літератора-гуманіста і борця-революціонера.

Луїс Фюрнберг (1909 — 1957) провів дитинство і юність у Карлсбаді (тепер 
Карлові Вари). Музикою і поезією захоплювався змалку, тоді ж глибоко заціка
вився слов'янськими культурами.

В 1926 році юнак вступив до Спілки соціалістичної молоді, а за два роки 
став членом Комуністичної партії Чехословаччини. Він пише пісні для робітни
чих хорів, працює керівником агітаційних груп. В 1933 році Луїс Фюрнберг 
відвідав Радянський Союз. Успіхи молодої Країни Рад глибоко вразили поета.

Номер ілюстровано творами образотворчого мистецтва НДР.
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Після окупації Праги фашистами комуніст Фюрнберг перейшов на нелегаль
не становище. Але фашисти вистежили патріота. В 1939 році його було заареш
товано, кинуто до в'язниці і піддано жорстоким тортурам. Внаслідок катувань 
Фюрнберг майже втратив слух.

Після війни Луїс Фюрнберг жив у Чехословаччині і НДР. Він був засновни
ком меморіального інституту Гете і Шіллера у Веймарі. До кінця свого життя 
поет залишався послідовним інтернаціоналістом, великим другом Радянського 
Союзу. Звертаючись до радянських людей, він писав у вірші «Роки навчання»:

Всім, хто з любов’ю ішов до мети,
Ваша любов освітила світи.
Ви гартували її, наче сталь,
З нею ми мрієм і дивимось в даль.

(Переклад Миколи Петренка).

В творчості Еріха Арендта (нар. 1903 р.) знайшла друге народження німе
цька філософська ода XVIII століття. Арендт творчо осмислював традиції Клоп- 
штока і молодого Гете, розширяв і розвивав їх, насичуючи сучасною тематикою:

Вдарене ломом 
історії: розкололось 
камінне обличчя 
тисячолітнє — о біль!

о пломінь! — Аврора 
оголосила здійсненим день 
спромоги 
людської.

(Переклад Леонюа Череватенка).

1926 року Еріх Арендт став членом Комуністичної партії Німеччини, зго
дом увійшов до Спілки пролетарсько-революційних письменників. У 1933 році, 
з приходом до влади фашистів* Арендт змушений був покинути батьківщину. В 
1936 — 1939 роках поет був бійцем інтернаціональних загонів в Іспанії. А потім 
наступили тривалі роки еміграції у Колумбії. Перші книжки Еріха Арендта по
бачили світ відразу після проголошення НДР. Поетично-філософська й перекла
дацька творчість Еріха Арендта справедливо здобула міжнародне визнання.

Тема пролетарського інтернаціоналізму, солідарності в боротьбі за мир і 
щасливе майбутнє людства наснажує і наступне покоління поетів Німецької Де
мократичної Республіки — представників «нової хвилі лірики»: Гайнца Калау, 
Фолькера Брауна та інших.

Соціальні мотиви творчості Иоганнеса Р. Бехера і Бертольта Брехта під
хопив Гайнц Калау (нар. 1931 р.).

Вірш Калау часом звучить як документ. Але раціоналізм не збіднює його по
літичної лірики, а лише додає їй переконливості. В творах Гайнца Калау бри
нить пісня праці, гімн громадянину нового суспільства.

Поезія Фолькера Брауна (нар. 1939 р.) відзначається образною ускладне
ністю і експресією. Браун — типовий представник нинішнього покоління поетів 
НДР, талановитої молоді, яка прийшла в літературу від верстата. Цей молодий 
поет працював спочатку на металургійному комбінаті, а потім шахтарем. Теми 
перших творів Браун знаходив у своєму робітничому середовищі. Він писав:

...Наші вірші повинні вигнати з тіла дрож страху,
Наші вірші повинні груди захищати, як броня із сонця.

(Переклад Петра Рихла).
Дух віршів Фолькера Брауна — це музика революційного піднесення. Дуже 

близькі вони полум’яній ліриці Маяковського.
«Ми прокладаємо шлях у нове суспільство» — це формула поезії Фолькера 

Брауна і його літературного покоління. Поезія НДР стає якісно новим злетом 
духовного життя народу, який звершує велику мету.

Людмила МІЩЕНКО
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РОКИ НАВЧАННЯ
Роки навчання полишили нас,
Мріям тверезим приходити час.
Мріям спочинку ні хвильки не дам — 
Час бо навчитись, як діяти нам.
Нас вчителі у життя повели,
Енгельс і Маркс нам багато дали: 
Мудрість у кожнім пророчому слові,
З мудрості плекані скарби казкові. 
Всесвіт старезний в руїнах лежав,
В небі на заході кров’ю спливав,
Ми ж задивлялись щоранку на схід — 
Там у борінні народжувавсь світ.
Люди, що в битві позбулись пітьми,
Чи шанувать вас навчилися ми?
Ви засівали, а ми тут жнемо,
Випекли хліб ви, який ми їмо.
Всім, хто з любов’ю ішов до мети.
Ваша любов освітила світи.
Ви гартували її, наче сталь,
З нею ми мрієм і дивимось в даль.

ЛУЇС Ф Ю РНБЕРГ
В ЦЮРІХУ
У сіруватім піджачку старім,
Він був простий — сказав би всяк, хто

глянув.
Наймав на вулиці Дзеркальній дім 
Громадянин Ульянов.
Такий собі звичайний емігрант...
Та бачили товариші натхненні,
Що він від інших людяніш стократ — 
Товариш Ленін.
Він був як молот, що потвору бив,
У боротьбі жорстокій був незламним. 
О рідний краю, хто тебе любив 
Так, як Ульянов!
Він часто понад озером блукав,
Коли палали схили Альп зелені.
У мріях забуття він не шукав —
А мріяв Ленін:
Про світ новий — без підступу і зла, 
Без паразитів, класів, сект і кланів. 
Здавалось, серце вигорить до тла 
Твоє, Ульянов.
Та очі ясно бачили в ту мить 
Казковий світ в небаченім натхненні:

•--------------------------------------------  Він знав, як мрію дійсністю зробить,
Портрети поетів ИДР художника Віталія Ленін!
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І ОСЬ Я ЙДУ ДО ШКОЛИ ДОВГІ НОЧІ

І ось я йду до школи,
Іду я в перший клас,
І бачу, що лише тепер 
Я вчуся перший раз.

Із літер я складаю 
У букварі слова,
І постає картина 
Небачено нова.

Навчуся рахувати,
Збагну, як диво з див:
Усі рахунки марні,
Якими перше жив.

Історію вивчаю,
Спада з очей туман:
Бо ж все, що досі я учив,
Було немов дурман.

Беру я в руки глобус —
Він барвами заграв.
Весь світ для мене був чужим, 
Та я його й не знав...

Довга, довга, довга ніч,
Сон мені на вії тисне,
Мчать ліси й міста навстріч, 
Хто їм назву дав — вітчизна?

Блима втомлено ліхтар, 
Клонять віти вітровії,
І летять на тротуар 
Білі квіти, білі мрії.

Олень молиться весні 
Сяють зорі кругойдучі —
Чи то в синій вишині 
Пропливають сонні душі?..

Колом — іскри вогняні.
Так і ми в кружлянні танку. 
Ах, ті мандри чарівні 
Починаються щоранку...

З німецької переклав 
Микола ПЕТРЕНКО

ВОГНЯНЕ ГАСЛО 
ПРО ЗАГИБЛИХ 
ТОВАРИШІВ

Інші бачать лиш напасті,
Та ряди, ряди могил...
Ми ж покликані для щастя 
Прояснити небосхил!— 
Сяють спалахи ясні,
Б’ють життя кипучі хвилі.
Та про вас гадають всі, 
Зрошені слізьми могили, 
Квіти в ранішній росі. 
Смерть не все забрала, ні! 
Хай недоля вам не сниться: 
Вже встають нові світи.
Ви на нашу косовицю 
Дружно мусите прийти! 
Ранок світить вам вогні! Фріц Кремер. Робітник, що читав. ЛЬ 

тографія. 1965.
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ЕРІХ АРЕНДТ
НІЧ НА КІКЛАДАХ1
Первісносущо, 
в ущелині темній, 
місяця подих, нечутний 
наступ моря,
сріблясто-чорно, вершинно
в найголішому:
камінь.
Крізь ніч невигойно 
блиск,
жилки проблиск холодний. 
Сон
на повіках 
Медеї.
А в безвітряній брамі 
тиша, безуста. Біло- 
набрунена ніч, яка 
ні змін, ані руху 
не відає. Ніч 
совина з дуплом 
у погляді.

Тут
на твердь землі 
похилитись! Не 
минущий вовіки мрійливець, 
бог камінний, маска 
беззвучна під небом 
абстрактним твоїм, де 
несхибно 
заклята плоть 
розцвітає.

1 К і к л а д и — архіпелаг в Егейському 
морі



9ЕРІХ АРЕНДТ. Вірші.

Від Кінтоса1 брівши, 
був я
скинув одяг:

підводивсь,
наче виміряне мовчання

довкола
в небіжчика входить — 
у потік.

Глиняні ребра, 
на скелі зростають, 
відкрито

груди
Всякчасному Вчора, 
між бровами, 
немов рубець, 
знак начільний 
кікладської ночі.

1 К і н т о с — гора на о. Делосі, де, за 
легендою, народилися боги-близнята Апол
лон і Артемгда.

3 німецької переклав 
Леонід ЧЕРЕВАТЕНКО

Вальтер Вомадла. Відпочинок у полі. Олія. 1958
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ГАЙНЦ КАЛАУ

ПРОХАННЯ

Старий муляр Йоганн 
помер.

Його обличчя і руки 
посіріли, мов розчин, 
котрий він недавно замішав.

Хлопчина, 
якого вчора він 
вибатькував за неуважність, 
успадкував Гюго кельму.

З димаря, — 
його мурував Йоганн, — 
сьогодні вранці здійнявся 
перший дим.

Як ховатимете,
розкажіть людям правду про нього.

ПОХВАЛА СІЗІФУ

Волосся треба стригти. 
Посуд треба мити. 
Вулиці треба підмітати. 
Дурнів треба повчати. 
Землю треба оберігати.

ПРО злочини

Одну за одною 
земля віддає свої таємниці 
і, вкриваючись пам’ятниками, 
нагадує
про жертви колишніх злочинів.

Та набагато надійніше 
поховано таємниці злочинів 
під черепами живих.
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ДЕРЕВО ПІЗНАННЯ САМООБМАН
Ми пізнали плід, що нас нагодував. 
Ми пізнали листя, що нас отінило.

Ми пізнали густу крону,
що захистила нас від дощу. 

Ми пізнали дерево.

Ми зрубали гілки, щоб обігрітись. 
Ми видовбали стовбур, щоб зробити

човен.
Ми обідрали кору, щоб на ній

писати.
Ми відкрили дерево.

Ми дослідили грунт, на якому воно
виросло

Ми дослідили воду, яка його
напоїла,

Ми дослідили вітер, що гнув його
до землі.

Ми пізнали світ.

Йдучи, 
ти сказала,
що забула погодувати птахів; 
на вулиці сніг, 
птахи позамерзають, 
вони без тебе загинуть — 
так ти сказала...

Але
хіба ти не знаєш, 
що кожен птах має крила? 
Вони понесуть його 
туди, де тепло, 
де багато світла 
і корму:
куди — байдуже...
Що їм холод і сніг, 
птахам?..

З німецької переклав 
Петро МАРУСИ К

Ми знайшли клітини,
Ми знайшли молекули.
Ми знайшли на дереві пізнання 
Атом.
Ми вміємо тепер розщеплювати 
Дерево,
Атом,
Пізнання.

* • ♦

Ми — ангели,
але не з двома крилами:
по одному крилу
нам подарувала природа;
друге крило
ми шукаємо по світу,
побратимів шукаємо —
лиш запрагнемо льоту.

Генріх Драке. Замріяна. Бронза. 1949.
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фОЛЬКЕР
БРАУН

У МОЇЙ КІМНАТІ

На вулиці, вдягненій в панцир асфальту,
В маленькій кімнатці з білими-білими стінами 
Я похований глупої ночі, і скам’яніла 
Квітка селітри манить мене своїм цвітом 
В джунглі румовищ старих. І книги 
Великої революції, цвіль детективів (зимно 
під пилом століть і сизим інеєм часу), шукаю 
В них щастя: дзюрчання гірських водоспадів.

І як вирине вранішнє сонце 
З моря радості, я, мов Колумб,

повертаюсь додому,
Відчиняю вікно і гукаю людей,
Щоб мовити їм про свої мандрування. І тоді 
Навіть вулиця зазирає в моє вікно.
Чудернацьким жестом згрібає увесь краєвид 
Із мостами, бульварами,

чорними димарями фабрик, 
Мов гігантська рука —

в порохняві долоні майдану. 
Що стиснувся в кулак, і все місто —
Вже камінь у тім кулаці,
Кинутий у ранкове вікно 
До кімнати з білими стінами.

І заходять до мене вулиці і старий майдан, 
Овочевий візок рипучий

і потріскані мури фасадів, 
Чепурні вишняки, що пробилися з-попід руїн, 
Легіони строкатих веселих будинків,
Прокляття і сірий собака, і вулиці гамір.
Старе скривавлене лоно землі 
І бажання усіх поколінь, юна жінка 
З рожевими персами і тягарем чекання.
Я розповім їй про таїнство зачаття,
Про утробний період політекономії

і про народження на землі 
Першої щасливої людини.

Ціле місто входить до мене із своїми турботами, 
Підставляє мені обличчя тепле,

як сіножаті після дощу,
Бо це уже — вся країна:

Осяйно і тепло, в ледь чутному дрижанні 
Від біганини людей, що спішать на роботу, в кіно, 

в магазини,
Звідти виходять і знову снують без упину.
Наче на сцені, зі жвавими жестами,
Я поміж ними іду, сперечаюся з ними...
У маленькій кімнатці з білими-білими стінами.
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НЕ ПРИХОДЬТЕ З ГОТОВИМ
Не кличте нас на готове! Нам смакують півфабрикати!
Не смажені крильця фазанів — подавайте нам ніж і хащі)
Тут влада експерименту, а не пісна рутина.
Виказуйте бажання: вас прийме життя особисто.
Між континентів, побіля усіх узбереж 
Море ясних сподівань випружуе м’язи,
У всі узбережжя барабанять пальці прибою,
Лезо берега вправно розтинає спінені хвилі,
Вгору здіймається гребінь припливу і тоне у вирі:
Тут оновлюється життя щодень і щомиті.
Нам не виписували рецептів, панове.
Життя — не ілюстрована книжка, містере, не жалобна партитура,

фройляйн,
Доволі тягнути волинку, думати треба!
Хлопці, забудьте м’які фотелі, на вас чекають намети!
Менше парадності, друже! Більше наснаги й горіння!
Хто сумує за кайзерівським мундиром?
На наших плечах — зоряне небо.
Геть увесь мотлох! Юність — контрольний пост!
Тут піднімається цілина і твориться небо —
Тут ваша держава — напівфабрикат на ціле життя.
Загадуйте бажання: у всі береги 
Барабанить прибій сподівань!
Під ногами у тебе, юначе,

бурхливий потік:
Це наші руки гарячі,

вони лише трохи 
Забігають в майбутнє, ледь-ледь.

ВІРШІ ПРО КОХАННЯ
Сюзанні М. з Фленсбурга

Ти від’їздиш. Перон пливе,
Над потягом клубочить дим.
Ти нищиш небо мрій моїх.
Я чую тільки голос твій.
Я бачу пальці твоїх рук,
Що у волоссі заплелись.
Усе святе твоїй душі 
Стократ я хочу очорнить.
Любов чи гнів горить в мені?
Два місяці на небі, глянь!
В мовчанні горе ти таїш,
Не зраджують тебе уста.
Ти від’їздиш. В конверті — лист,
Тремтить і голос, і рука.
Ти скажеш тихо: любий мій!
І гірко-гірко плачу я.

З німецької переклав 
Петро РИХЛО Фріц Кремер. Закохані. Бронза. 1961.
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ЙОАХІМ ВАЛЬТЕР

КАЗКА
ПРО МАЛЯРА

Йоахім Вальтер (нар. 1943 р.) — німецький пись
менник (НДР) Автор прозових книг «Шість днів 

святок». «Між двома ночами», «Нехай і мете
лик». «Дев.’ятиденний щоденник»/ «Пам’ятка 
спокусника», «Я ж не йог».

Малюнки художника Петра Ткаченко. 
g) Verlag Neues Leben Berlin, 1978.

^Зовсім недалеко звідси, в кін
ці довгої вулиці сусіднього вели
кого міста (де в центрі стоїть уні
вермаг), жив молодий маляр. 
А що він малював картини, а не 
фарбував стіни у квартирах, то 
люди називали його живописцем, 
або художником, або просто Пі- 
кассо. Сам він говорив мало, а 
коли озивався, то здебільшого 
казав ось що: «Я маляр, до то
го ж поганий». А втім, він міг 
малювати краще за всіх інших 
малярів цього міста разом узя
тих, бо був він не тільки скром
ний, а й обдарований. І немає 
тут нічого дивного, бо нездари 
завжди знімають галас навколо 
своєї особи, а коли вже накида
ють, стільки слів, що перед ними
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виросте купа речень, го піднімаються на неї, мов на п’єдестал, бо 
інакше їх навряд чи хто й помітив би.

І цей молодий маляр мріяв про картину, подібної до якої ще ніхто 
ніколи не малював. Він хотів, щоб вона була дуже гарною, ні, не про
сто гарною, а такою, щоб усі, хто гляне на неї, добрішали, навіть ті, що 
до того ніколи не були добрими. На картині мали бути зображені люди 
і звірі, рослини й каміння, море і гори, хмари й сонце і взагалі майже 
все, що є на землі. Та він не тільки мріяв, а й почав малювати ту кар
тину. Один рік він малював людей, другий — звірів, третій — рослини, 
четвертий — каміння, п’ятий — море, шостий — гори; він, як бачимо, 
був дуже працьовитий. Робота ця тривала вже сьомий рік. А що для 
хмар, як кожному відомо, потрібно багато білої фарби, то він замість 
того, щоб купити собі пляшку яблучного сидру чи шматок шварцвальд- 
ського вишневого торта, купував собі звичайно тюбик цинкових білил. 
Уранці, опівдні та ввечері він їв хліб із смальцем, потрушений сіллю, 
а коли якась хмаринка виходила в нього особливо гарною, то ці бутер
броди смакували йому, як шварцвальдський вишневий торт із сидром. 
У нього завжди було мало грошей,— якщо вони взагалі були,— зате 
він мав багато боргів. Проте він не почував себе обійденим долею, 
а нещасливим і поготів.

Одного чудового дня (він якраз малював біло-пухнасту літню 
хмарку) до нього подзвонив один з його сусідів. Удень він працював 
на газовому заводі, а вечорами вудив пліток. Отже, він питав, чи не 
можна купити картину — справжню, намальовану олійними фарбами, 
бо, мовляв, у його дружини незабаром день народження. «Може, хма
ру?»— запропонував молодий маляр. Сусід, однак, похитав головою: 
його, власне, більше влаштував би ставок з очеретом, і щоб призахідне 
сонце виблискувало золотом на хвильках, а на скелястому березі сидів 
рибалка. Після кожного з цих слів молодий маляр щулився, мов від 
удару, а що був він не тільки обдарований, скромний і пильний, але 
й не вмів говорити «ні», то й пообіцяв намалювати картину, на якій 
буде ставок з очеретом і призахідне сонце виблискуватиме золотом 
на хвильках, а на скелястому березі сидітиме рибалка. О, він розумів, 
як хочеться сусідові мати таку картину.

За тиждень картина була готова; вона ще не просохла, і в ательє 
пахло свіжою олійною фарбою. Увечері прийшов сусід, і картина йому 
дуже сподобалася. Він крадькома засунув між тюбики з фарбами кіль
ка купюр, оскільки маляр відмовився брати за картину гроші. Це була 
немала сума, та все ж її не вистачило на оплату боргів. І коли наступ
ного дня до маляра подзвонив чоловік з протилежного боку вулиці (він 
побачив у сусіда картину, і йому теж закортіло мати таку саму), той 
дав згоду ще раз намалювати той самий сюжет. Але тільки раз і не 
більше, сказав він сам собі, а потім малюватиму далі біло-пухнасту 
літню хмарку, а затим ще рік — сонце, і тоді, врешті, я намалюю свою 
картину — оту, з людьми і звірами’ рослинами й камінням, морем і го
рами, хмарами і сонцем і взагалі майже всім, що є на землі. А тим ча
сом всюди поширилася чутка, що в нього можна придбати картину, 
на якій ставок з очеретом, і призахідне сонце виблискує золотом на 
хвильках, а на скелястому березі сидить рибалка. І слава про маляра 
дійшла аж до самого кінця довгої вулиці. І коли він продав третю 
картину, то вже зміг заплатити всі свої борги, і йому ще навіть зали
шилося трохи грошей. І, власне кажучи, тепер він міг би вже й не 
малювати отих картин, але люди щодалі частіше звертались до нього, 
а він, як ми знаємо, не вмів говорити «ні» До того ж виявилося, що
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мати гроші — річ досить приємна: він тепер їв не хліб із смальцем, 
потрушений сіллю, а купував собі вранці пакетик молока й чотири білі 
булочки, опівдні ходив обідати в ресторан, увечері пив пиво, заїдаючи 
смаженою картоплею з яєчнею із трьох яєць. Минув ще якийсь час, 
він пив уже не пиво, а вино, і то шампанське. Напівготова біло-пух
наста літня хмарка потріскалася— він малював тепер тільки картини, 
на яких був ставок з очеретом, і призахідне сонце виблискувало золо
том на хвильках, а на скелястому березі сидів рибалка. Заробляв він 
тепер непогано, і гроші складав до картонної коробки з-під черевиків. 
Марка долучалася до марки, й незабаром картонна коробка з-під че
ревиків зробилася затісною. Тоді він одніс гроші до банку. їх зібра
лося багато, і він подумав, що непогано було б купити десь на околиці 
будиночок. Отже, він день за днем малював і складав гроші, сказавши 
собі: як тільки куплю будиночок на околиці, тоді таки перестану ма
лювати ставок з очеретом, де призахідне сонце виблискує золотом на 
хвильках, а на скелястому березі сидить рибалка, і малюватиму далі 
свою біло-пухнасту літню хмарку, а потім ще рік — сонце. О, нарешті, 
я намалюю свою картину — оту, з людьми і звірами, рослинами й ка
мінням, морем і горами, хмарами і сонцем і взагалі майже всім, що 
є на землі.

Коли він став власником будиночка на околиці, зійшлося багато 
друзів. Він ніколи не думав, що має стільки друзів. З друзями попри
ходили й жінки. Одна з них йому дуже сподобалася: вона була молода, 
мала небесно-голубі очі, білосніжні зуби й вишнево-червоний рот. І йо
му схотілося одружитися з нею. Проте на такі речі потрібні гроші. 
І він малював тиждень за тижнем і збирав гроші на весілля. При цьо
му він говорив собі: як тільки стане моєю молода жінка з небесно- 
голубими очима, білосніжними зубами й вишнево-червоним ротом, тоді 
я перестану малювати той ставок з очеретом, де призахідне сонце ви
блискує золотом на хвильках, а на скелястому березі сидить рибалка, 
і малюватиму далі свою біло-пухнасту літню хмарку. О, нарешті, я на
малюю свою картину — оту, з людьми і звірами, рослинами й камін
ням, морем і горами...

Та коли він одружився з молодою жінкою, їй захотілося мати не
величке ясно-зелене авто з відкидним дашком. 1 він тепер говорив собі: 
як тільки придбаю невеличке ясно-зелене авто з відкидним дашком, 
я пере... стану малювати ставок з очеретом, де призахідне сонце ви
блискує золотом на хвильках, а на скелястому березі сидить рибалка, 
і малюватиму далі свою... літню хмарку, а потім ще рік — сонце... 
О, нарешті я намалюю свою... картину, оту, з людьми і звірами... Про
те він нічого не переставав, а малював далі й збирав гроші на: 
авто більше за перше,
будинок з двома ванними кімнатами й фінською лазнею в підвалі,
авто швидкісніше за перше,
опалювальний плавальний басейн в саду,
авто, набагато більше за друге,
дачу над озером з човном і гойдалкою,
ще одне авто, набагато швидкісніше за перше,
і на все інше...

На такі речі потрібні гроші. І він малював рік за роком і збирав 
на все це гроші. При цьому він говорив собі: як тільки матиму авто, 
більше за перше, будинок з двома ванними кімнатами й фінською 
лазнею в підвалі, авто, швидкісніше за перше, опалювальний плаваль
ний басейн в саду, авто, набагато більше за друге, дачу над озером
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з човном і гойдалкою, і ще одне авто, набагато швидкісніше за перше, 
й на все інше, тоді я пере... стану малювати цей ставок з очеретом, де 
призахідне сонце виблискує золотом на хвильках, а на скелястому 
березі сидить рибалка, і малюватиму далі... малюватиму... свою... літню 
хмарку... О, нарешті я намалюю... свою картину... Проте він не міг пере
стати, бо:
дружина потребувала нового вбрання,
авто потребували бензину,
будинок потребував нового даху,
плавальний басейн потребував нових кам’яних плит,
дача потребувала оновлення фасаду,
і все інше потребувало усього іншого.

А на все те потрібні гроші. Тож він малював десятиліття за 
десятиліттям і збирав гроші на вбрання, бензин, новий дах, нові ка- 
мяиі плити, на оновлення фасаду дачі й на все інше. При цьому він 
час від часу говорив собі: як тільки я усе це придбаю, тоді я пере... 
стану малювати цей ставок з очеретом, де призахідне сонце виблискує 
золотом на хвильках, а на скелястому березі сидить рибалка, і малю
ватиму далі... малюватиму свою... свою... хмарку далі... далі...

Тим часом молодий маляр зробився — інакше воно й не могло 
бути — старим. Однак він усе ще чогось прагнув: чогось найкращого, 
найбільшого, найшвидкіснішого, наймодернішого, найновішого, наймо
лодшого. А що небесно-голубі очі, білосніжні зуби й вишнево-черво
ний рот його молодої колись дружини не залишилися такими ж голу
бими, такими ж білими й такими ж червоними, то він узяв собі зовсім 
молоду дружину з небесно-голубими очима, білосніжними зубами й 
вишнево-червоним ротом. Проте, незважаючи на все це, сам він мо
лодшим не став. Навпаки, лікар заборонив йому водити авто й курити, 
багато їсти й пити, плавати й надто палко обнімати свою зовсім мо
лоду дружину. Тепер він утішався життям набагато менше, ніж колись, 
хоча мав два авто, великий будинок, плавальний басейн, дачу, зовсім 
молоду дружину і дуже багато грошей. І коли його зовсім молода 
дружина з небесно-голубими очима, білосніжними зубами й вишнево- 
червоним ротом пішла від нього, бо познайомилася з юнаком, який 
хоч і не мав грошей, зате міг водити авто й курити, багато їсти й пити, 
плавати й палко обнімати її, старий маляр почав замислюватися. І для 
цього він мав тепер досить часу: дружина пішла, йому не дозволяли 
водити авто, а також курити, багато їсти й пити і плавати, та й друзі 
більше не приходили. Він ніколи не думав, що в нього так мало дру
зів. Тоді він став пригадувати, що саме він збирався намалювати, коли 
перестане малювати ставок з очеретом, де призахідне сонце золотом 
виблискує на хвильках, а на скелястому березі сидить рибалка. Що ж 
це мало бути? Що? Та марно він намагався щось пригадати. Він забув 
усе, геть-чисто все. З цього приводу він вельми засмутився, і ніхто 
не міг допомогти йому пригадати свою картину — оту, з людьми і зві
рами, рослинами й камінням, морем і горами, хмарами й сонцем і 
взагалі майже всім, що є на землі. І так жив він самотньо у своєму 
безлюдному домі: у плавальному басейні плавали жаби, авто іржа
віли в гаражі, на дачі над озером витанцьовували миші, і коли він ще 
не помер, то живе й лосі.

З німецької переклав 
Богдан ГАВР И ШКІВ



Ї8 СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА

ЮРГЕН БЕРНТ-БЕРТА
Юрген Бернт-Бертл (нар. 1944 р.) — німецький письмен

ник (НДР). Оповідання «Вітряк молодості» взято із 
збірки «Стрибунець на пружині» (1976).

1
Георг не мав ані найменшого бажання після обіду гнати отих двох 

кіз аж за Червону Гору. Спека стояла така, що ліньки було навіть по
ворушитися. А через дві години мати хотіла їхати з ним на луг по сіно. 
Від самої думки про це йому ставало прикро. Сухе, ламке сіно лізло 
в ніс, дряпало все тіло, особливо коли спітнієш. А на цій роботі обо
в’язково упрієш. Раніше по сіно їздила бабуся. Та останнім часом вона 
дуже підупала на силі. Особливо у спеку бабуся скаржилася на біль 
у ногах і так тремтіла, що ледве могла тримати чашку з кавою. Навіть 
штопання та плетіння давалося їй тепер не так легко.

Отож він погнав кіз лише до звалища. Вмостившись у затінку 
яблуні, Георг почав думати, як вилікувати бабусю, щоб спекатися цієї 
осоружної роботи. Бабусю він дуже любив. Якось він їй сказав: «Заче- 
кай-но, я щось вигадаю. От побачиш. Тоді ти знову зможеш бігати, як 
колись, і не будеш більше тремтіти».— «Ох, внучку, це було б добре, 
але проти старості ще не виросло ніякого зілля»,— відповіла бабуся 
й застогнала.

© Mitteldeutscher Verlag, Halle (Salle). 1976.



ЮРГЕН БЕРНТ-БЕРТЛ. Вітряк молодості 19

Жахлива спека позаганяла людей і тварин у будівлі. Хлопчик 
почав клювати носом і врешті-решт заснув. Йому приснилося, що він — 
лікар, стоїть на колінах перед бабусею і втирає їй у ноги лікувальне 
зілля, обмиває їх цілющою водою. Але ніщо не допомагало. Тоді він 
так розлютився, що кинувся на підлогу й почав хвицати ногами, як 
навіжений. Трохи заспокоївшись, він надів на голову червону шапочку 
з китицями, взяв у руку чарівний жезл і заходився шепотіти таємничі 
заклинання. І враз бабуся видужала: тепер вона знову могла бігати 
і навіть просиляла нитку у вушко найменшої голки. Обоє вони від ща
стя почали танцювати. Хлопчикові так сподобалося чаклування, що 
він тут-таки хотів спробувати ще, та саме в цю мить прокинувся.

Він роззирнувся. Кози, як і раніше, мирно паслися під деревами. 
Зате з’явився якийсь чоловік з чорною бородою. Він ішов дорогою від 
готелю, зупинився біля звалища і, трохи повагавшись, попрямував до 
Старої липи. Чоловік скидався на казкового розбійника. Ось він витяг 
з кишені складану лінійку й заходився щось міряти. Георг зацікавився, 
підвівся й побрів до нього. Підійшовши ближче, він зупинився. Той 
орудував лінійкою і час від часу щось записував у заяложену книжеч
ку; Незважаючи на страх, що його вселяв бородань, Георг підійшов ще 
ближче.

— А, малий чоловічок,— озвався бородань, помітивши хлопчика.
— Що ви тут робите, дядьку?
— Міряю.
— Ви хочете тут збудувати дім?
— Ну, щось подібне до цього.
— Ви справжній будівельник?
— Я тесля Сокира,— відповів незнайомець, і очі його блиснули.— 

Я найкращий тесля на всю округу.— Він поманив пальцем хлопчика 
і стишеним голосом сказав: — Тут збудуємо вітряк.

— Справжній вітряк?
— Незвичайний вітряк,— сказав чоловік таємничо і погладив свою 

чорну бороду.
— Який же це вітряк, дядьку?
— Невже ти ще нічого-нічого не чув про вітряк молодості?
— Ні, не чув.
— Але ж про нього всюди йде слава. Значить, отут він і буде. Тут, 

перед Старою липою. Таке буває кожні сім років. Лише я з моїми під
майстрами знаємо, як будувати такий вітряк. Того ж дня, коли його 
завершимо, в селі буде великё свято. Люди зійдуться звідусіль. І ти 
побачиш мій млин. Крила крутитимуться зі швидкістю вітру, а всере
дині Стоятиме страшенний гуркіт. І тоді станеться найбільше диво. Мої 
підмайстри зберуть у селі всіх старих бабів, кульгавих, горбатих, і на 
підводі з музикою привезуть сюди. А я подам команду — й бабусі одна 
за одною полетять крізь чорну діру всередину. Там їх пропустять між 
великими жорнами і просіють через решето. Через якийсь час внизу 
відчиняться двері, і бабусі одна за одною знову вийдуть на світ божий. 
Але як вони зміняться! Ні горбатих, ані кульгавих! У них вже не буде 
ніяких недуг. Вони стануть молодими й стрибатимуть, як козулі.

Георг зачудовано слухав розповідь бороданя. Він навіть рота роз
крив з подиву. Але потім, трохи подумавши, сказав:

— Ой, дядьку, ви мене дурите. Такого ж не буває!
— Хай мене грім поб’є! — сказав бородань і вдарив себе в груди.— 

Чи став би я брехати такому розумному хлопчику, як ти? Ніколк 
в житті я б такого не зробив.
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— І вони тоді вже не тремтітимуть і знову зможуть згрібати сіно?
— І це, і багато чого ще вони зможуть,— відказав бородань, згор

нув книжечку, склав лінійку і торкнувся свого кашкета.
Відійшовши далеченько, він ще раз обернувся й гукнув:
— Якщо в тебе теж є бабуся, горбата чи кульгаиа, то хай теж 

прийде. Але не забудь подати заявку. Це треба зробити, бо інакше 
нічого не вийде. Пам’ятай — таке випадає тільки раз на сім років!

Задуманий повернувся Георг до свого дерева. Чи правда те, що 
розповів оцей дядько? Надто вже схожий він на розбійника. Або на 
чаклуна. Але ж такого в житті не буває. Він саме бачив уві сні свою 
бабусю, а тут з’являється оцей дядько й розповідає йому історію з віт
ряком. Чи справді можна бабусям повернути молодість? Це було б 
здорово, думав він. Угорі їх кидають в діру згорблених і зовсім змор
щених, а внизу вони виходять стрункі й молоді, щоки в них рум’яні, 
мов яблука, і вони знову можуть бігати.

Ой, це ж неправда, думав хлопчик. Однак він наче бачив той віт
ряк на Семи пагорбах. Увесь золотий. Навколо стоять святково вдяг
нені люди, а перед вітряком на високому троні сидить дядько з чор- 
ною бородою. Ось він подав знак, і його помічники схопили стару бабу 
і кинули її в чорну діру. В довгій черзі були й діти. Кожне тримало 
за руку свою бабусю. А попереду всіх був Георг зі своєю бабусею.

2

Вітряк той ніяк не йшов йому з голови. Та він нікому про це не 
розповідав. Боявся, щоб з нього не глузували. Невже той бородатий 
дядько не брехав? Ото було б здорово!

Другого дня Георг сидів біля великої купи піску коло комори, 
приглядаючи за своїми меншенькими братиком і сестричкою. З будин
ку вийшла фрау Лангенберг. Вона сіла біля вхідних дверей і заходи
лася мити глечики з-під молока. Ворота стояли відчинені. На вулиці 
перед ворітьми зупинилася якась жінка й гукнула у двір:

— Чуєте, Маріє, скільки од вас людей іде до вітряка молодості?
Георг підскочив, як ужалений. Фрау Лангенберг підвелася, потер

ла собі поперек і озвалася:
— Шкода, що я ще не така стара, Ельзо, а то я б теж туди пішла. 

До нас приїде десять чоловік. Майже половина—родичі. Доведеться 
декого покласти в коморі. А як у вас з Тертою, ви вже на неї подали 
заявку?

— Все вже зроблено,— відказала жінка.— У цих справах мш чо
ловік завжди попереду.

Коли жінка пішла, Георг заговорив з фрау Лангенберг. Це йому 
коштувало неабияких зусиль. Адже вона твердила, що він злодій. Тим 
часом він сам застав її, коли вона порпалася серед материного одягу. 
Кілька тижнів його- мати й бабуся не розмовляли з Лангенбергами.

Та цього разу фрау Лангенберг була з ним дуже люб’язна й роз
повіла все про вітряк молодості. Власне, вона повторила те, що вже 
розповів йому бородатий дядько.

Того ж дня Георг підслухав двох чоловіків, які сиділи на лаві біля 
пам’ятника. Вони теж розмовляли про вітряк молодості.

І Георг повірив, що ця історія правдива. Останні сумніви розвія
лися тоді, коли через три дні біля звалища почалося якесь незвичайне 
пожвавлення. Він одразу помчав туди. Там стояли підводи з дошками
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й колодами. На третій підводі він побачив крила вітряка. На возі 
стояв знайомий дядько з чорною бородою. Він гукнув хлопчикові:

— То що, малий, тепер ти мені віриш?
Георг стояв як укопаний. Він кивнув головою. Якщо все це правда, 

він повинен негайно поговорити з бабусею. Вона, мабуть, дуже зрадіє. 
Але ні в якому разі не можна забути про заявку.

З

— Значить, так,— пояснював Георг бабусі.— Всередину потрапля
єш згори. Туди ведуть сходи, застелені чудовими килимами. Отож іти 
вгору неважко. Крім того, там ще є мірошник і в нього багато під
майстрів. Вони допомагають бабусям. А всередині все золоте. Слово 
честі. Трохи, щоправда, стоїть гуркіт, але він не дуже дошкуляє. Потім 
усім дають соски, справжні великі соски. А коли внизу відчиняться 
маленькі двері, всередину заходить мірошник, бере бабусь за руку й 
виводить назовні. І тоді вони всі можуть по-справжньому бігати. Все 
дуже просто.

Бабуся слухала не дуже уважно. Іноді вона, проте, кидала:
— Ой, це було б чудово.
Але здебільшого вона його просто не хотіла слухати. І сього

дні теж.
— Дай мені спокій з оцими дурницями. Ти зовсім такий, як ту

тешні, верзеш усякі нісенітниці. Вони ж язичники. Краще б до церкви 
пішли. Дивись за малими, щоб вони нічого не накоїли у дворі.

Георг, плачучи, побіг у двір, прогнав братика й сестричку від ящи
ка зі сміттям, потім подався до Фалька, який вичищав гній у свинар
нику. Фальк лише кілька місяців тому повернувся з полону. Георг 
знаходив з ним спільну мову, дарма що Фальк іноді любив дурні 
жарти, замикав його з свинями у хліву або кидав йому просто в об
личчя налякану курку.

— Фальк,— запхикав Георг,— вона не хоче.
— Нещастя з твоєю бабою, та й годі,— озвався Фальк.— Шкода. 

До наступного разу ще цілих сім років. Вона, мабуть, не доживе.
— Вона з цього зовсім не радіє. Якби я був бабусею, та ще такою 

хворою, я б страшенно радів.
— Треба щось зробити,— рішуче сказав Фальк.— Це буде цікавий 

спектакль. Але ж... Але ж вона така делікатна, мов невинна дівиця.
— Що ти сказав? — перепитав Георг.
— Нічого. В мене є ідея. Піди до бургомістра й сам подай заявку. 

\ воїй бабусі не обов’язково про це знати.
— Але ж я не вмію. Я ще малий для цього.
— А ти послухай. Тут нема нічого особливого.— І Фальк пояснив 

йому, як потрапити до бургомістра і що там сказати.— Вона напевне 
радітиме, коли знову стане молодою,— сказав Фальк.

— Я теж так думаю,— підтвердив Георг.— А скільки за це по
трібно платити?

— Тобі, мабуть, нічого не доведеться платити.
— А як воно буде? її справді туди засунуть?
— Авжеж. Вітряк майже готовий. Бабусь, які мають якусь хво

робу, ловитимуть молоді хлопці-мірошники, до того ж гратиме му
зика...

— Але навіщо їх ловити, вони ж мають тільки радіти...
— Знаєш, малий, коли доходить до діла, тоді їм стає трохи мото-
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ротно) Воно ж трішечки й болітиме. Сам бачиш, що твоя бабуся не 
хоче.

— І тоді вони справді стають молодими?
— Свіженькими, молоденькими. Вони вистрибуватимуть, як те

лички.
— Невже це правда?
— Коли я тобі кажу...
Георг сидів біля своїх братика та сестрички, поринувши в думки. 

Ні в якому разі не можна прогавити нагоди. Якщо таке буває лише раз 
на сім років, то йому треба негайно діяти.

Він рішуче підвівся й рушив до воріт. На мить зупинився, вагаю
чись. Адже він ще такий малий. І нічого не сказав бабусі...

Георг помчав вулицею.
Біжучи селом, він уявляв, як усі люди дивляться йому вслід і ше

почуть одне до одного: «Він сам подав заявку на свою бабусю. Такий 
малий». Але що ближче підходив він до громадської управи, то менш 
рішучою ставала його хода. Кілька разів він пройшов повз будинок, 
поки сів навпочіпки біля дверей. Багато людей виходило та заходило, 
а він ніяк не міг наважитись. Нарешті, якийсь чоловік зупинився біля 
нього, запитав, чого йому треба, і провів до кімнати.

— То що там у тебе? — доброзичливо запитав бургомістр, далеко 
перехилившись через письмовий стіл.

— Це через мою бабусю,—сказав Георг хоробро.— Я хочу подати 
заявку.

— Яку заявку, хлопчику? — запитав бургомістр.
— На вітряк.
— На який вітряк?
— Де знову стають молодими.
— Ти, мабуть, синок переселенки Вестфаль?
Георг хитнув головою.
— Справді зворушливо,— сказав бургомістр, звертаючись до яко

гось чоловіка.— Він піклується про свою бабусю. Хоче, щоб вона знову 
стала молодою. А чому б і ні? — додав він.

— З переселенців. Щоб вона тільки не образилася,— сказав той 
чоловік.— Вони завжди думають, що їх розігрують.

— Але ж вони повинні зрозуміти жарт. Зробимо це для них без
коштовно. Взагалі, гарна ідея. До того ж там буде справжня кава, пе
чиво й горілка. Все це безкоштовно, і при цьому буде контакт з місце
вими.

— Думаю, ти маєш рацію.
— Тільки ще нам треба когось, щоб до неї...
— Хіба Фальк не повернувся?
— Нам ще потрібен кавалер для твоєї бабусі,— сказав бургомістр 

до Георга.— Тоді буде все гаразд.
Георг аж рота роззявив від подиву. Про це він ще не чув.
— Слухай, малий, біжи до Фалька та запитай. Можливо, він по

годиться. Кавалер нам потрібний так чи так.
— Але нічого не кажи своїй бабусі. Хай це буде для неї несподі

ванка. Якщо Фальк не проти, скажи, щоб прийшов сюди.
Георг щодуху побіг додому. Він радів. У нього була тепер велика 

таємниця. Адже зійснено подвиг. Він неодмінно скоро стане дорослим.
Георг щосили штовхнув хвіртку.
— Фальк, Фальк!— гукав він збуджено.— Ти будеш кавалером 

для моєї j бабусі?
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Фальк дуже здивувався, що Георг і справді побував у бургомістра. 
Він сказав:

— Гаразд, якщо тільки твоя бабуся не дуже на мене обража
тиметься.

У селі тільки й мови було про наступну подію. Лише Георгову 
матір ніщо, здавалось, не цікавило, а починати про це розмову з ба
бусею було навіть небезпечно. Вона весь час твердила одне:

— І це називається християни? Зі старими бабами, це ж ганьба.— 
Або: — Це ж буде мавпячий театр.

Георгові ставало не по собі, коли він чув такі розмови...

4

Вітряк молодості біло вилискував на сонці. На ньому були чорні 
поперечні балки, як на справжньому каркасному будинку. З усіх боків 
виднілися віконця й дверцята. Та всі вони ще замкнуті. Золоті крила 
блищали, вільно погойдуючись на вітрі. Вони були такі великі, що ся
гали верховіття дерев. Дах рівний. Нагору вели чудові сходи, встелені 
червоним килимом. Про таємничу діру, що вела всередину, можна 
було лише здогадуватися. Всюди майоріли стрічки та вимпели. .

І саме село причепурилося як ніколи. Георг його таким ще не ба
чив. Всюди на воротях зеленіло свіже березове віття. Кожна гілка при
крашена кольоровою стрічкою. Через вулиці та провулки перекинуті 
яскраві гірлянди. Величезні, довгі стрічки тяглися вздовж фронтонів 
будинків. Особливо гарно були прикрашені готель і школа. Навіть на 
непоказному пожежному депо, нагорі, неподалік від подвір’я баби 
Мухти, красувалася молода береза, теж оповита кольоровими стріч
ками.

Георг хвилювався вже з самого ранку. Нишком вдягнув він свої 
найкращі штани й сорочку і вислизнув з дому.

Години тяглися надто повільно. Він безперестану бігав до Фалька 
й запитував, чи той, чого доброго, не забув...

Поступово вулиці села заповнилися святково вдягненими людьми. 
Хлопчикові хотілося скоріше бути біля вітряка. Нарешті, жадана хви
лина настала. Георг зайняв місце за фургоном, обтягнутим великим, 
чорним, у латках, брезентом. Коні в блискучих хомутах. На голові 
кучера — чорний циліндр. Тут же вишикувався оркестр. Перед фурго
ном Георг запримітив знайомого бороданя. Тепер він був одягнутий як 
мірошник. Чомусь у цьому вбранні він здавався ще страшнішим, ніж 
перше. Позад нього стояли вряд семеро помічників мірошника. За ними 
темніла неозора людська юрба.

Заграв оркестр, і фургон рушив. Ожив і величезний натовп людей. 
Перед першим подвір’ям бородань зупинився. Він щось прокричав і 
тричі стукнув у хвіртку.

Перша бабуся стояла посеред двору. Помічники мірошника під
бігли до неї. Бабуся пронизливо заверещала й спробувала втекти. Вона 
кумедно стрибала навколо купи гною, потім навкруг воза, а ті ганя
лися за нею. Стара не переставала кричати. У хлопчика мороз пішов 
поза спиною. Він одразу подумав про свою бабусю. Вона, мабуть, кри
чатиме ще не так. Нарешті стару спіймали. Вчепилися в неї. Але баба 
шалено боронилася, здавалося, що в неї сила велетня, вона навіть ви
рвалася. Георг засміявся, бо то 0удо .таки кумедне видовище, особливо 
коли вона* стрибала навколо купи гною. Впійману бабусю посадовили 
в фургон, але й там вона ще довго лементувала.
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•Тепер на черзі було подвір’я старого Лангенберга. Георга зне
нацька охопив жах. Він навіть трохи відстав. Бородань і тут проказав 
якісь магічні слова й тричі постукав у хвіртку.

Коли ворота відчинилися, Георг побачив свою бабусю. Вона вибіг
ла з будинку з мітлою в руках і закричала:

— Геть, геть звідси! Ви шахраї, ви негідники, знущаєтеся з нас, 
біженців.

Усі сміялися. Георг, все ще охоплений якимсь незрозумілим стра
хом, розгублено дивився на свою бабусю, яка осатаніло вимахувала 
мітлою. Потім він, плачучи, почав продиратися крізь людський натовп. 
Він устиг ще почути голосний лемент. Мабуть, бабусю вссп'аки схопили. 
Але вона зчинила галас просто-таки неймовірний.

5

Перед вітряком молодості стояло чимало лав, на одній з них при
мостився заплаканий Георг. Йому зіпсували всю радість. Тепер він 
сидітиме тут і чекатиме, що буде далі. Він довго дивився на вітряк, 
тихенько щось йому говорив, просив його, щоб усе це добре скінчи
лося. І знову подумав, що, можливо, це всього лиш злий жарт.

Георг помітив прикрашений фургон відразу, як той виринув з-за 
рогу біля готелю. Ось уже видно й помічників мірошника в білому 
одязі. Він упізнав навіть бороданя. Велетенський натовп людей тяг
нувся за фургоном. Голосно грав оркестр, але він чув, як у фургоні 
кричали бабусі. Вони ще й досі не заспокоїлися. Георг прислухався: 
чи не почує голосу своєї бабусі.

За одну мить всі місця були зайняті. Поруч з Георгом опустився 
гладкий балакучий чоловік.

Мірошник та його помічники повагом піднялися сходами й розмі
стилися на даху вітряка перед таємничою дірою. Знову заграв оркестр. 
Бургомістр у чорному циліндрі виголосив промову. Тоді бородатий мі
рошник вигукнув: «Раз, два, три, першу бабусю сюди!»

Тепер хлопчик забув про попередні прикрощі. Він зачаровано ди
вився на те, що відбувалося.

Перша бабуся аж ніяк не хотіла злазити з воза. Люди почали 
сміятися. Засміявся й Георг. Він одразу побачив, що то не його бабуся. 
Двоє помічників мірошника мусили зійти сходами, щоб витягти стару 
з фургона. Стара лементувала так, ніби її різали, й шалено опиралася, 
а її тягли сходами. Люди кричали хором: «В діру її, в діру її!»

— Дядьку,— запитав Георг гладкого сусіду,— чому вона весь час 
пручається? Тому, що це трохи боляче?

— А так, хлопче, — підморгнув йому гладун,— це завжди так. 
Завжди треба тягти людей до їхнього щастя. Замість того щоб радіти, 
вони влаштовують отакий спектакль.

Георг полегшено хитнув головою. Тепер він підстрибував і кричав 
разом з усіма. Співчуття до бабусь він уже не відчував. Вони повинні 
зрозуміти, що це робиться для їхньої ж користі, його бабуся теж по
винна це усвідомити.

Коли помічники мірошника нарешті витягли першу бабусю нагору, 
наперед виступив мірошник, сказав коротку промову, повідомив, скіль
ки років бабусі, на якій підставі вона подала заяву і хто її кавалер. 
Тоді подав знак помічникам. Хлопці схопили бабусю за руки й за ноги, 
й посунули її в діру, люди заревли від захвату. Закрутилися крила, 
і вітряк страшенно загуркотів. Він аж двигтів увесь. Георг зачаровано
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підвівся з місця. Раптом запала тиша. Мірошник перехилився через 
поруччя і зазирнув у діру. В цей час внизу відчинилися двері, й з гру
дей велетенського натовпу вихопився здивований вигук. З дверей віт
ряка вийшла молода жінка у яскравій сукні.

Георг безсило опустився на лаву. Такого не буває! Це ж іще зов
сім дівчина.

Він торкнув гладкого чоловіка й запитав:
— Дядьку, це вона?
— Хіба вона не прекрасна? — запитав той у свою чергу.
— О-о! — тільки й сказав Георг і принишк на лаві.— Вони всі бу

дуть такі молоді? — запитав він після паузи.
— Звичайно, усі,— відповів чоловік.— Хіба це не чудесно? Як у 

казці.
— Моя бабуся теж тут. Я сам подав на неї заявку бургомістру.
— То можеш радіти. Тепер матимеш зовсім молоду бабусю.
Чим більше молодих дівчат виходило внизу з вітряка, тим тихі- 

шим ставав хлопець. Дівчата сідали на помості просто перед віт
ряком.

Всі вони молодші за його матір. Хлопчик був приголомшений. Він 
уже не мав сили дивитися. Такого не буває. Бабусі мусять залишатися 
бабусями.

— Це все обман,— сказав Георг і стрибнув з лави додолу. Він 
протиснувся крізь юрбу й побіг додому. Але його бабусі вдома не було. 
Він знову прибіг назад. Тепер уже всі старі пройшли через вітряк.

— Дядьку, моя бабуся теж тут? — знову запитав він гладкого 
чоловіка.

Сусіда скоса глянув на нього й сказав:
— Вона третя від кінця. Якраз ти кудись бігав.
Георг протиснувся до помосту. Тепер він міг бачити їх усіх збли

зька. Одна молодша за одну. На очі йому знову навернулися сльози. 
Нараз Георг побачив дівчину з родимкою на щоці. Може, ця. У його 
бабусі родима пляма на тому самому місці. Вірячи й не вірячи, він 
дивився на жінку. Що йому робити? Як підступитися? Така молода.

— Бабусю!—покликав він зовсім тихо. Якийсь чоловік обернувся, 
пильне подивився на нього. Георг стояв немов закам’янілий. І раптом 
побіг шукати свою матір. Він не знав, що їй казатиме, але тепер йому 
була потрібна мати. Він оббігав усе село, шукав і вдома, та в хаті 
нікого не було. Нарешті він побіг до ресторану.

Там було людно. Всі їли принесені з собою бутерброди. Більшість 
сиділа на стільцях перед рестораном. Всередині ще більша тиснява. 
Георг прошмигнув повз підпилих чоловіків. Він зазирав у кожний ку
ток. І раптом побачив свою матір. Його братик і сестричка теж були 
з нею. Він кинувся до неї і тут побачив бабусю. Вона сиділа з іншими 
старими жінками за довгим накритим столом. Бабуся була дуже ве
села й кумедно розгойдувалася туди й сюди, крутила головою й витяга
ла ноги далеко вперед. Такою старою Георг її ще ніколи не бачив. 
Він кинувся до неї, виліз їй на коліна.

— Хіба тут погано? — запитала бабуся; язик у неї заплітався. 
Вона незграбним рухом з розмаху провела рукою по обличчю хлоп
чика

— Так, бабусю, дуже добре,— відповів Георг.

З німецької переклали 
Олександр ДЕКО і Михайло ТУПАИЛО
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БЕННО ПАУДРА

Бонно Плудра (нар. 11125 р.) — ні
мецький письменник (НДР). Автор 
книжок «Хлопці з намету JNTe 13» 
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Малюнки Петра Тканенка.

Н і х т о  з певністю не міг сказати, коли й куди пішов хлопчик після 
того, як його бачили біля гурту чоловіків. Пригадали тільки, що хлоп'я 
мале, з заплаканими очима. В нього помер хвилястий папужка.

— Твій папужка? — озвався хтось до нього.— Жаль...
Ті люди мало знали хлопчика. Він жив з братом у досить комфор

табельному наметі, де стояв холодильник— мрія кожного відпускника, 
їхній батько приїздив до них з міста лише в суботу або в неділю, і то 
не регулярно, бо відпустки ще не мав. а робота, певно, забирала ба
гато часу; а матері тут взагалі не бачили. Брат був старший, років 
сімнадцяти, він весь час водився з дівчатами. Тож хлоп’я, здебіль
шого полишене само на себе, ходило купатися чи вудити рибку, або ж 
сиділо перед наметом і мріяло або просто куняло. На вигляд йому 
було років дев’ять чи десять; волосся шорстке, солом’яного кольору, 
і мовби завжди прикушена верхня губа, через що здавалося, наче 
хлопчик про щось замислився.

Того дня — це було в середу — температура підскочила до тридцяти 
градусів, і весь наметовий табір на бранденбурзькому пляжі знемагав 
від спеки. Над водою росли дерева, під ними й зібралися ті чоловіки, 
біля яких у затінку дерев зупинився і хлопчик. Ті саме монтували гур
том човен типу «дельфін», а що ніхто з них не мав нахилу до такого 
діла, то на кожну дрібницю вони витрачали дуже багато часу. Кілька 
жінок у купальниках «бікіні», здебільшого молодих, спостерігали за 
роботою. Деякі з них були вже такі огрядні, шо годі й уявити, що з них 
вийде пізніше. Хлоп’я поряд з ними виглядало тоненьким, як стеблин
ка. Побачивши його заплакані очі, вони спитали:



— Що сталося? Ти плачеш?
Він сказав, що помер його хвилястий папужка, повернувся й пішов 

геть, а хтось зауважив:
— У таку спеку. Та ще в наметі. Там навіть кінь здохне.
Проте хвилястий папужка вмер не в наметі. Він помер у квартирі,

в кімнаті того хлоп’яти, бо батько забув про нього.
Того дня хлопчика більше ніхто не бачив, та й не згадав про нього 

ніхто, і тільки ввечері, коли його брат, бігаючи всюди, запитував, чи 
не бачив хто Анді, певно, не один перепитав: «Анді?» — а потім здо
гадався, що йдеться про того хлопчика.

Настав час вечері, кухарі пирхали від злості, а комарі цілими 
роями кидалися на кожну латочку голого тіла, шукаючи собі поживи. 
Подекуди вже жевріли лампіони, хоч небо ще було світле.

Нарешті,старший брат побіг дЬ води. Там купалися діти, верещали, 
мов навіжені, бризкалися, проте Анді не було й серед них. . , .

— Нц з нами його сьогодні не було.
І тут старший брат раптом відчув страх. Адже знав, який у нього 

вразливий братик, а він так грубо переказав йому сумну звістку: «Твоя 
птаха здохла. З голоду».

І тепер його охопив страх за Анді.
Уже всі діти повилазили з води, їхні голоси дзвеніли поміж наме

тами, на нешироке блискотливе озеро спадали вечірні сутінки. Проти
лежний берег поступово темнішав. Старший брат прислухався. Ного 
очі. обмацували водяну .гладінь^ але, там не було видно нічого.

і\'.:
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— Анді!— покликав він.— Анді-і-і! — Він прислухався, нахиляю
чись до води — до води, до очеретів, до мовчазного чорного берега, 
і чув лише, як скидаються рибки, чув, як пасуться, крячучи, качки 
в комишах, а від наметів час від часу долинала музика з транзисторів 
і голос Бонні Тайлер. «It’s a heart-ache», — співала Бонні Тайлер. «It’s 
a heart-ache», ой ти печаль моя, — і ці слова вразили його в саме 
серце...

Батько приїхав зразу після півночі, а що й досі не було ніякого 
сліду від Анді, то старший брат усе ще сидів, зіщулившись, перед на
метом. Повернувшись з озера, він подзвонив додому, і ось тепер перед 
ним зупинилася біла «Лада». Машина підкотила тихо, батько вийшов, 
лишивши дверцята відчиненими, фари погасли...

Юнак підвівся і став, чекаючи, перед наметом. Батько, невисокий, 
в картатій сорочці й світлих джинсах, швидко підійшов до нього.

— Де він? Що тут сталося?
— Та пташка...— мовив хлопець.— Я гадав... я скажу йому зразу 

про це... а вийшло так...
— Значить, «вийшло»,— мовив батько.
— Наступного разу мені такого не доручай,— огризнувся хлопець.
Вони стояли один проти одного, батько нижчий на цілу голову.

Табір спав, небо ще не зовсім померхло, і їхні обличчя було добре 
видно: бліде батькове тепер, здавалося, зблідло ще дужче, і засмагле 
юнакове— на ньому біліли тільки білки очей.

— Треба повідомити поліцію,— сказав син.
Батько нічого не відповів, лише трохи нахилив голову, наче при

слухався до чогось, і син помітив вираз безпорадності на його об
личчі.

— Треба в поліцію...— знову озвався син.
— Серед ночі?
— Могло щось трапитись.
— З Анді? З ним нічого не могло трапитись.
— Якщо ти так певен цього,— сказав син,— то чого ж ти сюди 

приїхав?
Батько зайшов до намету і далі, за перегородку, в житлову части

ну: як для ночі тут було досить видно. Він запалив сигарету і сів на 
складаний стілець, а син очікувально поглядав на нього. Згодом бать
ко промовив:

— Наскільки я тебе знаю, ти, певно, так прямо і ляпнув йому про 
пташку.

— Сказав те, що почув,— відповів хлопець.— Адже дохлий і е 
дохлий, це стосується й такого птаха.

— Я ж тебе просив нічого не говорити,— заперечив батько.
— Так він же однаково якось та дізнався б.
— А я сказав би йому інакше, щось би придумав. І привіз би іншу 

пташку.
— Ах, он як,— зауважив син.— Отак зразу й привіз би нову птаху? 

І ти збирався підсунути її як ту саму?
— Я збирався підсунути?
— Авжеж, а чому б ні?
Батько дістав з нагрудної кишеньки сорочки другу сигарету, довго 

розглядав її, потім зненацька запитав сина:
— Чому ти лишився зі мною?
— Чому я що?..
— Чому ти лишився в мене? Не поїхав з нею, три тижні тому?
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— З мамою? — перепитав син.
— Так, з мамою.
— Не схотів,— відповів юнак.— Так мало лишилося до закінчення 

школи, та й усі мої друзі тут. Я не схотів з нею, ти ж знаєш це.
— Так, я знаю це. А Анді? — запитав батько.
— Анді?
—  Чому Анді не поїхав з нею?
— Він хотів лишитися з тобою, хіба він сам не казав тобі? А крім 

того — йому не сподобались ті маленькі будиночки.
— Маленькі будиночки? — не зрозумів батько.
— Там, де тепер мати живе. Самі тільки маленькі будинки.
— І тому Анді хотів лишитися зі мною?
— Так він сказав, приблизно так.
Батько взяв у рот сигарету, підвів руку із запальничкою, проте не 

закурив, а сигарету вийняв з рота.
Син прислухався — рвучкий порив нічного вітру зашумів у кро

нах дерев.
— Тобі щось почулося? — поцікавився батько.
— Я, на твоєму місці, пішов би до поліції.
— Ти не на моєму місці. Іди лягай спати.
— Хіба тут заснеш? Ти міг би заснути — в такому стані?
Син сидів на другому складаному стільці. То були досить зручні 

стільці, з бильцями, а при потребі можна було відкинутись назад і спа
ти; проте хлопець сидів скорчившись, в напруженій позі, ніби наготу
вався стрибнути.

— Сядь зручніше й розслабся,— порадив батько.— Бо якщо заснеш 
отак, потім болітиме поперек.

— Я не засну, не можу спати.
Нарешті батько запалив другу сигарету.
— Відколи це ти знову почав? — поцікавився син.
— Оце тільки сьогодні.
— Але як же ти можеш спокійно сидіти?
— Спокійно?
— Ти сидиш собі, куриш, немов ми чекаємо гостей.
— Не зовсім так,— поправив батько.— Я тут гість, і ми чекаємо, 

коли прийде Анді.
— Чекаємо...— буркнув хлопець.
— Ми чекаємо,— потвердив батько.
Вони майже не дивилися один на одного, вони прислухалися до 

нічних звуків там, надворі. Десь далеко, дуже далеко проїхав поїзд. 
Через якийсь час глухо прогуркотів другий, і тоді батько мовив:

— Скажи кому-небудь, що тут можна почути поїзди, нізащо не 
повірять.

Син промовчав, бо він зовсім несподівано заснув, поринув у сон, 
наче в глибоку яму: голова набік, руки згорнуті на грудях. «А потім 
поперек...— подумав батько,— бач, спить... знову показав свою товсто
шкірість...»

Він завжди був товстошкірий, а тепер отак повівся з Анді.
Анді зник, бо хвилястий папужка помер, і старший брат так грубо 

повідомив йому про це.
«А що, коли Анді не повернеться?..» — майнула тривожна думка.
Він думав про це, сидячи отак, немов оглушений, уже з третьою 

сигаретою в руці і поглядаючи на старшого сина, який спав на скла
даному стільці, судорожно підвівши плечі. Старший син... У школі зав



зо БЕННО ПЛУДРА. Папужка помер

жди найкращі оцінки. Дівчата бігають за ним. Для Анді він — найви
щий авторитет. І раптом — маєш: «дохлий і є дохлий».

Батько знову глянув на сина. Щось у ньому є ніби чуже — але 
звідки? Наче й на брак взаєморозуміння не можемо поскаржитися, 
проте часто не знаєш, які вуха у твого хлопця: маленькі чи великі, тонкі 
чи грубі, і тільки якби були вони занадто великі, тоді б знав... У цього 
м’які, округлі. Від матері. Та живе тепер там, де маленькі будиночки. 
Після вісімнадцяти щасливих років! Хто може тут щось збагнути?

Жити в наметі вона ніколи не любила, не любила і дечого іншого, 
наприклад, надто точних годинників, автотуризму та ще пестливого на
ймення Розалі. Проте з «Розалі» давно покінчено, минулося раювання. 
Причиною був і не якийсь чоловік, і не зміна роботи, це було, можна 
сказати, зовсім ніщо. Але хто може це зрозуміти? І ось уже четверта, 
п’ята, остання сигарета... Наближається ранок.

Наближається ранок, і змагає втома. Потім прийде Анді.
З туману з-поміж дерев, із-за задніх наметів... Анді, справді Анді, 

але ніхто* не помічає, як він виходить звідти, батько й дорослий брат 
уже сплять. У житловій частині поштрихованого блакитними смугами 
намету, за відкинутою полою брезенту при вході видно їх обох, по* 
снулих: мов заворожені фігурки на сцені лялькового театру.

Анді стоїть тихо, дерева й намети стоять тихо, бо ранок ще не 
прокинувся. Він ніби потягується на світанку, лине вгору й спадає до 
землі у відлунні пташиних голосів. Крім Анді надворі ще нема жод
ної людини.

Він іде до поснулих, дуже повільно, крок за кроком. Ага, батько 
тут. Вони шукали його. Це викликає приємне почуття, почуття радості. 
Тільки зараз Анді про це не думає, він ці почуття відганяє від себе, 
він не хоче про це думати, зараз ні. Він сідає на третій складання 
стілець. Сідає тихенько й сидячи розглядає батька та брата, як вони 
сплять, опустивши голови на груди. Дихають вони важко й виглядають 
якось кумедно.

«Якщо я зараз закричу,— думає Анді,— перекину стіл і закричу, 
що вони робитимуть? Мабуть, повмирають з переляку».

Анді не кричить, і стіл стоїть, як стояв, з попільничкою з погаше
ними недокуреними сигаретами: п’ять штук. «П’ять...— подумав хлоп
чик,— він курив, а йому ж не можна...»

Раптом батько гучно зітхнув і прокинувся — Анді аж трохи зля
кався. Батько потер лоба.

— Анді,— мовить він.
Анді спокійно дивиться на батька. Цупке волосся скуйовджене 

й вологе, повіки червоні.
— Як ти себе почуваєш? — запитує батько.
— Нічого,— відповідає Анді,— а як я маю себе почувати? — Він 

відчув, як щось стисло йому горло, наче аж мову відібрало.
— Я чекав на тебе,— сказав батько.
— Він уже майже вмів говорити,— вихопилося в Анді.— І мене 

вже добре знав: одразу впізнавав, коли я заходив до кімнати...
Батько нічого на те Не сказав, та й що він міг сказати, і Анді було 

краще, що батько нічого не каже. Анді боявся, що коли батько почне 
розповідати, то не витримає й заплаче. Хлопчик одвертається, прислу
хаючись: десь зовсім близько над наметом вистукує дятлик.

З німецькії переклав 
Микола ДЯТЛЕНКО
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ЗАКЛЯТТЯ ДЖУЛІЇ КАГІЛЛ
—  jA .  щ о  сталося з Маргарет?

— Таж хіба мати не відіслала її до 
Америки, як тільки народилось дитя? Тут у нас із дівчатами так і є: 
щойно котрась захоче робити по-своєму, а вже мусить виїхати. Навіть 
Джулія врешті виїхала, а вона ж єдина наважилась заявити, що свя
щеник їй не вказ.

— Яка Джулія?— спитав я.
— Джулія Кагілл.
Це ім’я здалося мені не зовсім звичайним, і я попросив візника 

розповісти докладніше про цю дівчину.
— Не хто інший, як сам отець Медден, вигнав її з парафії. А вона 

тоді закляла цю парафію, і те закляття й досі тяжіє над селом.
— Ви вірите в закляття?
— А таки вірю. Страшне це діло заклясти людину, і закляття, що 

його Джулія Кагілл наклала на парафію отця Меддена, було лихе, 
просто-таки диявольське. Сонце під ту пору вже зійшло, а вона стала 
на верхівці гори, піднявши обидві руки, і наклала закляття, щоб як рік, 
то один дах мусить завалитися, а одна родина виїхати до Америки. 
Таке було її закляття, ваша честь, і справдилось воно до слова. Самі 
побачите, ось тільки переїдемо потічок.

— А що сталося з дитиною Джулії?
— Зроду не чув, щоб вона в неї була, сер.

М алю нки до ірландських новел Тамари Єлистратенка
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Він замислено підстьобнув коня батогом, і мені здалося, ніби моя 
невіра в силу закляття знеохотила його до дальшої розмови.

— Але хто ж вона, та Джулія Кагілл, і звідки в неї така сила — 
накласти закляття на ціле село? — спитав я.

— Таж вона щоночі ходила в гори до фей, бо хто інший міг би 
дати їй силу заклясти село?

— Хіба могла вона зайти так далеко за один вечір?
— Ті, хто водяться з феями, можуть за один вечір зайти ще й далі, 

ваша честь. Один пастух бачив її; ось хай тільки переїдемо потічок, ви 
самі побачите розвалені хати, і я покажу вам халупу сліпої, в котрої 
Джулія жила, поки не виїхала.

— А скільки вже, як вона виїхала?
— Та років із двадцять, і не бачено відтоді в наших краях дів

чини вродливішої за неї. Я в ту пору був зовсім молодий, але не раз 
чув, як люди казали, що вона була висока і струнка, мов тополя. Ходи
ла, граючи стегнами, аж хлопці не могли відвести від неї очей, і були 
в неї прегарні чорні очі, сер, і майже завжди вона сміялась. Отець 
Медден тільки-но прийняв був парафію; а в нашій околиці тоді як 
залицялися, то залицялися,— бо чим же гірші ми за людей,— отож ми 
любили ходити з дівчатами, як було заведено в нашім краю з давніх- 
давен. Отець Медден відразу заборонив вуличні танці: мовляв, хлопці 
товчуться там, замість іти до служби божої, і заборонив також танці 
на перехрестях, кажучи, що з танців не одне байстря вродилося, а він 
у своїй парафії не хоче жодного. А не було в нас кращої танцюристки, 
ніж Джулія; хлопці юрмилися довкола тільки подивитись, як вона тан
цює, і кому щастило пройтися з нею влітку під живоплотом, той уже 
не міг думати ні про яку іншу жінку. Село розкололося через неї. До
ходило до бійок, і, як на мене, священик мав рацію: він мусив її зди
хатись. Але, мабуть-таки, не слід було йому братися до неї так круто, 
як він узявся.

Одного вечора панотець прийшов до неї додому. Батьки Джулії 
були заможні, держали в селі бакалійну крамницю. Отож заходить 
отець Медден до крамниці, а там якраз стоїть не хто інший, як най- 
багатший фермер округи Майкл Морен, і прийшов він свататися. Він 
не підійшов зразу до Джулії, і це його й підвело. У крамниці там два 
прилавки, і дівчина стояла за тим, що ліворуч, як заходиш. І не один 
вона фунт уторгувала за тим прилавком своєму батькові. Майкл Мо
рен підійшов до батька й питає: «Ну, то який же ви дасте за Джулією 
посаг?» А батько й каже: «Є чимало таких, що взяли б її й без ніяко
го». Отак вони собі гомонять, а Джулія мовчки слухає за прилавком 
навпроти. Майкл не знав, яка то козир-дівка, то й далі сперечався, аж 
поки батько пообіцяв п’ятдесят фунтів, і, гадаючи, що він уже уламав 
старого, Майкл візьми та й ляпни: «Я й пальцем не поворухну заради 
неї, як не дасте двох теличок». Джулія не зронила ні слова, тільки 
сиділа й слухала. А тут якраз панотець у двері. Підходить прямо до 
Джулії й каже: «Ото, мабуть, ти рада чути, що за тебе дають такий 
добрий посаг, та й для мене радість, що ти матимеш нарешті чоловіка, 
бо мені твої витівки у печінках сидять. Розвела у моїй парафії гулі- 
танцюлі, але я тому покладу край». Джулія ні слова з уст, а свяще
ник підходить до чоловіків, що вже сперечалися за шістдесят фунтів. 
«Ну, а чом би вам не зійтися на п’ятдесятьох п’яти?» — каже він. То 
батько на те й пристав, коли вже панотець так сказали. І всі троє по
думали, що шлюб той діло вирішене. «Ну, то що ви питимете, отче
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Томе? — питає Кагілл.— А ти, Майкле?» Жоден із трьох не подумав, 
що треба б спитати у Джулії, чи до вподоби їй Майкл; та мало ж вони 
знали, що в неї на думці, і, коли підійшли до її прилавка повідомити 
про своє рішення, дівчина й каже: «Чула я вашу розмову, і спасибі вам, 
що ви гаєте свій час заради мене». А тоді труснула головою і заявила, 
що сама вибере собі хлопця з цієї парафії, який припаде їй до серця. 
І, що найдужче розсердило священика, то це її слова, що хлопець, 
котрий з нею одружиться, одружиться з нею самою, а не з грішми, 
обіцяними до виплати, коли розпишуться в книзі чи коли народиться- 
перша дитина. Ну, а отець Медден і чути не хотів, щоб дівчата самі 
обирали собі пару. У своїй проповіді попередньої неділі він повчав, 
що хлопців і дівчат узагалі не слід пускати самих на вулицю, а одру
жувати їх повинні батьки. Отож панотець страшенно розлютився, коли 
Джулія сказала йому, який збирається подати приклад. Він уже ледве 
стримував свій гнів, сер, коли Джулія додала: «Мого хлопця ще нема 
в цій парафії, але, може, він уже в дорозі і завтра буде тут». І як бать
ко Джулії почув ці доччині слова, то вже знав, що вона неодмінно зро
бить по-своєму, та й каже: «Майкле Морен, чоловіче добрий, можеш 
іти собі своєю дорогою: не бачити тобі її довіку». Потім обернувся 
послухати, що там Джулія каже священикові, але говорив священик. 
«Ти думаєш,— каже,— я дозволю тобі крутити голови всім парубкам 
у парафії? Ти думаєш, я мовчки дивитимусь, як ти женихаєшся сього
дні з одним, а завтра — з другим? Ти думаєш, я терпітиму, що через 
таких, як ти, раз у раз виникають бійки? Думаєш, мені приємно слу
хати таке, як ото минулого тижня, коли мені розказали про бідолаху 
Петсі Кері, якого ти довела своїми вибриками до божевілля,— каже 
панотець,— більш я цього терпіти не стану. Або я вижену тебе зі своєї 
парафії,- або віддам заміж». Джулія не відповіла нічого: пакувала собі 
чай та цукор, ставила драбинку й діставала згори свічки, хоч їх зовсім 
не потребувала,— просто, щоб показати, як мало обходять її балачки 
отця Меддена. І весь той час батько потерпав, чим усе це закінчиться, 
бо в священика була добра палиця, і хто знав, чи він не оперіщить 
дівчину. Кагілл спробував з&спокоїти священика, пообіцявши, що біль
ше Джулія вечорами не виходитиме, і, бог свідок, сер, вона вийшла то- 
по ж таки вечора з одним хлопцем, і священик бачив їх, а наступного 
вечора вона була з іншим, і священик бачив їх, і минув місяць, а вона 
й гадки не мала виходити ні за того, ні за того. Тоді священик пішов 
до крамниці вдруге, і ходив він на розмову з нею і втретє, хоча що 
він там казав за третім разом, ніхто не знає, бо в крамниці саме не 
було нікого. А наступної неділі панотець заявив у своїй проповіді, що 
до неслухняних дочок приставлений у пеклі найлютіший диявол. Я чув, 
ніби він назвав Джулію злим духом, що зводить чоловіків з розуму. 
Одначе більшість тих людей, що там були, уже повмирали або ж по
виїздили до Америки, і ніхто до пуття не знає, що саме він казав, ві
домо тільки, що слова лилися у нього з вуст потоком, і люди, поба
чивши Джулію, хрестились, і навіть хлопці, що найдужче шаліли за 
Джулією, боялися заговорити до неї. Кагілл мусив вигнати її з дому.

— Невже рідний батько вигнав свою дочку?
— А таки вигнав. Бо в противному разі священик пригрозився 

обернути його на кроля, і ніхто в парафії не озивався до Джулії, так 
усі боялися отця Меддена, і якби не та сліпа жінка, що про неї я вам 
уже казав, сер, довелося б Джулії іти в притулок для бідняків. Та 
сліпа мешкає у халупі край болота,— я покажу вам, сер, коли про-
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їздитимемо,— і Джулія, як батько її зрікся, прожила зі сліпою близько 
двох років. Одежина в неї обшарпалась, та навіть у лахмітті вона одна
ково була гарна. Хлопцям велено було не озиратись на неї, та, звісно, 
вони не витримували.

Чимало ще збігло часу, поки отець Медден спекався Джулії. Сліпа 
казала, що не потерпить, щоб Джулію викинули на вулицю, і вона від 
слова свого не відступилась, аж поки Джулія не виїхала до Америки — 
так кажуть декотрі, сер, бо інші вважають, ніби вона пішла у феї. 
Одне тільки певне, сер: того дня, як вона покинула парафію, до Пата 
Квінна хтось постукав у вікно і спитав, чи не позичив би він своєї під
води доїхати до залізничної станції. Пат любить поспати і полінувався 
встати тоді з постелі, а люди вважають, ніби то Джулія домагалася 
Патової підводи, щоб доїхати до станції: туди добрих миль десять, 
але вона однаково туди дісталась.

— Ви казали щось про закляття?
— Атож, сер. Ось незабаром ми проминатимемо ту гору. Один чо

ловік того ранку гнав вівці на ярмарок і бачив її там. Сонце ще тільки 
сходило, і він побачив, як вона заклинає село, піднявши обидві руки 
вгору до сонця, і відколи виречено те закляття, то щороку в нас обва
люється один дах, а іноді й два чи три.

Я бачив, що він вірить у всю цю історію, і на мить і собі повірив 
у зневажену Венеру, яка обернулася злим духом села, що не визнало 
її божественного роду.

— Гляньте, сер, ота жінка на дорозі — то Бріджіт Койн. А онде 
її оселя,— і візник показав на будівлю, викладену з каменів, не скріп
лених вапном, але трохи кращу за вальковані халупи, що їх я бачив 
у парафії отця Мактернана.— А зараз, сер, ви побачите нацбезлюд- 
нішу парафію в усій Ірландії.

І я помітив, що хоч земля була добра, та людей на ній видніло не- 
багэто, і ще дужче, ніж неорані ниви, впадали в око руїни, і то не хо
лодні руїни двадцяти-, тридцяти- чи сорокалітньої давності, коли людей 
виселяли, а їхню ріллю пускали під пасовиська, — ні, то були руїни 
нещодавно покинутих осель.

— Отже, то не поміщик виселив цих людей,— сказав я.
— Поміщик навіть радів би, якби вони повернулися, одначе во

роття для них немає. Тут кожен рано чи пізно буде змушений виїхати, 
і люди кажуть, що нашому панотцеві доведеться правити службу в по
рожній церкві, бо не лишиться тут ні душі, окрім Бріджіт, а вона 
остання людина, якій він схоче дати причастя. Ходять чутки, ваша 
честь, нібито Джулію бачили в Америці, а я цієї осені туди виїжджаю. 
Можете бути певні, я вже там її відшукаю.

— Але ж минуло вже двадцять років. Ви її не впізнаєте. Жінка 
за двадцять років ого як міняється.

— Вона й на крихту не зміниться, ваша честь. Хіба ж не водилася 
вона з феями?

З англійської переклав 
Еміль ХОМЕНКО
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С тояв літній день. У чистому блакитному 
небі зависали тріпотливі жайворонки. Ві

тер стих, наче прислухаючись до їхнього ніжного співу. З осяйної зем
лі курився легенький димок, немов міріади незримих духів радісно 
вимахували невидимими кадилами. Такий супокій огорнув світ! Повсю
ди, здавалося, панували тіл'ьки любов і краса. Струміло пахощами 
літнє повітря, і сміялися щасливі пташки. Сповнене безжурністю, все 
прислухалося до співу жайворонків. Навіть равлики на сірому камінні 
повистромлялися зі своїх хаток.

Не чулося жодного голосного звуку. Ані вітер не буяв, ані гро
мовиця не гримотіла. Ніщо не порушувало довершеної гармонії. Дрібні 
комашки, що неквапом вибиралися вгору стеблинами трави, і ті ски
далися на велетнів, на окрасу природи.

Травинки лагідно погладжували одна одну й радісно шелестіли — 
здавалося, то зітхають закохані дівчата.

На невеличкій нивці під спів жайворонків працювали селянин та 
його родина. Там були батько, мати й четверо дітей. Вони підсипали 
свіжою землею молоде пагіння картоплі. В усіх був гарний настрій. 
Так любо працювалося на цій нивці під спів жайворонків! Певно, гос
подь створив цю музику на радість їхнім простим серцям.

Мати й підстарша дочка, ступаючи поперед інших, прополювали 
рядки. Батько обережно натрушував навколо пагонів дорогоцінної баг-
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нистої землі, що її старший син вибирав з-поміж каміняччя. Менший 
син, дванадцятиліток, підносив у кошику морського піску з дальшого 
краю поля. Цей пісок вони домішували до чорного баговиння. Четвер
та дитина, ще зовсім маля, дибуляючи поруч із матір’ю, по одному 
висмикувала бур’янці й приносила їй у дарунок.

Працювали мовчки. Тільки раз, коли батьків заступ черкнув по 
камінню й вивернув ненароком пагінець картоплі з його неглибокого 
ложа, батько скрикнув. Усі оглянулися.

— О, хвала Всевишньому! — вигукнула мати, перехрестившись.
Батько тримав у руці ту бадилину, на тонких корінцях якої зви

сала китичка дрібнюніх молоденьких бульб завбільшки як горошинки. 
З їхнього посіву вже зав’язався й ряснів плід. Вони поставали навкруг, 
пройняті подивом. Раптом старший син плюнув собі на руки й зажу
рено сказав:

— Оце коли б Мері була тут, як би вона зраділа цим молоде
сеньким картоплинкам! Пам’ятаю, взимку вона саме на цьому місці 
розтрушувала водорості.

Тиша залягла після хлопцевих слів. А згадав він про найстаршу 
сестру. Напровесні вона виїхала до Америки і відтоді прислала тільки 
одного листа. Пізніше, правда, написала додому сусідська дівчина й 
повідомила, що Мері без роботи. Місце служниці в домі якоїсь ба
гачки, куди її влаштував священик, вона покинула.

Мати похилила голову й тужливо мовила:
— Господь добрий. Може, сьогодні ми й одержимо листа.
Батько знову нахилився, люто штрикнув заступом землю й проше

потів хрипкувато:
— Краще працюймо.
Усі заворушилися. Але старший син ще якусь хвильку дивився 

в задумі поза пагорби на обрії, а потім задирливо кинув матері:
— Вона занадто горда й не напише, поки не зможе прислати гро

шей. Я знаю Мері, мамо. Вона завжди була горда.
Усі посхилялися до роботи, і найменшеньке, дибуляючи ніжками, 

знов почало підносити матері в дарунок висмикнуті бур’янці. Раптом 
мати підхопила маля на руки й поцілувала. А тоді промовила:

— Ох же й виспівують вони там угорі, мов ті янголята! Чисто 
мов янголята! Це ж господь по доброті своїй дарував їм такі голо
сочки! Може, коли б вона почула спів жайворонка, то й написала б. 
Тільки ж у тих великих містах і жайворонків не водиться!

Ніхто їй не відповів. Але жайворонки ніби посмутніли, і небо зро
билося неосяжним,— увесь величезний світ, порожній і зловісний, зро
бився неосяжним. І пісня тріпотливих пташок забриніла понурою ме
лодією. Так їм здалося, усім, окрім дитяти, котре все так само невпинт 
но дибуляло до матері й підносило їй бур’янинки.

Та ось нараз веселі дитячі вигуки влилися в тріумфальний спів 
жайворонків. На нивці всі припинили роботу й випросталися. До них 
бігло двоє дівчаток. Видно було, як поміж звивистими огорожами оба
біч вузької дороги мигтять білі фартушки й підстрибують золотисті 
голівки, спалахуючи на сонці. Дзвінкими голосами дівчатка щось 
радісно вигукували на бігу. То була решта дітей селянина. Вони по
верталися додому зі школи.

— Чого ви сюди прийшли? — гукнула до них мати.
— Лист! — крикнула одна дівчинка, вихопившись на огорожу пе

ред нивкою.
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Батько опустив заступа й кахикнув. Мати перехрестилася. Старший 
син встромив у землю лопату й промовив: «Ти бач!»

— Еге ж, лист від Мері! — бажаючи й собі бути вісницею доброї 
новини, озвалася друга сестричка, що саме перелазила через огорожу.— 
Нам віддав листоноша.

Вони простигли листа батькові. Жінка й діти з’юрмилися коло 
нього під огорожею, де була купка каміння. Батько сів, ретельно витер 
руки об штани й узяв листа. Всі поставали круг нього навколішки. 
Мати взяла найменшеньке на руки. Запала напружена тиша. Чути 
було, як кожен дихає. Батько покрутив листа в руках, пильно до нього 
приглядаючись.

— Таки її рука,— сказав він урешті
— її, її,— підтвердив старший син.— Розкривайте, тату.
— Швидше вже! — озвалася й мати.
— Бог послав нам добру новину,— сказав батько, обережно роз

риваючи конверта.
Він так і тримав його в руці, боячись зазирнути всередину. Тоді 

одна з дівчаток мовила:
— Дивіться, дивіться! Там чек! Я бачу проти сонця.
— Невже? — вихопилось у матері.
Швидким рухом батько витяг листа з конверта. В складеному ар

кушику лежав чек. Ніхто й словом не прохопився, аж поки батько 
підніс чек угору й сказав:

— Боже праведний, на двадцять фунтів!
— Голубонька моя! — скрикнула мати, зводячи погляд до неба.— 

Скарбе мій, я ж носила тебе у своєму лоні! Мій скарбе дорогий!
Нетямлячись від радості, діти почали сміятися. Батько кахикнув 

і тихо промовив:
— За ці гроші й коня можна купити. Цілого коня!
— Авжеж, тату!— підхопив старший син.— Двохлітка, і ми його 

на березі виїздимо. Я сам виїжджу, тату. І в нас буде кінь, як і в інших 
людей у селі. Чи ж не молодець Мері? Хіба я не казав, що це вона 
чекає, поки зможе прислати гроші?.. І таки прислала стільки, що й на 
коня вистачить!

— А ослик тепер буде мій, еге ж, тату? — озвався другий хлопець 
і аж вереснув з радості.

— Та вгамуйтеся ви,— тихо й сумно мовила мати.— Хіба вона ні
чого не написала, моя голубка? То чого ви не прочитаєте мені?

— Нате,— сказав батько.— Візьміть та прочитайте хтось. У мене 
рука тремтить.

Рука його сіпалась, і сльози стояли в очах, поволокою застуючи 
зір.

— Я прочитаю,— підхопилася старша сестра.
Вона взяла листа, перебігла його очима і раптом зайшлася 

слізьми.
— Чого це ти? — сердито кинув старший син.— Ану, дай сюди!
Він і собі взяв листа, глянув і враз посуворішав на виду. Всі об

личчя теж посуворішали.
— Читай, сину,— промовив батько.
— «Дорогі батьки,— почав син.— Ой, мамо, я така самотня». Лист 

геть увесь у патьоках, немов вона плакала над ним... «Татку, і навіщо 
я взагалі... взагалі...» Важко розібрати... так... «і навіщо я взагалі при
їхала у цей жахливий край? Моліться за мене кожного вечора, мамо.
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Поцілуйте за мене наше найменшеньке. Простіть мене, мамо. З любо
в’ю до вас, ваша донька Мері».

Коли хлопець скінчив, надовго запала мертва мовчанка. Перший 
ворухнувся батько. Він звільна підвівся, усе ще з чеком у руці. Потім
сказав:

— У листі нема ні слова про гроші.— Голос його звучав якось див
но.— Звідки вони?

— Двадцять фунтів,— глухо озвалася мати.— Стільки й за тиждень 
не заробиш.

Вона нишком вихопила у сина лист і поспіхом сховала на грудях.
Батько повільно пішов понад огорожею, шепочучи сам до себе без

виразним голосом:
— Атож! Через ту жадібність я й не подумав, звідки ці гроші. Два

дцять фунтів.
Він ступав рівно і напружено, як п’яний, що силкується не пока

зати цього.
Усі інші сиділи все так само мовчки, похнюпившись. Вони вже не 

чули жайворонків. Раптом хтось із дітей підвів погляд і злякано 
мовив:

— Що це тато робить?
Всі подивились у той бік. Батько пройшов з їхньої нивки на су

сідню, таку саму кам’янисту, вище по схилу. Тепер він стояв непо
рушно на одній з брил, склавши руки й схиливши непокриту голову на 
груди. Батько був до них спиною, але вони бачили, що він плаче. Отак 
само осторонь стояв він рік тому, того дня, коли в них здох кінь.

Старший син лайнувся і скочив на ноги. Зціпивши зуби, він завмер 
иа місці. Очі його палали вогнем. Маля впустило з рученят стеблинку 
і гірко заплакало.

Мати підхопила дитину на руки й заголосила у розпуці:
— Ой, пташенята, пташенята, нащо ж ви співаєте, коли в мене 

серце застигло від горя?
Усі разом вони зайшлися лунким розпачливим голосінням, і про

низливий плач їх линув над полем, що враз стало похмурим та непри
вітним— линув вище і вище у чисте блакитне небо, де жайворонки 
й далі виспівували свою тріумфальну пісню.

З  англійської переклав 
Ростислав ДОЦЕНКО

І
І ІРЛАНДСЬКІ ПРИСЛІВ’Я ТА ПРИКАЗКИ

Д и т и н а  — я к  с в іч к а  в  д о м і.

С л о в о  т ри вк іш е з а  багат ст ва світ у.

Н а  о д н о м у  к р и л і  птах н е  літ ає.

Щ о ш и р ш а  с п и н а , то ва ж ч а  н о ш а . 

Л и х а  зв іст к а  с а м а  в е с ь  світ оббіж ит ь.
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БАРАН ІЗ ДЗВІНОЧКОМ

Б ог свідок, Пені, цебто містере Доллан, що 
на весь Мулларавог не нашкребти й фунта 

грошей. Не набереться й фунта в усіх нас шістдесяти. — Кремезний су
тулий селянин, ніяково переступаючи з ноги на ногу, подивився на гурт 
інших, таких, як і він; потім знов крадькома, мов настрашена дитина, 
глянув на чоловіка перед собою.

Пекі Доллан сидів на бочиі з борошном, погойдуючи однією но
гою. Лікоть він поставив на ящик з беконом, а підборіддям сперся на 
долоню і, добродушно всміхаючись, дивився на селянина, що геть збен
тежився і квапливо провадив далі:

— Повір, Пекі, у всіх нас не знайдеш і півкрони. Аж до червневого 
ярмарку. Правду кажу, — і він знов обернувся до гурту, мов за під
тримкою.

Люди боязко збилися докупи, наче отара овець, крутили головами 
на всі боки і мовчали, з надією, страхом або й нерозумінням погляда
ючи на усміхненого червонощокого чоловіка на бочці.

Доллан спроквола підвівся, обтрусив борошно зі штанів і витер 
руки об свій білий фартух. Усе ще усміхаючись і не звертаючи ніякої 
уваги на селян, він промугикав кілька рядків із пісеньки і поглянув у 
вікно комори на широкий порослий вересом косогір. Потім засміявся, 
ухопив з полиці бухгалтерську книгу і повернувся до кремезного селя
нина. ч .
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* — Помагай тобі боже, Джоне Джо Мулі, бідолахо сердешний, — 
осміхнувся Доллан. — Ото сказав — так сказав! Не маєш навіть пів- 
крони. І так само усі вони. — Він окинув поглядом гурт чоловіків, що 
набився в його комору, і глузливо похитав головою. — Та хай тобі аби
що, Джоне Джо, — і Доллан захоплено посміхнувся — раз, удруге і 
втретє. — Звісно, язик у тебе добре підвішений, але ти мене що — за 
мільйонера маєш?

Він розгорнув бухгалтерську книгу на кришці ящика з беконом, і 
селяни, мов заворожені, підступили ближче. Приязно всміхаючись і 
підморгуючи щоразу, як котрийсь із селян на мить зустрічався з ним 
поглядом, Пекі Доллан помахував книгою, наче всі вони гралися в 
якусь гру.

Помалу його наполеглива усмішка дала наслідки, і селяни силува
но заусміхались йому у відповідь. Заклавши палець між сторінками 
книги, Доллан на якусь мить випростався.

— Отже, вас шістдесят, — провадив він тим самим жартівливим 
тоном, — шістдесят двоє, як я бачу по книзі, — і винні ви мені десь по 
сорок фунтів, — мовив Пекі насмішкувато, звертаючись до Джона 
Джо Мулі, і гучно зареготав. І знову селяни силувано засміялись йому 
у відповідь.

Хвилину чи дві Пекі мовчки усміхався до юрби, а тоді розгорнув 
книгу і почав читати:

— Джон Джо Мулі, сорок сім фунтів, дванадцять шилінгів і три 
пенси. Правду я кажу, Джоне Джо, чи ні?

Гурт селян відповів йому протяжним зітханням, схожим на фор
кання коней. У міру того як Доллан читав далі, чоловіки усе тісніше 
збивались навколо книги.

— Мікін Макх’ю О’Берн, тридцять дев’ять фунтів, вісім шилінгів і 
десять пенсів. Правильно, Мікіне?

Селяни ніяковіли, по-дитячому сопіли і трясли зсутуленими пле
чима, вдаючи, ніби сміються на знак згоди з Пекі. Здавалося, це улюб
лений шкільний учитель веде неприємний урок. Лише вряди-годи їх 
проймало несподіваним страхом, і вони тужливо дивились у вікно на 
розлогі верховини, які вважали своїм домом.

Мулларавог являв собою три скелясті гребені, що здіймалися над 
пологою верховиною. Далі на захід темнів головний хребет, відгороджу
ючи зовнішній світ. Там не було людного села, жодної хатини. Жодна 
дорога не вела на захід.

Біля східного підніжжя Мулларавога, де кінчалися останні стеж
ки цивілізації, притулилося містечко Барнаслів. Головна його вулиця, 
власне, являла собою забудований гірський прохід, та й сама та назва 
означає по-ірландському «ущелина», отже, в Барнасліві сходилися всі 
дороги, що вели на верховини цього гірського краю.

На головній вулиці стояла велика корчма з написом «П. Доллан» 
над дверима. Поряд видніла менша будівля з тим самим ім’ям і ще 
кількома фразами: «Машини на прокат. Влаштовуємо похорони. Об
слуговуємо культурно й швидко».

На задвірках корчми у чотирьох окремих приміщеннях було облад
нано загальну крамницю, з одного кінця — бакалійну, де оце тепер мо
нотонний байдужий голос Пекі Доллана повільно читав:

— Мартін Майк Докері, сорок два фунти, чотири шилінги й вісім 
пенсів. Правильно, Мартіне Майку?

Позаду містечка розлога скеляста гора обхопила своїми зелено- 
бурими руками десятки й десятки оброблених латок землі, що приляга-
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ли до селянських хатин і споконвіку захищалися від нашестя дроку, ве
ресу та каміння, яке сипалося з гори. Між тими нивками і над ними 
здіймалися необроблені верхи Мулларавога, тихі й привітні, помере
жані безліччю низеньких кам’яних огорож на жовто-зелені квадратики, 
в яких то там, то там біліла овеча вовна.

Темне громаддя головного хребта відділяло Мулларавог від такої 
далекої Ірландії. На тих верховинах не було жодної селянської хати
ни, жодного перевалу, вартого цієї назви, жодна дорога не вела за хре
бет. Усі піднімались нагору і спускалися з гір через Барнаслів. Моно
тонний голос у бакалійній крамниці, здавалося, підкреслював цю об
ставину.

— Денні Джем Райєн, тридцять вісім фунтів, чотири шилінги і 
шість пенсів. Правильно, Денні Джеме? Педді Гефні, сорок один фунт, 
дев’ять шилінгів і...

У довколишніх горах ходив про Пекі Доллана такий жарт. Пекі, 
любили повторювати горяни, завжди готовий продати тобі колиску чи 
винайняти катафалка — без нього ні народишся, ні помреш. Усе в Бар- 
насліві належало Пекі.

Почавши з нічого, Доллан тяжко трудився усе життя. Спочатку 
складав у крихітній крамничці пенні до пенні, потім, дедалі розгорта
ючись, — фунт до фунта, а згодом нагромадив багато сотень у єдиному 
на весь Барнаслів банку, — отак він, Пекі, й виріс.

Історія досить звичайна для Ірландії та й для будь-якої сільської 
країни. Якийсь чоловік несподівано відкриває, що, постачаючи речі 
першої необхідності, можна збити багатство. Згодом він неминуче стає 
панівною комерційною силою в усій околиці.

У ірландців є для цього особливе слово. Містечкового крамаря, що 
поступово прибирає до рук усю округу, називають гомбіном. «Гомба» 
по-гельському означає приблизно «шматок» або «клапоть». «Гомбін» 
— зменшувальна форма. В одному цьому слові сконденсовано добрий 
підручник економіки.

Пекі Долланові було ще далеко до тридцяти років, а він уже збаг
нув важливість географічного розташування Бариасліва. Невелике се
лище біля підніжжя гори було єдиним містком між горянами й цивілі
зацією. Не було іншого виходу з верховин у світ торгівлі, окрім Барна- 
сліва. Поки Пекі володів єдиними в містечку п’ятьма крамницями, єди
ними двома ваговозами, Пекі був гомбін.

Напівдикі, несміливі, як вівці, майже всі неписьменні, горяни му
сили рано чи пізно спускатися зі своїх вересових верховин, щоб купува
ти і продавати. Купували вони в Пекі, йому ж і продавали. Голос у ко
морі підбивав підсумки:

— І нарешті Дікін Каллаген, сорок один фунт, одинадцять шилін
гів і три пенси. Правильно, Дікіне?

Каллаген кивнув і збентежено засміявся. Притуливши книгу до 
грудей, Пекі оглянув гурт і ошкірився з виразом комічної розгубленос
ті.

Горяни човгали ногами по долівці, шпорталися в кишенях, зиркали 
один на одного, мулялися ще дужче, однак мовчали. Доллан перечекав, 
кілька хвилин, потім зненацька розкрив останню сторінку книги.

— Дві тисячі чотириста дев’яносто п’ять фунтів, вісімнадцять ши
лінгів та ще й вісім пенсів, — виголосив він. — Ось скільки моїх гро
шей пішло на верховини Мулларавога борошном, беконом, тютюном, 
та всім іншим. Майже дві з половиною тисячі. Дві-з-половиною-тисячі- 
фунтів!
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Довгим одностайним зітханням відповіли селяни на названу Дол- 
ланом суму. Вони перезирнулись між собою і збилися докупи — чисто 
тобі отара овець. Пені засміявся.

— Ну й жартівники з вас, — мовив він, схвально киваючи голо
вою.— Жартівники, куди твоє діло. Нічого у вас нема, отже, й платити 
немає чим. Нема, та й годі. Тому ви зараз просто щасливі, бо ж у вас 
нічого нема. Виходить мої дві з половиною тисячі пропали отам на 
горі.

Він поглянув у вікно на верховини Мулларавога. Селяни й собі по
дивилися туди, а Доллан раптом рвучко обернувся.

— Ви щасливі, — повторив він, і його приязний сміх задзвенів аж 
на вулиці. — Бо нічого не маєте, й отже, нічого не можете заплатити.

— Після червневого ярмарку, Пекі... — почав був Джон Джо Му
лі.

Долан посміхнувся і кивком голови змусив його замовкнути. Роз
горнув книгу десь на перших сторінках, недбало зазирнув у неї і по
клав її на ящик.

— Ці борги, — весело повідомив він, — набігли з тих залишків, 
що зоставалися по кожному червневому або грудневому ярмарку за ос
танні двадцять років. Тепер вони становлять дві тисячі п’ятсот фунтів. 
Тож облиш, Джоне Джо, свої жарти про червневі ярмарки, поки я не 
вмер зо сміху.

Селяни здавалися страшенно зніченими, а крамар і далі посміхав
ся. Запала мовчанка, і помалу на кожному обличчі проступив винува
тий вираз, наче Пекі зловив їх на мерзенній змові обшукати його. По- 
тіхМ, так само мовчки, селяни втупились у гомбіна з безнадійним спо
коєм у очах. У них не було нічого, отже, вони нічого не могли запла
тити, нічого не могли вдіяти.

— Там, на верховинах Мулларавога має бути сім чи вісім сотень 
овець, Джоне Джо,— недбало кинув Доллан голосом, ледь чутнішим за 
шепіт. Гурт селян відсахнувся, наче гомбін вихопив бомбу.

На верховинах Мулларавога, де разом паслося чимало невеликих 
овечих отар, великі обшири непридатного на пашу дроку були поцят
ковані латочками трави, де дрок було випалено.

Усі вівці ходили там однією отарою, кожна з хазяїновим тавром на 
вусі або на вовні, аж поки наставав час вилучати їх на забій, на про
даж або на стрижку. Тобто поки вівця або її вовна не спускалися вниз 
у Барнаслів, до Пекі Доллана.

Для горян ті вівці були чимось одвічним і незмінним, такою самою 
невід’ємною часткою їхнього життя, як покрівля на хаті або вода в гір
ських потоках. Господар міг продати двійко овець, п’ятеро ягнят або з 
десяток настригів вовни, але він мав усе ту саму невеличку отару і ні
коли не думав про овець як про власність.

Усі дрібні господарства вирощували на продаж овес, картоплю, 
ріпу та всяку всячину. Для горян це було головне заняття, джерело не
хай і скромного, а все ж прибутку. А вівці давали ніби побічний про
дукт, були засобом здобувати щороку кілька фунтів з безплідних вер
ховин Мулларавога.

Навіть найбідніший селянин мав десь на горі з тридцять-сорок 
овець. П’ятнадцять-двадцять фунтів, не більше, надходило щороку з 
кожної такої отарки. Та це були гроші практично з нічого, з латочок 
трави між скелями та дроком, і в окрузі, де рахували кожен шилінг, 
вони мали вагу.
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Нікому із селян навіть на думку не спадало, що їхні кошлаті отари 
становлять капітал. Вівці були собі та й були. Вряди-годи з них набі
гало кілька фунтів. А вони собі й далі були, як торф на болоті або по
крівля на хаті. Ніхто зроду не думав про них як про власність. Окрім 
Пекі Доллана.

Того дня, коли Пекі жбурнув свою бомбу, — згадав про овець на 
горі, — селяни спершу вирячились на гомбіна, наче він ляпнув казна- 
яку непристойність. Та скоро вони збагнули: Пекі виголосив щось по
дібне до смертного вироку. Він знав, що його дві з половиною тисячі 
фунтів добре убезпечені. Горяни ж цього не знали.

З нездоланною упертістю кожен селянин відмовлявся сказати Дол- 
ланові, скільки має овець. Та й як його скажеш. Вівці там, нагорі, усі 
вкупі, і просто неможливо розібрати, де чия, аж до, скажімо, червнево
го ярмарку.

Таж містер Доллан мусить зрозуміти, казали вони зі страхом у 
голосі та очах. Ті вівці на горі всі помішані, усі в одній отарі, одне 
тут, друге там, усі однаковісінькі. Таж на Мулларавогу ніхто ніколи не 
клопотався відлучати овець, хіба як ішов стригти або взяти на продаж 
кілька ягнят абощо. Одне тут, друге там...

Пекі трохи побурчав, а тоді знову добродушно заусміхався. Селяни 
аж  ніби попригинались, коли він заговорив.
« . — Справді, справді,— підсумував Доллан.— Отже, жоден із вас
не знає, ні де його вівці, ні скільки їх. Не знає. Одне — тут, друге — 
там. У кожного з вас лише кілька штук — одне тут, друге там. Та ко
ли вони всі вкупі, їх так багато, що годі полічити своїх власних! Зо 
сміху можна померти. Ну, а як же мої дві з половиною тисячі фунтів?

Скінчилося тим, що горяни почовгали до дверей, не дивлячись на
віть один на одного. Пекі вирішив усе просто й по-діловому. Наступної 
суботи він сам підніметься на Мулларавог. Звісно, вони можуть сміяти
ся з нього, якщо вони такі жартуни. Але десь нагорі має бути сім со
тень голів овець.

— По три фунти голова, — це буде справедливо. Правильно ка
жу, Джоне Джо? По три фунти голова...

— У Дубліні на ринку вівці майже по п’ять фунтів голова, — пе
ребив гомбіна Мулі вибачливим тоном і без особливої надії в голосі.

— Правду кажеш,— погодився гомбін.— А таки правду. Тільки 
верховини Мулларавога це не дублінський ринок. По три фунти голо
ва, і я втрачу майже півтисячі фунтів. Але ж це ліпше, ніж утратити 
все У суботу, Джоне Джо, в суботу.

Горяни боком, боком — та й посунули надвір.
У суботу вранці майже всі вони з’юрмилися на гірській стежці по

близу ферми Джона Джо Мулі. Вони навіть не згадували про гомбіна, 
який мав ось-ось з’явитися, лише тупо й принижено дивились один на 
одного, немовби на них звалилася велика напасть і відібрала їм мову.

Доллан поставив свою автомашину коло подвір’я Мулі, де кінчала
ся вузька вуличка, і пішки підійшов до гурту селян, як завжди привіт
ний і жвавий. Рішуче відмовився іти вгору, не пропустивши спершу 
КОВТОЧОК ВІСКІ, ДЛЯ'чого з машини було видобуто чотири пляшки. Потім 
дістав ще чотири, і, перше ніж погодився рушити крутою гірською 
стежкою на верховину, пригнічені селяни трохи повеселішали.

— їй-бо, я сам одного дня стану фермером, — засміявся Пекі, по
даючи Джонові Джо Мулі якийсь інструмент, схожий на щипці. — 
Тримай, Джоне Джо, а то я ще, чого доброго, вищипну цим дірки у
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власних вухах. — Він трохи перебільшено гикнув, і весь гурт поволі 
рушив нагору.

Мулі ніс інструмент для таврування овець. Він, здавалося, не помі
чав, що тавро було «П. Д.». Що вище вони піднімалися, то довірливі
шим ставав Доллан. Пробираючись вузьким проходом між скель, він 
на мить узяв Мулі за руку, і вони трохи відстали від вервечки селян.

—  Я хочу, щоб усе було по правді, Джоне Джо, — повторював він 
знов і знов. — По правді. — Пекі тверезо і зі знанням справи створю
вав враження, що віскі було надто міцне чи то він випив його забагато 
і почуває схильність до відвертості й щедрості. — Певно, що мені не 
шкода втратити кількасот фунтів — ми ж бо люди свої. Ти згоден, 
Джоне Джо?

Мулі щось буркнув ніби на знак згоди, лише мигцем зиркнувши на 
крамаря — такого щедрого й некорисливого. Доллан знов ухопив Мулі 
за руку.

— Дай мені стільки овець, щоб я покрив хоч би частку моїх гро
шей,— голосно сказав гомбін.— Частку. І не бери забагато ні в кого. 
Одне — тут, друге — там.— Він весело засміявся, повторюючи вислів се
лян.— Одне — тут, друге — там, Джоне Джо.

Гурт розтягся по горі довгою розірваною вервечкою, біля кожного 
з горян ішла вівчарка, а то й дві. Люди раз у раз обмінювалися корот
кими фразами, але то була буденна розмова про скелі, про дрок, про 
стежки, про пашу і ні слова про гомбіна та його очевидний намір упер
ше за багато століть очистити гору від овець.

Вряди-годи один чи двоє спинялись озирнутися на Мулі з Долла- 
ном, і дивилися горяни на Джона Джо так, ніби той був їхнім ватаж
ком, хоч він ішов позаду і майже не озивався. Потім знову рушали 
вперед.

Стежка пішла крутіше, ще крутіше, і Доллан усе частіше починай 
зі сміхом бурчати. Біля скелястого гребеня, де стежка пробивалася 
крізь вузеньку тіснину на відкрите місце, гурт людей та собак спинив
ся, чекаючи, поки там пройдуть і Пекі з Долланом.

Тіснина була з ярд завширшки, сині позубрені скелі тут майже 
змикалися, перш ніж розійтися в невелике рівне пасовисько. То там, то 
там окремі брили було повідкочувано набік, щоб дати прохід вівцям, 
а біля особливо крутих «східців» лежали камені, покладені тим чи тим 
горянином на підмогу природі ще за незапам’ятних давен.

Багато років тому поблизу виходу із тієї тіснини було відхилено 
вбік товсту кам’яну плиту, щоб звільнити прохід. її підпирав невелич
кий закритий вересом камінь, повз який десятки разів тупотіли ратички 
не одного покоління овець.

У цьому камені-підпірці, у тупотінні овечих ратиць була вся історія 
Мулларавога за сотні років. Мабуть, Джон Джо Мулі теж подумав 
щось подібне, коли погляд його упав на ці знайомі деталі, і він аж зіт
хнув. Зненацька він спіткнувся, і Камінь-підпірка заворушився, — чи 
не вперше за ціле сторіччя. Джон Джо спіткнувся ще раз.

Пекі саме з жартівливим гнівом казав, що далі не піде, коли та 
кам’яна брила звалилася в прохід. Не така велика, щоб покалічити 
Доллана, вона лише придавила йому ногу. Застрягши у досить незруч
ній позі серед проходу, Пекі тільки лайнувся й ошкірився посмішкою.

— Гей, Джоне Джо! — весело загорлав гомбін.— Ходи-нО сюди, 
скинь цю чортову каменюку з моєї ноги. Дідька лисого я ступлю ще 
хоч крок уперед. Ти чуєш, Джоне Джо?
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Збентежено й винувато, упріваючи від замішання й сорому, горя
нин спробував був зрушити брилу руками. Камінь не подався, і Доллан 
вилаявся.

— Ось я зараз знайду якогось дрюка, містере Доллан, — ніби ви
бачаючись, мовив Джон Джо. — Тоді гукну ще когось, і ми підважимо 
цей камінь. До того ж іти далі вам і не треба. Хлопці тим часом поза
ганяють овець з верхів, і ви позначите своїх власних. Одну хвилиноч
ку, містере Долан. — І він поквапливо рушив угору стежкою.

Горяни піднімалися все вище, розходячись у різні боки. Доллан ще 
чув, як вони гомонять, де можна знайти дрюка, де зараз вівці, куди їх 
краще зігнати, хто яких має взяти з собою собак*. Короткі, уривчасті 
фрази, властиві для небагатослівних горян. За кілька секунд Пекі ли
шився сам.

Він чув, як селяни перегукуються через хащі дроку та купи камін
ня, розбрівшись по верховині в пошуках овець, як вони покрикують на 
собак, гадають уголос, де б його знайти якогось дрюка або жердину, 
— адже в цих горах нема нічого, крім каміння та вересу. Потім запала 
тиша.

Доллан прилаштувався зручніше й наготувався чекати. Минали 
хвилини, та нічого не було чути, і до нього почало доходити, що дрюків 
на верховинах Мулларавога не густіше, ніж діамантів. Потім він почув 
угорі на стежці якийсь шум і нетерпляче глянув' у той бік, сподіваю
чись побачити Джона Джо Мулі.

Почувся тихий дзенькіт, одна-однісінька нота ніби тріснутого дзві
ночка. З протилежного боку прогалини з’явився самотній баран. На 
шиї в нього висів іржавий дзвіночок, роги були довгі, проте загнуті і як 
зброя непридатні. Мигцем поглянувши на Доллана, баран спинився, 
дзвіночок затих. Пекі роздивлявся тварину з радісною цікавістю, сил
куючись угадати її власника по збляклому червоному тавру на вовні.

Далеко на верховині, попереду й десь праворуч лунали приглушені 
крики й собачий гавкіт. Баран із дзвіночком ступив кілька кроків, див
лячись у бік гамору. Дзвіночок глухо дзенькнув, і на прогалину ви
йшло кілька овець. Вони збилися купою навколо першого барана. По
тім почувся шум з іншого боку, і баран перейшов галявину, тихо бряз
каючи дзвіночком, дивлячись і дослухаючись. Тоді вернувся до овець і 
став нерухомо між ними.

З-поміж двох кущів дроку вибігла невеличка отарка. Просто перед 
Долланом спустилося з півдесятка інших. Отара на галявині росла, і 
Доллан із безжальною втіхою відзначив, що овець таки чимало. Він 
сердито гукнув Мулі, потім нахилився вперед, намагаючись вивільнити 
ногу.

Ніхто йому не відповів, але селяни начебто поволі наближалися, 
покрикуючи на собак та окликаючи один одного. На якусь мить гомбін 
дав волю гніву й роздратуванню, та, побачивши, що отара зросла до 
величезних розмірів, одразу заспокоївся й відчув щось схоже на гостру 
втіху.

Дві тисячі, прикинув Пекі. Дві тисячі! Він удовольнився б, зробив 
би добрий гендель, якби Мулларавог віддав йому лише кілька сотень 
овець. Отара перед ним коштувала всі десять тисяч фунтів, а то й 
більше.

Десять тисяч фунтів! Мулі та інші вдають із себе банкрутів, а тим 
часом тут на голих скелях гуляють десять тисяч фунтів. Гомбін радіс
но ошкірився.
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Він поглянув туди, де тихо дзенькав дзвіночок; Великий баран по
волі перейшов галявину, подивився на Пекі і потрюхикав назад до 
отари. Крики й собачий гавкіт чулися дедалі гучніше. Баран із дзвіноч
ком знов перейшов прогалину і знов повернув назад з ритмічним дзень
котом, а з вересу тим часом підходили нові вівці.

Позаду отари раптом виник якийсь рух — то ще зо два десятки 
овець вискочили на прогалину. Собачий гавкіт лунав усе ближче. Ба
ран із дзвіночком знову поволі рушив до Доллана. Якусь мить людина 
й баран дивилися одне одному у вічі. Дзвіночок дзенькнув.

Пекі мало не пирснув на думку, що в цього барана така сама вели
ка, спокійна, пришелепувата морда, як і в Джона Джо Мулі, аж рап
том баран злякано стрибнув у вузький прохід. Дзвіночок дзенькнув.

Доллан, сміючись, лайнувся, коли валах пропхався повз нього, бо
ляче надавивши затиснуту ногу. Та за бараном стрибнула вівця, потім 
ще одна, ще, і Пекі вже не сміявся. Наступні п’ять хвилин він одчай
душно борсався під натиском м’якої вовниі під навалою дужих, малень
ких тіл, що тремтіли від страху, під ударами твердих ратичок...

— Боже всемогутній, помилуй нас! — вигукнув Джон Джо Мулі 
за півгодини. — Сохрани, господи, й заступи — хто б то подумав, що 
вівці здатні на таке?

Горяни збилися в гурт на прогалині перед тією тісниною. Вони с о 
ш л и , то дивлячись перед собою, то відвертаючись, потім один по одно
му стали хреститись, поглядаючи на те місце, де раніше стояв гомбін. 
На їхніх обличчях застиг вираз глибокої скорботи.

У проході й досі стриміла затиснута під брилою ступня людської 
,ноги, і видніло якесь червоно-буре місиво з крові й багнюки, переміша
не з клаптями одягу. Воно ще зберігало на собі сліди тисяч маленьких 
ратиць.

З англійської переклав 
Еміль ХОМЕНКО

ІРЛАНДСЬКІ ПРИСЛІВ’Я ТА ПРИКАЗКИ

М о л о д іст ь  н е  з н а є , щ о  таке старість, а  старість з а б у в а є , 
щ о  таке м ол о д іст ь .

Є  б агат о с п о с о б ів  д о б у в а т и  г р о ш і, а л е  н а й к р а щ и й  с п о с іб
уміт и б ерегт и  їх .

, С ват аєт ься д о  д ів ч и н и , а  ж енит ься з  гр іш м и .

Щ о п р о ч а н и н  п р и н іс  у  Р и м , те й з  Р и м а  в и н е с е .

Щ о м о р е  д а є , те в о н о  й з а б и р а є .

В  к о г о  ж ін к а  н ет іпаха, того в и д к о  с е р е д  гурт у. 

Б о р о д а  б іл ь ш а  з а  р о з у м , я к  с к а з а в  л и с  п р о  ц а п а .
ч

У  с е б е  н а  б а т ьк ів щ и н і д о в ш е  ж ивет ься.

Г н ів  п р а в д и  н е  с к а ж е .

і
і
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НЕМОЖЛИВИЙ ШЛЮБ

Д жімові Грему було вже під тридцять, коли 
він збагнув, як зле пожартувало з ним 

життя. Доти він жив, як здебільшого живуть собі молодики, і не дуже 
журився тим, що чекає на нього попереду. Батько його помер десять 
років тому. Джім, перебравши на себе батькові обов’язки, став працю
вати бухгалтером у великій продовольчій крамниці, а мати, жвава доб
розичлива жіночка, вела для нього господарство, як то тільки матері 
вміють. Мешкали вони в тому самому чималому будинку на околиці 
міста, де мати жила ще перед одруженням; це був просторий недолад
ний будинок, орендної платні за який ледве вистачало, щоб підтримува
ти його в справному стані. Джім ніколи не був надміру сором’язний 
з дівчатами, але жодна із тих, з ким він зустрічався, не здавалася йому 
хоча б наполовину вартою його матері, отож несвідомо для себе він по
волі перетворювався на призвичаєного до життєвих вигод старого па
рубка, котрий, доживши років до сорока п’яти, може, наважиться 
заснувати власну родину, а може, й ні. Мати, звичайно, розпестила 
Джіма, і його, як то буває з дітьми-одинаками, непокоїло сумління, що 
він так надуживає її любов’ю. Але розпещеність — це такий тягар, з 
яким більшість чоловіків легко миряться.
і • І ось однієї неділі він вибрався у Кросгейвен прогулятися над мо

рем з дівчиною на ім’я Айлін Клері — вона жила в тому самому районі 
Корка, що й Джім, хоч досі він ніколи не помічав 'її. Айлін не належала
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до того типу дівчат, які зразу впадають в око, дарма що була гарнень
ка, мала тонкі риси обличчя, приємно осявані усмішкою, і біляве во
лосся із золотистим полиском. Джім спробував підступатись до неї і 
був здивований і навіть трохи ображений, коли вона раптово, мало не 
рвучко відсторонилася. Він зовсім не вважав її за легкоприступну, 
але ж і не сподівався побачити в ній недоторку.

При тім цікаво, щЬ він їй начебто подобався, і вони навіть домови
лися про наступне побачення. Цього разу вони сіли в затишному куточ
ку між скель, і Джім узявся до діла рішучіше. На його подив, вона за
плакала. Це роздратувало Джіма, але він удав стурбованість, якої на
справді анітрохи не відчував. Побачивши, що він нібито занепокоє
ний, вона підвелась і усміхнулася, вся ще в сльозах.

— Це не тому, що я не хочу, Джіме,— сказала вона, витираючи 
очі й сякаючись у якусь чудну манюню хустинку.— Я просто боюся й 
думати про таке.

— Тю! А чого б це тобі боятися, Айлін? — запитав він ледь іро
нічно.

— Ну, розумієш, я ж одна у матері, і мені треба доглядати її,— 
відповіла вона, все ще шморгаючи носом.

— Я теж один у матері, і мені теж треба її доглядати,— урочисто 
заявив Джім і аж засміявся, вражений цим несподіваним збігом.— Ми 
з тобою одного поля ягоди,— додав він, невесело посміхнувшись.

— А й справді,— проворкотіла Айлін, сміючись і плачучи водночас. 
Вона схилила голову йому на груди і вже не опиралася його пестощам.

Обопільний потяг усі книжки описують на один лад: у нього — 
засмаглі груди, у неї — звабливі форми,— хоча це має дуже мало 
спільного з дійсністю. Але в книжках рідко згадується важливіший над 
усі чинник — людська самотність. З нею жінки стикаються раніше, ніж 
чоловіки, і Айлін уже зазнала її. Джім, правда, ще не відчув самот
ності так, як Айлін, але йому вистачало глузду побачити її перед собою 
на відстані простягненої руки. Отож, сидячи вгорі на скелях над зато
кою Корк і дивлячись на десятки яхточок, які прямували в бік Керрабі- 
ні, вони усвідомили, що закохані одне в одного, закохані тим дужче, 
що становище їхнє було таке безнадійне.

Після цього вони стали щотижня зустрічатись і в самому Корку — 
ходили на прогулянки або, коли дощило, в кіно. При цьому вони, як то 
звичайно роблять діти-одинаки, всіляко стереглися чужих очей, з чого 
добродушно кепкували їхні знайомі. Якось увечері одна дівчина, про
ходячи повз Новий міст, побачила там Джіма Грема, а біля наступного 
мосту втішено зустріла Айлін.

— Пробачте, що я втручаюся, міс Клері,— сказала дівчина.— Але 
якщо ви чекаєте на містера Грема, то він чекає на вас біля отого 
мосту.

Айлін не знала, куди й очі подіти; вона зашарілася, засміялась, 
сплеснула руками, промовила: «Ой, дякую вам, дякую!» — і помчала 
як вітер.

Зустрічатися за кілька миль від дому — це було так схоже на них, 
обтяжених почуттям провини. Власних матерів вони жаліли ще дужче, 
ніж самих себе, і тому відчайдушно силкувалися приховати свою таєм
ницю, підсвідомо розуміючи, який страх перед самотністю та старістю 
охоплює жінок, чиї діти повиростали, а чоловіки вмерли. Може, вони, .аж
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надто брали до серця той страх і надавали йому більшого значення, 
аніж було потрібно.

Місіс Грем, в якої розвідка діяла краще, ніж у місіс Клері, першою 
порушила це питання.

— Я чула, ти близько заприятелював з одною дівчиною, на прізви
ще Клері,— озвалась вона якось увечері трохи докірливим тоном.

Джім саме голився біля дверей на подвір’я. Він здригнувся й з 
усмішкою в очах глянув на матір, яка зосереджено схилилася над 
п’яльцями, як і завжди, коли не хотіла дивитись йому в лице.

— А далі що? — спитав він.— Хто це тобі сказав?
— Чому б мені й не почути, коли про це вся вулиця знає? — ухи

лилась вона від прямої відповіді. їй подобалось мати свої невеличкі 
таємниці.— Може, ти запросив би її до нас при нагоді?

— А ти не проти?
— А чому б то я була проти, сину? У нас так рідко хтось буває...
То був ще один її улюблений міф: ніби вона ніколи нікого не ба

чить і ні з ким не розмовляє, дарма що Джім і кроку не міг ступити, 
щоб рано чи пізно вона про це не довідалась.

І от якось надвечір він таки запросив Айлін до себе на чай. Дівчи
на була збуджена й без причини хихотіла, але йому стало ясно, що 
матері вона відразу сподобалася. Місіс Грем дуже любила сина, а проте 
вона завжди мріяла про дочку, про близьку душу, з якою можна було б 
погомоніти по-жіночому. Айлін, побачивши, що приймають її щиро й 
гостинно, почула себе вільніше, і незабаром вона й Джімова мати жва
во розбалакались на знайому їм обом тему.

— Цей Дінні Мерфі так недобре повівся з нею! — зауважила гос
подиня, обговорюючи якусь доброчинницьку справу по сусідству.

— Ні-ні, місіс Грем,— швидко заперечила Айлін, у запалі торкаю
чись рукою плеча співрозмовниці.— Бідний Дінні не так уже й погано 
вчинив.

— Ви гадаєте? — аж скрикнула місіс Грем і, поклавши на коліна 
своє плетіння, втупила в Айлін сповнений трагізму погляд.— А чого 
тільки про нього не розповідали! Отож і вір після цього, що людину не 
можна оббрехати!

— Ні, він зовсім не такий, зовсім ні,— повторювала Айлін, хитаю
чи головою.— Звичайно, він трохи випивав, але скажіть, будь ласка, 
*то з них не випиває?

Джім сидів мовчки і тільки посміхався, слухаючи, як голос Ай
лін — юний, енергійний, інтелігентний — звучить в ідеальній пліткар- 
ській гармонії з голосом його матері. Перш ніж відпустити гостю, місіс 
Грем делікатно натякнула на те, яка вона самотня й відірвана від то-̂  
вариства, через що ніколи не знає до пуття, де що діється, і взяла з 
дівчини обіцянку прийти ще раз. Помалу вона звикла до відвідин Ай
лін, і коли часом її не було цілий тиждень, почувала себе ображеною. 
А якось навіть зауважила тоном глибокої покори, що вона, звісно, не 
компанія для такої життєрадісної молодої дівчини.

Далі настала черга місіс Клері. Вона могла почути про візити 
Айлін до Гремів і це її, можливо, прикро вразило б, але, з другого 
боку, не менш прикро міг би вразити її і несподіваний візит Джіма до 
них додому. Тим-то Айлін мусила спершу підготувати матір, розповів
ши їй про ставлення Джіма до своєї матері, щоб у місіс Клері, бува, 
не склалася думка, ніби Джім завітає з якимись планами щодо Айлін. 
Адже дочка з матір’ю жили тільки на заробіток Айлін та на кілька 
шилінгів материної пенсії.
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Мешкали вони в котеджику на схилі гори оддалік від дороги. Бу
диночок складався з вітальні, кухні, що правила й за робочу кімнату, 
та двох спалень на другому поверсі. Місіс Клері була пронозлива стара 
дама з прив’ялим химерним обличчям. Вона терпіла від численних не
дуг і, бувши глухувата, безперестанку нарікала на них гучним невдово- 
леним голосом. Говорячи, вона клала тверду руку на коліно співбесід
никові, щоб той ненароком не втік, і втуплювала в камін порожній зо
середжений погляд.

— Ну, а тоді, Джіме, на мене вдруге напав той самий біль, про 
який я щойно розповідала, і прийшов доктор О’Мегоні та й каже... 
Айлін, що сказав доктор О’Мегоні про цей другий напад болю?

— Сказав, що ти стара облудниця! — вигукнула Айлін.
— Доктор О’Мегоні? — здивувалася мати.— Він такого не казав. 

Ах ти, мале чортеня!
Вдома Айлін говорила збуджено, на весь голос, раз по раз уривала 

матір, суперечила їй, піддражнювала, аж урешті стара втішено змор
щила обличчя, підморгнула Джімові й забідкалася:

— А не казала я, Джіме, що вона мале чортеня? Чи ж ви коли 
чули, щоб дочка розмовляла з матір’ю отаким тоном? Я певна, ви так 
не розмовляєте зі своєю бідолашною матусею.

— Бо його мати не бурчить цілий день,— весело гукнула Айлін 
з двору.

— Не бурчить? А хто бурчить? — запитала місіс Клері, примру
жившись від утіхи, як кішка, коли її гладять.— Боженьку мій, я живу 
у вічному страху перед нею! Ви, Джіме, зроду не чули такої язикатої, 
як оця. А які брехні вона торочить! Я, бачте, бурчу!.. І

І все-таки Джімові й Айлін було приємно, що тепер у них є куди 
податись дощового вечора, коли не хотілося сидіти в кіно. Здебіль
шого вони йшли до Джіма. Місіс Грем була ревнивіша, ніж мати Айлін. 
Навіть натяку на неувагу з боку сина чи його подруги вистачало, щоб 
викликати в неї сльози протесту, але досить їм було посидіти з нею 
півгодини, як вона підводилась і навшпиньки виходила з кімнати, так 
немов думала, що вони сплять. її ревнощі просто засвідчували, до якої 
міри вона великодушна.

— А скажи-но, Джіме,— лукаво зауважила місіс Грем одного ве
чора, відкладаючи свої п’яльці.— Чи не хотів би ти одружитися з 
Айлін?

— Одружитися? — насмішкувато повторив Джім, підвівши очі від 
книжки.— Ти що, хочеш позбутися мене?

Його матір легко було збити з думки, перевівши розмову на іншу 
тему, бо вона все сприймала прямо, та й не дуже глибоко.

— Оце й справді, таке мені закидаєш! — роздратовано буркнула 
вона і знову заходилася плести, по-дитячому обурена, що він так хибно 
витлумачив її великодушну пропозицію. Хвилин за десять вона вже 
забула про своє роздратування і сказала ніби сама до себе:— Що ж, 
таких, як вона, не багато знайдеш.

— А де б ми жили? — запитав він з легкою іронією.
— Боже мій, чи ж у тебе немає дому? — Вона суворо глянула на 

сина поверх окулярів.— Ти ж не думаєш, що я лишилася б тут, вам на 
заваді!

—  То ти пішла б до богадільні, щоб сюди переселилася місіс 
Клері?
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— Еге ж, якось чудно  ̂все виходить,— туманно промовила місіс 
Грем, і Джім збагнув, що вона має на увазі отой збіг, завдяки якому 
він і Айлін відчули взаємний потяг. І його матері, і йому була добре 
знайома ця ситуація, така характерна для Ірландії: вони могли б на
звати не один десяток випадків, коли юнак та дівчина довгі роки зу
стрічаються одне з одним, перше ніж котресь дістає можливість одру
житись, і тоді дуже часто виявляється, що вони вже або надто старі, 
або надто виснажені для цього.

— Дякуємо вам, місіс Грем, але ми собі й у гадках такого не 
покладаємо,— заявив Джім, лагідно всміхаючись до матері — Це бу
ло б подвійне вбивство, і до того ж даремне.

Джім знав, що, незважаючи на ревнощі, його мати дуже вболіває 
за -них, тоді як місіс Клері бадьоро твердила: вони повинні дякувати 
долі, що їм так поталанило.

— Ви й самі не розумієте, яке у вас щастя,— казала вона.— Ви мо
лоді й здорові, хіба вам є на що нарікати? Інші так хапаються одру
жуватись, наче то вони банк грабують. А тоді скоро їм набридає все 
це, і вони починають наговорювати одне на одного таку гидоту, що 
тільки ну!

— Отже, ти не схвалюєш подружнього життя, мамусю? — з удава
ною серйозністю запитувала Айлін.

— Хто сказав, що не схвалюю? — підозріливо перепитувала мати, 
впевнена, що «мале чортеня» знов заманює її в пастку.— Чи ж не одна
ково, чи ти схвалюєш щось, а чи ні? Це нічого не змінює. Будьте моло
дим, поки можете, Джіме,— радила вона, поклавши костисту руку йому 
на коліно.— А подружнім життям ви ще наживетеся.

Проте Айлін і Джім, ясна річ, були іншої думки. Під час своїх 
вечірніх прогулянок вони взяли собі за звичай проходити одним із но
вих кварталів і заглядати в недобудовані котеджі з таким самим запа
лом, з яким діти гралися там у ковбоїв та індіанців. Вони охоче вступа
ли в розмови з молодими чоловіками, які перекопували закидані 
будівельним сміттям латки землі біля будиночків, і не відмовлялись, 
коли їх запрошували на чашку чаю молоді подружжя, щасливі й горді 
нещодавно набутою власністю. Айлін і Джім зовсім не помічали, які 
бридкі ці нові оселі. Вони бачили тільки новизну всього, так наче то 
було саме оновлене життя: їм упадало в око, як призахідне сонце під
креслює свіжість фарби, білість фіранок, ніжну зелень молоденької 
травички. А потім Айлін зауважувала, похитуючи головою:

— Чи не здається тобі, Джіме, що ті фіранки не дуже пасують до 
великих наріжних вікон?

І Джім розумів, що в уяві вона вже по-своєму вмеблювала буди
нок, в якому вони щойно були.

Цього року Джім запропонував Айлін разом провести відпустку. 
Такий план зовсім не припав до вподоби місіс Клері. Мовляв, це ж 
напевне про Айлін підуть усякі чутки. Місіс Клері рішуче була за те, 
щоб вони користалися молодістю, поки змога, але тільки під її нагля
дом. Джім розумів, що матері Айлін ідеться не так про доччине добре 
ім’я, як про те, що ця спільна відпустка може започаткувати щось таке, 
над чим вона буде не владна. Він наполіг на своєму, і вони таки поїха
ли до одного приморського селища на північ від Дубліна — там вони
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два тижні досхочу собі гуляли, купалися, смажились на сонці, а коли 
йшов дощ, вибиралися в місто.

Дивлячись на зворотній дорозі з вікна купе на гори Голті, Джім 
сказав:

— Коли поїдемо у відпустку наступного разу, ми повинні бути 
одружені. Тоді все буде зовсім по-іншому.

— Твоя правда, Джіме,— погодилась Айлін.— Але що ми можемо 
вдіяти?

— А що нам заважає одружитися? — спитав він з усмішкою.
— Зараз? — стривожилась вона.— А куди ми подінемо своїх ма

терів?
— Та нікуди,— знизав він плечима.
— Ти хочеш сказати, що ми одружимося й житимемо далі, як жили 

досі?
— А чом би й ні? Звісно, це не те, чого ми прагнемо, але краще 

щось, ніж нічого.
— А що, як з’являться діти, Джіме? Ти ж сам розумієш...
— Та розумію, чого ж,— відповів він.— Але на цей клопіт ще при

йде час. І зовсім не обов’язково нам заводити дітей відразу.
— А якщо люди почнуть говорити, Джіме? — несміливо запитала 

вона.
— Гадаєш, вони вже тепер не говорять?
Такий уже був Джім, а як він думав, так і його мати думала, бай

дуже, що там хтось скаже. Місіс Трем, звичайно, не бачила нічого по
ганого в тому, що вони вдвох їздили у відпустку, і Айлін, яка спершу 
трохи сумнівалася, тепер теж зрозуміла, що Джімова мати мала ра
цію. Айлін відчувала, що й Джім має рацію, тільки ще не зовсім була 
певна.

Проте чим довше вона обмірковувала це, тим виразніше схилялася 
до Джімової думки, хоч її мотиви й були інші. Джім не хотів чекати, 
він не хотів стати старим і зневіритись в усьому, поки вони нарешті 
дістануть змогу побратися; він хотів зазнати бодай трохи розкошів по
дружнього життя замолоду, коли вони ще можуть ними тішитись. Айлін 
дивилась на це дещо інакше — як на своєрідні містичні заручини, що 
поєднають їх одне з одним на всю їхню майбутню долю, яка їм суди
лася. Вона розуміла, що обоє водночас волі вони не дістануть, на це 
годі й сподіватися: котресь із них визволиться раніше від другого, і ось 
тоді й почнеться справжня спокуса.

Розуміла Айлін і те, що так чи так, а боротьби з матір’ю не уник
нути. Місіс Клері до глибини душі була пройнята умовностями, і, крім 
того, вона знала, як шлюб впливає на людей. Тепер Айлін дуже лагідна 
й чуйна, але ставши дружиною або матір’ю, вона геть у всьому змі
ниться і може зовсім відбитись від рук,

— І ти отаке зробила б? — аж захлинулася місіс Клері, упершись 
рукою в бік.— Що це була б за сім’я? Він живе там, а ти тут! Та вас би 
все місто взяло на сміх!

— Я не бачу, чого б тут сміятись, мамусю,— повагом відповіла 
Айлін.— В усякому разі, підстав для сміху було б не більше, ніж тепер.

— Ну то й виходь за нього! — сердито вигукнула мати.— Виходь 
за нього! Та краще я вже піду в богадільню, аніж зазнати отакої гань
би через тебе!

— Але ж, мамо,— не поступалася Айлін, мимоволі сміючись,— 
ми не збираємось нічого такого робити, щоб ти зазнала ганьби, і тобі 
зовсім не треба йти ні до богадільні, ні куди-інде.
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Місіс Грем теж була прикро вражена, тільки з іншої причини: 
страждала її гордість. Джімовій матері було байдужісінько до того, що 
скажуть сусіди, але їй здавалося, що це через її залежність від сина 
він зважився на такий карикатурний шлюб. Якби, уступившись із до
роги, можна було полегшити йому життя, вона б залюбки пішла в бо
гадільню. Та Джім пояснив їй, що навіть якби він і погодився на такий 
її крок, це нічого не змінило б у стосунках Айлін зі своєю матір’ю, і 
місіс Грем зрозуміла, що Джім має рацію. У перші ж наступні відві
дини Айлін вона обняла дівчину й пробурмотіла:

— Бідолашні мої дітки! Бідолашні, безталанні дітки!
— Ви не думаєте, що ми робимо неправильно? — запитала Айлін, 

і собі вдаряючись у сльози.
— Та ні, ради бога, звичайно ж, я такого не думаю,— аж обури

лася місіс Грем.— Чого це вас має обходити, хто там що подумає! Та 
ще й усі Оті люди, що ніколи в житті й на краплю нічого не пожертву
вали!

Тим часом місіс Клері закопилила губу, перестала озиватись до 
Джіма, коли він приходив, і зрештою відмовилася брати участь у то
му, що вона назвала «пародією на весілля». Вона, місіс Клері, не дуже 
знається на таких речах, але бачить, коли її ошукують, як оце Джім. 
Він прийшов до них у дім як друг і викрав у неї з-під очей єдину донь
ку. А те, що нібито її, матір, ставлять на перше місце, то вона не вірить 
жодному слову з цих балачок. Хто повівся так, як Джім, той не зава
гається й отрути їй у чай підсипати.

Уже збираючись до церкви того ранку, Айлін підійшла до матері 
й лагідно запитала:

— Мамусю, ти навіть не побажаєш мені щастя?
— Іди собі, зухвале дівчисько! — тільки й відповіла стара.
— Я завтра ввечері повернуся і встигну приготувати тобі вечерю, 

мамусю,— примирливо сказала Айлін.
— Можеш і зовсім не повертатись,— заявила мати.
Айлін дуже переживала, але місіс Грем, коли прощалася з моло

дятами перед церквою, тільки засміялась, почувши невістчину роз
повідь.

— Це в неї пройде, дитино,— сказала вона.— Старі люди всі од
накові. Я теж така сама, коли хочете знати. По дорозі додому я до неї 
загляну й скажу свою думку з цього приводу.

— А якби ви, місіс Грем, ще й приготували їй фліп 1 з яйцем, вона б 
скоріше далася на розмову,— цілком серйозно зауважила Айлін.— Ма
ма страшенно любить цей напій, тільки щоб добре відчувалося віскі.

— Приготую їй фліп з яйцем,— погодилася місіс Грем, відчувши 
раптову полегкість: її шалені ревнощі розтанули від думки, що вона 
може дарувати втіху іншій старій жінці, пойнятій нападом роздрату
вання. Тепер вона має собі хоч якийсь клопіт, нехай і з тим фліпом...

Після одноденного «медового місяця» Джім і Айлін покірно повер
нулися до своїх обов’язків, так ніби й зовсім не одружувались. І все-та
ки Айлін, коли хтось із знайомих зустрічав її на вулиці, була напрочуд *

Фліп — гарячий напій з підсолодженого пива й віскі*
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життєрадісна й безжурна і хизувалася своєю обручкою, як і будь-яка 
новоявлена дружина. І ця радість, народжена її новим становищем, 
дуже ставала Айлін у пригоді, бо мати таки досить проникливо вгада
ла, як поставляться до всього цього люди. Про шлюб Айлін почали хо
дити ущипливі дотепи, і так було до самого його кінця. Навіть подруги 
глузували з чудернацького заміжжя Айлін. Це зовсім не свідчило про 
жорстокість ближніх — просто вони ставилися до подружнього життя, 
як і до смерті, надто категорично, і саме через це рішуче не схвалювали 
потворних шлюбів. А цей шлюб, який скінчився майже зразу по виході 
з церкви, був насмішкою над усім, у що вони вірили, отож вони й 
мстилися, як люди, зневажені у своїх найглибших переконаннях.

Джім начебто не помічав людського осуду: від матері він успадку
вав подиву гідну несприйнятливість до громадської думки, і до Айлін 
він заходив з таким виглядом, немовби йому нічого особливого не 
можна було закинути. Частіше, однак, Айлін заходила до Джіма та 
його матері, а влітку вони вдвох виїжджали на два тижні до Керрі або 
Коннемари.

Місіс Клері потрібен був цілий рік, щоб призвичаїтись до нової 
ситуації, і весь цей час вона пильно приглядалася до Айлін, щотижня 
сподіваючись побачити ознаки вагітності. Може, то й щастя було, що 
їх не виявилося. Сам бог знає, що вона могла б тоді зробити.

Потім захворіла місіс Грем. Удень її доглядав Джім, а вночі — 
Айлін. Стара помирала; у ті проміжки, коли до неї верталася свідо
мість, вона гладила руки Айлін і повторювала:

— Я завжди мріяла мати доньку, і моє бажання здійснилося. 
Справді здійснилося. Тепер ви будете щасливі, увесь будинок ваш. Ти 
піклуватимешся про Джіма замість мене?

— Піклуватимусь, обов’язково,^ обіцяла Айлін.
Айлін не розбудила Джіма тієї ночі, коли місіс Грем померла.
— Я думала, Джіме, що так буде краще,— сказала Айлін, коли він 

прокинувся вранці.— Ти був такий втомлений, а мама відійшли так 
спокійно... Вона б теж цього хотіла, Джіме,— додала вона, побачивши 
його здивований вираз.

— Мабуть-таки, ти мала рацію, Айлін,— погодився він.
Але до кінця їхнього клопоту було ще далеко. Коли місіс Клер 

запропонували перебратись у Джімів будинок, вона зняла ще більшу 
бучу, ніж перед тим через шлюб.

— Та щоб я пішла жити серед чужих людей?! — скрикнула вона.
— Та які ж вони чужі, коли це тільки за півмилі звідси, мамусю? — 

вигукнула Айлін. Вона й.цього разу, як і завжди, не могла стриматись 
від сміху, що мати так химерно сприймає будь-яку нову пропозицію.

— Півмилі? — тупо повторила місіс Клері.— Ціла миля!
— Невже ти гадаєш, що давні друзі покинуть тебе? — запитала 

Айлін.
— А я й не збираюсь їх туди запрошувати,— з гідністю відповіла 

мати.— Я не змогла б спати в такому місці, де не чутно трамваїв. Джі- 
мова мати померла у своєму власному домі. То чому ж мені він не 
дозволяє померти в моєму?

Отож Джімові й Айлін знову довелося зазнати розчарування. Вони 
не могли знайти чогось рівноцінного заспокійливому скреготові трам
ваїв, що з центру міста піднімалися на Саммерхілл, а відмовитись від 
чудового Джімового будинку, який пізніше так їм знадобиться, і по
селитись у малюсінькому котеджику з вередливою тещею була б ду
рість. Айлін чудово це розуміла.
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Натомість вони стали гратися в подружнє життя. Разів два на 
тиждень Айлін завчасу готувала для матері вечерю, тоді, бігла у Джімів 
дім, щоб устигнути приготувати вечерю й для нього, поки він прийде 
з роботи. Коли Джім стромляв ключ у двері, вона у своєму білому ха
латику підбігала до парадних дверей, а він, побачивши її, вдавав на
лежний подив. У вітальні Айлін мовчки показувала на яскравий вогонь 
у каміні, і вони вдвох вечеряли, читали й розмовляли, аж поки десь 
опівночі він проводжав її додому. І хоч це вимагало зайвої роботи, во
ни відчували глибоку втіху, коли застеляли подвійне ліжко, в якому 
Айлін спала тільки як гостя, або коли вдвох мили посуд, або — і це 
було найприємніше — коли приймали друзів, немовби Айлін не муси
ла, як Попелюшка, опівночі стрімголов вертатися до своєї давнішої 
ролі дочки та няньки. Вони знали, що колись цей дім стане їхнім по- 
справжньому...

Але доля судила інакше. Джім тяжко захворів, і, щоб Айлін не до
велося розриватись між двома обов’язками — перед ним і перед ма
тір’ю,— вирішив лягти в лікарню. Там він і помер, через два роки після 
смерті матері.

З Айлін тоді сталося щось таке, що навіть її мати злякалася. Між 
ними не було ніяких суперечок про те, що слід робити Айлін. Вона замк
нула свій котедж і разом з матір’ю перебралася в Джімів будинок, де 
й приймала його родичів. Тіло перевезли у церкву і, коли зібралася 
рідня Джіма, Айлін уже мала для них готову закуску, подаючи яку, 
вона без угаву гомоніла, наче це було не стільки її, скільки їхнє горе. 
Вона все вибачалася, що закуска холодна. Над розкритою могилою 
родичі плакали, а у неї не було й сльозинки на очах. Коли яму, вико
пану поруч із могилою Джімової матері, засипали землею, Айлін довго 
стояла мовчки з похиленою головою, і до неї підійшла Джімова тітка.

— Ти чудово трималася, моя маленька,— хрипувато мовила вона, 
взявши Айлін за руки.— Це тобі, ніколи не забудеться.

— Знаєте, тітонько,— відповіла Айлін,— я певна, що саме так і 
хотів би Джім. Так я почуваю себе ближче до нього, та й не довго вже 
чекати, коли ми знов будемо разом. Як тільки мами не стане, мене 
ніщо не затримуватиме.

В її словах, у виразі сухих очей і молодого ще обличчя було щось 
таке, аж старша жінка розгубилася.

— Ет, дурниці, дитино!— кинула вона з удаваною безтурбот
ністю.— Ми всі це переживаємо. Ти ще будеш щаслива...

— Ой ні, тітонько,— відповіла Айлін з лагідною усмішкою, якоюсь 
напрочуд мудрою і навіть поблажливою, немов Джімова тітка була 
надміру наївна, щоб це зрозуміти.— Ви й самі знаєте, другого такого 
чоловіка, як Джім, я ніколи не зможу знайти. Таке щастя двічі на жит
тя не дається, ви ж розумієте. Сподіватися на це було б занадто.

І до родичів, та й до знайомих потроху почало доходити, що Айлін 
каже щиру правду: попри все, вона таки була дуже щасливою, щасли
вою в якийсь незрозумілий для нас спосіб, і те, що іншим здавалося 
пародією на шлюб, насправді було таким досконалим і повновартісним 
подружнім життям, про яке, навіть згідно з їхніми уявленнями, кожна 
жінка може лише мріяти. З

З англійської переклав 
Ростислав ДОЦЕНКО
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ПРИГОДА З ЧОВНОМ

Родина Вітті жила на Повороті — чудовій 
сонячній місцині. У них була найкраща 

ферма й найкращий будинок на Острові, відомий як «дім Мері-Нишпор- 
ки», хоча законним його власником був Джек Том, чоловік Мері, яко
му дружина не принесла в посаг нічого, крім двох кам’янистих нивок 
на вершку пагорба, де за три роки першого шлюбу вона вигострила 
свою силу, наче бритву.

Мері мала б почувати себе щасливою. В неї був Джек Том, неквап
ливий, дужий і веселий чоловік, який міг зігріти дім навіть холодної но
чі, і син Джон, викапаний батько. Та одного вечора, коли панотець, 
спинившись у них, щоб висповідати всіх на їхнім кутку, похвалив їхню 
оселю — гарний, критий шифером будинок, з його хлівами, сажами та 
білими молочарнями — і сказав, що вона, мабуть, дуже щаслива жінка, 
Мері позирнула на нього з подивом. Потім перевела погляд на Джека 
Тома, що вибивав люльку об поличку каміна, насмішкувато позираючи 
на дружину.

— А знаєте, панотче, — озвався Джек Том, — бідолашна жінка 
вродилася з хробаком у нутрощах.

— Хробаком, Джеку?
— Хробаком гризоти, панотче. Він не дає їй спокою. І вночі, і 

вдень, і вранці усе вона вишукує собі якогось клопоту.
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— Ні, я б цього про неї не подумав.
— А як би ви подумали, коли в неї на обличчі завжди такий спо

кій? От сидить вона перед вами, і може здатися, що на умі в неї тільки 
оте плетіння, але дайте їй п’ять хвилин часу, і вже вона клопотатиметь- 
ся, чи гуски досить висіли, щоб на завтра вам на обід їхнє м’ясо не бу
ло тужаве, та ще й вискочить до молочарні помацати їх або ж подасть
ся в долину на поле подивитися, чи не забрели вівці в овес...

Вони посміялися з Мері, а вона у відповідь усміхнулась. Та за п’ять 
хвилин уже поклала плетіння на стілець і зникла.

Отак у неї було завжди. Вона віддавалась довколишньому життю 
з чисто материнською пристрастю. її чутлива душа тяглася до стихії, 
до полів. Вона підносилась і спадала разом зі ртутним стовпчиком. Чо
ловіка та сина Мері сприймала шостим чуттям. Вона ніколи не ставала 
між ними, а навпаки, зближувала їх між собою, немовби вони мусили 
пройти крізь її помисли, щоб зробитися реальними для самих себе. Во
на знала, чого вони хочуть, раніше за них самих, а вечорами, коли син 
і чоловік сиділи з нею, перше ніж піти спати, її темні очі стежили за 
ними, наче й не стежачи, і говорила вона мало, тільки вряди-годи кида
ла на них погляд від свого плетіння, мовби прагнула пересвідчитися, 
що й поза нею вони живуть так само, як і в ній.

їй не треба було багато часу, щоб відчути, як сином оволодів но
вий неспокій. Вона не заговорила про це, аж поки не побачила: немає 
жодної ознаки, що ця тривога облишить сина. Та навіть і тоді вичікува
ла, не бажаючи вірити самій собі. Аж ось одного вечора Джек Том сам 
заговорив на цю тему, коли вони сиділи біля каміна, а Джон повер
нувся пізно.

— Ти, мабуть, був у Муртагів, Джонні?
— Ні.
— То, може, в Гліннів?
— Ні. Чого я там не бачив?
Джек Том влучно чвиркнув у вогонь.
— Ну, а чи не пора б тобі загнуздати якусь гожу дівчину? Не по

ра б тобі зробити свою матір бабусею?
Мері сполохано звела очі й побачила, що чоловік підморгує їй. 

Потім подивилася на Джона, але той набивав собі люльку і не виявляв 
ніяких ознак збентеження.

— Доведеться їй ще трохи зачекати, — озвався син. — Бо маю 
собі на думці спершу трохи світу побачити. Ви, гадаю, обійдетеся без 
мене якийсь місяць. Хочу поглянути на місто. Святий боже, воно мая
чить перед моїми очима по той бік затоки, відколи я ще пішки під стіл 
ходив, і, чи повірите, оце тільки місяць, як я став задумуватися, що ж 
то воно за світ за отими двома шпилями, які відбиваються у воді, коли 
дивишся з нашого пагорба.

Джон припалив від розжареної торфини люльку. Джек Том спокій
но покурював. Але плетіння Мері лежало неторкане в неї на колінах. 
Джон провадив, пожвавлюючись:

— Учора я нарахував аж шість пароплавів, що зайшли в затоку, 
а вийшли вісім. У тому місті, мабуть, чималий рух, і мені соромно, що 
за своє життя я не ступив туди і ногою, бодай глянути, на що воно 
схоже.

— То ти, зрештою, не один такий,— поквапно, чи не надто поквап
но докинула Мері. — Мало хто з Острова бачив коли те місто. А хто и 
бачив, ніякої користі з того не мав.
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Джон не відповів їй одразу. Джек Том сказав:
— Нікому не зашкодить побачити світ.
Мері похмуро зиркнула на чоловіка.
— А користь йому від того буде?
Джон якийсь час мовчав. Попахкував люлькою, мов і не розчув. 

Мати чекала його відповіді, плетіння все лежало неторкане на колінах,’ 
та Джон дивився на вогонь. Море надворі глухо шуміло, вітер там по
вернув проти відпливу. По той бік затоки, де лежало місто, тепер, пев
но, розтікалося біле сяйво.

— Ти, мабуть, цілий вечір просидів на пагорбі, — сказала мати, 
заохочуючи сина до розмови. — Міг би знайти собі краще діло, аніж 
приглядатися до кількох ліхтарів на тому боці затоки. І що ти робити
меш у тому місті цілісінький місяць?

Син обернувся до матері.
— Ось над цим я й міркував сьогодні ввечері. І вирішив, що таки 

треба піти й подивитись. Вирушу в понеділок: Сіно зібрано, ріпу попро
ривано, і, гадаю, ви без мене якийсь час обійдетесь.

Джон пішов із дому в понеділок удосвіта. Мати, усе ще тамуючи в 
душі глухий протест, зготувала йому сніданок. Та, проводжаючи сина 
за двері, вона тричі бризнула на нього свяченою водою і твердо дзьоб
нула його поцілунком. А коли Джон пішов, вибралася на пагорб, звід
ки їй видно було, як він простує єдиною дорогою, що вела з Острова. 
Бачила, як куриться з їхнього димаря та з інших димарів, як виглянуло 
сонце і, мов сірник, підпалило сірий ранок; бачила, як займається 
день — і раптово* й водночас поволі, — як з будинків виходять люди, 
а з дворів — худоба. Так і стояла, поки син зник між камінням дамби, 
а тоді спустилася вниз майже не думаючи про буденну хатню роботу, 
яка чекала на неї.

Джек Том пахкав біля хвіртки вранішньою люлькою.
— Провела Джона? — Чоловік дивився на неї лагідно, проте спо

кійно. Вона стояла перед ним, уся напружена.
— Якби ти мовив хоч слово, він би викинув дурощі з голови й ли

шився вдома.
— Бог з тобою, жінко, — сказав чоловік. — Не в Америку ж він 

подався. Молоде, нехай прогуляється.
— То не прогулянка — пустити його до чужого міста.
— Та ну тебе!' Хочеш, щоб він сидів у колисці, як немовля, чи що? 

Дій, жінко, корів та перестань вічно розпалювати себе, як на пожежі!
Якусь хвильку Джек Том дивився на дружину, поглядом лагідним, 

майже ніяковим.
— Джонні добрий хлопець, — сказав він, — і ми маємо дякувати 

за нього богові.

Повернувся Джон аж за місяць. Мати побачила його перша. Вона 
якраз поверталася від обори з двома бідонами молока, коли телята, що 
тицялись мордами у ворота, кинулися до неї, і їй довелося похапцем 
проскочити зовнішню хвіртку і ляснути нею за собою, а потім обійти 
будинок і зайти всередину через передні двері. Щойно обминувши бічну 
стіну, вона побачила Джона. Чекала, як була, з бідонами в руках. Він 
свиснув і прискорив ходу, обличчя його, коли підходив, розчервонілося. 
Вона не знала, що сказати, коли він узяв у неї бідони і поцілував її.

У ньому аж вирували новини. Він чудово провів цей час. Мати кра
яла йому скибками шинку і смажила з яйцями, а він розповідав і роз
повідав про все бачене, про людей, з якими зустрічався, а вона не так
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слухала, як надивлялась на сина і припрошувала його їсти. їй не хоті
лося слухати, їй досить було дивитись на нього.

Лише за годину вона схаменулася, що телята десь там гасають по 
оборі, а двері у хлів відчинені, і вони можуть добратися до корів. На 
цю пору троє чи четверо сусідських чоловіків завітали на вечірню ба
лачку, тож вона сама вийшла позаганяти телят і повиводити корів. Ко
ли повернулась, кухня була повна сусідів і аж гула від розмов. Вона 
засвітила лампу, сіла біля каміна і почала плести — обличчя в неї зно
ву було спокійне. Раз у раз нишком позирала на сина, бездумно всмі
хаючись, коли сміявся він чи хтось інший, або приязно заговорювала до 
котрогось із сусідів, щоб той почував себе, як удома. Ніколи ще її не 
бачили такою привітною.

Від того вечора уся атмосфера в домі змінилася. Сусіди взяли собі 
за звичай зазирати погомоніти, а в неї відновилась охота слухати, втра
чена за першого шлюбу, коли вона жила на пагорбі. їй захотілося, щоб 
люди почували себе з нею невимушено, тож вона навчилася відриватись 
від своїх власних клопотів і брати участь у щовечірніх балачках, які 
складались у нескінченну місцеву сагу. З минулого виринали якісь іме
на, і вона пригадувала, що чула їх із уст свого батька, відшукувала в 
своїй пам’яті ту чи іншу подію і кивала головою, а часом навіть викла
дала спокійним голосом власну версію. Потроху вона почала подобатись 
чоловікам, і вони стали підколювати її жартом-другим у манері Джека 
Тома. На те вона лише спокійно всміхалась і плела собі далі, не перей
маючись тим, що не вона, а Джон і Джек Том перебувають у центрі 
уваги, і радіючи, що Острів гуртувався у розмовах довкола її сина. Йо
му важко буде розірвати такі тенета і вирватися з цього дружнього ко
ла, де він посів своє місце. Отож Мері гостинно вітала чоловіків, які 
сповнювали її дім гамірними розмовами, і нишпорила у себе в пам’яті, 
щоб докинути і свою частку спогадів. Засвічувала лампу, милувалася 
тим, як полиці зблискували фаянсом, а стіни — каструлями, і вмощу
валася зі своїм плетінням коло каміна, щедро усміхаючись до неголених 
облич чоловіків довкола себе, що гомоніли і курили люльки, пускаючи 
великі кільця диму, які висіли сизими німбами довкола кожної голови. 
Вона хотіла, щоб Острів міцно полонив її сина, і він навіть не марив 
би колись покинути його.

Власне, Острів був не островом, а тільки півостровом, що відбіг від 
суходолу на вході в затоку і через милі дві звужувався до ширини дам
би, а далі роздувався, мов пляшка, у родючий пагорб, вкритий сіножа
тями та ріллею. Чужі люди бували на Острові рідко. Подорожні лиша
лися в невеликому рибальському порту на великій землі, що для Остро
ва правив за ринок; мало хто зважувався на важку десятимильну доро
гу до розкиданого селища, а тим більше непривітною розбурханою за
токою до невеличкої дамби. Тим-то Мері неабияк здивувалася, зіткнув
шись одного вечора у себе на порозі з якимсь молодиком без капелюха. 
Привітавшись щирою ірландською мовою, він спитав її про сина. Вона 
одразу посадовила його, пригостила кухлем молока, а потім стала обе
режно розпитувати. Він був балакучий і веселий, але вперто говорив до 
неї ірландською мовою, яку вона майже забула. їй пощастило випитати 
тільки те, що познайомився він з Джоном у місті і провів з ним багато 
вечорів, а оие завітав провідати. Приплив з міста під вітрилом.

— Джон казав, що я й за рік не навчуся правити вітрильником, — 
засміявся гість. — То де ж він, цей базікало, щоб мені взяти його за 
комір та потягти на дамбу? Я запхаю йому в горлянку кожне його 
слово.
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Жартівлива розгківаність молодика викликала в Мері чемну усміш
ку. Та коли вона побачила ту шкаралупку з неймовірно високою щог
лою, причалену до стіни молу, обличчя в неї перемінилось.

— Цей човен, як на мене, не для моря,— промовила вона.— І ви в 
ньому сам один?

— Та в цьому ж уся принада, мем. У небезпеці...
Він запнувся, побачивши вираз, що набіг їй на обличчя. Але вона 

не сказала нічого. її поривало кинути йому стару гельську приказку 
про дурня та море, але вона стрималася — почасти з властивої острів’я- 
нам чемності, а почасти тому, що та приказка торкалась її особистих 
спогадів. Вона чула, як пробурмотів її крізь бороду один старий тієї 
ночі, коли її батька принесли додому в старому вітрилі, і потім чула ці 
слова ще не раз, коли молодих чоловіків, подзьобаних смертю та соло
ною водою опускали в землю на старому кладовищі поблизу маяка.

— Хлопцеві досить просто напитати собі смерті, — сказала вона,— 
не шукаючи її аж так ревно. Я думаю, вашій матері з вами нелегко.

На мить його обличчя зробилося непроникним. Потім він здвигнув 
плечима.

— Може, й так, — відповів він. — Та, зрештою, чоловік повинен 
жити своїм життям, а не життям старої жінки.. — його обличчя знов 
розквітло усмішкою. — Якщо я й згоден триматися за спідницю, то 
тільки самого господа бога. — Він велично підніс догори руки, і очі в 
нього засяяли. — Боже праведний, жінко, що може бути кращого для 
чоловіка, як вирватися за межі самого себе у. широкий світ. Гляньте 
на цей світ! Він — мов завжди відчинені двері, які чекають, щоб ти 
щось зробив... щось таке... щось таке... Клянуся богом, я знову сів на 
свого улюбленого коника, і ви ще подумаєте, ніби я збожеволів. Краще 
скажіть мені, мем, де Джон, — я хочу зараз же його бачити!

Ведучи гостя в поле, вона думала про нього, але з чемності не дала 
навіть взнаки, як він вразив її. Тільки раз гостинна усмішка збігла з її 
обличчя — це коли вони обминули пагорб і перед ними відкрився широ
кий краєвид на море та далекі гори. Хлопець рвучко спинився, по вінця 
сповнений сонячним днем.

— Це найпрекрасніше місце на світі, — стиха мовив він. — По
гляньте на море!

Тоді вона не стрималась і сказала:
— Ті, що з моря живуть, надивились на нього вдосталь. Ах, госпо- 

ди-боже, хай з морем мають справу ті, хто мусить, бо як воно зламає 
угоду, то в жоден суд на нього не подаси.

її вразило, з якою радістю зустрів Джон цього молодика. З подиву 
він мало не схопив його в обійми. Очі в нього сяяли. Потім, ніби зга
давши про острівний звичай, Джон одразу став поважний і чемний. Ма
ти бачила, що син дуже радий. Вона скромно покинула їх і поспішила 
додому готувати постіль.

За десять днів, що Чужинець прожив у її домі, він так і не здога
дався, що подумки вона й далі називала його «отой чужинець». Він, 
звичайно, не збагнув, що Джонова мати незлюбила його, чи, власне, 
побоювалася, — так дбала вона про його вигоди, така була запобігливо 
гостинна. Він справив на неї сильніше враження, ніж їй би хотілось. 
У полі, де він підсобляв на збиранні вівса, йому було далеко до Джека 
Тома, Джона або першого-ліпшого іншого чоловіка з Острова, та коли 
увечері до них сходилися сусіди погомоніти біля каміна, його гострий 
розум стрибав на всі боки, мов фехтувальник. Він танцював по різних 
історіях і розтинав їх, виявляючи глибинну суть. Відкривав острів’янам
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факти з книжок і коментував їхні власні саги. Розкладав усе по полич
ках часу і барвистими календарями розвішував перед острів’янами 
давні події, пробуджуючи в них цікавість до свого минулого. Детально 
оповідав їм про славнозвісні суди над феніями і цитував довгі промови, 
виголошені ірландцями перед тенденційно набраними присяжними. По
тім перейшов до новітніх часів і розповів про рух за визволення, що 
сколихнув усю країну. Він змусив їх по-новому подивитися на Ірландію, 
повідав про мету боротьби, яку ще не довершено, а лише розпочато; він 
навчив їх розуміти речі, що виходили за межі їхнього побуту. Перше 
ніж він відплив, майже кожен хлопець на Острові запалився бажан
ням піти в добровольці. Але він на це не погодився. Мовляв, нехай вони 
ще поміркують місяць-другий, а потім Джон приїде до нього в цій 
справі.

Він відплив на своєму крихітному човні, карколомно вихонувши бі
ля дамби вітрилом, аж у острів’ян пробігли по спині мурашки і всі за
гукали до нього, даючи поради. У відповідь він підняв прапорець, яко
го вони досі ніколи не бачили, — триколірний, зелено-біло-золотий, — 
і вутле суденце застрибало під свіжим бризом по хвилях.

Та коли гість поїхав, Мері збагнула, що він залишив тут велику 
частку самого себе. Острів начебто згадав, що він зовсім не острів, а 
куточок великої землі, де розгорталися чи ось-ось мали розгорнутися по
дії. Вечорами хлопці почали збиратися на пагорбі, свідомі того, що на 
тисячах інших пагорбів по всій Ірландії теж збираються хлопці. Поча
ли вивчати військову справу, і Джон годинами просиджував біля лам
пи, схилившись над невеличкою книжкою. Іноді сорок, а то й п'ятдесят 
молодиків виходили по чотири з-за рогу будинку. Іноді вона бачила, як 
вони повзали у полі по-пластунському. Іноді чула в темряві гучні слова 
команди і впізнавала Джонів голос. І це було їй не до душі. Але вона 
ніколи нічого не говорила. Це тільки нова гра, казала вона собі, тіль
ки й того. А Джек Том сміявся.

— Наш Острів тепер чисто тобі ляльковий театр, — казав він, 
спльовуючи.

— Це не накличе на них поліцію? — спитала вона.
— А певно, адже вся Ірландія захопилася муштрою, і вони мусити

муть припинити це негайно, якщо взагалі хочуть припинити.
Це її на якийсь час заспокоїло. Потім Джон став приносити додо

му тижневу газету, і те, що він звідти читав, розтривожило Мері знов. 
Запеклі бої в Європі, англійські перемоги, німецькі перемоги, потужна 
російська машина. Події підступили до самісінького її порога, і коли 
зимовими вечорами під свист вітру над морем вона чула, як іде муштра* 
її іноді заполоняв сліпий жах. Газети лічили забитих цифрами на па
пері, які нічого для неї не означали, та коли Джон вигукував на пагорбі 
«Стій!» та «Покласти зброю!», в неї вистачало розуму збагнути, що від 
муштри один крок до війни та смерті. Тож одного вечора вона приму
сила себе заговорити з ним.

— Не до душі мені, що ця газета надходить у наш дім, Джоне.
— Чому, мамо?
— Надто в ній багато тієї світової колотнечі. Ми тут далеко від 

великої війни, — провадила вона значуще, — якщо, звичайно, сидіти
мемо тихо. — І повторила, щоб натяк дійшов з цілковитою ясністю: — 
Якщо сивітимемо тихо.

Син розшнуровував черевики, пахкаючи люлькою.
— Ти, мабуть, невдоволена, що я беру участь у муштрі? Чи не так?
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— Муштра — це тільки початок, — відповіла вона. — Початок вій
ни. А чого нам воювати тут, на Острові? Хіба нам чогось бракує?

— Англійці нас гноблять, — неквапно промовив Джон, — і ми не 
можемо вважати себе чоловіками, поки не повстанемо проти них і не 
витуримо їх звідси.

— Я не бачу на Острові ніяких англійців, Джоне.
— Вони є в Ірландії, мамо, а ми хіба не частина Ірландії? Ми такі 

самі люди, як і вони. Нема чого давати їм правити нами.
Плетіння лежало Неторкане в неї на колінах. Вона шукала слів, 

які переконали б сина, а очі в неї були сумні й серйозні.
— Англія надто могутня для тебе, — промовила нарешті. — Станеш 

хіба одним із тих, хто згинув у тюрмі або на шибениці. Заради мене, об
лиш ту муштру. Я можу просити в тебе цієї послуги у віддяку за те, 
що народила тебе на світ.

Він замислився, і вираз його відкритого обличчя свідчив, що він 
зважує її слова не з простої чемності. Потім похитав головою.

— Я не можу, мамо. Я б соромився самого себе, якби не зробив то
го, що велить мені мій обов’язок.

Якусь хвилю вони мовчали, і ця мовчанка бентежила обох. У кур
нику надворі здавлено кукурікнув спросоння півень, у кімнату долинав 
шум моря. Джек Том витрусив попіл із люльки і ліниво мовив:

— Ну, якщо ви вже полагодили між собою світові справи, то, мо
же, ішли б спати, та й мені пора.

Мері встала.
— Час нам лягати, — сказала вона.
Присипала вогонь попелом, щоб жар зберігся до ранку, але поки 

з тим закінчила, озвалася ще раз.
— Доведеться мені побалакати про тебе з Чужинцем, — сказала 

вона. — Він тебе в це затягнув, то я подбаю, щоб він же й витяг. У не
ділю він приїде, правда ж?

Син підвівся й вибив свою люльку.
— Атож, приїде, — відповів він. — Та тільки шкода твого заходу. 

Я вже дорослий і з дитячих штанців давно виріс.
Джон відвернувся від матері і пішов до своєї кімнати.

Нагоди поговорити з Чужинцем їй так і не трапилось, бо в неділю, 
замість примчати з бризом на Острів і з’явитися потім з половиною 
місцевих хлопців слідом, він котив на велосипеді передмістями Дубліна, 
у понеділок був на центральному поштамті з гвинтівкою на плечі1, у 
п’ятницю те плече розтрощила куля, а наступного понеділка він уже ле
жав у тюремному госпіталі і за три місяці став в’язнем одного з таборів 
у Англії. Об’явився він тільки через два роки, і вона тоді не сказала 
йому нічого, крім традиційних слів привітання і традиційних розпиту
вань про родину. Цього разу він гостював три місяці. Три пальці в ньо
го не ворушилися, та утримання своє він відробляв, до вечірньої роси 
працюючи з Джеком Томом і Джоном у полі. Потім вони з Джоном 
кудись зникали. Іноді ходили до моря й поверталися з низкою дрібної 
тріски або окунців. Джон сміявся, а той другий усе кумедно бідкався.

— Царице небесна! — вигукував Джон. — Моряк не потребує пра
порця, щоб знати, звідки віє вітер. Нащо ж у нього шкіра на обличчі, 
друже, або на потилиці — якщо задуває з корми?

1 Мається на увазі Великоднє повстання («Червоний Великдень») 1916 року, при
душене англійцями.
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А Чужинець із сміхом обертався до Мері.
— Я знову дав маху з вітром, мем. Нам замалим не довелось ви

биратися плавом.
Серце в неї завмерло.
— Джон не вміє плавати, — сказала вона.
— То ще веселіше було б нам топити один одного.
— І чого ти, Сьомго, цього не облишиш? — часто сміявся Джон.— 

Тепер, коли тебе потурили зі школи, перед тобою світле майбутнє сіль
ського наймита, але в човні, друзяко, у тебе взагалі ніякого майбутньо
го, бо ти природжений самогубець.

І Джон, для якого Чужинець уже не був чужим, аж заходився 
реготом, радіючи з власної дотепності.

Не раз Мері кортіло спитати в Джона, де вони пропадають тими 
вечорами, коли пізно вертають додому і пропускають молитву, яку 
щодня проказувалося в кухні на ніч. Проте вона не спитала. Не зва
жилася відкрито вламуватись до цього нового Джона, що так спокійно 
простував власним шляхом. Він був сам собі господар. До неї ставив
ся, як і раніш, але якось ніби віддалився. Так наче перебрався з її го
лови у свою власну. Вона невідривно стежила за ним спокійними тем
ними очима, і їхні нерви ніби торкалися — така між ними виникла на
пруженість. Вона вирішила якийсь час не робити нічого. Зрештою, ве
ликодня поразка та роки ув’язнення мали ж навчити Чужинця здорово
го глузду. Та й муштрою вони тепер не займалися. Цього вона була 
певна.

Але одного дня, за тиждень після того, як Чужинець відплив своїм 
крихітним човном до міста, до неї в кухню ввалилося двоє здоровенних 
полісменів у темно-зелених мундирах, начебто щоб уточнити дані про 
цьогорічну оранку, проте насправді, як вона за хвилину-другу збагнула, 
в куди темнішій справі. Один з них сів за стіл і дістав паку бланків, 
другий наче возом перевіз свою тушу до плетеного стільця при каміні, 
відставив убік кийка і вмостився якнайвигідніше. Обидва поскидали 
кашкети і обидва з гідністю прийняли по великому кухлеві сколотин, що 
вона їм запропонувала, бо сонце висіло в небі, мов розпечена золота ку
ля, і земля пітніла гарячою курявою.

— Гарна у вас оселя, мем, — промовив бундючний полісмен на пле
теному стільці, коли сколотини трохи остудили його.

— Це добра, але скромна садиба, сер,— відповіла вона, несамохіть 
удоволена. — Та ми люди винахідливі і, богу дякувати, даємо собі ра- 
ДУ-

— Велика у вас родина, мем?
— Маю одного сина, але він вартий двох. Та й чоловік не дуже від

став від нього, хоч уже й підтоптаний.
— Велике це діло мати доброго сина. Авжеж, велике діло.
Другий полісмен затримав олівець у повітрі, поплював на нього і

спитав, скільки в неї акрів під картоплею, скільки під вівсом, її ім’я та 
прізвище, ім’я та прізвище чоловіка. Поки він усе це неквапно заното
вував, той бундючний розстебнув комір і тішився відпочинком.

— Це справжнє благословення, — озвався він знову, — мати в до
мі доброго сина, і в наші часи це велика честь для кожної жінки, якщо 
тільки вона здатна тримати його в руках. Велике це, кажу, діло не 
спускати з нього очей і напучувати його. Є така давня приказка: «Куди 
нагнеш саджанець, туди похилиться й дерево». У цім глибока мудріст* 
затямте, глибока мудрість. Які в хлопця уподобання, мем?

— Які що, сер?
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— До чого він схильний, мем?
— Не знаю, сер, хіба до тяжкої праці та, може, вполювати коли в 

неділю кролика.
— Ха! Здорове і поважне уподобання, мем. Я й сам, пригадую, до 

служби в поліції розважався по неділях майже так само. Пильнуйте, 
щоб він нічого іншого не робив, мем, і не знатиме ваш син лиха, не ма
тиме неприємностей із законом. Не спускайте з нього очей — це ой як 
важливо, бо часи нині лихі. Спробуй угадати, чи не злигався він з кот
римсь із тих шалапутів, що потай гасають по країні, підбурюють до 
громадянської війни та морочать порядних хлопців базіканням про сво
боду Ірландії. Та ж ми сьогодні вільні, як ніколи, господарі на своїх 
фермах за оренду платять лише мізерну частку того, що ми платили ко
лись. їм би, тим хлопцям, пожити за часів, які ви, мем, може, пригадує
те, коли податки гнули нас до, землі. Хто нас від них звільнив, як не 
Англія? Вона зробила це відкрито, в парламенті. Хіба не правда, мем?

— Може, й так, — відповіла вона. — Хоч я чула, що це було зов
сім інакше. Хочете чаю? Я залюбки поставлю для вас чайник. Це мені 
не важко.

— Жаркувато для чаю, — сказав бундючний. — Але я завжди ла
ден постраждати заради чашки доброго чаю.

Вона приготувала чай для обох полісменів, а ті тим часом нама
галися щось випитати у неї хитрощами. Це їм не вдалося, і врешті бун
дючний заговорив навпростець.

— Я чув, мем, у вас тут нещодавно жив якийсь сумнівний тип.
— У нас працював один хлопець, — визнала вона.
— Міський жевжик, га? Підбурювач усяких заворушень?
— Якщо він такий, — спитала вона, — то чому ж він не в тюрмі?
— На те, може, є причини, мем. Державні міркування.
— Ви його шукаєте?
— Може, й шукаємо, мем. А може, й ні. Він зараз тут?
— Ні, його нема з минулої неділі.
— Гм. Це узгоджується з нашими даними. Вам відоме його нове 

місцеперебування, мем?
— Ні, не відоме.
Полісмени підвелися і, здавалось, ущерть виповнили собою кухню. 

Надягли кашкети і, пригнувшись у дверях, вийшли на осоння. Мері по
бачила, що приїхали вони на велосипедах.

— Ну-ну, — зарохкав бундючний. — Ми з вами прощаємось. І, ма
буть, варто лишити вам добру пораду, адже ви жінка порядна. Женіть 
отого нічного птаха від свого дому і від свого сина, а то накличе він на 
вас біду.

Вони поїхали геть по тихому осонню, залишивши позад себе неаби
як наполохану жінку. Вона забула про їхню тупість і пам’ятала тільки, 
з якими грубими хитрощами вони підступалися до неї. За тими показ
ними мундирами грізно маячили смерть і тюрма, що зловісно постали 
перед нею в її тихій оселі. Довго вона сиділа пригнічена; потім зібра
лась на силі і взялася до своєї роботи, може, тільки з трохи непроник- 
нішим виразом обличчя, трохи швидша й рішучіша в рухах.

Коли вона вийшла загнати корів, чорний пароплав плив на піьн'гч 
протокою. Вітер південно-східний, машинально відзначила вона. Бічний 
вітер, як пливти з міста. Вона знов подумала про Чужинця. Острів 
прозвав його Сьомгою, бо так звався його хисткий човник, але для неї 
зін назавжди залишиться Чужинцем, громом з ясного неба, навроченим
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лихом. Немов у відповідь на її думки його суденце випорснуло з-за па
роплава, ризиковано проскочивши в його кільватері. Маленькі вітрила 
шарпалися й лопотіли на вітрі. На мить серце в неї завмерло від стра
ху за хлопця та природженого жаху перед морем. Потім, коли вітер 
підхопив човен з корми і він легко полинув з роздутим вітрилом, вона 
подумала, що то було б легким порятунком для неї та її сина, якби Чу
жинець зачерпнув бортом води й пішов на дно. Ця думка не покидала 
її, ні коли вона заганяла корів, ні коли пішла шукати сина. А як зна
йшла його, ця думка вже й не страхала її.

— Хай він у дім не заходить, — сказала вона Джонові. — його 
шукає поліція.

— Вона вже давно шукає його, — спокійно відповів син. — Тепер, 
коли вони тут побували, якийсь час не приходитимуть. Можна сміливо 
дати йому притулок.

Мати глянула на сина страшними очима. Уста її застигли, мов гра
ніт.

— Якщо нога його ступить у мій дім, — мовила вона, — я донесу в 
поліцію.

— Як знаєш, — відказав син, і обличчя в нього теж застигло.— На 
Острові досить осель, де з радістю дадуть йому притулок.

Тієї ночі Джон повернувся додому пізно, без Чужинця. Вранці вона 
спитала в нього, де Чужинець. Син не відповів.

Поліція прийшла за тиждень, цього разу більшим числом і з гвин
тівками за спиною. Перетрусили дім, прибудови, а також три-чотири 
сусідні будинки і забрали з собою Джона. За ті два дні, що його не 
було, мати пережила пекло. Вийшла на поріг, коли він повернувся, але 
замість зустріти його, як їй хотілося, — з розкритими обіймами і стуле
ними вустами, — мовчки сіла біля каміна і відвернулась. Та він зро
зумів, що з нею діється, і повернув її обличчя до себе для поцілунку. 
Вона так і не скинула з себе тієї маски, хоча очі її вразили Джона не
самовитим блиском.

Того вечора вона сказала йому:
— Тобі Доведеться облишити всі ці дурощі, Джоне. Я нього не мо

жу витримати.
Це уперше за своє жи^гя зізналася вона у власній слабкості. Син 

сумно дивився на неї, зсунувши кашкета на потилицю, аж світло лампи 
впало на козирок і перетворило його на осяйний німб.

— Я знаю, мамо, — сказав Джон знічено. — Я знаю. Та тільки це 
станеться ще не раз. Багато разів, напевне. І я з цим нічого не можу 
вдіяти.

На тому він одсунув свій стілець і пішов спати.

Відтоді вона мимоволі стежила за Протокою. Часом бачила той 
крихітний вітрильник, а частіше вгадувала, що він прибув, із Джонової 
поведінки. Він припливав тепер не з міста, а з однієї із численних бух
точок, що впадали в затоку, і вона взяла собі за звичку вечорами ходи
ти до дамби пошукати очима того човна, перш ніж лягть: спати. Вона 
більше не думала про Чужинця, як про людину. Він був для неї якоюсь 
химерною силою, що навально вдерлась у її життя, його обличчя стер
лося в свідомості Мері. Іноді він прибирав у її уяві людської подоби, 
але частіше це було просто вітрило, човен, що припливав і відпливав 
з лихим наміром. Вона більше не думала про нього, як про гостя, якого 
приймала й годувала під своїм дахом. Не могла навіть уявгти, що вона



6 6 ІРЛАНДСЬКА НОВЕЛА

його колись знала. І, може, саме тому зважилася вчинити те, що зрепь- 
тою вчинила.

Бо одного вечора, коли те вутле суденце лежало на стелюгах, ви
тягнуте з води, вона спустилася до нього з якимись інструментами, жму
том просмоленого паперу і жменею корків. Вона провозилася зі своїм 
ділом, хоч яке воно там було, не більше ніж півгодини, та коли скінчи
ла, човен перетворився на плавучу домовину.

Вона, як звичайно, проказала разом із Джеком Томом молитву, але 
спати не пішла. Сиділа біля каміна зі своїм плетінням, дослухаючись, 
як усе сильніше задуває південно-західний бриз, відчуваючи своїми нер
вами, як приплив відступає перед вітром і море відкочується від землі. 
Усе це мовби діялося в ній самій, бо вона розпросторилася над цією 
ніччю, аж поки море зашумілр у неї всередині, а птахи стали бродити 
по її берегах. Три лебеді низько шугнули над домом, і все її єство за
бриніло музикою, коли вони пролетіли крізь її груди. А потім вона за
дрімала.

її пробудження було гвалтовним. Щось таке сталося в ній, чого во
на ніяк не могла збагнути. їй довелося з хвилину поміркувати, поки 
пригадала, де вона і чому вона тут. Перше, що впало їй у вічі, був 
ланцюжок настінного годинника. Потім циферблат. Потім стрілки.

І тут вона збагнула. Збагнула все.
Але не зойкнула, не зронила ні звука, що міг би розбудити Джека 

Тома у сусідній кімнаті. Поволі, немов балансуючи з кошиком на голо
ві, підвелася, зазирнула у порожню Джонову кімнату, потім ступила до 
дверей і вийшла надвір. А далі кинулась бігти. Дрібні краплі стьобали 
її по обличчю, на південному заході жевріла над обрієм мокра зірка. 
Перед нею виринали мерехтливі обриси всяких предметів. Вона бігла й 
бігла. І весь той час вона знала, що побачить. А проте квапилась, 
обернувшись у єдину палку молитву, що летіла від землі до неба. Вона 
линула вгору, розбризкуючись наче фонтан, судомно хапаючи ротом 
повітря. І ось дісталася до дамби.

Човна не було.
У першому ж домі їй сказали те, що вона уже знала. Так, Джон 

поїхав із Сьомгою, побачивши, що море надто бурхливе для такого не
вправного моряка, як Сьомга. Ті люди ніяк не могли зрозуміти, чому во
на так цим перейнялася, чому вискочила fc почала безцільно блукати 
берегом, тужно голосячи, аж поки підняла усіх собак на багато миль 
довкола селища. Та острів’яни були острів’яни. Отож жінки розворуши
ли вогонь у камінах, а чоловіки повставали з ліжок, повдягались і поза
шнуровували черевики. Це не вперше матері примарилась синова 
смерть у морі, і такий сон найчастіше справджувався.

І коли на обрії, мов сіра спина Тшта, виринув світанок, вони стояли 
на пагорбі й дивилися на море. Але так нічого й не побачили. І нікого 
не знайшли. Не знайшла нічого й Мері-Нишпорка, хоч вона стояла на 
пагорбі та никала берегом ще три роки по тому, аж поки вмерла.

І може, так воно й краще З

З англійської переклав 
Еміль ХОМЕНКО
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РОДИННЕ

У се було готове — валізу замкнуто, чорний 
оксамитовий плащ із коміром старанно по

чищено, до стіни пришпилено записку, що нагадувала чоловікові, коли 
годувати курей та індиків, який корм їм давати. Вона збиралася в гос
ті до своєї дочки Клєр у Лондон — власне, як і кожна інша мати, тіль
ки що її дочка була якась не така: перестала вірити в бога, водилася 
з непевними людьми та ще й вірші писала. Якби хоч оповідання, то 
можна було б виявити, де там у них гріховне, а це ж вірші, в яких зов
сім не добереш глузду, через що вони видаються ще гріховнішими. Доч
ка прислала грошей на літак, і ось тепер вона виїжджає — цілує на 
прощання чоловіка, ніжна до нього, як ніколи за всі ці дні, коли він 
знай тільки дивився у вікно на мокрі кущі смородини і нарікав на дощ, 
сам у душі радий, що може байдикувати в хаті, і раз у раз просив чаю, 
який пив з блюдечка, бо так йому краще смакувало.

— Головне — індики!— нагадала вона чоловікові, цілуючи його на 
прощання, і вже переносилась думкою до різдва, коли продасть індиків, 
а найкращих з них призначить на подарунки.

— Сподіваюся, долетиш безпечно,— сказав він. Вона мала летіти 
вперше в житті.

— Всі ірландські літаки благословив господь, вони ніколи не роз
биваються,— відказала вона, щиро вірячи в бога, що створив її, дару
вав їй малопутнього чоловіка, добру садибу, курей, всілякий клопіт та
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одну доньку, яка геть чисто зіпсувалася вдачею і зовсім відірвалась 
від батьків.

Подорож минала цілком приємно, тільки спершу вона трохи зляка
лася, коли треба було пристебнутися ременями. Літак набирав висоту, 
а вона дивилась на білі-білющі клаптюваті хмари і думала про ночви 
з пранням, і непокоїлась, чи не забуде чоловік змінити сорочку, поки во
на гостюватиме в Лондоні. Взагалі в літаку їй би видалось і зовсім чу
дово, якби не істеричні викрики однієї пасажирки, що її мусила заспо
коювати стюардеса. Істеричка скидалась на жінку, яку силоміць спро
ваджують у божевільню.

Клер зустріла матір в аеропорту. Вони щиро поцілувались, бо ж 
не бачилися більше року.

— В тебе тут що, каміння?— мовила Клер, піднімаючи материну 
фіброву валізу, задля певності двічі перев’язану новим мотузком.

На голові у матері був чорний солом’яний капелюшок з двома пу
чечками вишень на крисах.

— Добре, що ти приїхала зустріти мене,— сказала мати.
— А як же інакше?— відповіла Клер, допомагаючи матері вмо

ститись на задньому сидінні таксі. Дорога була далека, і треба було 
влаштуватись якомога зручніше.

— Я могла б приїхати пароплавом,— сказала мати.
Клер відповіла, що це було б безглуздям. Та похопившись, відра

зу ж запитала, як минула подорож.
— О, я повинна тобі розповісти: в літаку була страшенно чудна 

жінка, вона зняла такий крик!..
Клер принишкло слухала материн голос, що став тихим і драматич

ним, дійшовши до кульмінаційного моменту розповіді, і їй пригадалось, 
як звучав цей голос, коли говорив* бувало: «Боже милосердний, твій 
батько вб’є нас!», або: «Що з нами буде, судовий виконавець прийшов», 
або: «Дивіться, дивіться, який вогонь у комині!»

— Ну, а крім того?— запитала Клер. Сьогодні ж у них було свято, 
а не мандрівка в минуле.

— Нам давали чай і сендвічі. Але я не могла їсти, бо хліб був на
мащений маслом.

— І досі тобі вадить? — Матері щоразу давався взнаки жовчний мі
хур, тільки-но вона з’їсть масла, риби, оливкової олії чи яєць, її що
денну дієту становили тушкована баранина або домашній бекон.— Ні
чого, у мене є дещо смачненьке для тебе,— сказала Клер.

Вона накупила цілий запас бісквітів, джемів та варення, знаючи, 
то  мати їх любить, хоч сама вона цих наїдків просто не терпіла.

Перший вечір минув досить добре. Мати розпакувала подарунки: 
курку, хліб, яйця, настінний килим з витканою церковною вежею — 
над ним вона працювала цілу зиму, аж мало не осліпнувши від цієї ро
боти,— скляночку для свяченої води, попільнички з мушлів, лампи з 
пляшок і зображення матадора, зроблене з невеличких різнобарвних 
камінців, прикріплених до фанери.

Клер виклала все це багатство на полицю в кухні й відступила на 
крок — не так для того, щоб помилуватись дарунками, як для того, щоб 
побачити, які вони недоладні, коли зібрати їх докупи.

— Дякую тобі,— сказала вона матері так ніжно, як колись казала 
ще дитиною. Ці подарунки зворушили її, особливо килим, хоч він і був 
бридкий. Клер уявила собі зимовий вечір і кіптяву гасову лампу (неза
баром у них мали провести електрику), матір, що схилилася над робо
тою і навіть наперстка не брала собі до помочі, бо вірила в спокутну
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цінність страждання, і батька, як він обертається до матері й каже: 
«Мати, дай-ио мені свої окуляри, хочу почитати газету». Він був занад
то ледачий, щоб замовити собі окуляри, і вважав, що жінчині підходять 
йому незгірше. Вона бачила, як її батьки сидять увечері біля каміна, в 
якому горить зеленим миготливим полум’ям торф, коли курей уже зам
кнено в курнику, а надворі виє вітер і шастають лисиці.

— Я рада, що тобі подобається, я це зробила спеціально для тебе, 
— повагом сказала мати, і в обох на очах проступили сльози. Вони роз
кошували цими короткими хвилинами розчуленості, ніби відчуваючи, 
що так триватиме не довго.

— Ти побудеш сімнадцять днів,— сказала Клер, бо пільговий кви
ток зберігав чинність саме на такий термін. Але насправді вона хотіла 
запитати: «Ти будеш усі сімнадцять днів?»

— Якщо тобі не заважатиму,— покірно відказала мати. — Я так 
рідко тебе бачу, що дуже за тобою скучила.

Клер пішла в кухню нагріти води для материної грілки. Не хотілось 
їй зараз чути ніяких сповідей, ніяких нагадувань про те, як тяжко їм 
усім жилося і як близько вони бували від смерті під час батькових ша
лених запоїв.

— Батько передавав тобі привітання,—мовила мати, трохи ображе
на, що Клер не запитала про нього.

— То як він там?
— Тепер чудово, чарки навіть до рук не візьме.
Клер знала, що якби він досі не кинув пити, то колись би зненаць

ка заявився до неї в гості, як отоді, коли вона навчалась у монастирсь
кій школі, або ж могло б дійти до телеграми: «Приїжджай мама».

— Це господь бог зробив, вилікував його,— сказала мати.
Клер з гіркотою подумала, що бог, проте, не дуже квапився допо

могти цьому виснаженому безвольному чоловікові, який пропивав здо
ров’я, розум і гроші. Але не сказала нічого. Мовчки видушивши з гріл
ки повітря, вона наповнила її гарячою водою і провела матір нагору 
в спальню.

Другого дня вони поїхали у центр Лондона, і Клер дала матері 
п’ятдесят фунтів стерлінгів. Мати вся почервоніла, і голова її затруси
лась, наче від запаморочення.

— Ти завжди мала добре серце, аж надто добре, — промовила во
на до дочки, побігши поглядом по рядах пальт, плащів та спідниць на 
вішалках і капелюшків усякого фасону і кольору.

— Приміряй собі,— сказала Клер.— А я поки що піду подзвоню.
Увечері вона чекала гостей, про це було домовлено ще кілька тиж

нів тому. А що вони були з богемного кола, то Клер знала, як непри
хильно сприйме їх мати — так само, до речі, як і вони її. Ускладнюва
ла справу та обставина, що запрошені становили «тріо»: один чоловік 
і дві жінки — його дружина, й коханка. До всього того дружина була 
вагітна, і це вже впадало в очі.

Трубку підняла коханка й повідомила, що вони ітеодмінно приї
дуть. Клер нічого не лишалось, як сказати, що вона для того й подзво
нила, аби їм нагадати. Вона подумала, чи не запросити на вечір задля 
пристойності ще котрогось чоловіка, але ті троє «незайнятих» чолові
ків, що спали їй на думку, були її колишніми коханцями і, отже, з гри 
випадали. Становище й справді було прикре.

— Хай йому чорт! — лайнулася Клер, роздратована з багатьох при
чин, а головне з тієї, що саме тепер вона переживала період, не забарв-
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ленйй коханням. Такі періоди трапляються в житті кожної людини, і 
що старша вона — то частіше. А їй уже двадцять вісім. Скоро мине 
тридцять. Де вже та молодість!

— Як, личить мені?— кумедним голосом запитала мати в Клер, ко
ли та повернулася. У руці в матері було дзеркальце, а на голові химер
ний капелюшок, що його вона міряла. Капелюшок скидався на той ста
рий, у якому вона приїхала, хіба що мав більше оздоб і коштував де
сять гіней. Клер звернула увагу й на цю деталь. Білий ярлик з ціною 
звисав над материним носом. Купувати щось по магазинах була для 
Клер така сама мука, як для інших іти на прийом до зубного лікаря. 
Через це вона ніколи не затримувалась біля прилавків. Просто поба
чить якусь річ на вітрині, спитає, чи підходить розмір,— і відразу купує.

— Може, я занадто стара для нього?— запитала мати. Спробуй 
тут догодити з відповіддю!

— Зовсім ні,— відказала Клер.— Він тобі дуже до лиця.
— Ти ж знаєш, я завжди любила капелюшки,— сказала мати та

ким тоном, наче зізнавалась у якійсь потайній провині.
Клер пригадала шухляди, в яких було повно фетрових капелюшків 

з усякими оздобами на крисах, з вуалями в крапочку — коли вона бу
ла мала, їй видавалося, що ці крапочки, наче ряботиння, можуть пе
рекинутись на обличчя під вуаллю. __

— Так, я пригадую твої капелюшки,— мовила Клер, і в пам’яті її 
ожив також запах порожніх пляшечок від парфумів та камфари, і зга
дався один голубий капелюшок, що його мати замовила на пробу пош
тою і сходила в ньому на месу, перед тим як повернути в крамницю.

— Якщо тобі подобається, бери,— поблажливо сказала Клер.
І мати купила капелюшок, а крім того, двобортний плащ і пару ту

фель. Продавщиці, що допомагала їй підібрати взуття, вона розповіла 
про черевики, які носила цілих сімнадцять років і носила б і далі, як
би їх не вкрала одна волоцюжка, згодом засуджена за крадіжку.

— Я зовсім їй, бідоласі, й не зичила попасти в тюрму,— провади
ла мати.

Коли Клер підштурхнула її ліктем, щоб перестала, материне облич
чя почервоніло під широкими крисами нового капелюшка.

— Я сказала щось негаразд? — запитала вона, незграбно ступивши 
на ескалатор і притискаючи до себе пакунки.

— Ні, я просто подумала, що в неї нема часу на балачки, тут же 
не так, як по наших крамницях,— відповіла Клер.

— А мені здалося, їй сподобалась моя історія,— сказала мати, 
збираючись із духом, щоб зійти з ескалатора на стійку підлогу.

Вдома вони приготували їсти, а мати прибрала у вітальні перед 
приходом гостей. Не сказавши ні слова, вона взяла всі свої дарунки — 
килим, матадора, попільнички, скляночку для свяченої води та інший 
дріб’язок — і прилаштувала у вітальні поряд з книжками, малюнками 
олівцем та рекламним плакатом з Бенгалії, пам’ятці по смаглявому ко
ханцеві Клер.

— Тут вони краще виглядають,— ніби виправдуючись, пояснила ма
ти і водночас несхвально відгукнулась про зображення голого тіла на 
одному з малюнків.

— Я б на твоєму місці викинула таке,— поважним тоном сказала 
вона дочці.

Клер промовчала і тільки хильнула трошки віскі для бадьорості. 
Тоді, щоб змінити тему розмови, спитала в матері, як її ноги. Другого 
дня вони збиралися піти в педікюрний кабінет.
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Мати надягла синю блузку, Клер — оксамитові штани, і обидві по

сідали на низеньких пуфиках перед каміном. Світло лампи під голубим 
абажуром м’яко освітлювало їхні обличчя, такі схожі одне на одне. Не
зважаючи на її шістдесят років, обличчя матері, вкрите шаром косме
тики, було все ще привабливе: округле, правильної форми, з гладень
кою шкірою і лагідними очима, й досі сповненими надії, хоч у житті 
вона зазнала всякого. Тільки на білках очей було помітно зелені ця
точки, сумні ознаки похилого віку.

— У тебе на повіці чаїнка,— сказала матиТіочці і простягла руку 
її зняти. То була туш для вій, яка так розмазалась, що Клер мусила 
піти нагору причепуритись.

Якраз у цю хвилину з’явилися^гості.
— Прийшли!— гукнула мати до Клер, коли пролунав дзвінок.
— То відчини!— відповіла згори дочка.
— Може, буде краще, як ти відчиниш? —завагалася мати.
— Ет, відчиняй!— нетерпляче кинула Клер. Нехай собі самі пере

знайомляться — їй навіть буде легше.
Обід пройшов добре. Частування всім сподобалося, а мати зовсім 

не почувала себе ніяково, чого побоювалась Клер. Мати розповідала, як 
їй було в літаку (епізод з «божевільною жінкою», однак, пропустила), 
як одного разу вона дивилася телевізійну передачу про те, як приготува
ти суп із пташиних гнізд. От тільки голос її звучав трохи неприродно.

Після обіду Клер почастувала гостей добрячими порціями бренді, 
відчуваючи полегкість, що нічого небезпечного не було сказано. її мати, 
звичайно, й не пригубила спиртного.

Наситивши шлунок, гості повсідались як кому вільніше, смакува
ли бренді, пили каву, сміялися, струшували попіл із сигарет на підлогу, 
хоч попільнички стояли тут-таки поряд, обмінювались плітками й на
повнювали спорожнілі чарки. Вони осміхались, поглядаючи на нові при
краси у вітальні, але не робили ніяких зауважень, крім того, що килим 
гарний.

— Клер він сподобався,— несміливо сказала мати, викликавши 
своїми словами ще одну паузу. Весь вечір западали такі короткі й гні
тючі хвилини мовчанки.

— А чи подобається вам китайська кухня?— запитав чоловік у ма
тері Клер. Він згадав, як називається відповідний ресторан, куди їй не 
завадило б заглянути. Але це аж в Іст-Енді, і туди треба їхати.

— А ти там бувала? — спитала його дружина в молодої блондинки, 
що за весь вечір майже й слова не зронила.

. — Еге ж, розкішний був вечір. Тільки свинину подавали таку, наче 
її вимочили в каналі. Пам’ятаєш?— вона обернулася до чоловіка прия
тельки, і той кивнув головою.

— Треба буде колись туди з’їздити,— сказала дружина.— Якщо ти 
тільки вибереш вільний вечір.

Вона вдивлялась у великий келих з-під бренді, який поставила собі 
на коліна й легенько погойдувала. Звичайно в ньому лежали трояндові 
пелюстки, але вона, побачивши його, затялася, що конче хоче пити з 
цього келиха. А пелюстки тепер сохли на поличці каміна.

— Це було того вечора, коли ми побачили під стіною якогось поби
того бідолаху,— додала блондинка, аж здригнувшись, коли згадала, 
яким дрожем пройняло її тоді.

— Тобі ще було так шкода його,— втішено зауважив чоловік.
— А що в цьому дивного?— в’їдливим тоном озвалась його дру

жина.
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Клер обернулася до матері й пообіцяла, що завтра ввечері вони 
з’їздять у той ресторан.

— Буде видно,— відповіла мати. Вона знала, куди хоче піти. Бу- 
кінгемський палац, Тауер, музей воскових фігур. Коли вона повернеть
ся додому, то якраз про ці місця ділитиметься спогадами із сусідами, 
що бували в Лондоні, а не про якісь брудні кишла, де людям відбива
ють печінки під стіною.

— Ні, не треба більше, дитині це пошкодить,— мовив чоловік, по
бачивши, як дружина*крутить у долоні порожній келих і косить оком 
на пляшку.

— А хто важливіший, я чи дитина?
— Не кажи дурниць, Меріголд,— кинув чоловік.
— Вибач,— відповіла вона зовсім іншим голосом. — Про чиє здо

ров’я ти, власне, дбаєш?
Здавалося, вона ось-ось спалахне, щоки її пашіли від бренді й від 

обурення. Зате мати Клер побіліла мов крейда і непорушно застигла.
— А як там у нас вогонь?— сказала Клер, глянувши на камін.
Мати зрозуміла натяк: вона відразу підвелась, узяла відерце і ви

йшла.
— Я сама принесу!— підхопилась на ноги Клер. Мати не стала на

віть чекати, поки вони зайдуть у кухню.
— Скажи мені,— в її синіх очах іскрився гнів,— котра з цих двох 

йому дружина?
— Це тебе не стосується, — швидко відказала Клер. Вона хотіла 

якось пом’якшити напруження, хотіла сказати, що у вагітної жінки 
розладнані нерви, а натомість наговорила матері прикрих слів: що во
на, мовляв, і обмежена, і жорстока, і всяке таке.

— Покажи мені своїх друзів, і я знатиму, хто ти,— промовила ма
ти і відступила вбік, щоб накласти у відерце вугілля. Наповнене відер
це вона поставила перед дверима вітальні, а сама пішла нагору. По
вернувшись до гостей, Клер почула, як мати підіймається сходами й за
ходить у спальню.

— Твоя мати вже лягає?— здивувався чоловік Меріголд.
— Мабуть, стомилася,— пояснила Клер, усім своїм виглядом по

казуючи, що вона теж зморена. Вона хотіла, щоб гості пішли. Хоч вони 
були давні приятелі, щирості перед ними не випадало показувати. Це 
лише дало б їм привід покепкувати. Власне, й приятелі з них такі самі, 
як і з колишніх коханців,— вони були в товаристві порожнім додатком, 
чимось на зразок статистів, з якими підтримують знайомство тільки 
для того, щоб мати змогу сказати в колі інших знайомих: «Знаєте, од
ного вечора наша компанія просто сказилась і влаштувала нудистичний 
сеанс...» У Клер не було жодної душі, якій вона могла б довіряти, яку 
могла б із чистим сумлінням показати на очі матері.

— Музику! Бренді! Сигарети!..— Гості раз у раз гукали до неї, про
голошували свої забаганки, обмірковували, хто піде до машини по си
гарети. Пішла нарешті Полін. Вони сиділи, поки викурили й цю пач
ку, і вийшли аж ген після півночі.

Клер побігла до материної кімнати. Там горіло світло, і мати ще 
не спала: вона перебирала пальцями рогові чотки, добре знайомі Клер 
старі чорні чотки.

— Пробач, мамо,— сказала дочка.
— Ти напалась на мене, як перекупка на базарі,— озвалася мати 

голосом, що тремтів від збудження.



БДНА О’БРАИЄН. Родинне 73

— Я не хотіла цього...— Клер намагалась говорити розважливо й 
переконливо, намагаючись пояснити матері, що світ великий і в ньому 
багато людей, які по-різному ставляться до різних речей.

— Вони нещирі,— мовила мати з притиском на останньому слові.
— А хто взагалі щирий?
Клер згадала, як по-зрадницькому кидали її коханці, як колишні її 

господині махлювали з лічильником, щоб стягувати з неї вдвічі більше 
грошей за електрику. її мати уявлення не має, яц  самотньо почуваєш се
бе, цілий день читаючи рукописи, або як важко написати вірша, коли тебе, 
бува, доймає якийсь спогад чи думка, і з якою надією вириваєшся по
тім на люди, все сподіваючись знайти серед них когось такого, хто зро  ̂
зуміє тебе й припаде до серця...

— Я була доброю матір’ю, зробила для тебе все, що могла, і оце 
так ти мені віддячуєш!

У цих словах звучала така переконаність, що Клер відвернулась і 
зайшлася істеричним сміхом. Вона пригадала, одну подію, яка раніше 
ніколи не спливала їй на пам’ять.

— Ти пішла в лікарню прорізати палець на нозі,— озвалась Клер 
до матері.— А повернувшись додому, розповіла мені, чогось саме мені, 
що лікар сказав: «Піднесіть угору праву руку, і я зроблю вам укол». 
Але коли ти піднесла руку, він не став робити укол, а миттю прорізав 
той палець. Чому ти розповіла це мені?

З цим спогадом Клер прохопилась несамохіть і, відчувши, як за
тремтіли у неї коліна, зрозуміла всю його недоречність.

— До чого це ти?— ледь чутно запитала мати.
її округле обличчя уночі стало старечим, зморшкуватим, сумним.
— Ні до чого,— відповіла Клер.
Годі було це пояснити. Вона порушила всі правила: пристойності, 

доброти, стриманості. Вранці їй уже не вдасться збути свої слова смі
хом. Пробурмотівши вибачення, Клер пішла в свою кімнату і, все ще 
тремтячи, сіла на ліжку. Відколи приїхала мати, на дочку нав'язливим 
шерегом почали насуватися спогади дитинства. Теперішнє її життя, ро
бота, приятелі — усе це видавалося таким неістотним проти того, що 
було колись. Вона могла перелічити всі до одного табунці галасливих 
білих гусей — були тоді саме гуси,— що паслися на болотистих луках, 
рік за роком, і пригадати всі до одної вибоїни на дорозі, в яких застою
валася дощова вода, вкрита райдужною плівкою бензину від проїжд
жих машин. Дивлячись на ті райдужні плями, вона силкувалася прог
нати з-перед своїх очей інший колір, що був у неї на думці, чи, вірні
ше, на язиці. Навіть облизала чотири пальці, які колись ненароком 
порізала ножем, стійма встромленим на полиці,— сягнула туди рукою 
по цукерку або просто помацати таємничу пилюку. Такого самого ко
льору був материн поранений палець на нозі під великою неоковирною 
пов’язкою. Та й у каплиці вівтарний вогонь був чашею крові з пломін
цем у ньому. В той час ці образи не гнітили її. Вона любила серед біло
го дня нишком пробиратись у каплицю, сама, і там, переходячи від од
ного образу страстей господніх до іншого, уявляти себе божою улюбле
ницею і благати, щоб їй судилося вмерти раніше від матері, бо інакше 
батько став би попихати нею. Звідки їй було знати, як і будь-кому з 
них, що через двадцять років, коли вона братиме парову ванну в за
тягненому «блискавкою» наметі з пластику, її раптом прорве переляка
ним криком — власний піт видасться їй краплями крові. Вона вистро
мить руки поміж полами намету й стане прохати захисту в масажистки.
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так само як колись прохала захисту в матері. Виставить себе на посміх. 
Як ото виставляє себе на посміх з різними чоловіками.

Того першого вечора, коли вона познайомилася з індійцем, на ній 
був комір з білого песця, і ця білість чудово пасувала до його смугля
вого, немовби виточеного підборіддя: вони пройшли до столу через за
ставлену. дзеркалами кімнату, і самі це бачили, і їх теж усі бачили. 
Він щось сказав їй , та вона не розчула.

— Потім повториш,— промовила вона, вже висуваючи до нього свої 
невеличкі претензії, вже кажучи: — Ти ж не залишиш мене в цій кімна
ті, повній дзеркал, де мій синяво-білий комір так добре відтінює твої 
синяво-темні уста?

Та минуло кілька тижнів, і він її кинув, як кидали й інші. їй були 
знайомі різні способи відходу: рвали з нею і брутально, і щиро, і лагід
но. Квіти, записки, надіслані звідкілясь із провінції, з неодмінним при
співом: «Я не хочу завдати тобі болю». Це нагадувало Клер сліди від 
екіпажу,, шо залишаються літнього ранку на моріжку, сумні сріблясті 
сліди від’їзду. Зникнення коханців набагато виразніше поставало в па
м’яті, ніж' їхня поява. Чи вона здатна запам’ятовувати лише найгірше? 
Усе запам’ятати — нічого не розв’язати. Клер роздягалася й казала собі, 
що її чотири пальці давно загоїлись, і що материн великий палець на 
нозі тепер такий самий, як і в будь-кого, і що батько нині п’є тільки чай 
і став стриманим, і що колись вона таки зустрінеться з тим, кого поко
хає і не відстрашить від себе. Та це був горілчаний оптимізм. Вона зій
шла вниз і принесла пляшку. Бренді додало їй надії, але позбавило ду
шевного спокою і прогнало сон. Ближче до ранку Клер стала повторю
вати ніжні й утішливі слова, які вона скаже матері. У

У неділю вони пішли на месу, але оскільки довелося розпитувати 
дорогу, ясно було, що відвідини божого дому не належать до звичаїв 
Клер. Увійшовши в церкву, мати насамперед дістала із сумки невелич
ку пляшечку й наповнила свяченою водою.

— Це завжди пригодиться,— трохи ніяково мовила вона до Клер. 
ГІересварка, що сталася між ними, зробила їх підкреслено чемними од
на з одною.

Після меси вони на бажання матері пішли до музею воскових фі
гур, подивилися Тауер, прогулялися парком навпроти Букінгемського 
палацу.

— Яке тут прегарне пасовисько!— сказала мати.
її нові туфлі намокли від високої мокрої трави. Дощило. Шпиці 

материної парасольки раз у раз чіплялися за доччину парасольку, і 
тільки-но Клер відступала трохи вбік, як мати, мов навмисне, знов під
ходила чимближче.

— Знаєш, я оце думаю...— озвалася мати.
Клер знала, до чого йдеться. Мати вже хотіла їхати додому:, вона 

непокоїлась за чоловіка, за домашню птицю, за прання, що його зібра
лася ціла купа, та й яру пшеницю вже пора було сіяти. А як направду, 
то вона просто почувала себе нещасною. Мати з дочкою були тепер да
лі одна від одної, ніж тоді, коли щотижня обмінювались листами, в 
яких писали про погоду, про роботу, про застуди.

— Ти ж побула тільки шість днів,— сказала Клер. — Я хочу по
вести тебе в театр, у ресторан. Не їдь ще.

— Добре, я подумаю,— відповіла мати. Проте в глибині душі вона 
вже твердо вирішила.
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Третього вечора мати з дочкою сиділи в залі аеропорту. Щоб не 
прогавити оголошення про посадку на літак, вони майже не розмовляли.

— Зміна пішла тобі на краще,-— сказала Клер.
Мати була в усьому новому й мала елегантний вигляд. Ще два но

ві капелюшки вона тримала в руці, сподіваючись, що коли так їх нести
ме, митники не звернуть на це уваги.

— Я сповіщу тебе, якщо доведеться заплатити за них мито,— озва
лася мати.

— Гаразд,— усміхнувшись, відповіла Клер і розправила материн 
комірець. їй дуже хотілось якось виявити свою чулість, сказати матері 
щось втішне, але так, щоб не торкнутись того, що їх розділяє.

— Бач, як ти мене розкішно вирядила,— сказала мати, з усмішкою 
дивлячись на своє віддзеркалення у скляних дверях телефонної будки. 
— А наша прогулянка річкою!—: додала вона.— То була для мене най
більша приємність.

Мати мала на думці невеличку прогулянку Темзою до Вестмінсте- 
ру. Власне, намір був поїхати в протилежний бік, до зелених парків 
К’ю і Гемптон-Корту, але від цього плану довелося відмовитись через 
пізню (принаймні для Клер) годину, і вони попливли в напрямку до 
центру міста на пароплаві, що саме повертався з Гемптон-Корту.

Клер не знала, куди подіти час,— отож у той вечір вона сиділа в 
себе за столом, вдаючи, ніби працює, і відтягуючи якнайдалі ту хви
лину, коли муситиме зійти вниз до матері, яка сидить там і приши
ває гудзики, що пообривалися ще хтозна-:коли. А тепер мати дякує їй 
за ту чудову прогулянку! Теж мені чудову! Вони пропливали повз скла
ди та застиглі у вечірній непорушності крани, жовті й похилі, повз бпор- 
ні стовпи, що на тлі призахідного неба видавалися величезними стіль
никами, повз судна, повз газові заводи, повз закіптюжені димарі. Вес
няний вечір просяк каналізаційними випарами, і все-таки мати була їй 
вдячна.

— Може, цим разом у літаку не буде істерички,— сказала мати си- 
лувано-веселим тоном.
• — Та, мабуть, ні,— відповіла Клер, але мати зауважила, що в жит
ті дуже часто трапляються дивовижні й прикрі збіги обставин. Вони ди
вились одна на одну, дивились убік, кепкували з якогось пасажира, що 
наминав сендвічі, дістаючи їх з кишені, дивились на стінний годинник і 
звіряли по ньому свої годинники.

— Нарешті! — вигукнула Клер.
— Це наш, — з полегкістю промовили мати й дочка, наче боялись, 

що повік не діждуться оголошення про посадку на цей літак.
Біля поруччя вони поцілувалися, торкнувшись мокрими щоками од

на одної, і застигли на секунду в цій позі, кожна переймаючись смут
ком другої.

• —  Я писатиму тобі, частіше писатиму! — сказала Клер і кілька 
хвилин стояла й плакала, махаючи рукою, ще не усвідомивши, що від
відини скінчилися і їй можна повернутись до свого власного життя, до 
такого, яке вона має.

З англійської переклав 
Ростислав ДОЦЕНКО
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ДАЛЕКЕ МИНУЛЕ
ЖГ містечку та й в усій околиці їх вважали за 
^  безневинних диваків. «Чудії»,— казали про 

них люди, і з часом ця думка набрала відтінку своєрідної симпатії.
Вони були худі, неговіркі, одне з одним дуже схожі — брат і се

стра, що успадкували однакову зовнішність. Обоє кістляві й вилицю
ваті, вони мали блакитні, аж білясті очі й гострі правильної форми 
носи. Такий самий з вигляду був і їхній батько, тільки він відрізнявся 
рудим ластовинням на щоках і легковажною, безтурботною вдачею. 
Колись їхня родина відома була як «Міддлтони з Каравея», але тепер 
брат і сестра звалися просто Міддлтони, бо садиба та — Каравей — 
уже ні для кого нічого не означала, хіба тільки для самих них.

Держали вони четверо корів герефордської породи і трохи курей, 
їхній дім стояв за три милі від міста. Великий, збудований ще за часів 
Георга II, він відображав колишню славу й пізніший занепад добро
буту родини. В міру того, як брат і сестра старішали, дах на будинку 
дедалі менше захищав від негоди, ринви поточила іржа, а риштаки 
густо заросли травою. Місцевий поголос мовив, що їхній батько віддав 
у заставу успадкований маєток, щоб було з чого забезпечувати ви
нами та шовками одну католичку з Дубліна. Коли він помер 1924 року, 
дочка й син виявили, що вся їхня власність зводиться до дванадцятьох 
акрів землі. Сусіди казали, крім того, що ці знегоди тільки посилили 
їхню волю до життя і з цієї ж таки причини вони полюбили рештки
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Каравея дужче, аніж могли б полюбити він — дружину, а вона — чо
ловіка, якби коли-небудь надумали одружитись. В усьому своєму без
таланні вони винуватили ту католичку з Дубліна, якої самі зроду 
й у вічі не бачили, а заразом і новий національний уряд Ірландії, якось 
у свій дивацький спосіб пов’язуючи одне з другим. Мовляв, у часи бри
танського урядування такі жінки знали своє місце, й тоді в усьому 
був лад.

Двічі на тиждень, по п’ятницях і неділях, Міддлтони приїжджали 
до міста— спершу в двоколці, а пізніш у машині марки «форд-англіа». 
У крамницях та й усюди вони не приховували, що зберігають вірність 
минулому. По неділях брат і сестра ходили на відправу у протестант
ський собор святого Патріка — цей храм приваблював їх тим, що в ньо
му й далі проголошували молитви за здоров’я короля, дарма що Ірлан
дія уже не визнавала його зверхності. Революційний режим довго не 
протягне, спокійно зауважували вони превелебному Пакемові; який 
сенс у цих пофарбованих на зелене поштових скриньках, у цій мові, 
якої ніхто не розуміє?

По п’ятницях, коли вони, обоє у випрасуваних твідових костюмах, 
везли до міста по сім чи й вісім дюжин яєць, їх щоразу супроводила 
зграя рудих сетерів, яких завжди тримали у Каравеї. Вони продавали 
яйця в бакалійну крамницю Ке, а тоді заходили в ту її частину, що 
правила за буфет, випити чарку разом з господинею. Містер Мідд- 
лтон брав звичайно віскі, а його сестра — вино «тіо-пепе». їм обом 
приємні були ці відвідини, бо вони любили місіс Ке, та й вона їх лю
била. Після того Міддлтони купували дещо в крамницях, обговоривши 
з власниками останні новини, і йшли до готелю Гілі перехилити ще по 
чарочці, перше ніж вирушити додому.

Питво було їм за втіху, і саме завдяки цьому — незважаючи на 
їхню вірність минулому — в них склалися такі приязні стосунки з го
родянами. Гладун Дріскол,'різник, мав звичку навіть жартувати з ними 
про минуле, коли зустрічав їх чи то в готелі Гілі, чи то у своїй крам
ничці, де він стояв за прилавком і нарізав їм тоненькими шматочками 
печінку або м’ясо на відбивні.

— Ви ще не забули тих часів, містере Міддлтон? Я б тоді чкурнув 
як заєць, коли б ви тільки пальцем мені погрозили.

І Гладун Дріскол, похитуючись на п’ятах зі склянкою міцного пор
теру в руці або ж кладучи на терези м’ясо, знову заходився реготом.

— Тоді ваші очі були такі насторожені, містере Дріскол,— лагідно 
казала міс Міддлтон, і собі всміхаючись на згадку про ту далеку ми
нувшину.

Дріскол і з ним фермер на ім’я Магір та ще один, що звався Брін, 
стояли тоді у холі в Каравеї, кожен з дробовиком у руці. А брат і се
стра Міддлтони, як і їхні мати, батько та тітка, сиділи замкнені у кім
наті нагорі. Більш нічого в той час і не сталося: сподівалися на появу 
британських солдатів, але ті не прийшли, і люди у холі кінець кінцем 
облишили вартувати.

— Різанини їм треба було,— заявив Міддлтон-старший, коли вони 
пішли.— Кляті розбишаки!

Потім настала друга світова війна. У місті була фабрика рукави
чок, якою володіло подружжя Вінкельманів, німців за національністю; 
і от Міддлтони запідозрили, ніби вони шпигуни на користь третього 
рейху. Городяни, добре знаючи власників фабрики, сміялися з цієї 
нової химери Міддлтонів: «Та хіба ж можна брати їх усерйоз»,— казали 
вони неабияк стривоженим Вінкельманам. Незабаром після закінчення
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війни превелебний Пакем помер, і його заступив превелебний Госфорд, 
представник молодшого покоління; він, як і решта жителів містечка, 
теж .сміявся з Міддлтонів і дивився на них як на анахронізм. Вони 
запротестували, коли в соборі святого Патріка перестали проказувати 
молитви за здоров’я королівської родини, але превелебний Госфорд 
вважав, що їхні протести так само безглузді, як і ті молитви. З якої 
це рації виголошувати молитви за монархів сусіднього острова, коли 
їхній власний острів має тепер свого законно обраного президента? 
Міддлтони ніяк не зреагували на цей аргумент. Якось у присутності 
превелебного Госфорда вони демонстративно підвелись на ноги, коли 
радіо «Бі-бі-сі» заграло «Боже, храни короля», а в день коронації 
королеви Єлизавети II поїхали в місто, виставивши в задньому ві
конці свого фордика британський прапорець.

— Містере Міддлтон, бійтеся бога! — засміявся Гладун Дріскол, 
коли побачив цей прапорець, забираючи з вітрини крамниці таріль із 
свининою. _

Міддлтони вибачливо посміхнулися. Сьогодні у Співдружності На
цій велике свято, пояснили вони, чим ще дужче розвеселили Дріскола. 
Згодом він повторив ці їхні слова у шинку Фелана.

'— її британська величність!— зареготав його приятель Брін.
Розташоване в мальовничій долині з багатими на рибу річками та 

болотами, де водилося чимало дикого птаства, містечко процвітало 
завдяки зростанню післявоєнного туризму. Готель Гілі тепер був від
критий цілу добу й називався «Новий Ормонд». Крамарі пооздоблю
вали вітрини своїх крамниць, а містер Гілі став організовувати щорічні 
«Фестивалі лосося». Навіть канонік Келлі, який попервах гостро крити
кував поведінку туристів і особливо жіночі сукні, зрештою заспокоївся, 
побачивши, що мораль його пастви не піддалася згубним впливам. 
«Дякувати господу богові та здоровому глуздові»,— прорік він, маючи 
на увазі бога і свої проповіді. З часом він навіть почав пишатися, що 
мірило вартостей його парафіян не зазнало ніякого ушкодження від 
того, що в їхньому місті гостюють люди з іншими поглядами на життя.

. У місцевих бакалійників з’явилися тепер імпортні сири — і брі, і 
камембер, і порт-салют, а також розмаїті вина. Взірцем для насліду
вання став коктейль-хол у «Новому Ормонді»; місіс О’Брацєн, дружина 
адвоката, раз чи двічі на рік стала влаштовувати вечірні прийоми, зо
бов’язавши чоловіка готувати коктейлі з джину й вермуту у високих 
склянках, а сама частувала гостей горіхами та японським печивом. 
Звичайно сюди заглядав і канонік Келлі й кожного разу переконувався, 
що все відбувається без порушення пристойності. Щоправда, він не 
визнавав мішаних напоїв і віддавав перевагу традиційній скляночці 
«Джона Джемісона».

З вікон монастиря Лорето черниці бачили довгі лискучі автомобілі 
з номерними знаками Великобританії; вітер доносив до них голоси 
з англійським та американським акцентом. Матері чепурили своїх дітей 
і посилали у гольф-клуб трохи приробити, підносячи гравцям м’ячі. 
Кондитори торгували святковими сувенірами. Випечені на соді підру
м’янені хлібчики з коринкою із пекарні Мерфі-Флуда зажили слави 
справжнього делікатесу. Містер Гілі вдвічі збільшив число офіціанток 
з місцевих дівчат, які обслуговували ресторан у його готелі, і взимку 
1961 року найняв будівельників для дальшої розбудови свого закладу, 
на що банк «Манстер і Ланстер» дав позичку в двадцять дві тисячі 
фунтів.
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Але тим часом як містечко процвітало, Каравей дедалі більше за
непадав. Міддлтони вже дійшли до середини сьомого десятка і при
мирилися з тим, що рік у рік житиметься їм усе тяжче. Удвох вони 
вибиралися на просторе горище свого будинку й розставляли старі по
фарбовані бляшанки та блюдечка з-під вазонів у тих місцях, де про
тікав дах. Вечорами обоє сиділи над своїми тоненькими котлетами 
в їдальні, яка колись мала такий вишуканий вигляд; по-своєму вона 
й досі лишилася б вишуканою, якби не вибляклі меблі з облупленою 
політурою та вицвілі шпалери. У холі на них згори, з портрета в позо
лоченій рамі, оздобленій слоновою кісткою, дивився батько, зображе
ний в уніформі ірландського гвардійця британської армії, йому колись 
випало розмовляти з самою королевою Вікторією, і хоч брат і сестра 
були вже на середині сьомого десятку, їм і досі чувся, мов живий, го
лос батька, коли він казав, що бог, імперія і королева — це воістину 
неподільна трійця у чесному солдатському серці. У холі висів також 
фамільний герб і вишитий на старовинному ірландському полотні хрест 
святого Георга.

Собака, який тепер супроводив Міддлтонів, звався Терлоч. йому 
було тринадцять років; він уже осліп, майже оглух і ледь переставляв 
ноги. Господарі з жахом думали, що ж буде, коли він здохне, знаючи, 
що вибриків ще одного цуценяти їм уже не витримати. Своїм виглядом 
Терлоч нагадував Міддлтонам про їхній похилий вік і про те, як тяж
ко їм стало доглядати корів та курей. Щоразу більш нетерпляче дожи
дали вони п’ятниці, коли побудуть у товаристві такої гостинної місіс 
Ке, погомонять у готелі з містером Гілі. Тепер вони якомога довше за
тримувалися в місіс Ке, і в готелі, та й у крамницях, а додому їхали по
вільніше. Вони все так само зберігали вірність далекому минулому, 
хоч воно вже примерхло в їхній пам’яті, і коли вони згадували в роз
мовах, яким був колись Каравей і як їхній непутящий батько зустрі
чався з королевою Вікторією, їх слухали без роздратування.

Приїжджим до містечка розповідали про Міддлтонів, і ці роз
повіді справляли належне враження. Це дуже приємно, констатував не 
один з приїжджих, що давні рани повністю загоїлися: Міддлтони й досі 
вірні минулому, а проте у місті їх поважають. Коли 1958 року міс 
Міддлтон захворіла на запалення легень, канонік Келлі двічі на тиж
день їздив до Каравея й привозив курчат та молоденьких качок, при
готованих його економкою. «Ідеальні брат і сестра»,— так прилюдно 
висловлювався канонік про Міддлтонів і звичайно додавав при тому, 
що краще вже ексцентричні погляди, ніж озлобленість. «Ми у своєму 
місті можемо не сходитись поглядами, але нам не обов’язково стріля- 
тися»,— казав містер Гілі у коктейль-холі, а його клієнти відповідали 
на ці слова: «Ось що означає жити у християнській країні». Приїжджі 
з подивом сприймали той факт, що Міддлтони купують тепер м’ясо у чо
ловіка, який колись замкнув їх нагорі в їхньому власному домі, а сам 
чекав унизу, щоб стріляти в солдатів. «Що ж — вік живи, вік учись»,— 
казали туристи містерові Гілі.

Міддлтони в душі розуміли, що живуть вони чудним життям. Са
мотньо лежачи кожне в своєму ліжку, вони не раз уночі запитували 
самі себе, чому їм було не продати Каравей сорок вісім років тому, 
коли помер їхній батько. Невже їх так притягувало родинне гніздо? 
І чому вони вперто підтримували в собі цю прихильність? Вони не 
знали, чому так сталося, та й не дуже доскіпувались. Просто само со
бою вийшло, що вони залишилися в Каравеї: переїхати кудись озна
чало б виявити боягузтво. Однак тепер їм часто ввижалося, що схи
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ляння перед далеким минулим — то в них така собі гра. А під іншу 
годину те минуле здавалося не менш реальним і важливим, ніж рештки 
їхньої землі, ніж сам їхній дім.

— Чистий жах! — заявив містер Гілі одного дня в 1967 році.— Ви 
чули, містере Міддлтон, про вибухи бомб у поштових конторах у Бел
фасті?

Власник готелю — чоловік з коротко підстриженою чуприною і чер
воним обличчям— говорив це пополудні у своєму коктейль-холі, аби 
лише підтримати розмову. Майже такими самими словами він комен
тував події на півночі Ірландії і за сніданком, коли підводив погляд 
від «Айріш індепендента». І те саме казав коже* у місті: що вибухи 
бомб у поштових конторах у Белфасті — це жах.

— Кепська справа,— зауважив Гладун Дріскол, загортаючи Мідд- 
лтонам їхню порцію м’яса. — Ми не хочемо, щоб знову ожила давня 
колотнеча.

— Ми перші її не хотіли,— нагадала йому міс Міддлтон.
Він засміявся, і вона засміялась, і брат її теж. Справді, то якась 

там гра, подумалось їй: хіба ж може те, що відбувається на півночі, 
бути таким самим реальним і важливим, як, скажімо, недуги та клопоти 
старого різника з його ревматизмом, з його неохотою закривати своє 
діло? І, може, її брат у глибині душі теж так думає?

— Ходімо, Терлоч,— озвався брат, погладивши носаком черевика 
рудого сетера. І сестра подумала: ніколи не вгадаєш, що у нього на 
думці — в усякому разі не те, про що хотілося б поговорити.

— Я поклав також трохи обрізків для собаки,— сказав Гладун 
Дріскол. Він тепер часто так робив: мовляв, однаково йому ті обрізки 
викидати. Толі, коли він чекав солдатів у холі, в домі теж був рудий 
сетер; настрахані його грізним виглядом, Брін і Магір загнали собаку 
в льох.

— У вас золоте серце, містере Дріскол,— мовила міс Міддлтон, 
вдячно киваючи й усміхаючись різникові.

Він був одного з нею віку — мав шістдесят шість років, і давно вже 
мусив би закрити свій заклад. Він би так і зробив,— пояснював Дріскол 
братові із сестрою,— якби мав сина і міг передати йому крамницю. 
А що треба було спродуватись, то коли надійшов момент остаточно 
зважитись, у нього не стало духу.

— Точнісінько як ми з Каравеем,— зауважила міс Міддлтон, хоча 
насправді це було зовсім не те саме.

Щовечора брат і сестра сиділи у просторій старій кухні, слухаючи 
новини. Тривожні події відбувалися лише у Белфасті й Деррі, пові
домляло радіо; поза Белфастом і Деррі всюди тихо й мирно. А по п’ят
ницях вони прислухалися до розмов у барі місіс Ке та в готелі.

— Зате, хвалити бога, у нас на півдні все спокійно,— не раз повто
рював містер Гілі.

Та коли до Північної Ірландії прибули перші підрозділи британ
ського війська, люди вже не так часто казали, ніби поза Белфастом 
і Деррі всюди тихо й мирно. Інциденти сталися у Фермані й Армі, у се
лах та містечках побіля кордону з півднем. Пішов у відставку один 
північноірландський прем’єр-міністр, а тоді другий. Військо непопу
лярне серед населення, писали газети; уряд запровадив політику інтер
нування. У містечку, в протестантському соборі святого Патріка і в ка
толицькій церкві святої богородиці проголошували молитви за мир, але 
мир не наставав.
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— Ми погоріли, містере Міддлтон,— сказав якоїсь п’ятниці хазяїн 

готелю.— Якщо цього літа буде кільканадцять туристів, то й то добре.
— Чому це?
— Бо хто ж захоче їхати до країни, в якій така колотнеча!
— Але ж вона тільки на півночі.
— Спробуй пояснити це нашим туристам!
Процвітанню містечка настав край. До кордону було понад шіст

десят миль, проте відгомін війни доносився й сюди. Городяни почали 
ремствувати, що падає добробут, і дедалі частіше стало чути такі самі 
розмови, що й у далекому минулому. Заговорили про акти жорстокості 
з одного, а тоді й з другого боку, про гвинтівки та вибухівку, про пра
ва народу. Прикрий настрій запанував і в барі місіс Ке, бо торгівля 
дуже підупала, і в спорожнілому готелі.

Коли тепер по п’ятницях приходили Міддлтоии, залягала мовчан
к а— спершу тільки на часину. Здавалося, що городяни, повернувшись 
пам’яттю на двадцять років назад, пригадали британський прапорець 
у віконці їхньої машини і раптом побачили його в іншому світлі. Це 
вже не було щось таке, з чого можна тільки посміятися, і мова 
Міддлтонів тепер не здавалася лагідною, та й вони самі вже не були 
просто двома старими диваками. Ставлення містечка до них поволі 
змінювалось, і вже Гладуна Дріскола зовсім не тішило, що хтось па
м’ятає, як він давав м’ясні обрізки для їхнього собаки. Він стояв з руш
ницею в домі ворога, готовий стріляти у ворожих солдатів,— ось що 
нехай пам’ятають люди.

Одного дня, коли Міддлтони проїжджали машиною, канонік Келлі 
одвів очі вбік, і вони це помітили, хоч він і намагався одвернутись 
якомога непомітніше. А іншого дня місіс О’Брайєн, що раніше так за
любки розмовляла з ними в готелі, навіть не відповіла на їхнє приві
тання.

Міддлтони звичайно не обговорювали між собою цих проявів не
приязні, але в душі розуміли, що тепер у них ні з ким у містечку не 
може бути нічого спільного. Погляди, яких вони обоє дотримувались 
так багато років, більше нікому не здавались кумедними. Якби вони 
тепер наважилися проїхати з британським прапорцем, їх би, чого доб
рого, ще й застрелили.

— Цьому ніколи кінця не буде,— понуро сказав брат, стоячи якось 
увечері біля кухонного стола.

Сестра мила посуд після вечері й чистила ножі.
— В усякому разі, за нашого віку,— додала вона.
— Це ще гірше, ніж раніш було.
— Атож.
Вони зняли зі стіни в холі батьків портрет в уніформі ірландського 

гвардійця — їм здалося недоречним, щоб він висів тут такої пори. Зня
ли також фамільний герб та хрест святого Георга, а з вази на камінній 
поличці у вітальні прибрали британський прапорець, що стримів там 
від часу коронування Єлизавети II. Вони усунули ці речі не зі страху, 
а в жалобі за modus vivendi К що так довго зберігався між ними та 
городянами. Вони постійно купували м’ясо у різника, який колись із 
рушницею чатував на солдатів у їхньому домі, а він, у свою чергу, да
вав м’ясних обрізків для їхнього собаки. Після того, як розвіялася 1

1 Заведений  уклад, порозуміння (лат.).
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взаємна підозріливість, вони цілих півсотні років жили у світі терпи
мості, якої їм тепер уже не знати до кінця віку.

Одного вечора в листопаді здох їхній собака. Закопавши його, брат 
сказав сестрі,, що їм не треба надто побиватися. Вони й самі скоро по
мруть, і дім їхній перетвориться на руїну, бо нікому його успадку
вати, і тоді далекому минулому нарешті дано буде спокій. Але сестра 
знову заговорила про втрачений modus vivendi: мовляв, він був легкий 
для них, бо вони спокійно дивилися, як меншають їхні статки, тим ча
сом як місто процвітало. Тому вони й мали змогу жити по-людському, 
з гідністю й у мирі, і цим можна тільки пишатись.

Брат нічого не відповів. Як і вона, схвильований смертю собаки, 
він раптом збагнув, що в їхніх літах нема чого сподіватися сяких-таких 
прибутків від решток Каравея. їм треба продати курей та корів. Гово
рячи це, він бачив, як вона схвально киває головою. Час від часу, дума
лось йому, вони неквапливо їздитимуть собі до міста купити на свої 
скромні заощадження бакалії та м’яса і щоразу стикатимуться з по
хмурою мовчанкою городян, а їхня смерть підходитиме все ближче, 
і все владнішою ставатиме смерть в іншій частині Ірландії. Сестра 
здогадувалась, про що думає брат, і знала, що він має рацію. Через те 
далеке минуле вони помруть, не маючи жодної близької душі на світі. 
Якби їх убили в постелі, навіть і то була б легша смерть.

З англійської переклав 
Ростислав ДОЦЕНКО * З

ІРЛАНДСЬКІ ПРИСЛІВ'Я ТА ПРИКАЗКИ 

Л а д е н  ви дерт и  с о б і  о к о , а б и  л и ш  к о м у с ь  ін ш о м у  ви дерт и  д в а . 

Я з и к о м  м о ж н а  за в 'я за т и  т акий в у з о л , щ о  й з у б а м и  н е  р о з в 'я ж е ш . 

Д о б р а  та б а й к а , в ід  я к о ї  ж ивіт сит ий.

Л а г ід н и м  с л о в о м  щ е  ніхт о з у б і в  н е  п о л а м а в .

Д е  мати н а д м ір у  р о б о т я щ а , там з  д о ч к и  го с п о д и н я  н е г о д я щ а :  

Н а  п а л ь ц і  п ерст ен ь, а  н а  п л е ч а х  го л о .

В е л и к е  ч е р е в о  н е  б у в а є  щ е д р е .

З  м о р я  щ е м о ж н а  п о в ер н ут и сь , а  з  к л а д о в и щ а  — ні.

Я к и й  кіт, т акий й о г о  хвіст .

В и н о  с о л о д к е , та платити з а  н ь о г о  г ір к о .

Т р и м а ю ч и  р у к у  в  с о б а ч ій  п а щ е ц і, ви т ягай  ї ї  о б ер еж н о .

Я к  о с е л  з а й д е  в  ц е р к в у ,  то н е  спинит ься , п о к и  н е  д ій д е  д о  в івт аря . 

С м ерт ь — ц е  л ік а р  в б о г о ї  л ю д и н и .

- і
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Н епомітно глянувши в один бік і в другий, 
Мерфі переконався, що ніхто на нього не 

дивиться. Він нахилив парасольку, звернув у добре знайомий йому за
вулок і ввійшов бічними дверима у бар «Пулбег». Перед тим, як підня
тися вузькими сходинками, він обтрусився від січневого снігу, а опинив
шись у залі, зразу замовив порцію підігрітого віскі, що її обіцяв собі ці
лий ранок. Потім оглянув присутніх.

Публіка складалася із завсідників цього закладу, як то звичайно 
бувало під час перерви на ленч, — кілька акторів із сусіднього театру, 
режисер, група службовців, що як і він, працювали неподалік у мініс
терстві зовнішньої торгівлі. Його приятель Кейсі жваво розмовляв про 
щось у гурті, до якого входило й троє акторів. У центрі їхньої уваги, як 
видалось Мерфі, був якийсь незнайомець.

. В голові у Мерфі трохи гуло. Награна збудженість і дружній гомін 
бару були для нього приємною зміною після безбарвної монотонності 
вулиці. Він стиснув пальцями келишок і глибоко зітхнув. На нього по
віяло затишним теплом. Одвівши келишок від уст, Мерфі зустрівся по
глядом з Кейсі й кивнув йому. Той у відповідь значливо підморгнув. 
Спершу Мерфі зрозумів це підморгування як натяк на ту пиятику, яку 
вони влаштували учора ввечері, і на спільно пережиті муки. Але Кейсі 
не лище підморгнув, а ще й кивнув великим пальцем у бік незнайомця.

То он воно що! Незнайомець потрапив на зуби акторам, і тепер во
ни розважаються його коштом. З незнайомцями, що заходили у Шул-
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бег», таке не первина. Актори ці — хоча й добрі, зрештою, хлопці — 
були неабиякі мастаки до всяких витівок, і завсідникам бару надовго 
западали в пам’ять жарти, об’єктом яких ставали декотрі випадкові 
відвідувачі. Товариством цих акторів часто тішились і Кейсі з Мерфі. 
Отож і зараз Мерфі, глянувши уже з цікавістю на акторів та незнайом
ця, розуміюче посміхнувся. У таких справах він сам не раз бував одним 
із заводіїв.

Мерфі замовив другу порцію віскі й саме міркував, хто б міг бути 
цей незнайомець, коли Кейсі підвівся й підійшов до нього.

— Що там у вас? — спитав Мерфі.
— Та комедія, — відповів Кейсі впівголоса. — Іди до нас.
— А що це за один?
— Англійський журналіст. Його прізвище Сміт.
Мерфі, наготувавшись почути щось кумедне, здивувався:
— Ну то й що, як він журналіст?
— А знаєш, чого він хоче? —г запитав у свою чергу Кейсі. — Сфото

графувати загін ІРА під час військової підготовки і взяти інтерв’ю у ко
гось із їхнього керівництва.

— Небагато хоче, — відказав Мерфі, аж очі розширивши в подиві.
— Він десь почув, ніби «Пулбег» — це пристанище хлопців з ІРА. 

А актори стали підігрувати йому. Ходім до нас, бога ради! Там таке 
закрутилося!

— Зачекай хвилинку, — відповів Мерфі. — Спершу я замовлю ще 
порцію.

Він так і зробив. Ось у цьому й полягали переваги «Пулбегу» пе
ред іншими подібними закладами: життя тут завжди пульсувало, і зав
сідники були аж ніяк не ординарною публікою. У «Пулбегу» завжди 
було з ким погомоніти про філософію чи релігію — тут зналися на та
ких матеріях. Або про поезію. Або, як на те пішло, і про кінні перегони, 
і про собак. До того ж тут раз у раз випадала нагода утяти небаналь
ний дотеп, щоб потім, переповідаючи його, пожвавити одноманітні го
дини сидіння у міністерстві.

Мерфі взяв свій келишок і рушив за Кейсі. Незнайомцеві його від
рекомендували як Шона О’Мерчю. Мерфі трошки збентежився, почувши 
ірландську форму свого імені, але за хвилину вирішив, що це, певно, 
складова частина жарту. Журналіст відразу перекинувся увагою на ньо
го. Він заговорив про кілька недавніх акцій, здійснених у Північній 
Ірландії підпільною армією, і про те, що його газета зацікавилася цими 
подіями. Редакція поставила перед ним завдання зробити фото й узяти 
інтерв’ю. Приїхавши в Дублін, він пробує зав’язати відповідні контакти. 
Мерфі ховав глузливу посмішку за неусміхненим обличчям. Тоді жур
наліст сказав:

— Коли мені натякнули, що треба прийти сюди, я спочатку не пові
рив, містере О’Мерчю. Це не тому, що я так легко відступаю від сво
го, — просто мене вже кілька разів спрямовували на хибний слід. Але 
тільки-но я почув ірландську мову, як зрозумів, що ви саме ті хлопці, 
яких мені треба.

Один з акторів повернувся до Мерфі й винувато скривився:
— Ми розмовляли по-ірландському, а він нас підслухав.
Слова ці були промовлені розгублено-вибачливим тоном, наче для 

того, щоб попередити можливий докір.
— Справді, — підтвердив інший актор. — Містер Сміт застукав нас 

зовсім зненацька.
ІІерший актор повторив, запобігливо звертаючись до Мерфі:
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— Атож, зовсім зненацька, сер.
Слово «сер» стривожило Мерфі. Він починав здогадуватись, куди 

вони хилять.
— Що в біса ви маєте на увазі оцим своїм «сером»? — обурився

він.
— Пробачте, це у мене вихопилось... — мовив актор.
Під зляканим поглядом Мерфі актор начебто аж почервонів.
Мерфі вирішив зразу опанувати ситуацію. Одна річ морочити дур

ного англійського газетяра, котрий сподівається прямо в громадському 
закладі налагодити зв’язок з такою підпільною організацією, як Ірланд
ська республіканська армія. І зовсім інша, коли тебе самого виставля
ють у ролі якогось керівника цієї організації, а потім ще й понаписують 
про тебе в англійській пресі чортзна-яких небезпечних дурниць. Не ка
жучи вже про юридичний аспект питання: він державний службовець, 
отож не має права й на милю підходити до всяких таких справ. Ні, так 
не годиться.

— Послухайте, містере Сміт, — почав терпляче пояснювати Мер
фі. — Я не знаю, яких побрехеньок наговорили вам ці хлопці, але я не 
маю нічого спільного з ІРА.

— Я розумію вашу обережність, містере О’Мерчю, — запевнив йо
го журналіст. — Не думайте, що я щось викажу. Або що наша газета 
виступить у неприхильному дусі. Ми знаємо, яку кривду заподіяно ір
ландцям. Вміщені у нас статті з ірландського питання викликали зане
покоєння серед торі. Саме тому ми й хочемо мати ці фотографії.

— А крім того, треба врахувати, що це зайвий раз приверне увагу 
громадськості до нашої справи,— докинув один з акторів.

— Сравді. Для організації це буде корисно, — додав другий.
— Прихильний відгук про мету ІРА, — знов озвався перший.
Мерфі треба було якусь хвилину, щоб зібратися з думками. Ця

спільна атака трохи ошелешила його. Журналіст, зрозумівши мовчан
ку Мерфі як вагання, глянув на нього з надією.

— Послухайте, — голосно заявив Мерфі. — Я нічого не знаю про 
цю бісову ІРА. Я мирна людина, у мене за плечима двадцять років 
служби в міністерстві зовнішньої торгівлі. Я прийшов сюди, щоб тихо й 
мирно собі випити...

Раптом його шарпнув за рукав Кейсі.
■— Тихше, бога ради!
Від цього єдиного доторку свого найближчого приятеля Мерфі ма

ло не підскочив на стільці.
— То ти теж з ними? А нехай тобі...
— Та ні, ні, — урвав його Кейсі. — Глянь он, хто ввійшов.
Мерфі озирнувся і враз принишк.
Новий клієнт влаштувався за стойкою і з похмурою зосередженістю 

замовив порцію віскі. То був високий сухорлявий чоловік з вилицюва
тим обличчям. Він чемно кивнув до найближчих сусідів і тут-таки забув 
про них, заглибившись у читання газети. Новоприбулий, на ім’я Гем- 
пенстол, був безпосереднім начальником Мерфі по службі. У «Пулбегу» 
він показувався лише зрідка. І якщо випивав, то з суто лікувальною 
метою. Можливо, вранці він чхнув, і це викликало в нього побоювання. 
Або, може, у нього була спазма в шлунку. Або грип у легкій формі. 
Світ, у якому він жив, не знав гумору, а після трагічної смерті його 
дружини, і взагалі ніяких радощів. Єдиною втіхою цього чоловіка було 
вивчення службових інструкцій, усіх різновидів цих інструкцій, що їх
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він дотримувався з неухильною педантичністю. Тільки цим і боліла йо- 
Х.о душа. Грвррцв він мало і виключно на службові теми.

— Думаєш, він почув? — упівголоса запитав Мерфі.
. ... — .Коли й не почув, то не з твоєї вини, — понуро відповів Кейсі.

Гемпенстол був начальником і Кейсі. Журналіст пожадливо нахи
лився вперед.

— Хто це?
— Мій начальник, — прошепотів Мерфі краєчком уст.
Один з акторів докинув:
— Головань.
— Як ви сказали? — перепитав журналіст.
— Ніхто не повинен знати його справжнього імені, — пояснив ак

тор, — через це ми називаємо його «Головань».
. — Ага, — з виглядом повного розуміння відказав журналіст.

Це вже було занадто для Мерфі. Він силкувався говорити тихо, але 
його розбирало обурення, і голос мимоволі звучав лункіше, ніж хоті
лося б.

— Послухайте-но. Пора це припинити. Коли я сказав, що він мій 
начальник, то саме це я й мав на увазі — що пін мій начальник. Я не 
збираюся тут сидіти...
! Гемпенстол опустив газету нижче.

— Та тихіше, хай тобі чорт! — засичав Кейсі. — Він же дивиться 
просто на нас!

Журналіст, по-своєму витлумачивши слова Кейсі, запитав:
— Гадаю, це нічого не дасть, коли я звернуся прямо до... гм... Го

лованя?
Відповідь йому стала ясна з того, як Мерфі враз змінився на об

личчі. Він додав ту ж мить:
— Перепрошую, містере О’Мерчю. Я вас цілком розумію. Забудь

те, що я сказав.
Журналіст ще більше стишив голос і попрохав, як він висловився, 

«дати йому одну пораду». Все, чого він прагне,— це сфотографувати 
якийсь загін під час бойової підготовки. Фото буде використано в такий 
спосіб, що це тільки сприятиме доброму імені мужньої і винахідливої 
Організації.

— Можете довіритись йому, — сказав один з акторів. — Він спів
чуває нашим. Я читав його статті.

Але журналіст під впливом чотирьох порцій віскі відчув потребу 
з’ясувати свою позицію докладніше.

— Ні, сказати «співчуває» — не зовсім точно, — поправив він. — 
Моє правило — спочатку зрозуміти, що до чого, скласти собі думку й 
лиш тоді висвітлювати справу. Тобто подавати неупереджену інформа
цію. Це те, що мої колеги і я з гордістю називаємо «британською об’єк
тивністю».

— Британська об’єктивність, — схвально кивнув актор з виглядом 
людини, яка має досить широкий кругозір, щоб віддати належне і су
противникові.

Начебто піддавшись миттєвому пориву, його колега сказав:
— Потисніть один одному руки.
Журналіст трохи здивовано глянув на простягнену руку, але потис 

її з усією щирістю.
— Тепер скажіть йому, — звернувся до Мерфі перший актор.
Мерфі сушив собі голову водночас двома проблемами. Перша — це

лрисутність Гемпенстола, котрий міг чути те, шо тут;говорился. І дру-
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га — з ким розправитись у першу чергу, враховуючи своє становище і 
можливості: з акторами чи з журналістом. Мерфі подумав про журна
ліста. Глянувши ліворуч у вікно, він побачив, як ударяються в шибки 
пластівці снігу. І враз у нього зблиснула ідея, як иомститися журналіс
тові. За сімнадцять миль від міста у горах є одна загублена місцеви* 
на — такий собі видолинок з річкою, багатою на рибу, і там на пере
хресті кількох доріг розташоване селище, і в ньому харчівня. Улітку 
вони з Кейсі іноді виїжджали туди автобусом трохи подихати свіжим 
повітрям і добре випити. А взимку то був богом забутий куток, високі 
снігові замети часто геть відрізали його від зовнішнього світу.

— Тільки тихенько, — прошепотів Мерфі.
Голови всіх нахилилися до нього.
— За сімнадцять миль на південь тут є один видолинок, Сліфей- 

да, — сказав він. — Приїжджайте туди завтра і зайдіть до харчівні 
Джона Джо Флінна.

— А* як туди дістатися? — запитав журналіст.
— Будь-яке таксі'вас підкине. Скажете просто, що вам треба до 

Сліфейди.
— І що я маю сказати Фліннові?
Один з акторів тут-таки відповів:
— Коли ввійдете, скажіть: «Dia Dhuit»
— Розумію, пароль.
Це було навіть краще, ніж актор сподівався.
— Саме так. Якщо Флінн відповість: «Dia’s Muire Dhuit»1 2, — 

значить, усе гаразд.
— А можна мені сказати, що мене послав містер О’Мерчю?
— Ні. Якщо він спитає, скажіть тільки, що ви від Машкари.
— Від Машкари,— повторив журналіст.
— Ну, от тепер ви й домоглися чого хотіли.
Потім вони деякий час навчали журналіста правильно вимовляти 

це звичайнісіньке ірландське вітання, що його він сприйняв за пароль, 
а тоді ще написали йому, як вимовляється відповідь на те вітання, щоб 
він міг розпізнати її на слух. Поки тривала ця розмова, Гемпенстол 
вийшов. Невдовзі й журналіст зібрався йти. Усі щиро потисли йому ру
ку. Коли він зник за дверима, Кейсі відчув потребу емоційно розряди
тись.

— Ну... Хай мене грім поб’є...— почав він. Та тільки це й сказав, 
далі слів йому забракло. Він глянув на приятеля і всі гуртом зайшлися 
реготом — актори реготали від щирого серця, але Мерфі з деяким не
спокоєм. У ньому зароїлися побоювання, він уже майже шкодував, що 
піддався спокусі.

Протягом дня це почуття наростало в ньому. Будівля міністерства 
зовнішньої торгівлі була гнітючим лабіринтом коридорів і кабінетів, 
освітлених лампами під старомодними абажурами. Від віскі у роті ли
шився неприємний присмак. Мерфі почував себе препогано. Без будь- 
якої видимої причини життя сповнилося якоюсь невиразною погрозою. 
У такі дні, як сьогодні, Мерфі часто спадало на думку, що він уже ста
рий для витівок за чаркою, і він не раз ділився цими сумнівами з Кейсі. 
У своїх розмовах вони називали це відчуття «дотиком року божого».

1 «Бог з тобою» (ірл.) — ірландське вітання.
2 «Бог і д іва  М арія з  тобою » (ірл ).
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Часом вони подумували, чи не пора б їм одружитись, дарма що платня 
у них була доволі невисока. А тут ще й цей клопіт з кореспонденцією на 
столі у Мерфі. Леді Блантон-Гау розпочала кампанію проти вивозу до 
Франції живих коней для вжитку на м’ясо. Вона заснувала «Комітет 
порятунку коней». Профспілки зі свого боку подали в цій самій справі 
петицію до міністра. Леді Блантон-Гау привселюдно похвалила робіт
ництво за гуманність. Але, як виявилося, передчасно. Профспілки неза
баром роз’яснили, що вони зовсім не заперечують, щоб французи спо
живали кінське м’ясо. Вони просто хочуть експортувати це м’ясо у виг
ляді консервів, таким чином забезпечивши роботою працівників різ
ниць та консервних фабрик. Отож тепер леді Блантон-Гау і профспілки 
були на ножах. А Мерфі належало скласти начерки листів — одного 
до леді Блантон-Гау, в якому має бути зазначено, що її заява пильно 
вивчається, і другого до конгресу тред-юніонів — такого змісту, що, 
мовляв, з огляду на високі цифри безробіття, міністр сприйняв їхнє по
дання з прихильною увагою. Потім обидві зацікавлені сторони подба
ють про те, щоб одержані ними відповіді набули бажаного розголосу. 
Мерфі вже п’ятий день морочився з цією складною проблемою. Раптом 
дзвінок сповістив, що його викликає до себе в кабінет Гемпенстол.

Начальник сидів, повитий запахом дезинфікуючих речовин, і по
смоктував таблетки від горла, які тримав у шухляді свого стола.

— Я маю дещо сказати вам у неофіційному порядку, — почав Гем
пенстол, помахом руки запросивши Мерфі сісти.

Мерфі всім своїм виглядом намагався показати, що кожне началь
никове слово буде вислухано з найпильнішою увагою.

— Я говорю як у ваших власних інтересах, так і в інтересах нашо
го департаменту.

— Розумію, сер.
— Сьогодні під час перерви на ленч я був у «Пулбегу». Я відчуваю, 

що у мене починається грип, і мені треба було вжити застережних за
ходів. Ви, можливо, бачили мене.

— Та от коли ви сказали, то я пригадав, начебто й справді вас 
бачив.

— Я випадково почув, як ви згадали одну підпільну організацію. 
Я не маю сумніву, що назва її просто випливла по ходу розмови...

— Саме так, запевняю вас.
— І все-таки, я вважаю за свій обов’язок нагадати вам, що навіть 

у неслужбові години державний службовець залишається державним 
службовцем. Обачливість вимагає від нього уникати дискусій політич
ного характеру. І особливо розмов про діяльність підпільної армії, що її 
акції суперечать законам уряду, якому він служить. Я не думаю, що є 
потреба далі розвивати мою думку. Порушуючи цю справу, я дбаю про 
вашу кар’єру. Адже ви служите в нас досить довго.

— Двадцять років.
— Мені здавалося, навіть більше.
— Я хотів би пояснити, що згадка про ІРА...
— Годі. Я вважаю, иХо немає необхідності ще раз називати цю ор

ганізацію.
— її згадали тому, містере Гемпенстол...
— Чудово. Я вас більше не затримую.
Розгублений і стривожений, Мерфі повернувся на своє робоче міс

це. Зосередитись на проблемі кінського м’яса тепер стало ще важче, 
ніж раніше. Поволі насувався вечір. Мерфі відчував, як за потемнілими 
шибками нечутно тануть сніжинки. Після кількох хвилин бентежних
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роздумів він зателефонував Кейсі, котрий, як виявилось, був у найкра
щому гуморі. Мерфі сказав:

— Це ми необдумано утнули.
— Що саме?
— Ти знаєш, що.
— А, ти про оту комедію!
— А він таки трохи йолоп.
— Хто?
— Ти знаєш, хто.
— Здорово ми його розіграли.
— Гадаєш, він справді поїде?
— Куди?
— Ти знаєш, куди.
— Я б не здивувався.
— Слухай. Зустріньмося після роботи.
— Там, де звичайно?
— Ні. Краще в іншому місці.
— Чорт! Я не можу. Домовленість.
— Шкода. Ну та добре. Завтра побачимось. У перерві на ленч.
— В іншому місці?
— Ні. Нехай уже там, де звичайно.
— О’кей. До речі, це видалось мені дуже дотепним.
— Про що це ти?
— А що тебе назвали «Машкарою».
Мерфі здригнувся й поклав трубку.

Минуло два дні. За цей час нічого не сталося, і Мерфі почав спо
кійніше дивитись на всю пригоду. Історія про те, як він спровадив бри
танського журналіста до Сліфейди ловити витрішки, обійшла всі пив
нички. Уже в трьох закладах завсідники просили його розповісти, як 
це все було. Розповідь Мерфі всюди сприймали з бурхливими веселоща
ми. У цій історії людям вбачалося щось навдивовижу фантастичне. Чо
ловік з фотоаппаратом, озброєний як паролем, невинним ірландським ві
танням, подався в завіяну снігом глушину шукати ІРА. То було одна
ково, якби Мерфі послав його вполювати міфічного однорога. Хтось 
один сказав, що ця пригода чудово характеризує англійців і показує, 
наскільки обмежена їхня уява. Другий сказав: ні, навпаки, це показує, 
що в них забагато уяви. Третій сказав, що уява тут абсолютно ні до 
чого. Річ просто у тому, що англійці вірять у себе, чого ірландцям якраз 
бракує. Ще один сказав: ні, коли це щось і доводить, то тільки те, що 
англійці вірять в ірландців. Мерфі, коли запитали його думку, скромно 
визнав, що якоїсь певної думки не має. Узагальнювати небезпечно. Усе 
зводиться до того, в кого яка вдача, сказав він; кожен має свої слабкос
ті, треба лише знати, як їх використати Правда, сказати це куди легше, 
аніж зробити.

— Але вам воно виявилось до снаги, — захоплено визнав один із 
слухачів. — Скидаю перед вами капелюха!

І всі присутні поскидали перед ним капелюхи, навіть ті, хто й не 
носив їх. Мерфі був приємно вражений. Тішитись доброю думкою тако
го товариства — це був єдиний прояв честолюбства, який він міг собі 
дозволити..

Життя навчило Мерфі вірити в долю. Але навчило й не поклада
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тись» на неї,,про що він згадав уже наступного дня, коли Гемпенстол 
знову викликав його до себе в кабінет.

— Ви пам’ятаєте нашу недавню розмову? — почав Гемпенстол.
— Авжеж, сер.
— А ви бачили сьогоднішній номер «Дейлі еко»?
— Ні, сер, я не читаю англійських газет.
— Ось він у мене лежить. Там є одна фотографія.
Гемпенстол розгорнув газету перед Мерфі, який нахилився, щоб 

краще роздивитися. Серце його завмерло. На фото було знято кільканад
цятеро чоловік з рушницями — вони нерівним строєм ішли засніженою 
галявиною серед сосняку. Вгорі був заголовок: «Маневри ІРА», а під 
ним «Сенсаційний фотодокумент нашого спеціального кореспондента 
про військові навчання в горах Ірландії (див. нижче)».

Репортаж починався такими словами:
«Ще не пробувши в Дубліні й 12 годин, наш спеціальний кореспон

дент з’ясував, що необхідно пробитися крізь снігові замети й завали до 
маловідомого селища менш як за сімнадцять миль від центру ірланд
ської столиці. Це селище — Сліфейда, де міститься...»

— Сліфейда, — мимохіть повторив Мерфі.
— Вам знайома ця місцевість? — запитав Гемпенстол.
— Та трохи, —: визнав Мерфі.
— Ви не зовсім щирі, містере Мерфі, — гостро зауважив Гемпен

стол. — Адже ви провели там дві свої останні відпустки. Так записано у 
вашій особовій справі. Як ви знаєте, під час останньої війни було запро
ваджено приписи, що вимагають від кожного службовця повідомляти 
про місце свого перебування у відпустці.

— Тепер пригадую, — визнав Мерфі. — Я їздив туди на риболов
лю. Дивно, як це я забув.

Гемпенстол пильно глянув на нього. Він і так був невисокої думки 
про здібності Мерфі, але цей новий прояв його розумової обмеженості 
просто-таки вразив начальника.

— Я показав вам цю фотографію, шоб ви не думали, ніби я того 
разу був надміру прискіпливий. Звичайно, я розумію: той факт, що ви 
обрали Сліфейду місцем свого відпочинку, і ця фотографія не мають 
між собою ніякого зв’язку. Але сподіваюся, це допоможе вам зрозуміти, 
чому я звернув вашу увагу на неприпустимість легковажних розмов у 
громадських місцях.

— Дуже великою мірою допоможе, сер.
— Ці англійські газетярі всюди пхають носа. Ви тільки уявіть соб*, 

що було б, якби один з них почув ваші слова й звернувся до вас. Як це 
могло б зашкодити вашому становищу державного службовця!

— Я дуже добре розумію, сер, що ви маєте на думці.
— Гаразд. Я не хочу, щоб який-небудь вчинок когось із моїх під

леглих поставив під підозру мій відділ. Можете вертатись на своє ро
боче місце.

— Дякую, містере Гемпенстол.

Побачення Мерфі з Кейсі цього вечора не схоже було на звичайні 
їхні зустрічі. Мерфі дякував долі, що засніжені вулиці огорнув при
смерк, що всюди було людно, йому здавалося, що його вже й вистежу
ють. Час від часу в уяві Мерфі спалахувало видиво: десь на.подвір’ї в 
кутку лежить розпростерте неживе тіло людини середнього віку, і до її
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приношеного пальта прикріплено папірець зі словом, «донощик». Тіло 
було його. Кейсі вже чекав Мерфі у невеликому підвальному ресторан
чику. Це був дешевий гамірний заклад з. яскраво розфарбованим авто
матичним програвачем, біля якого танцювали, вихляючи задом, кілька 
груп підлітків. Поки двоє друзів сьорбали якусь на диво несмачну юш
ку, Мерфі обгрунтовував думку про необхідність терміново з’їздити до 
Сліфейди й розпитати Джона Джо Флінна. Кейсі не погоджувався:

— Я не бачу в цьому ніякого сенсу.
— Ти, може, й не бачиш. Але я бачу. У всіх забігайлівках балака

ють, що це я послав туди кореспондента. Ану ж довідається ІРА? Мене 
можуть навіть застрелити!

— Я ж про це й кажу, — пояснив свою думку Кейсі. — Якщо ми 
обоє поїдемо до Сліфейди, застрелити можуть нас обох.

— Джон Джо наш приятель, — наполягав Мерфі. — Він порадить 
нам, що робити, і принаймні ми точно довідаємося, що ж там було.

,— Та й дорога тепер погана, — вдався Кейсі до іншого аргументу.
— Однак спробувати не зашкодить.
— А ти знаєш, в який гріш це обійдеться? Навіть якщо ми умовимо 

якогось таксиста, він здере з нас три шкури.
— Але ж можна взяти машину напрокат.
— А хто її поведе?
— Я поведу.
— Ти! — запротестував Кейсі. — Отакої! Тоді краще вже здатися 

на ласку ІРА і нехай буде, що буде.
— Ну, то гаразд, — сказав нарешті Мерфі з виглядом приречено

го. — Тоді я поїду сам.

Минуло тільки дві години, а Кейсі вже гірко жалкував, що з почут
тя вірності таки поїх'ав з товаришем. Він поглядав збоку на Мерфі й 
думав, який біс підбив його податися в дорогу з цією худющою жалю
гідною подобою людини. На колінах у Кейсі лежала неповна пляшка 
віскі, яку вони прихопили про всяк випадок, але навіть обіцяна нею 
втіха не дуже його бадьорила. Взяту напрокат машину на спусках зано
сило, а на підйомах вона підозріло буксувала. Мерфі сидів, незграбно 
зігнувшись над кермом, підборіддя його випнулося, обличчя від напруги 
й холоду зіщулилось і поменшало.

— Якщо я колись повернуся додому живий, — не витерпів нарешті 
Кейсі, — усі скажуть, я з глузду з’їхав. Доведеться брати у лікаря до
відку, що я не схибнувся.

Машина рвучко гойднулась, але вирівнялася. Нерви Мерфі були як 
напнута струна.

— Це все через тебе — відвертаєш мою увагу! — гримнув він на 
приятеля.

Мерфі знов зігнувся над кермом. Уже декілька миль фари освітлю
вали саму лиш снігову пустку. Невдовзі дорога звузилась до кількох 
ярдів. Обабіч суцільними загородами тяглися замети. Знову пішов сніг. 
Сосни на крутих схилах понад дорогою лишилися вже позаду. Раз ліве 
колесо з’їхало в кювет, і Кейсі набрав повні черевики снігу, поки ви
штовхував машину назад на середину дороги. Не проїхали й милі, як 
ноги промокли й почали мерзнути. Кейсі сягнув рукою по пляшку з 
віскі. Тоді став шукати навпомацки — спершу спокійно, а далі гаряч
ково.

— їй-бо зникла! — мовив він урешті. , х
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— Що зникло?
— Та пляшка.
Мерфі несамохіть зреагував на це, натиснувши на гальмо. Машину 

занесло на один бік дороги, потім на другий, потім вона вирівнялась, 
повільно описала коло і зупинилася.

— Куди ж вона поділася?
— Мабуть, випала, коли я виліз виштовхувати машину з канави.
— То що будемо робити?
— А що. в біса, ми можемо!
— Нічого, мабуть. Тепер ми її не знайдемо.
— Треба гнати вперед, та й годі, — сказав Кейсі.
Поїхали далі. Ноги Кейсі мерзли все дужче й дужче, йому вже бу

ло байдуже до всяких ІРА: він був переконаний, що й так помре від 
запалення легень. Раз чи двічі він чхнув. Десь так за півгодини, протя
гом яких обидва думали в основному про пляшку з віскі, що її десь 
там повільно заносить снігом, у Мерфі сяйнула одна втішлива думка і 
він поспішив поділитися нею з Кейсі:

— Добре хоч пляшка була неповна!

Нарешті вони переїхали горбастий міст у глибині видолинку і звер
нули ліворуч до автостоянки перед харчівнею Джона Джо Флінна. Дві 
бензоколонки скидалися на сніговиків, штори на вікнах були спущені, 
двері щільно зачинені. Джон Джо очам своїм не повірив. Він повів при
бульців у залу, ближче до каміна, в якому палахкотіли дрова, і язики 
полум’я відбивались яскравим блиском на бронзі й склі. І все раз по 
раз повторював:

— Хай господь милує — містер Кейсі й містер Мерфі! Хто б по
думав!

Він не дозволив їм і словом озватися, поки не почастував з доро
ги двома по вінця повними келишками.

— Скропіть-но душу, — сказав він, — та скиньте черевики й 
шкарпетки. Ви ж, певно, промокли до рубчика.

Собі Джон Джо теж налив чарку і, піднявши її, промовив:
— Slainte.
— Slainle Mhor ', — відповіли гості.
— А питво у вас, як і завжди, добре,— схвально мовив Кейсі.
— Тож побавтеся ним, поки я принесу вам чогось на закуску.
Він подався до кухні, і на кілька хвилин гості лишилися самі. Від 

їхніх черевиків зосталися відбитки на викладеній плитками підлозі, з 
їхніх пальт на вішалці скапувала вода. В залі пахло городиною, горіл
кою, деревним димом. Гасова лампа, що звисала посеред зали зі стелі, 
відкидала жовтий пруг світла, з усіх боків оточений чорнотою. Гніт у 
лампі потріскував, навіюючи відчуття домашнього затишку. Джон Джо 
повернувся з чайником і тарілкою м’яса, до якого зголодніло допа
лися гості. Розмова точилася про погоду, про спільних приятелів, про 
се про те. Нарешті Мерфі відсунув порожню тарілку й замислено ска
зав:

— Ми приїхали в одній справі, Джоне Джо.
Той усміхнувся:
— Я так і подумав, що не милуватися ж природою ви сюди забра

лися.

* Будьмо здорові... За ваше здоров’я (ірл.).
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Вони належно оцінили жарт. Потім Мерфі витяг з кишені номер 

«Дейлі еко» і розгорнув на столі.
— Як сказати правду, то ось через це. — І додав, коли Джон Джо 

непорозуміло глянув на нього. — Через це фото.
Джон Джо надів окуляри й пильно придивився до знімка.
— Оце маєш, і хто б подумав! — озвався він за хвильку. — То він, 

виходить, не жартував!
— Хто це — він? — запитав Мерфі.
Джон Джо сховав окуляри до кишені, щоб не заважали розмові.
— Та той самий чудій, що був тут одного дня. Припхався сюди не 

знати звідки із здоровенною фотокамерою та англійською своєю вимо
вою. Та ще й знав звідкілясь моє ім’я. «Чи не ви будете містер Джон 
Джо Флінн?» — питає. А я йому: «Саме так і назвав мене панотець, 
коли кропив водичкою на хрестинах. Чим можу стати в пригоді?» Він 
оглянувся раз чи двічі на всі боки, наче хтось міг його підслухати, та й 
каже: «Dia Dhuit». Я й відказую: «Dia’s Muire Dhuit». А сам 
дивуюся, що це чую від англійця ірландські слова. Далі він нахилився 
через прилавок і шепоче мені у вухо: «Я від Машкари».

— «Від Машкари»? — луною повторив Мерфі.
— Та щось таке, хоч я до ладу й не второпав, — провадив Джон 

Джо. — Знаєте ж, як воно з біса кумедно говорять ті англійці. Одне 
слово, лишився він у мене на ніч. А вранці за сніданком і каже, що 
приїхав сюди зняти на фото загін ІРА під час військової підготовки.

— І що ж ви йому на те?
— А що можна такому телепневі сказати? Я вирішив зіграти під 

його масть. Сказав, що це з біса серйозна річ — провести когось на нав
чання ІРА, і попросив трохи часу на роздум.

— І як він повівся?
— Та повторив те, що вже казав. Що його прислав якийсь Маш- 

кара. Цей Машкара йому просто з язика не сходив. Минуло так із пів
години. Тоді я, аби здихатись його, і кажу: як він хоче побачити щось 
для себе цікаве, то хай десь так ополудні піде на Рибальську косу. 
«Тільки боронь боже,— кажу,— щоб вас там хто не угледів». А сам 
собі дивуюся, як це я раніше не подумав про хлопців!

— Про яких таких хлопців? — здивувався Кейсі.
— Та розумієте, кілька днів тому наші хлопці домовилися тут про 

одне діло.
Раптом Джон Джо нашорошив вуха, коли знадвору почувся гуркіт, 

від якого аж шибки у вікнах забряжчали. За хвилину перед харчівнею 
зупинився великий ваговоз.

— Це Лар Гологен із напарником. Зачекайте хвилинку.
Він пішов відчинити двері, а Мерфі з Кейсі багатозначно перегля

нулися. В обох було таке відчуття, наче вони опинились у самому осе
редді якоїсь протиурядової змови.

— Бач, він «Машкару» згадував,— зовсім недоречно прошепотів 
Кейсі.

— Я чув, — відповів Мерфі. Від випитого віскі він став ще нервоз
ніший.

Увійшли водій вантажної машини з напарником і сіли неподалік, 
а Джон Джо став готувати для них чай, хліб та м’ясо. Така холоднеча, 
сказав водій, до ночі неодмінно розіграється хуртовина. Коли вони зби
раються вертатись?

— Сьогодні ввечері, — сказав Мерфі.
Водій обернувся до напарника:
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— Сьогодні вони звідси не виберуться, еге ж, Гармлес?
— Хіба що аеропланом, — підтвердив напарник.
— Ми двічі провалювалися в кювет, поки перебрались через пере

вал, — сказав водій. — А досі його й зовсім завіяло.
— Може, вранці розпогодиться?
— Коли буде така ніч — то не думаю. Добрих два дні звідси не 

вибратись.— Навіть три,— докинув Гармлес.
Хазяїн приніс їжу, і шофери жадібно заходилися їсти. Коли вони 

підкріпилися, Джон Джо взяв у Мерфі газету й розгорнув перед водієм.
— Глянь-но сюди, Ларе.
Очі Джона Джо світилися від сподіваної втіхи. Лар уважно роз

дивився фотографію:
— Вгадаєш, що це? — спитав Джон Джо після паузи.
Водій ваговоза погладив підборіддя.
— В усякому разі не ІРА, — озвався він нарешті. — Впізнаю ось 

Тіма Мура й Джона Фіні.
— Еге ж, це вони, — погодився Гармлес. — Але я щось досі не по

мічав, щоб вони горіли бажанням пролити кров за Ірландію. Чи й за 
будь-що інше.

— То я скажу вам, що це таке, — аж сяючи проголосив Джон 
Джо. — Це полювання на собаку!

Водій зареготав:
— Невже справді?!
— Полювання на собаку? — розгублено перепитав Мерфі.
— Ви ж, мабуть, пам’ятаєте Метта Керрігана, що жив сам один у 

горах? — почав Джон Джо.
Звичайно, і Мерфі, і Кейсі пам’ятали того старого відлюдька.
— А кілька місяців тому він помер, — сказав Джон Джо. — І піс

ля нього лишилася клята стара дворняга, що її ніяк не можна було ви
курити з його халупи.

— І таке люте було псище, — докинув Гармлес. — Справдешній 
тобі нехристь, а не собака.

— Щира правда, — підтвердив його слова водій.
— Ну, тож і не дивно, що невдовзі та собацюра здичавіла, — вів 

далі Джон Джо.
— Та вона й раніше не була свійською, — знов озвався Гармлес. 

Він був злий на дворнягу, що колись покусала його.
— І вона почала шкодити щодалі більше — птицю рве, а тоді да

вай і на людей кидатись. Тож коли настала негода і хлопці посходили- 
ся зганяти худобу з гір у долину, то вирішили за одним заходом убити 
двох зайців — пристрелити заодно й пса, як пощастить його вистежи
ти. Тим-то й узяли з собою рушниці.

— І таки пристрелили його на Орлиній скелі, — зловтішно мовив 
Гармлес. — Кажуть, він не тільки здичавів, а й сказився.

— То це полювання і зняв англієць? — запитав Кейсі.
— Атож, — підтвердив Джон Джо. — Хлопці якраз вибираються в 

гори.
— А йому здалося, що це ІРА, — здогадався водій, знову заходя

чись реготом.
Тоді Джон Джо пояснив водієві, чому газетяр так подумав. Він роз

казав, як англієць прийшов до нього і як він здихався його, спровадив
ши на Рибальську косу. Водій разів три-чотири мало зі стільця не впав 
з реготу.
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Мерфі глянув на Кейсі. їм двом було не до сміху. Надворі розгу
лялася сніговиця. В широкому комині басовито гуготів вітер. А перед 
очима у них стояв перевал, де з кожною хвилиною наростали все більші 
замети.

— Що ж, доведеться випити, — сказав Мерфі. — Як довкола віскі, 
то куди дінешся? — ніби виправдуючись, звернувся він до Джона Джо.

Водій перестав реготати і, піднявши руку, попросив Джона Джо 
принести пива — мовляв, віскі їм з напарником уже й так перепало.

— Коли ми вдруге застряли з машиною, — пояснив Гармлес, — я 
раптом наштовхнувся на щось ногою. Дивлюсь — аж то почата пляшка 
віскі.

— Мабуть, у когось випала, — додав водій.
— Ну, ми й докінчили її, — сказав Гармлес і прислухався до него

ди за вікном. — На добрих три дні завіє, — озвався він урешті, маючи 
на думці перевал.

Виявилося, що Гармлес таки вгадав. Мерфі й Кейсі змушені були 
застряти у Джона Флінна. Вони подзвонили на пошту й послали Гем- 
пенстолові телеграму з поясненням, що їх затримала хуртовина. При тій 
самій нагоді Джон Джо замовив на пошті дванадцять примірників 
«Дейлі еко» з фотографією. Адже кожен учасник собачого полювання 
захоче дістати собі на пам’ять газету, пояснив він.

На третій день, коли Мерфі сидів, задивившись у вікно, його рап
том шпигнула думка, що на посланій Гемренстолові телеграмі буде ж 
зазначено пункт відправлення — Сліфейдс^ку поштову контору. Справа 
ще більш ускладнювалась. Спробуй-но поясни усе це Гемпенстолові! 
Він аж зблід, уявивши собі, в якій халепі опинився. Навіть Кейсі помі
тив, що з ним негаразд.

— Про що це ти думаєш? — спитав він.
Якийсь час Мерфі не відповідав, невідривно дивлячись на засніже

ну пустелю за вікном. Обличчя його було все так само бліде.
Нарешті він озвався:

—- Про вічні сніги...
З англійської переклав 
Ростислав ДОЦЕНКО * У

г
І
І
іІІІ

ІРЛАНДСЬКІ ПРИСЛІВ’Я ТА ПРИКАЗКИ 

Ч о го  н е  м ож еш  зд о б у т и , того й кортить.
К р а щ е  т рош ки поси діт и , ніж  д о в г о  постояти.

У  багат ст ві б а гат о  д р у з і в , у  з л и д н я х  н е м а  й р о д и ч ів .  

Т о т акий, щ о  й з  б л о х и  з д е р  б и  ш к у р у  й н ат опив л о ю .

Я к  х о ч е ш  п о д а р у в а т и  ш тани, н е  о б р із а й  г у д з и к ів .

' К р а щ е  з а в ч а с н о  скінчит и бенкет , аніж  почат и б ій к у .  

Н е х а й  і о х о л о н е  в  тій ш к у р і , в  я к ій  р о з і г р і в с я .
Кіт м у р к о ч е , б о  така й о го  в о л я .

С л іп и й  бачит ь т ільки с в ій  рот.



9 6 ІРЛАНДСЬКА НОВЕЛА

ЖГ мого батька волосся було чорне, як у ци- 
гана, і часто чорним-пречориим бував г йо

го настрій. Коли він говорив про смерть, що траплялося не так і рідко, 
то бачив перед собою чорну яму, в яку його колись покладуть. Здавало
ся, ця чорнота забарвлювала все в його житті, за винятком червоної 
його крові, палких синіх очей і золотих стріл любові, якими він прони
зував моє дитяче серце.

Одружився він пізно, романтично, але не дуже щасливо. Незва
жаючи на це, він і моя мати пройшли разом через усе життя. І до кінця 
своєї земної подорожі вони тішилися думкою, що зберегли віру одне в 
одного.

Знайомство їхнє відбулося на пароплаві «Франконія». Мій батько, 
ще підлітком емігрувавши в Америку, згодом вибрався у поворотну до
рогу, щоб закупити в Ірландії коней для свого роботодавця в Іст-Уол- 
полі, штат Массачусетс. А мати тоді саме поверталася після гостюван
ня у двоюрідного діда, католицького священика в Уолтемі.

Материна родина походила з графства Голуей. Не були вони аж 
надто заможні — звичайні собі містечкові крамарі, які жили з продажу 
вугілля, гуано, насіння, а також чаю, цукру і спиртних напоїв. Мати 
була найстарша з дванадцятьох дітей. Мене завжди дивувало, що з ці
лої дванадцятий вона, найстарша, вибралася тільки на час до тієї да
лекої країни, куди ірландці та ірландки у ті часи здебільшого виїжджа-



МЕРІ ЛЕИВІН. Том 97

ли назовсім. Така поїздка свідчила про оригінальну вдачу, і до того ж 
мати мала класичну вроду, стан тонкий, як стеблина квітки, і вишукані 
манери. Мій батько накинув на неї оком ще з трапа, коли піднімався на 
борт судна,— вона тоді вже сиділа в шезлонгу з книжкою у руці.

Проте побралися вони не зразу. Після знайомства вони ще три роки 
листувалися, причому батько писав значно частіше, і десь протягом 
цього періоду він прислав їй перстень з діамантом і гроші на повторну 
поїздку до Америки — цим разом з метою одруження. Вінчав їх материн 
двоюрідний дід у парафіяльній церкві в Уолтемі.

Життя в Америці моя мати ненавиділа. Тричі батько дозволяв їй 
їздити до рідні в Ірландію і щоразу мусив сам привозити її назад. По
дорожі через океан, байдуже в якому напрямку, мати називала звичай
ними «відвідинами» — так само й останню, коли, пливучи разом зі мною 
на схід, вона знала, що пливти назад їй уже ніколи не доведеться. Бать
ко дав матері частину своїх заощаджень, і за ці гроші вона придбала 
в Дубліні будинок. Тоді батько покинув роботу, забрав з банку решту 
грошей і сам теж назавжди повернувся до Ірландії.

Батько ніколи не дорікав матері за те, що змусила його поверну
тись на батьківщину. Та, власне, і не було чого дорікати: американські 
заощадження, хоч і скромні, дали йому змогу жити тут без нужди. Він 
привіз із собою машину, яка на вузьких ірландських дорогах здавалася 
велетенською, і під час недільних прогулянок колюча шипшина живо
плоту ледь не обдирала її лискучі боки — живопліт вимахав такий 
високий, що інші машини були під ним мов ті жуки. І яка ж далека 
відстань відділяла чоловіка за кермом у модному пальті з каракулевим 
коміром від босоногого хлопця, що ганяв по луках у своєму рідному 
графстві Роскоммон!..

— А чому ми не оселилися в Роскоммоні, коли повернулися з Аме
рики? — якось запитала я в батька.

Це запитання, мабуть, здалося йому вкрай дурним, бо його сині 
очі аж потемніли від прикрого подиву.

— Але ж я мусив дати тобі освіту чи ні? — буркнув він у відпо
відь.

Батькові, як і всім бідним емігрантам, мабуть, здавалося, що час у 
його рідних околицях зупинився: діти все так само ходять до школи 
босоніж, приклади розв’язують на грифельних дощечках і через день 
пропускають уроки, а потім більшість їх утікає до Англії, як і він зро
бив, а звідти до Америки, набравшися в шкільні літа знань, достатніх 
тільки для того, щоб сяк-так підписатись.

Батько мій, незважаючи на витонченість своєї натури й глибокий 
тверезий розум, освітою, однак, не міг похвалитись. Він заледве вмів 
читати й писати. У період дії антикатолицьких законів 1 з його роду 
вийшов один знаменитий мандрівний учитель, і це сповнювало батька 
величезною гордістю. І може, саме через те пишання вченим родичем і 
розлучився він передчасно з однокімнатною школою у своєму рідному 
Френчпарку. Одного дня учитель, поетично змальовуючи принади вес
ни, згадав до прикладу зозуляче гніздо. Батько враз підніс руку і, не 
чекаючи дозволу, обурено вигукнув:

1 Запроваджені британською колоніальною адміністрацією антикатолицькі закони, 
що діяли з XVII до початку XIX ст., позбавляли ірландців будь-яких громадянських і 
національних прав. Отоді и виник оспіваний у фольклорі Ірландії тип мандрівного вчи
теля, що потай від влади по землянках і куренях, по лісах і болотах навчає ірландських 
дітей рідної мови та історії. (Прим. ред.).
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— Зозуля не будує гнізд! Вона підкидає яйця в чужі гнізда!
— Он як? — Учителя, очевидно, глибоко вразило це прилюдне 

викриття його помилки.— Що ж, хлопче, коли тобі здається, що ти мо
жеш учити клас краще, ніж я, то виходь до дошки і ставай на моє 
місце.— Потім він облишив саркастичний тон, схопив указку й грим
нув: — Я тобі покажу, як перебивати мене на уроці!

— А це ви знов неправду говорите. Бо вже до кінця віку ви більш 
нічого мені не покажете.

Сказавши це, батько підхопився з лави й щосили пошпурив гри
фельну дощечку в учителя. На щастя він погано розрахував і не влучив. 
Зате вибив у класній дошці заглибину на добрий дюйм. Скориставшись 
загальним переполохом, він вискочив за двері й подався дорогою на 
Дублін, його проймала така лють, що він забув навіть попрощатися 
з матір’ю, якої вже більш ніколи в житті й не побачив. Мені батько не 
раз розповідав про неї, і я певна, що саме вона згадувалась йому, коли 
він стояв, важко спираючись на хвіртку, і похмуро дивився на далекі 
лани.

З Дубліна батько перебрався до Ліверпуля, потім на картопляні 
поля Шотландії, на плантації хмелю в Йоркшірі, і нарешті вранці 
котроїсь вербної неділі висадився у Бостоні, одному з найголовніших 
американських портів того часу. Все, що він узяв з собою до Амери
ки — це спогади про самого себе, про того хлопця, який гасав босоніж 
по болотах та неогороджених полях Роскоммону з саморобною вудкою 
або рогаткою в руці. Тому хлопцеві було за іграшку перебігти через 
увесь край від Каслрі до Бойла, а то й до Слайго. Двадцять миль між 
якимись двома містами — то для нього була ніяка не далечінь: він, 
мов молодий цап, видирався на кам’яні огорожі, мов гончак, перестри
бував через струмки і навіть не огинаючи крутий берег озера, брів 
навпростець через мілину, коли мав надію, що повіє вітер і висушить 
на ньому одежу. Щоразу, як я думаю про молодість, перед очима в 
мене постає хлопець, який біжить безлюдною землею під небом, в яко
му повно птаства. Спогади мого батька стали моїми спогадами.

У матері теж були свої спогади, і так багато, що, здавалося, вона 
тільки ними й жила. Вона повторювала їх у різноманітних варіантах. 
Здебільшого то були згадки про прогулянки літніми вечорами у това
ристві рідних та двоюрідних сестер коло фортечних мурів, що оточува
ли її рідне містечко. Кожна з цих прогулянок була сповнена сміхом і 
невинно вдаваним подивом, коли дівчата зустрічали своїх кавалерів, які 
щоразу прогулювались на тому самому місці й о тій самій порі. Зимові 
вечори зводилися до розповіді про один вечір в одній вітальні: моя мати 
за піаніно, сестри поставали навкруг і співають високим сопрано, а 
юнаки, стоячи у зовнішньому колі, підтягують сильними й низькими го
лосами. Я була одиначка й любила малою дитиною уявляти собі цих 
веселих дівчат і хлопців, як вони стоять і погойдуються з боку в бік, 
немов кадильниці, а уста їхні розливають навколо пісні. Але скоро ме
ні набридли материні розповіді, і я з дівчачою зухвалістю вирішила, 
що мати віддала цим спогадам усю свою пристрасть. Ще задовго до 
того, як я спізнала, що таке пристрасть, мені вже стало ясно: між мої
ми батьками її немає. Це, однак, не заважало матері часто і не без 
гордощів розповідати про всіх тих американських дівчат— власне ка
жучи, ірландсько-американських,— чиї надії розвіялися, коли мій 
батько повернувся з Уолтема і привіз її як свою молоду дружину. І ма
ти з утіхою виставляла напоказ усі його парубоцькі трофеї: шпильку з 
топазом до краватки, набір щіток для волосся зі срібними спинками та



МЕРІ ЛЕЙВІН. Том 99
з півдюжини золотих запонок. В Іст-Уолполі дівчата ні за ким так не 
бігали, як за батьком, — не раз запевняла мене мати. Він уже давно 
розміняв п’ятий десяток, але ніхто доти ще не заарканив його. Моя 
мати, однак, керувалася принципом, що порядні дівчата ніколи не по
люють на чоловіків, а тільки дозволяють зловити себе у сильця. Коли з 
нею таке сталося, їй уже було близько тридцяти. Мати твердила, що 
всі давали їй менше років, ніж було в дійсності, і тільки повитуха, ско
риставшись моментом— саме тоді, коли я мала з’явитися на світ,— 
випитала у неї правду.

— Проте всі залицяльниці твого батька були ще старші,— щоразу 
наголошувала мати.— І, мабуть, уже багато років жили в Америці, 
інакше звідки б у них взялися гроші на такі коштовні дарунки? Бо з 
Ірландії вони виїхали з порожніми руками, можеш бути певна.

Щоправда, й у матері в той час валіза не була надміру важка, але 
своїх суперниць мати оцінювала на підставі того, що вони мусили їхати 
до Америки третім класом, тоді як вона могла дозволити собі другий.’ 
Мій дід по матері, окрім того, що торгував зерном та гуано, був ще 
агентом океанських компаній «Кюнард» і «Уайт стар», завдяки чому 
мати знала все про походження бідних емігрантів, у тім числі й тих, які 
згодом зажили великого багатства.

Мати мала для себе однієї окрему каюту та ще й, з ласки пред
ставників компанії в Кінстауні, заплатила за неї дешевше. На її глибо
ке переконання, третій клас — це таке тавро, якого ніхто (тобто жодна 
жінка) не спроможний змити з себе. Саме ця каюта другого класу ста
ла для неї мірилом батькових успіхів на час їхнього знайомства — адже 
у свою першу подорож він, ясна річ, вирушив третім класом. А коли 
вони зустрілися на «Франконії», мій батько вже піднявся до другого 
класу — інакше їхні з матір’ю шляхи зовсім би й не зійшлися.

— Він би ніколи не був щасливий з котроюсь із тих жінок, —- 
казала мені мати, коли ми ще жили в Іст-Уолполі.

Я знала всіх їх з вигляду. Пухкенькі й життєрадісні, вони супрово
дили своїх чоловіків майже всюди — разом і на бейсбольні матчі хо
дили, і парад дивилися, або й просто сиділи парами в однаковісіньких 
кріслах-гойдалках на ганках своїх однаковісіньких будинків. Моя мати 
не мала звички гойдатися в кріслі на ганку, а на бейсбольні матчі вза
галі не ходила. Та й парад вона бачила тільки раз: коли Сполучені 
Штати вступили у першу світову війну. Мати стояла тоді біля хвіртки 
нашого дому на Вашінгтон-стріт і дивилась, як зодягнені у військову 
форму американські юнаки марширували до казарм. Вона стояла й весь 
час плакала, згадуючи своїх братів у далекій Ірландії. А більше мати 
сиділа вдома й вишивала або читала. Вона вважала, що зовсім ні до 
чого повсюди снувати за чоловіком.

Я трохи сумнівалася, чи материна думка була така вже слушна, і 
одного разу хитро запитала . в батька про давніх його залицяльниць.

Він глянув на мене з подивом.
— Від жодної з них я не мав би такої дочки, як ти. Правду кажу

чи, ти не успадкувала материної вроди, але вдача у тебе від матері.
Тоді я зрозуміла, що саме материною вдачею і пишається батько 

найбільше.

Часом я задумувалась, чи не через прогалини в елементарній бать-* 
ковій освіті мати цілих три роки після їхньої спільної подорожі на 
«Франконії» утримувалася від одруження з ним? Якось мати сказала
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мені, що він освідчився їй у хвилину прощання, коли судно швартува
лося у Кінстауні.

— Але мені він з першого погляду не сподобався. Я звернула на 
нього увагу, ще коли він піднімався на борг, і мене вразило, як безце
ремонно він розглядав усіх, а особливо мене. Тож я зовсім не здивува
лася, коли він отак навпростець підійшов до нас і встряв до розмови.

Перед відплиттям судна мати познайомилась у залі чекання з дво
ма літніми англійцями, які допомогли їй знайти носія й домовилися із 
стюардом, щоб улаштував їх трьох на сусідніх шезлонгах. Крім того, во
ни наполягли, щоб вона сама вибрала місце для шезлонгів, і її вибір 
дуже припав їм до смаку. Надзвичайно милі були супутники, не раз 
наголошувала мати; це завдяки їм подорож минула так приємно. Оби
два англійці розчулено згадували своїх дружин, які не змогли супро
водити їх, зважаючи на діловий характер поїздки. Вони показали ма
тері їхні фотокартки і запевнили її, що їхнім дружинам також дуже 
подобається «Ткач» Паркера,— мати саме читала цей роман, коли її 
помітив з трапа батько.

На другий день подорожі, поспішаючи до їдальні, мати залишила 
ту книжку розгорнуту в шезлонгу, і мій батько набазграв у ній на бе
регах своє прізвище. Відтоді щоразу, тільки-но мати кудись відходила 
на часинку, він розписувався на тій сторінці, де книжка була роз
горнута.

— Це було страшенне нахабство з його боку,— коментувала ма
ти.— Мої сестри просто жахнулися б, якби довідались про це.

Одного дня вона грала з тими чемними літніми добродіями у кіль
ця, і коли її партнер на хвилину відклав метальне кільце, щоб перепо
чити, батько, не питаючи дозволу, взяв те кільце й заходився грати за
мість нього. І вони, цебто мої мати й батько, почали вигравати і вдвох 
прийшли до переможного фінішу. В нагороду переможцям припала 
срібна ваза для 'троянд, яку батько тут-таки подарував матері і якої я 
ні разу й не бачила. Вона розтанула в імлі тих трьох років, що відді
ляли гру в кільця на борту судна від гри у шлюб на суходолі.

Два англійці, поміж шезлонгами яких незмінно стояв ціезлопг моєї 
матері, усе надокучали їй з приводу Тома.

— Він освідчиться ще до того, як підпливемо до кінстаунських до
ків,— пророкував один з них, а другий підтакував йому. Вони намовляли 
її прийняти його освідчення.

— Він добрий хлопець, Норо,— казали англійці в один голос.
— Але я дала йому одкоша,— згадувала, сміючись, мати. І досі 

ще бринить у моїх вухах цей чарівний сміх: обличчя становило тільки 
частину її привабливості.— Такий нахаба, базграв у моїй книжці!

Я гадаю, їй вистачило тих підписів, щоб помітити вади батькової 
освіти; а незабаром численні його листи з Америки підтвердили, що 
вона не помилилася.

Часто я думала — де поділися його любовні листи до матері? Що 
вона з ними зробила? Навряд чи кульгавий правопис та граматика — 
це для жінки достатня підстава, щоб знищувати любовні листи. Ті листи, 
які я одержувала від нього під час наших з матір’ю відвідин Ірландії, і 
тепер ще променяться любов’ю, дарма що чорнило вже виблякло й 
папір стерся. Я зберігаю їх, мов якусь коштовність. Серед них є один 
на рожевому папері, з тієї пори, коли батько вже повернувся до нас в 
Ірландію. Писав він з Ліверпуля, куди поїхав на Великі Всебританські 
кінні перегони — батько, навіть не встиг додивитись до кінця шкільний
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матч з хокею на траві, в якому я грала на лівому крилі. Річ у тому, що 
замолоду батько був чудовим спортсменом, майстром трав’яного хо
кею, але за тих часів вважалося, що гравці повинні бити по воротах з 
будь-якого місця на полі, у будь-яку мить і як хто зуміє.

Отож він написав мені так:

«Дорогенька моя доиичко
Ось тобі фунт на всякі витрати і я сподіваюся що ви вигра

ли. Я був дуже твею грою розчарований. Ти мов чикала коли 
мняч приде до тебе а це иигаразд. Треба весь час рухатись а 
не стояти на одном місті.

Нихай тобі щастить.
Татка».

«Татка» — це нічого особливого, це просто «татко», згідно з бать
ковим правописом. Шкода лише, що він написав «мняч» замість 
«м’яч», — це аж надто скидається на мову ірландських лицедіїв. Але 
батько міг тут-таки поряд написати і «м’яч» — просто він ніколи не 
почував себе зобов’язаним писати однаково те саме слово в тому само
му реченні, не кажучи вже про ту саму сторінку. Батькові, мабуть, зда
валося, що, написавши слово інакше, він може надати йому нового зна
чення чи хоча б нового відтінку. Лист немовби мав для нього свого роду 
зорову вартість і міг містити інформацію важливішу, ніж звичайні сло
ва. Скільки разів я бачила, як він, у тяжкій праці скомпонувавши 
листа, відхилявся назад, як то робйть художник, відступаючи від моль
берта, а тоді хапався за перо й гарячково черкав по аркушу— ставив 
крапку над однією літерою, другу оздоблював рисочкою, де-не-де до
писував ту чи ту літеру, котрусь із них подвоював, аж поки доходив 
висновку, що вже зроблено все, щоб витвір справляв якнайкраще вра
ження.

Сприймала я його листи, мабуть, з такою самою любов’ю, з якою 
він їх писав, коли не з більшою. Я зберігаю їх у вистеленій оксамитом 
шкатулці, де у матері лежав усякий дріб’язок, що його надарували 
батькові інші жінки. У цій шкатулці лежить також декілька сувенірів, 
які мати цінувала куди дорожче, ніж вони того варті: срібний медаль
йончик з немовлям Ісусом, позолочений хрестик від причастя і посріб
лений гачок застібати гудзики. Я ніяк не могла збагнути, навіщо моя 
мати зберігала таку дрібницю. Мені здавалося, той гачок лише засвід
чував, які неглибокі у матері смаки. То був чудний випадковий подару
нок одного з клієнтів її батька — людини, яку вона й у спогадах ніколи 
інакше не називала як «містер Баррет». Надто вже офіційно звучала ця 
форма!

— Але ж він завжди звертався до мене: «Міс Норо»! — відповіла 
мати на моє запитання з цього приводу.

Містер Баррет був управителем великого маєтку Малтіфарнем за 
кілька миль від міста. Мати зустрілася з ним одного дня, пішовши ра
зом із сестрами по нарциси, які так густо росли там під деревами, що 
коли хтось зривав їх, то це не вважалося за крадіжку.

— Застукавши нас, містер Баррет сказав, що ми тільки прополюємо 
квіти,— пояснила мати.
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Того ж вечора він зайшов до крамниці мого діда дізнатися, чи не 
дуже мати переживає через денну пригоду, хоч зовні вдавав, ніби йому 
просто захотілося трошки випити.

— Одну чарку портвейну. Більше він ніколи нічого не пив,— по
спішила вона додати.

З материного тону було видно, що та невеличка порція вина стано
вила тільки привід, який мав би полегшити йому доступ до її дому, так 
наче взагалі це було можливе! Спочатку я зовсім не зрозуміла, чому до 
містера Баррета ставилися так ухильно.

— Я цілі години сиділа з ним у крамниці й розмовляла,— вела мати 
далі.— Мої сестри аж кипіли з люті. Ми всі грали на піаніно, але я 
краще від усіх. Та найдужче їх дратувало, що я просиджувала в крам
ниці до самого вечора.

— А чому його не запрошували до вітальні? — здивувалась я.
— Хіба 'ж тобі не ясно? — вигукнула мати.— Адже містер Баррет 

був протестантом!
— О! — тільки й сказала я, і вперше із щирою цікавістю подиви

лась на шрам у формі півмісяця на її вказівному пальці. То було щось 
більше, ніж півмісяць, бо слід, немов обручка, охоплював майже, весь 
палець. Просто не вірилося, що то не справжня обручка із слонової кіст
ки чи з китового вуса, яка дивом якимсь заглибилась в її тіло, а поверх 
неї, мов трава на могилі, наросла шкіра. Я думаю, той шрам зовсім не 
був би помітний, якби не оливковий відтінок шкіри у матері, взагалі ха
рактерний для жінок з Голуею, що його традиція приписує загибелі іс
панської «Великої армади» біля берегів Ірландії. Навіть коли мати 
була вже немолода, шкіра у неї лишалася м’яка й гладенька. А шрам 
у вигляді місячного серпа усе так само виразно проступав на її пальці.

— Я протирала для нього чарку, і коли скло тріснуло в руці, містер 
Баррет порвав на стьожки свого носовичка й зав’язав мені пальця. То 
був шовковий носовичок з монограмою.

— А як потім склалася доля містера Баррета? Де він тепер?
— Він помер,— відказала мати.— Якось на світанку його знайшли 

мертвого у неглибокій канаві між дорогою та лісом. Коли бував уже 
пізній вечір, він тією стежкою скорочував собі дорогу додому. Мабуть, 
він послизнувся на кладці й упав обличчям у воду.— Вона помовчала.— 
Води там не було й по коліна, але він утопився...

— Він що, був п’яний?
Запитання було цілком природне, і мені здається, я не заслужила 

того погляду, який кинула на мене мати.
— Я вже тобі казала, що він пив тільки портвейн і щоразу не біль

ше, як одну чарку.
— Таке страхіття! Ти, певно, страшенно переживала?
— Я два роки нічого не знала. Я й не здогадувалась ні про що, 

поки не приїхала сюди з тобою на руках,— ти ще була немовлям,— 
иіоб показати тебе своїм рідним. Нещастя сталося за кілька днів після 
того, як я виїхала до Америки, щоб узяти шлюб з твоїм батьком. Я 
спитала про містера Баррета, тільки-но ступила на поріг. Мене цікави
ло, чи приходив івГн, коли я поїхала.

Мати глянула на шрам на пальці.
— Тоді мені й сказали...— Вона знов помовчала.— Але н^хай гово

рять, що хочуть, а я знаю: він ніколи не пив без міри, тільки одну чарку 
портвейну.
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Після цього я вже більше не розпитувала матір про містера Барре- 

та, навіть і тоді, коли помер батько, і коли їй, можливо, легше було б 
говорити на цю тему.

Моя мати пережила батька на двадцять років, що й не дивно, коли 
зважити на різницю в літах між ними. Але такий поділ не був справед
ливий: адже вона віддала йому свою вроду, ще коли він міг нею пиша
тися, а сама залишилася без його опіки, коли найбільш її потребувала.

— Бідолашний Том,— повторювала вона часто.— Якби тільки він 
знав, що на довгі літа покине мене самотньою...— Або: — Якби Том по
бачив, як мене оце скрутила хвороба, у нього б серце не витримало.

Отож якщо для батька смерть завжди була просто чорною ямою, 
в яку його колись покладуть, то для матері смерть означала зустріч із 
Томом. Хоч би де він тепер був, туди й вона хотіла потрапити. її щастя 
було тільки там.

Протягом цих двадцятьох років вона завжди говорила про батька 
таким тоном, яким її сестри й брати говорили про нього, коли він ще 
жив:

— Бідолашний Том... Він був такий добрий до мене.
Так само й вони, бувало, казали:
— Бідолашний Том... Він такий добрий до Нори.
Одного дня через два роки по смерті матері я з родинного обов’яз

ку відвідала її незаміжню сестру, яка вела парубоцьке господарство 
одного із своїх братів. Ми сиділи у тій самій віталеньці, що в розпові
дях матері була місцем радості, сміху та пісень, але день випав похму
рий, розмова наша була сумовита й часто перемежовувалася мовчан
кою. В один з таких моментів тітка знічев’я розгорнула газету і раптом 
збуджено вигукнула:

— Послухайте, що тут пишуть! Учора знайдено труп якогось не
щасного юнака. Він утопився в неглибокому рівчаку у фут заглибшки. 
Лежав долілиць. Гадали, що він був п’яний, але слідчий на підставі 
опиту свідків констатував самогубство.

— Де це сталося? — для годиться запитав дядько, а коли довідав
ся, що в іншій частині Ірландії, його млява зацікавленість і зовсім 
розвіялась.

Тітка, однак, аж очима поглинала ту нотатку в газеті. Вона схопи
ла дядька за руку й рвучко шарпнула.

— Самогубець! — повторила вона.— Як і містер Баррет нашої 
Нори.

Сотні запитань зароїлися в моїй голові, але вираз дядькового об
личчя змусив мене мовчати.

— Що ти верзеш! — обурився він.— «Містер Баррет нашої Нори», 
як ти його назвала, втопився ненароком. Ти знаєш про це не гірше за 
мене. Що подумала б Уїлла, якби могла почути цю твою нісенітницю!

Це пестливе ім’я Уїлла, яким усі дорослі в родині називали мою 
бабусю по матері, мало виражати ніжність, але я вважала, що таке 
ім’я личить їй із зовсім інших причин: так чи інак, а вона уїлася в пе
чінки майже всім своїм дітям.

Чи знала моя мати правду про смерть містера Баррета? А мій 
батько? І чи не мало це відношення до страшних нападів запою, які 
іноді бували у батька, і до ще прикрішої депресії, яка зрідка повивала 
його душу наче саваном? Я бачила, як цей настрій гасив у ньому всяку 
радість навіть у ті хвилини, що здавалися найщасливішими: це коли
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він дивився понад хвірткою на своїх чистопородних коней, .які галопували 
на луках, багатих пашею, як річки водою. Обличчя його темнішало, бо 
він, напевне, думав, що вони набагато раніше від нього опиняться в 
чорній ямі. Він знав аж надто добре, що шпильки до краваток і срібні 
щітки для волосся переживуть мільйон людських і мільйон кінських 
поколінь.

Мені було двадцять років і я щойно склала перші університетські іс
пити. Поки я чекала їх результатів, батько вирішив звозити мене до 
Роскоммону, в те сільце, де він народився. Ми вже побували і в Кіл- 
ларні з його озерами, і в Коннемарі. Удвох відвідали долини Антріуму 
і Беррену, розбуялі весняним цвітом. Але я знала: ці місця не йшли 
ні в яке порівняння з болотами, що купалися у золотому сяеві його 
спогадів, у сяєві, яке, на його думку, ніколи не примеркало і над яким 
ніколи не зависали темні хмари.

Заходило вже на вечір, коли ми виїхали з містечка Бойл і звер
нули на дорогу до сільця Френчпарк. Що відчує батько, побачивши ті 
неминучі зміни, які сталися тут, відколи він виїхав?

На мій подив, батька нітрохи не вразило, що замість золотистих 
стріх полискувала сіра черепиця, а кінні плуги поступилися місцем 
тракторам. Він майже зовсім не звертав уваги на те, що хлопчаки були 
взуті у черевики і що ми не побачили жодної дівчини з розпущеними на 
плечах косами. Гострий його погляд наче не помічав цих змін, затри
муючись лише на незмінних обрисах пагорбів, на непідвладних часові 
мурах і на струмках, води яких обмивали те саме замшіле каміння.

— Глянь-но сюди! — схвильовано вигукував він, зупиняючи ма
шину то там, то там, і в захопленні показуючи на знайомі краєвиди.— 
Подйвись на цю хвіртку з п’яти штахетин! Скільки ж то разів перестри
бував я через неї! Дивись, дивись! їй-богу, це той самий укіс, з якого я 
спустив на сідницях Докері, а коли з’їжджав сам, ноги мої ковзали як 
по маслу!

Раптом очі його засвітилися дивним блиском — він побачив щось 
таке, що не відразу зміг і на слово здобутися.

— Аж не віриться, що досі вона стоїть! Присягаюсь усіма святими! 
Стара школа! — вигукнув він.— Але навряд, щоб мій учитель був ще 
живий, царство йому небесне!

Невеличкий будинок уже, звичайно, не виконував свого давнього 
призначення — десь так із милю назад ми проїхали повз нову велику 
школу. Батько вийшов з машини і задивився на стіни старого храму 
науки. Потім підступив до дверей і спробував їх відчинити. Двері були 
замкнені. Тоді він задер голову й поглянув на вікна — півстоліття тому 
їх ставили дуже високо, щоб ніщо не відвертало уваги школярів від 
навчання.

— Закладаюся, що на дошці ще зберігся слід від мого удару!— 
Раптом він підніс мене вгору, так як це робив у Бостоні, коли я була 
малою дитиною, а він хотів показати мені парад. — Тобі щось видно?

— Тільки стоси картонних коробок.
Класна кімната тепер, мабуть, правила за склад зошитів і запис

ників, гумок і олівців, що прийшли на зміну старим грифельним дощеч
кам та паличкам для письма з батькових шкільних літ.

Батько опустив мене на землю.
— Я певен, що заглибину в дошці й досі видно! — Він засміявся.— 

Якби мій учитель був ще живий, я пішов би до нього й похвалився, яка
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в мене дочка.— Батько скинув поглядом навколо.— У цій невеличкій 
школі було вісімдесят чотири учні. Я ще й зараз можу назвати кожного 
на ім’я.

Але їхні імена я й сама добре знала. Я могла з місця виспівати 
цілу літанію цих імен: Мікі Докері, Том Форд, Джеймс Нірі, ЕтеЛь 
Скеллі, Мері Моррісро, Педді Шаннон...

— Більшість їх емігрувала до Америки,— знов озвався батько,—
І багатьох я там зустрічав. Ото, бувало, сиджу в барі, людей повно, аж 
раптом помічаю чиєсь обличчя і зразу бачу, що це хтось із Роскоммону. 
Не мине й хвилини, як уже й ім’я спливає мені в пам’яті. Тоді я від
ставляю чарку, підходжу до хлопця, штурх його рукою в плече й нази
ваю на ім’я, як там його звати. Але бувало, що він побачить, як я під
ходжу, і перший вигукує: «Ти ба! Та це ж Том!» А потім ставимо ко
жен по черзі, раз за разом, аж до останнього долара в кишені. І не тіль
ки хлопців зустрічав я так, а й дівчат. Пригадую, сидимо ми собі — 
твоя мати, ти і я — у ресторані Чайлдса в Бостоні, коли це впадає мені 
в око одна з офіціанток, зграбніша від інших і така руда, аж горить. 
«Не витріщайся так, Томе!» — каже мені твоя мати. Вона з усякої дріб
ниці робила подію. І хоч офіціантка стояла спиною до нас, я ладен був 
поставити п’ять доларів, що вона з Роскоммону. «Стривай-но, ось вона 
обернеться,— кажу жінці,— і я тобі ще й ім’я її викладу». Та коли во
на обернулась, я й рота не встиг розкрити, як вона скрикнула: «Том!», 
упустила тацю, в одну мить підскочила до нашого столика і ну тиснути 
твоїй матері долоню, а тебе схопила на руки та як підкине вгору! Всі 
повидивлялись на нас. Зчинився такий гармидер, що власниця ресто
рану вибігла в залу, але як побачила, що це Моллі Меррей, повернула 
назад і вдала, ніби нічого не сталося. Бо Моллі була не з тих дівчат, 
якими хазяїн може попихати. Якби хтось насмілився закинути їй щось, 
хоч би й як лагідно, вона б одразу скинула з себе фартуха і тільки її 
й бачили на тій роботі! Справжня роскоммонка! А коли ми пообідали, 
і я зібрався заплатити,— знаєш, що сталося? Моллі підійшла до каси 
й зняла геть увесь рахунок до нуля — мовляв, уважайте, що це ресто
ран вас частує. Отака вона була, ця Моллі!

Батько засміявся.
Потім він у задумі подивився на рівнинний краєвид, де поміж но

вих цегляних будинків ще видніло кілька валькованих халуп. На їхніх 
стріхах росло більше трави, ніж на довколишніх латках землі. Мине 
трохи часу, і вони теж перетворяться на глину, з якої колись постали.

— Вона жила десь отут.— Батько показав на хатину за одним з 
нових котеджів. У колишній людській оселі тепер зробили корівню. 
Батько зітхнув.— Але це було дуже давно. Я навіть не знаю, чи вона 
ще жива. Мало хто дожив досі із старої братії. Більшість, мабуть, 
спочиває...— Він замовк, а я чекала на добре мені знайомі слова про 
чорну яму, однак спогади дитинства цього разу переважили.— ...На кла
довищі у Драмшенбо,— спокійно докінчив батько, показуючи на помітне 
віддалік невеличке кладовище, оточене муром і всіяне надгробками, які 
мало чим різнилися від важких кам’яних брил на сусідніх полях.

— А твоїх батьків тут поховано? — запитала я, думаючи про його 
матір, з якою він так і не попрощався. Я сподівалася, що він захоче 
сходити до них на могилу.

Але батько тільки рукою махнув.
— Та десь тут,— буркнув він, як мені спершу здалося, напрочуд 

байдужим голосом.— Я колись послав гроші священикові й попрохав
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поставити їм надгробок, але він повернув гроші й відписав, шо ніхто 
не може вказати точного місця.

На хвилину чорна тінь зависла над нашими головами.
— І то добре, що не залишив собі гроші на панахиду по їхніх ду

шах,— спробувала я пожартувати, і ці мої слова розвіяли тінь, а об
личчя батькове промінилось усміхом.

— Таке мені ніколи й на думку не спало. Та за моїх часів духовні
особи були не такі, як тепер. Мабуть, той тутешній священик був чо
ловік чесний. _______ ______

Ми вже поверталися до машини, коли на дорозі з’явився якийсь ді
док, що йшов у напрямку до нас.

— Ану побалакаймо з ним, може, він знає, чи є ще тут хто з моїх 
ровесників.

Дідок був такий згорблений і ступав так повільно, що ми сіли в ма
шину й самі під’їхали ближче до нього. Тоді батько на мить зняв руку 
з керма й легенько штурхнув мене ліктем:

— Іде на кладовище у Драмшенбо, шоб інші не мали клопоту тяг
ти туди його труну!

Але коли ми порівнялися з дідком, то побачили, що він ще досить 
зквавий, як на свій вік. Хоча обличчя у нього було пооране вітром та 
дощем, він здавався витривалим, як дикий качур. І то не злидні пригну
ли його до землі: він був у доброму вовняному костюмі і в міцних че
ревиках. Ми зупинили машину, і він підійшов до нас, тримаючись із та
кою чемністю, яку тепер не всюди й побачиш.

— День добрий, пане,— промовив старий.
— І вам, пане, день добрий,— відповів батько. Я помітила, що 

він напружено вдивляється в нашого співрозмовника.
— Дякувати богу, погожий нині день, еге ж? — А коли батько ні

чого на те не відказав, старий зміряв поглядом нашу машину.— Гарне 
авто. То це ви приїхали погостювати в наш край? Чи, може, показати 
вам, пане, дорогу до Дубліна?

— Ні, не треба,— засміявся батько.— Я й сам добре знаю тутешні 
околиці. Хотів би я мати по доларові за кожний раз, що я переміряв 
цю дорогу! — вигукнув він з хвалькуватою ноткою в голосі.

— A-а, тож я відразу й подумав, що ви з Америки. Бо тільки в них 
повно грошей, щоб роз’їжджати по світу, де тільки заманеться.

Дідок наморщив чоло в задумі, наче й собі щось пригадуючи.
Батько ще хвилинку повагався, а тоді, на мій подив, крутнув клю

чиком запалення й запустив мотор. Але перш ніж ми від’їхали, ще раз 
вихилився з машини й запитав:

— А чи вам часом не знайоме ім’я такого собі Денні Келлі?
— Денні Келлі? Та чом би не знайоме! Ми ж із ним разом сиділи 

на останній лаві у старій школі.
— Він і досі тут живе?
Старий захихотів.
— А де ж би він дівся! На короткий час подався був до Шотлан

дії, та недавно рідня привезла його назад. Тепер уже він назавше тут 
лишиться.— І дідок тицьнув пальцем у бік кладовища в Драмшенбо.— 
Царство йому небесне.

— Царство йому небесне,— повторив батько, і вони обидва скинули 
капелюхи.— А був тут іще один, на ім’я Іген. Ви його часом не знали?
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— Дивно було б, якби я не знав! Адже Пет Іген — це я! — У бла
китних очах старого промайнуло лагідне зацікавлення.— Пробачте, па
не, але де ви чули моє ім’я?

«Зараз,— подумала я.— Саме відповідний момент». Але батько на
томість увімкнув зчеплення.

— У мене був один знайомий у Бостоні звідси родом. Коли я ска
зав, що збираюся в ці краї, він попросив довідатись про кількох його 
шкільних товаришів.— І батько кивнув головою у бік маленької старої 
будівлі.

— Пробачте, пане, але як його звуть, того чоловіка?
Батько, звісно, сподівався цього запитання, бо відповів одразу.
— Побий мене бог, я знав його ім’я так само добре, як своє влас

не, але от зараз воно вилетіло мені з пам’яті.
Містер Іген цілком задовольнився такою відповіддю.
— Ось доживете до мого віку, то не те що чужі імена, а й своє 

власне забудете! — засміявся він.
Наша машина рушила.
— Ну, що ти скажеш? — звернувся до мене батько.— Пет Іген того 

самого віку, що й я. Коли ми зупинились біля нього, мені й на думку 
не спало, що цей дідок може мати щось спільне з моїм давнім прияте
лем! Але за хвилину-другу я помітив у нього маленьку родимку під лі
вим вухом. Я запам’ятав її, бо наша вчителька, коли бувала при надії, 
а це траплялося рік у рік, наказувала йому натягувати на ліве вухо 
шапку й так і сидіти у класі. Вона боялася, щоб, боронь боже, не поба
чити «знаку», бо це могло б зурочити дитину в її лоні. По цій родимці 
я його й признав! А він і близько не здогадався, хто я такий!

— Чого ж ти йому не сказав? — запитала я, оглянувшись на дідка, 
постать якого меншала вдалині.

— Я й сам не знаю.— Голос батька звучав спокійно, тож тим дуж
че я здивувалася, коли він раптом звернув ліворуч у вузький прову
лок. — Десь тут повинен стояти один домок... Скільки ж то часу про
був я в ньому! Мало дірку не протер собі на штанях в одному місці, так 
довго висиджував на ослоні перед коминком... її звали Роза Мегаррі, і 
вона була моїм першим коханням.

За кожним словом його тепер бринів легенький сміх, як ото струмок 
жебонить поміж камінців. Батька огорнув такий добрий настрій, що 
я наважилась навіть піддражнити його.

— З тебе, мабуть, був добрий зальотник,— пожартувала я.
Він сердито обернувся.
— З чого ти це взяла?
— Та просто згадала про всі ті шпильки до кргваток та запонки, 

які ти дістав від своїх залицяльниц.
— Теж мені коштовності! — зневажливо кинув він.— Та вони всі 

вкупі варті лише кілька доларів. В Америці золото було тоді дешеве, а 
дівчата заробляли не менше за чоловіків. Декотрі навіть більше. Такі 
дешеві дарунки вони давали першому-ліпшому знайомому.

Батько вів машину поволі, час від часу розглядаючись на всі боки.
— Щось я наче прогавив той домок,— скрушно мовив він.
Поминули купу гною, що скидалася на перегнилу стріху. З-поміж

заростів кропиви та бузини виглядали наперсники й рожі, які тісно пе
реплелися з жимолостю та занедбаним кущем білої троянди. Над кві
тами бриніли сотні бджіл і витанцьовували білі метелики.,

— Може, десь тут? — запитала я обережно, бо мені спало на дум
ку, що коли й справді, як говориться в легенді, кропива виростає з кь
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сток ченців та рицарів, то, можливо, жимолость і троянди виростають 
з кісток юних дів.

Батько глянув у тому напрямку, куди я показувала.
— А й справді. Це якраз тут. Я знаю, що не міг помилитись. Бать

ки її давно померли, а вона вийшла заміж і перебралася звідси... Але 
стривай-но,— додав він.— Здається, я чув, що вона вже й овдовіла.— 
Він тицьнув пальцем уперед, де стояло кілька нових будиночків, навко
ло яких земля була гола, як у вольєрі для курей.— Зупинимось біля 
одного з них, і я запитаю, чи не знає хто, де тепер живе Роза.— Він під
моргнув до мене.— Просто так собі.

Ми під’їхали до першого будиночка, за яким молода жінка розві
шувала випрану білизну. Вона обдарувала нас поглядом, в якому було 
більше неприязні, ніж цікавості. Але бабуся, що сиділа у домі біля вік
на, підвелася й, накульгуючи, вийшла надвір.

Коли вона підходила заасфальтованою алейкою, батько гукнув їй:
— Пробачте, пані, чи не могли б ви мені сказати, що сталося з Ро

зою Мегаррі,— вона колись жила у тій он хатині? — Він к и в н у в  голо
вою в бік перегнилої стріхи та квітів.

Стара жінка відповіла до зворушення просто:
— Мегаррі — моє дівоче прізвище, пане. Може, це ви про мене 

питаєте? Моє ім’я — Роза. Я вийшла заміж за Неда Мелона, але він 
помер уже двадцять років тому.

Я занепокоєно подивилась на батька. Його руки конвульсивно 
стискали кермо, а погляд був непорушно втуплений перед себе.

— Я питаю, бо мені казав про неї один товариш, колись давно 
знайомий з нею,— пояснив він глухуватим голосом.— Я зустрічав його 
в Америці. Він просив, щоб я при нагоді довідався про неї.

— А як його звуть, пане? — Бабусин тон був такий шанобливий, 
що в мене аж серце стислося з болю. Але відразу ж по тому вона про
стягла вперед долоні й розчулено прошепотіла: — Ой, та хіба ж я не 
знаю, хто це міг питати про мене! Том! Ви, пане, його син, правда?—, 
Вона хутко наблизилася й пильно подивилась просто в обличчя бать
кові.— Томів син. Та вже ж, викапаний батько!— Схопивши його за 
руки, вона рвучко шарпнула їх до себе, наче намірялася витягти бать
ка з машини.— Як же йому там ведеться? Скажіть мені, пане, він ще 
живий? Та що це я собі думаю,— може, ви зайшли б у дім, випили 
чашку чаю та розповіли мені про Тома? Та й панночка зайшла б,— 
додала вона, згадавши про мою присутність. Тоді збентежено огляну
лась’на молоду жінку, що стояла коло мотузки.

— Ні, вибачайте,— відказав батько,— нам ще далеко їхати.
На хвилину запала ніякова тиша.
— А, тоді інша річ.— У голосі старої чулася полегкість.— Ось 

тільки стривайте, я розчиню ворота навстіж, щоб вам зручніше було по
вернути машиною.

Я почекала, поки ми проїхали тим вузьким провулком і знов опи
нилися на дорозі, а тоді мовила:

— Чому ти не сказав їй?
Батько довго мовчав.
— А як ти думаєш, чому? — озвався він нарешті.
Похмурий настрій, що опосів його, розвіявся аж тоді, коли ми пе

ребралися на другий бік Шаннону.
З англійської переклав

' Ростислав ДО ЦЕН КО
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НОВЕЛІСТИЧНА ІРЛАНДІЯ

Історія ірландської новели починається 
в англомовній літературі Ірландії 
XIX ст. На той час ірландська (гельська) 
мова внаслідок британської колонізатор
ської політики була витіснена з ужитку 
основної частини населення острова; з 
кінцем XVIII ст. багатовікова національ
на літературна традиція фактично урва
лася. Ірландська мова збереглася лише 
в побуті селян, вівчарів та рибалок де
яких районів на заході Ірландії, де й те
пер ще вона живе в повсякденні, в ба
гатющому фольклорі.

Англійська ж мова пройшла в Ірлан
дії специфічний шлях розвитку. Вона 
ввібрала в себе деякі елементи ідіомати
ки, експресивності, синтаксису ірланд
ської мови, збагатилася ритмомелодикою 
ірландськомовної поезії і, хоч як це па
радоксально, стала не тільки засобом 
спілкування переважної більшості ір
ландців, а й потужним знаряддям про
будження ірландської національної сві
домості, активним чинником формуван
ня нової ірландської літератури. В цьо
му двоєдиному процесі — наснаженні ан
глійської мови в Ірландії ірландськими 
елементами й становленні англомовної 
ірландської літератури — неоціненне 
значення мали й мають переклади дав
ньої ірландської прози та поезії, народ
них казок, легенд та пісень. Значною мі
рою саме від кельтських фольклорних 
джерел іде характерний для ірландської 
новелістики XIX ст. гумористичний та 
фантастичний струмінь, ними ж поясню
ються й деякі риси побутово-етнографіч
ного різновиду тогочасної оповідної про
зи.

Особливо велику вагу для Ірландії ма
ло відкриття наприкінці XIX ст. давньо- 
ірландських саг. Ця високооригінальна 
мистецька спадщина спростувала віками 
прищеплюваний англо-саксонськими за
войовниками погляд на кельтів, як на 
дикунів, здатних лише на пияцтво, релі
гійний фанатизм і різанину (цей стерео
тип і дотепер живе в уявленні пересіч
ного англійця).

Відкриття давньоірландських саг було, 
поштовхом до так званого «Кельтського 
ренесансу» (кінець XIX — початок 
XX ст.) — руху за популяризацію ір- 
ландськомовного класичного письменст
ва, національної музики та образотвор
чого мистецтва, народних звичаїв та 
спортивних ігор, руху за впровадження 
ірландської мови у повсякденне користу
вання. Маючи спершу суто культурниць
кий характер, цей рух сприяв піднесен
ню національно-визвольної боротьби ір
ландського народу проти британського 
імперіалізму.

Творчі інтереси письменників-речни- 
ків ірландського відродження (В. В. їтс, 
А. Грегорі, Дж. М. Сінг та ін.) переваж
но зосереджувалися на драматургії та 
поезії; проза ж перебувала на периферії 
їхніх мистецьких уподобань. Для не
численних оповідань їтса, як і для його 
п’єс, характерною є певна заданість, від- 
стороненість від поточної дійсності, наси
ченість фантастикою та символікою (опо
відний цикл про Рудого Ганрагана). По
мітніший внесок у розвиток новели зро
бив інший діяч ірландського відроджен
ня — Джеймс Стівенс (1882—1950) — 
чудовий знавець фольклору, письменник, 
що гостро відчував соціальні суперечнос
ті (оповідання «Голод» та ін.); найкраща 
частина новелістичного доробку Стівен- 
са відноситься, однак, до пізнішої пори,

Джордж Мур (1857—1933) на почат
ку сторіччя був одним із творців нового 
ірландського театру. Пізніше він відій
шов од відродженського руху, але зали
шився в історії національної літератури, 
як основоположник сучасного роману та 
новели, його збірка оповідань «Незоране 
поле» (1903), стиль якої відбиває також 
європейський літературний досвід 
(Г. Флобер, І. С. Тургенев), протистояла 
традиційному побутописанню, що не 
заглиблювалось до першопричин сус
пільних конфліктів, а тільки ковзало по 
поверхні явищ. Такі новели, як «Туга за 
батьківщиною» або «Закляття Джулії 
Кагілл», порушують одвічні ірландські
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проблеми, зумовлені економічними при
чинами еміграції, засилля клерикаліз
му. Джулія Кагілл, що прагне сама ви
рішувати свою долю, а не сліпо впоко
рюватись католицькому священикові, 
належить до того типу енергійних і при
страсних ірландок, яких оспівав ще дав
ній епос (образ Дейрдре з ольстерського 
циклу саг) і які не раз привертали ува
гу й сучасних письменників (скажімо, у 
новелах «Дружина-американка» Френка 
О’Коннора, «Наша свята невинність» 
Шона О’Фаолейна).

Ф. О’Коннор (1903— 1966), сам пер
шорядний новеліст, блискучий дослідник 
теорії жанру (як і історії ірландської лі
тератури), відзначив вишукану, мов у 
сонеті, мистецьку форму «Туги за бать
ківщиною» — хронологічно першого ше
девру ірландської новели, твору, що 
«накреслив напрямок дальшого розвитку 
ірландської новелістики». Вплив Дж. Му
ра помітний і в «Дублінцях» Джеймса 
Джойса, і в багатьох пізніших новелах 
ірландських авторів.

Піонерською була й єдина Джойсова 
збірка оповідань «Дубліцці» (написана в 
1904—1906 рр., опублікована 1914 р.). 
Джойс стояв осторонь ірландського 
відродження, він навіть виступав проти 
нього, вважаючи, що цей рух може по
глибити провінціал ізацію ірландської 
культури. Ці погляди позначилися й на 
«Дублінцях». Мало не всі герої опові
дань Джойса — комівояжери й свяще
ники, політикани й сутенери, молоді й 
старі жінки, п’яниці й шаленці — охоп
лені «паралічем» (це слово зустрічаєть
ся вже на першій сторінці книжки), вони 
хиляться до' смерті духовної, моральної, 
фізичної, їх точить атрофія волі, вони 
нездатні вирватися з лабет навколишніх 
обставин і ситуацій; самі нещасні, вони 
й інших заражають нещастям. Єдина 
ясна нотка в цьому моторошному «розді
лі з історії моральності Ірландії» (як 
писав автор в одному листі) — це похва
ла гідності й чесноті робочої людини в 
словах репортера Гайнеса (з оповідання 
«Листок плюща»): робітник має більше 
право стати членом муніципальної ради, 
ніж усі ці шинкарі, що «згинаються в ук
лоні перед кожним, хто має титул і гучне 
ім’я».

Гірка іронія (і прихований сум) опо
виває більшість творів збірки. Особливо 
виділяється витонченою побудовою ос
таннє оповідання «Мертві», яке завер
шується картиною снігопаду: сніг покри
ває не тільки вулиці й дахи, а й наче са
ваном огортає весь Дублін усю Ірландію 
(«Дім ірландця — його труна», — ска
же пізніше Блум в «Уліссі»).

Звичайно, змальований у Джойса дуб
лінський «середній клас» — тільки один 
сегмент ірландської дійсності: піднесен
ня визвольного руху, початки класової 
організації робітництва та багато чого

іншого лишилося поза Джойсовою схе
мою Дубліна, просяклого «духом розпа
ду». Але таке демонстративне й кон
центроване викриття маразму волі та 
духу мало й оздоровчий ефект — ефект 
шоку. Нічого, подібного ірландська (та й 
англійська) новела доти не знала. Скеп
сису Джойса можна було й не поділяти, 
але ігнорувати уроки його стилістичної 
майстерності було неможливо.

Переломний етап у подальшому роз
витку всієї ірландської літератури був 
викликаний, проте, подіями зовсім не 
літературними, хоч вони й пов’язані з 
іменами поетів Патріка Пірса, Томаса 
Макдонага і Джозефа Планкетта, які бу
ли в числі керівників Великоднього пов
стання 1916 р., в числі тих, хто прого
лосив створення тоді ж таки незалежної 
Ірландської республіки й хто був розст
ріляний після придушення повстання. 
Скінчившись поразкою, це дублінське 
повстання, однак, через кілька револю
ційних років — які охоплюють англо-ір- 
ландську війну 1919—1921 рр. і грома
дянську війну 1922— 1923 рр. — приве
ло до першого вилому в неприступній 
доти твердині Британської імперії: до ут
ворення «Вільної держави Ейре» на пра
вах домініону. Перемога ця, правда, була 
тільки часткова, більшість соціальних і 
національних проблем залишилася нероз
в’язаною. Незавершеність буржуазно-де
мократичної революції, прихід до влади 
правого крила національної буржуазії, 
режим поліційного терору в Ейре 
20-х рр., розкол країни (відрив північ
но-східної, економічно найрозвиненішої 
частини Ірландії — Ольстеру, який ли
шився під англійським урядуванням) — 
усі ці чинники на довгі десятиріччя ви
значили трагічні колізії ірландської дій
сності та ірландської літератури. «Нове 
панство в циліндрах і білих краватках» 
(вислів Б. Бієна), маломістечкові адво
кати й крамарі, що допались до держав
ного керма, не могли похвалитись ані 
особливо великою освіченістю, ані почут
тям громадянської відповідальності, ані 
повагою до мистецтва й митців. Зі свого 
боку, не була в захваті від «націоналіс
тично-католицького істеблішменту» (як 
казав Ф. О’Коннор) і література.

Визначальним літературним жанром 
перших пореволюційних років Ірландії 
була новелістика. Учасники національно- 
визвольної боротьби, шо прийшли у лі
тературу в 20-ті рр. (Лайєм О’Флаерті, 
Шон О’Фаолейн. Френк О’Коннор, Де- 
від Хоган та ін.), ще недавно сповнені 
були романтичних сподівань на близьке 
здійснення республіканських ідеалів, а 
тепер вони опинились перед лицем 
прозаїчно-буржуазної, клерикалізованої 
провінційної реальності. «Інтелектуаль
ний клімат у Ірландії був тоді млистий і 
нечистий», — писав згодом О’Фаолейн. 
Природно, що ці письменники не могли
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не зазнати розчарування й не стати в 
опозицію до нового режиму. І так само 
природно, що в багатьох творах, особли
во 20-х рр., революційна доба поетизу
ється і протиставляється буденщині сі
рих «мирних» років.

Показуючи привабливі постаті респуб
ліканців, людей мужніх і самовідданих, 
правдиво відтворюючи деталі підпільної 
та збройної боротьби, новелісти цього 
періоду (насамперед Д. Хоган, а далі й 
інші) закладали підвалини тієї плідної 
традиції, яка розвиватиметься і в творах 
пізніших письменників (новели «Пригода 
з човном» відомого поета Падрейка Фел
лона (1905 р. нар.); «Вінець мучениці» 
Брайена О’Нолана; «Голуби» Майкла 
Маклейверті).

Ця традиція зовсім не обов’язково тя
жіла до романтизації недалекого мину
лого. Вже в ранніх новелах на тему виз
вольної боротьби Л. О’Флаерті (перша 
збірка «Весняна сівба», 1924), 
Ф. О’Коннор (перша збірка «Гості Ір
ландії», 1931), Ш. О’Фаолейн (перша 
збірка «Шаленство літньої ночі», 1932) 
помічали внутрішні суперечності в рес
публіканському таборі, бачили трагедії 
скалічених війною людських душ. Не 
війна, як така, а людина на війні, ха
рактер, що випробовується в горнилі на
сильства й ворожнечі, — ось провідний 
мотив цих творів («Громадянська війна» 
Л. О’Флаерті, «Гості Ірландії» 
Ф. О’Коннора, «Патріот» Ш. О’Фаолей- 
на).

Лайєм О’Флаерті (нар. 1896) темі ре
волюційної боротьби присвятив лише 
поодинокі твори. Помітне місце в його 
доробку посідає анімалістична новела — 
тут він неперевершений майстер серед 
ірландців. Але найчастіше писав він у 
своїх новелах про життя простолюду, го
ловним чином селян і рибалок західних 
графств та островів Ірландії. Цей суво
рий край, де земля крем’яниста й неплід
на і не дуже вдячна до тяжкої людської 
праці, де море мінливе — коли дарує 
дсбрий вилов, а коли самі лише трупи 
рибалок повертає берегові, — цей край 
водночас є батьківщиною гордих і гос
тинних людей, що поважають прадавні 
звичаї і пам’ятають мову своїх кельт
ських прадідів. Багатьох із них злидні 
женуть з рідної землі («На вигнання», 
«Лист»). А ті, що лишаються, мусять 
звикнути до знегод і випробувань, му
сять вибороти в собі мужність, щоб ви
жити.

Тож звідси й беруться герої О’Фла
ерті, які вміють позмагатися з долею, 
звідси ці могутні, мало не легендарні — 
бо й де ж в Ірландії, як не тут, відчут
ний дотик епічної давнини?! — постаті, 
як-от «король Інішкаму» (з однойменно
го оповідання). Звідси ж у О’Флаерті 
особливе вміння показати людину в 
«крайній» ситуації, примусити її роз

крити всі свої потенції («Причал», «Іс
пит мужності»). Саме ці «західноір- 
ландські» новели О’Флаерті найбільшою 
мірою забезпечили йому репутацію гід
ного спадкоємця анонімних оповідачів 
давнини, природженого новеліста. І тут 
же таки, в обставинах життя в цих рід
них письменникові околицях, можна 
знайти витоки того «об’єктивістського» 
ухилу в зображенні людського безсилля 
перед лицем безжального часу й при
роди, що деяким критикам здається на
туралізмом, запозиченим із книжних 
джерел («Життя», «Коханці»). Не ми
лує О’Флаерті й забобонів та консерва
тизму, притаманних селу («Руда Бар
бара», «Чарівна гуска»), — в цьому 
відношенні його творчість рішуче про
тистоїть ідеалізаторським творам пред
ставників так званого «селянського реа
лізму» (Ш. Макманус та ін.).

Просякле конформізмом буржуазне 
суспільство часто-густо спонукає й ін- 

*ших ірландських письменників шукати 
цілісну людську особистість там, де ще 
збереглися рештки традиційного спосо
бу життя, де людина не така самотня 
межи людьми, — серед малозаселених 
гір і рівнин Коннемари й Доннеголу, на 
скелястих Аранських островах («Без 
коріння» Ф. О’Коннора, «Мовчання до
лини» Ш. О’Фаолейна, «Священна зем
ля» Кевіна Кейсі, низка оповідань 
У. Меккіна). Але письменники не знахо
дять там патріархальної екзотики й по
зірної гармонії людини з природою. Ба 
навіть навпаки: проникливий зір чесно
го митця бачить не тільки немилосерд
но ВИСНаЖЛИБ. протиборство з приро
дою, а й люте й нещадне здирство сіль
ських багатіїв і жмикрутів, лихварів і 
крамарів, що загрібали в свої цупкі ла
бети всю округу, бачить спалахи класо
вого антагонізму в ірландському селі 
(оповідання «Баран із дзвіночком» або 
«Ще три пенси» відомого романіста 
Джіма Фелана, 1895—1960).

Проблема відчуженості людини, така 
модна в західній літературі XX ст., — 
частий гість і ірландської новелістики 
(твори Ф. О’Коннора, Ш. О’Фаолейна, а 
пізніше і М. Лейвін, Дж. Планкетта, 
Е. О’Брайен та ін.). Для Ірландії, однак, 
ця проблема не підказана літературними 
віяннями, вона була й залишається тут 
зловісно реальною: жодна інша країна 
не знекровлена настільки еміграцією, в 
жодній країні немає стількох одиноких, 
ніде середній вік одруження не є таким 
пізнім, у жодній католицькій країні не
має такого високого процента священи
ків, ченців і черниць.

Слід зазначити, що передові письмен
ники непримиренні щодо гнітючої всю- 
диприсутності й усевтручання кліру — 
як у державні справи, так і в найінтим- 
ніші сфери людського життя: викриваю
чи загальну атмосферу, в якій може
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панувати святенницька «громадська дум
ка», показуючи, як на ниві неуцтва пиш
но квітне забобон, вони вдаються й до 
гнівного пафосу, й до в’їдливої сати
ри («Розумник» Ш. О’Фаолейна, «Скна
ра» Ф. О’Коннора тощо). З іншого бо
ку, література дає й психологічно точні 
портрети служителів культу, людей, які, 
так само, як і будь-хто з їхніх підопіч
них, можуть бути вражені самотністю й 
недолею і переживати кризу релігійної 
свідомості («Акт милосердя» або «Ро
дина Коркері» Ф. О’Коннора). Для Ірлан
дії, де голоси з амвонів і тепер ще чи
мало важать у громадському житті, на
віть така «секуляризація» церкви в лі
тературі свідчила про зрушення в сус
пільній свідомості.

«Самотній голос» — так назвав 
Ф. О’Коннор своє дослідження жанру 
повели. «Голосами самотності» можна 
було б назвати багато ірландських но
вел, що трактують тему людської за
губленості, тему несправджених надій і * 
неподіленого кохання. Мало кому тала
нить задовольнитися щастям «неможли
вого шлюбу» (як то зуміли герої одно
йменного оповідання Ф. О’Коннора) — 
більше людей залишається неприкаяними 
до кінця віку.

Убозтво широких народних мас, що й 
при своєму «національному» урядові зо
сталося убозтвом, гострота класових су
перечностей, людська невлаштованість і 
самотність, всевладдя клерикалізму та 
псевдспатріотичної демагогії, духовна 
стагнація — такою постає Ірландія пер
ших пореволюційних десятиріч із творів 
провідних своїх новелістів. В оповідан
ні III. О’Фаолейна «Розбитий світ» 
(збірка «Гаманець із дрібняками», 1937) 
священик розповідає про знелюднення 
сіл своєї парафії: «За п’ять років, про
житих тут, я вінчав тільки раз. Коли я 
приїхав, у мене за списком налічувалося 
шістдесят школярів. Коли я від’їжджав, 
їх було тридцять п’ять. А торік, я чув, 
їх лишилося тільки одинадцять». Решту 
поглинула еміграція. Фінальний акорд 
оповідання — знайомий ще з Джойса 
символ «завіяної снігом німотної Ірлан
дії». Час начебто змінився, а проте со
ціальні основи життя виявилися не
підвладними часові.

Гострота сприймання суперечностей 
навколишньої дійсності аж ніяк не ви
ключала з літератури звичайну теплоту 
й доброзичливість, лагідну усмішку й 
сумовиту вибачливість до дрібних люд
ських вад і слабостей. Це органічна ри
са багатьох новел зрілого періоду твор
чості Френка О’Коннора. Письменник 
засвідчує себе тонким знавцем психоло
гічних особливостей дитячого й юнаць
кого віку («Господар дому», «Маленька 
мама»), прискіпливим аналізатором сто
сунків в ірландській родині — і сільсь
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кій («Селяни»), і особливо міській 
(«Царські врата»).

У Шона О’Фаолейна загальна тональ
ність новелістики не така лірична, як у 
Ф. О’Коннора — вона, сказати б, поле- 
мічніша. Можливо, це пояснюється тим, 
що більшість оповідань О’Фаолейна пря
мо чи посередньо торкається супереч
ності між католицькими догмами та ре
альним життям, і ця суперечність раз 
у раз змушує письменника підноситись 
до викривального осуду.

У другій світовій війні Ірландія не 
брала участі, і ця нейтральність у бо
ротьбі народів світу проти фашизму за
подіяла їй болючу травму. Ірландія та 
її література виявились ізольованими 
від повоєнного піднесення демократично
го руху в Європі. В атмосфері духовного 
вакууму непомітно, по суті, пройшли й 
проголошення 1949 р. Ірландії республі
кою та вихід її з Британської співдруж
ності націй — політичні жести, що ма
ло позначилися на економічній прив’я
заності країни до господарського комп
лексу Великобританії. Література малої 
країни на якийсь час наче замкнулася 
в колі традиційних тем — мала людина 
в клерикалізованому суспільстві, її 
втрачені ілюзії та безнадійні здебільшо
го спроби подолати інерцію провінційно
го існування.

У 40-ві й 50-ті рр. до новелістів стар
шого покоління прилучаються молоді 
таланти, які невдовзі виходять у число 
провідних творців ірландської прози 
(дехто з них здобув собі ім’я як автор 
романів). Це насамперед Мері Лейвін 
(нар. 1912), Джеймс Планкетт (нар. 
1920), Уолтер Меккін (1915—1968), 
Майкл Маклейверті (нар. 1911), Бене- 
дікт Кілі (нар. 1919), Вільям Тревор 
(нар. 1928).

Героїні новел М. Лейвін (перша збір
ка вийшла у 1942 р.) стикаються з бід
ністю, з кастовою замкнутістю, що па
нує в малих містечках центральної Ір
ландії, з деспотизмом у сім’ї, зі святен
ництвом та передсудами, і дуже рідко 
спромагаються вирватися з лещат ото
чення. Єдиний твір, в якому М. Лейвін 
звертається до періоду національно- 
визвольної боротьби, — «Син-гіатріот»
— теж, власне, про бунт підлітка проти 
самовладдя матері-крамарки, що запобі
гає перед британськими солдатами. Од
не з найкращих оповідань письменниці
— «Щаслива смерть»: трагікомічна іс
торія подружньої любові, що в чоловіка 
викривилась до рабської покори, а в 
дружини — до самозасліпленої тиранії. 
Щемким ліризмом і довірчою інтона
цією, якій не суперечать і нотки легкої 
іронії, позначені автобіографічні новели 
М. Лейвін, як-от «Том» (із збірки «Свя
те місце», 1977).
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Безпросвітна сірість існування дріб
них урядовців та їхніх начальників, 
«світ яких не знає гумору» і які єдину 
втіху знаходять у вивченні й дотриман
ні службових інструкцій (оповідання 
«Сенсація»), паразитування національ
ної буржуазії та церковників на патріо
тичних гаслах та ідеалах («Оплакуй сво
го героя») — такі об’єкти уваги, а ча
сом і зневаги одного з чільних нині 
прозаїків Ірландії Дж. Планкетта (пер
ша збірка оповідань — 1954 р.).

Спадщина У. Меккіна, автора трьох 
новелістичних книжок (та багатьох ро
манів), на тлі повоєнної ірландської но
велістики вирізняється передусім непо
борно-життєствердним духом, зацікавле

нністю вольовими й стійкими характера
ми. Герої Меккіна — переважно рибал
ки, селяни й горяни західноірландського 
краю Голуею, де народився письменник. 
У житті їх майже нічого не змінилося 
від початку 20-х рр., коли про ці ж око
лиці писав О’Флаерті: так само панують 
злидні, доля жене на вигнання («Ко
роль»), людина залежна від ласки мо
ря («Дав бог неділю»), а проте Меккін 
уміє й скруту змалювати так, щоб не 
заразити читача безнадією та розпачем, 
уміє трагічне просвітлити лагідним гу
мором, особливо в оповіданнях про дітей 
і підлітків («Лев» та ін.).

У 60-ті рр. в Ірландії відчутнішим 
стає подих змін. Намагаючись вивести 
республіку з економічного застою, уряд 
широко відкрив двері міжнародному ка
піталові, в країні будуються десятки 
промислових підприємств, підвищується 
зайнятість, зменшується еміграція. Але 
впадають у вічі й «накладні витрати» 
капіталістичної індустріалізації та бур
жуазної духовної «модернізації» Ірлан
дії. Мільярдні прибутки пливуть до сей
фів іноземних монополій, оголюються со
ціальні контрасти (у 1974 р. рівень жит
тя 25 процентів населення республіки 
був нижчий від офіційно встановленої 
межі бідності, а 5 процентів населення 
— представники протилежного соціаль
ного полюсу — володіли 72 процентами 
національного багатства); хронічна ір
ландська болячка — алкоголізм (1971 р. 
11,5 процента всіх споживчих видатків 
населення йшло на спиртне) — тепер 
стає і підлітковою, і жіночою пошестю...

Останнім часом у зв’язку з активіза
цією демократичних сил послаблюється 
вплив церкви на політичне й культурне 
життя Ірландії, хоч процес цей прохо
дить дуже повільно й дуже суперечливо. 
Так, у ті ж таки 60-ті рр. в республіці 
було заборонено ряд творів Едни 
О’Брайен (нар. 1930). Причина? Надмі
ру відверте викриття звичаєвої патріар
хальщини та релігійного виховання, що 
визначають упосліджене становище ір
ландської жінки в родині й суспільстві.

Для багатьох ірландок вихід бачиться 
один — втеча з рідного села чи містеч
ка, втеча навіть з Ірландії, розрив з 
просяклими фальшем традиційними 
умовностями. Але от Клер (з оповідання 
«Родинне»), навіть вирвавшись з ірланд
ської провінції на велелюддя англійської 
столиці, все одно залишається самот
ньою і невлаштованою. Втеча — це не 
вихід, начебто підказує письменниця.

Шлях до визнання на батьківщині в 
Е. О’Брайен був досить типовий для 
ірландського письменника: він проліг че
рез добровільне вигнання (до Англії), 
через визнання спершу за кордоном.

У 60-ті рр. почалась і популярність 
Патріка Бойла. Критична тенденція йо
го творів аж ніяк не слабша, ніж у 
О’Брайєн, а тематичний діапазон і сти
лістична палітра, безперечно, ширші. 
Дія багатьох оповідань П. Бойла (збір
ки «Вночі всі кішки сірі», 1966, та ін.) 
відбувається в маленьких селах, де 
особливо відчутна пожадливість до влас
ності й байдужість до чужої біди («Пас
тораль»), де панує фанатизм («Будь 
твердий у скруті»). Улюблена зброя 
Бойла — гротеск, іронія його розумна 
й пекуча, а сатира пройнята сумом і бо
лем. Як романіст і новеліст П. Бойл 
належить сьогодні до найцікавіших ір
ландських авторів.

Недостатні видавничі можливості, об
межена читацька аудиторія, — не кажу
чи вже про політичні та етичні мірку
вання, — змушують ірландців набагато 
частіше публікуватися у Лондоні й Нью- 
Йорку, ніж у Дубліні або Белфасті. Але 
заокеанські чи заморські публікації не 
всякому ірландському читачеві приступ
ні, й не завжди вміщені там твори пере
друковуються в національних виданнях. 
А якщо зважити, що тільки на сторінках 
«Нью-Йоркера» вперше побачила світ 
чи не більшість найкращих новел, ска
жімо, Ш. О’Фаолейна, Ф. О’Коннора, 
М. Лейвін, Б. Фріла, Б. Кілі та багатьох 
інших ірландців, то стане ясно, наскіль
ки ці прикрі видавничі (і не тільки ви
давничі) обставини віддаляли ірландську 
літературу від ірландської читацької 
публіки, підривали необхідний зв’язок 
творця з його аудиторією.

З огляду на все це корисною для ір
ландської літератури виявилася органі
зація 1968 р. щотижневої літературної 
сторінки в одній з найсолідніших дуб
лінських газет — «Айріш прес» — і за
снування у 1971 р. премії Теннессі за 
найкращі оповідання початківців, надру
ковані там. На основі публікацій цих су
ботніх сторінок видано кілька колектив
них збірок сучасної ірландської новели, 
що вже само по собі свідчить про успіх 
починання.
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У цих збірках уміщено низку опові
дань відомих майстрів — Ш. О’Фаолей- 
на («Вбивство біля Кобблерс Галка»), 
В. Тревора («Далеке минуле»), Б. Кілі, 
П. Бойла, П. Люка тощо. З-поміж творів 
порівняно молодших і зовсім молодих 
авторів можна відзначити новели Іти 
Дейлі (нар. 1942), Десмонда Хогана 
(нар. 1951), Дермота Гілі (нар. 1947), 
Вінсента Лоуренса (нар. 1940). Здаєть
ся, нічого нового не відбувається з їхні
ми персонажами, людьми, «яких повно 
на тихій річці пересічності й одноманіт
ності в сьогоднішній Ірландії» (слова з 
оповідання В. Лоуренса «Повтори, що 
кохаєш мене»). А проте не скрізь ка
мерний антураж домінує: соціальна дійс
ність владно вдирається в долю брата й 
сестри Міддлтонів (з оповідання В. Тре
вора), штовхає відставного клерка на 
вбивство багачки-розпусниці (оповідан
ня ПІ. О’Фаолейна)... Письменники деда
лі частіше зважають на суспільно ваго
му домінанту в поведінці героїв.

Потужним стимулом пожвавлення лі
тературного руху в Ірландії стало різке 
загострення в Ольстері з кінця 60-х рр. 
боротьби за громадянські права дискри
мінованої католицької меншості насе
лення, боротьби, яка супроводиться від
критими ексцесами й ескалацією теро
ризму.

Знову спалахнув інтерес до минулого, 
яке здавалося таким далеким, аж поки 
не виявилось, що воно таке трагічно 
близьке, — в ньому література шукає 
причин соціальних конфліктів сьогоден
ня, шляхом аналізу помилок і переоцін
ки цінностей минулого пробує визначи
ти майбутній хід подій. Всебічне висвіт
лення ольстерської кризи — справа, 
очевидно, майбутнього. Можливо, задум 
такого твору тільки-но зоріє в уяві кот
рогось із нинішніх в'язнів Лонгкешу, 
котрогось із авторів балад, створених за 
колючим дротом цього сумнозвісного 
концтабору для інтернованих поблизу 
Белфаста. Проте вже й тепер ряд ро
манів (Дж. Карріка, Ю. Маккейба, 
К. Кейсі, Дж. Джонстон), драм (Б. Фрі- 
ла1, Дж. Бойна), поезій (Т. Кінселли, 
Дж. Монтегю, ПІ. Гіні) порушує різні ас
пекти сучасних північноірландських по
дій, соціально-економічне підгрунтя 
яких лише прикрите релігійно-націо
нальною оболонкою. Знайшла своє відо
браження ольстерська криза й у нове
лістиці. В одних новелах вона становить 
наче «відсторонене» тло, що допомагає 
рельєфніше вималювати героїв («Вночі 
із Сарсфілдом ми мчали» Б. Кілі, «Сен
сація» Дж. Планкетта), в інших луна сьо

1 П’єса Б. Фріла «Почесні громадяни» (про 
розстріл англійськими військами мирної де
монстрації в північноірландському місті 
Деррі) опублікована в № 5 «Всесвіту» за 
1978 р.

годнішніх вибухів рухає сюжет («Далеке 
минуле» В. Тревора), ще в інших персо
нажі безпосередньо стикаються з факта
ми громадянської безправності й полі- 
ційної сваволі й так чи так реагують на 
них, визначають свою позицію в бороть
бі («Крик» Дж. Монтегю, одного з най- 
відоміших ольстерських поетів). Справ
жній механізм північноірландського ан
тидемократичного режиму промовисто 
викрито у гротескно-сатиричній новелі 
Джона Морроу (нар. 1930) «Остаточне 
розв’язання», де британський офіцер- 
аристократ, як і личить аристократові, 
не чорнить рук, а лише командує, тоді 
як брудну роботу беруть на себе колиш
ні військові з правих протестантських 
кіл Ольстеру...

Передові письменники розуміють, що 
розв’язання ольстерської проблеми ле
жить не на шляху роздмухування релі
гійної і національної ворожнечі, яка ви
гідна тільки ворогам трудящих мас, а 
на шляху радикальних соціально-еконо
мічних перетворень та істотних зрушень 
в етично-релігійній свідомості населення 
обабіч кордону. Саме до таких висновків 
підводять читача найкращі твори на те
му «розколотого Ольстеру», написані ір
ландськими письменниками.

З усіх постулатів ірландського відро
дження лише один виявився нездійсне
ним: незважаючи на широку громадську 
кампанію, на цілу систему державних 
заходів у республіці, ірландську мову 
так і не пощастило відновити в правах 
загальнонародної мови. Внаслідок різ
них соціальних, політичних та лінгві
стичних причин населення Гельтахту
(ірландськомовної території Ірландії) і 
далі скорочується, зменшується й число 
тих, для кого вона є рідною і розмов
ною. Тепер по-ірландському в побуті 
розмовляє не більше 60 тис. чол. (у 
кілька разів менше, ніж на початку сто
річчя); крім того, знають мову ще при
близно 600 тис. чол.

Новітню літературу ірландською мо
вою започатковано наприкінці минулого 
сторіччя, на хвилі відродженського енту
зіазму. Ірландською і англійською мова
ми творив поет і новеліст П. Пірс, який, 
за словами відомого літературознавця 
Д. Гріна, «ввів ірландську літературу в 
XX ст.». Найпопулярнішим ірландсіжо- 
мовним прозаїком був Падрейк О’Конер 
(1882—1928), досі добре знаний на за
ході Ірландії. Він автор кількох десят
ків оповідань та етюдів, написаних зде
більшого у фольклорному дусі, з еле
ментами фантастики, але й не без ува
ги до соціальних мотивів. О’Конер пер
ший з ірландськомовних письменників 
писав про місто, у зв’язку з чим войов
ничі традиціоналісти поспішили звинува-
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тити його в непристойності, образі на
ціональної гідності й інших гріхах.

Пізніше новели ірландською мовою 
писали Шомс ОТріанна (?— 1969), 
Мертін О’Каден (1920—1970, — «нове
ліст великої психологічної майстернос
ті», за визначенням Д. Гріна), Лайєм 
О’Флаерті (збірка 1952 р.). Окрім 
Л. О’Флаерті, й ще дехто з англомовних 
авторів почасти звертався до ірландсь
кої мови: Фленн О’Брайен (1911 —1966; 
по-англійському він писав під псевдоні
мом Брайен О’Нолан), Брендан Біен
(1923—1964). Кількох талановитих про
заїків і поетів має сучасна література 
ірландською мовою. Однак у цілому во
на становить лише вузький потічок по
рівняно з широким потоком англомов
ної літератури Ірландії.

В Ірландії і поза нею чимало написа
но про те, чому новела набула такої по
ширеності в ірландській літературі, чо
му вона стала мало не національним ір
ландським жанром. Серед висловлюва
них поглядів трапляються й чисто су
б’єктивні, породжені захопленою при
хильністю до жанру, але всі дослідники 
сходяться на кількох принципових мо
ментах. Найперше — це глибоко закорі- 
нена традиція бардів, яка йде ще з часів 
давніх саг (прозових, до речі, а не вір
шованих, на відміну від епосу більшості 
інших європейських народів), а ближче 
беручи, — з тих часів (XVII—XVIII ст.), 
коли ірландське художнє слово було 
позбавлене будь-якої іншої форми про
яву, крім усної передачі: казка й пісня, 
легенда й бувальщина були тоді єдини
ми носіями духовних скарбів народу, йо
го філософії. Саме тут ірландська нове
ла запозичила свою інтонаційну щирість, 
безпосередність і невимушеність викла
ду, свій ліризм, нарешті, іманентне по
чуття гумору та іронії, елементи фан
тастики.

Ірландська література XX ст., поми
наючи вже спадщину Дж. Джойса — 
епос часу, майже зупиненого в русі, —

має в своєму активі чимало непересіч
них широкоформатних романів («Голод» 
Л. О’Флаерті, «Гніздов’я простих лю
дей» ПІ. О’Фаолейна, автобіографічна 
епопея Ш. О’Кейсі, історична трилогія 
У. Меккіна, «І висохли б твої сльози» 
М. Фаррела, «Розбурхане місто» 
Дж. Планкетта), що охоплюють цілу епо
ху з життя народу і відбивають ходу 
історії. А проте романна традиція Ірлан
дії ніколи не була така потужна, як тра
диція новели, і саме новела становить 
«вмістилище багатого запасу соціальної 
історії» ірландської нації (Д. Маркес). 
У тому, що ірландська новела повсякчас 
причетна до долі народу, що вона, об
разно кажучи, постійно тримає руку на 
пульсі доби — найцінніші її особливос
ті.

На розквітові психологічної новели в 
Ірландії позитивно позначилось також 
ретельне опанування творчої техніки не 
тільки англомовних класиків жанру, а й 
Мопассана та Чехова — особливо Чехо
ва, улюбленця кількох поколінь ірланд
ських новелістів. Неабищо важило й те, 
що, друкуючись переважно поза батьків
щиною, ірландська новела хоч-не-хоч му
сила рівнятися на найвищі світові стан
дарти — інакше вона просто виявилася 
б неконкурентноспроможною -на англій
ському й американському книжковому 
ринку, коли там «законодавцями мод» 
були такі велетні, як Хемінгуей чи Фол
кнер.

Завоювавши ще в 20—30-ті рр. (пе
редусім завдяки творам О’Флаерті, 
О’Коннора, О’Фаолейна) міжнародне ви
знання, ставши своєрідним мозаїчним 
епосом різних сторін життя народу, — 
епосом ліричним і водночас войовничим 
в обороні соціальної справедливості й 
людської гідності, ірландська новела й 
пізніше не здає здобутих мистецьких 
позицій: далеко не кожна сучасна літе
ратура може похвалитись таким гроном 
добірних оповідачів, яких має нині Ір
ландія.

Ростислав ДОЦЕНКО
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ІСПИТ НА ЗРІЛІСТЬ
МОЛОДА ПРОЗА НДР

Молоде покоління прозаїків НДР міц
но пов’язане з попередниками — як 
майстрами старшого покоління А. Зе
герс, И. Бехером, В. Бределем, Б. Брех
том, чия творчість розпочиналася у пер
шій третині XX ст. і які стояли біля 
джерел німецької соціалістичної літе
ратури, так і з тими, хто увійшов у лі
тературу в 50-ті роки. Ця спорідненість 
особливо виразно підтверджується тим 
фактом, що в центрі уваги молодих по
стійно перебуває проблема становлення 
нової людини, тобто проблема, яка була 
і лишається визначальною у літературі 
НДР; творчість молодих органічно впи
сується у загальний контекст літератури 
республіки, розвивається у головному її 
руслі.

Що ж до відмітних рис, властивих 
творчості нових письменників, то вони 
значною мірою пояснюються, очевидно, 
особливостями їх біографії, багато в чо
му відмінної од біографії попереднього 
— умовно кажучи, «середнього» — по
коління літераторів НДР.

На очах у представників цього «серед
нього» покоління — Д. Нолля, М. В. 
Шульца, Е. Нойча, Г. Канта — відми
рало буржуазне і народжувалось соціа
лістичне суспільство. І у своїх творах 
ці письменники показали всю складність 
процесів національного оновлення: 
«розрахунок з минулим» і утвердження 
нових ідеалів, що відкривали перспекти
ви для мирного, творчого життя. Вони 
фіксували народження нової людини, пе
ремогу і утвердження нового в усіх сфе
рах людського буття і діяльності. Конф
лікт у творах визначався боротьбою 
між старим і новим у людині, в її сві
домості, в її душі. Герої опинялися пе
ред необхідністю визначити свою пози
цію щодо нового, багато в чому ще не
відомого їм суспільства. Письменники 
показували подолання старих понять і 
уявлень, злам у свідомості героїв, їх 
вростання у світ соціалізму. Еволюція 
Вернера Гольта (Д. Нолль, «Пригоди 
Вернера Гольта»), Руді Хагедорна 
(М. В. Шульц, «Ми не порох, що ле

тить за вітром»), Ганнеса Балли 
(Е. Нойч, «Слід каміння») — образів, у 
яких узагальнювався певний, дуже важ
ливий для Німеччини, історично обумов
лений людський тип, відбивала «важкий 
шлях пізнання» мільйонів їх співвіт
чизників.

Досвід молодшого покоління письмен
ників (йдеться Про тих, яким сьогодні 
біля сорока років і які увійшли в літе
ратуру наприкінці 60-х років) відріз
нявся від досвіду Нолля, Шульца, 
Г. Канта. Період формування свідомос
ті і світогляду цього покоління цілком 
припадає на роки становлення й утверд-4 
ження народної влади. Нове покоління 
письменників не вростало у соціалістичне 
суспільство, а виростало разом з ним і 
всередині нього, — і це виразно позна
чається на його творах.

Молодше покоління письменників 
звертається до проблем сьогоднішнього 
дня. «Історія з сучасності і для сучас
ності» — це визначення, яке критик з 
НДР В. Лірш дає повісті Р. Флосса 
«Ірина», може бути застосоване й до ба
гатьох інших книжок. Матеріал для сво
їх книжок автори черпають із власного 
досвіду, і тому не випадково в переваж
ній більшості творів центральною по
статтю є молода людина — школяр, сту
дент, випускник вищого навчального за
кладу, молодий робітник, молодий уче
ний, журналіст, інженер, письменник.

И. Вальтер, Г. Вебер, И. Лаабс. 
Р. Флосс та інші представники нового 
письменницького покоління теж зобра
жають по-своєму вирішальний період у 
житті героїв, але поняття «вирішальний» 
наповнюється тут іншим змістом. Проб
лема вибору, яка стояла перед Голь
том чи Баллою, для цих героїв не існує, 
йдеться тепер не про соціальну орієн
тацію, а про громадянську позицію лю
дини, що не уявляє себе поза суспільст
вом, в якому живе, що сприймає соціа
лізм як реальну даність, доцільність 
якої не викликає в неї жодного сумні
ву. Але проблема пошуку свого місця в 
житті стоїть і перед цими героями.
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Прагнення героя розібратися в собі — 
вихідний момент багатьох творів. Мо
лодий технік Петер, герой повісті Флос- 
са «Ірина», каже: «Я хочу розповісти 
про той час і про сьогоднішній, тому що 
я хочу зрозуміти себе». Розповідь про 
відрядження до Ленінграда за завдан
ням підприємства, на якому він працює, , 
про події останнього року життя, обу
мовлена бажанням «краще пізнати себе 
самого», щоб «жити свідомо». Петеру 
вторує Норман Білат з повісті И. Валь
тера «Я ж не йог»: «...ми хочемо зна
ти, хто ми є насправді, що ми можемо, 
чого ми прагнемо».

Такі мотиви вказують на зв’язок тво
рів молодих авторів з традицією «ро
ману виховання», «роману розвитку» — 
класичного жанру німецької літератури, 
який бере свій початок від Віланда і 
Гете і для якого характерне заглиблення 
у внутрішній світ людини, прагнення від
творити найтонші порухи її душі, зобра
зити процес її духовної еволюції. Цей 
жанр і в XX столітті зберіг свою спе
цифіку, але. зрозуміло, під пером пись
менників НДР, що зображають дійсність 
своєї країни, набуває нових рис і особ
ливостей, збагачується новим змістом. 
Класичний німецький «роман вихован
ня», змальовуючи процес самовдоскона
лення героя, показував одночасно і ті 
перешкоди, що поставали перед пред
ставником «третього стану», який не 
знаходив реальної сфери для суспільно 
корисної діяльності. В творах же літе
ратури НДР розвиток героя відбуваєть
ся в процесі активного пізнання навко
лишньої дійсності, в безпосередній йо
го участі у формуванні цієї дійсності; 
письменники показують ті справді ши
рокі можливості, які відкриваються пе
ред кожною людиною для застосування 
її творчих сил, для формування її як 
суверенної гармонійно розвиненої осо
бистості.

Інша справа, як ці можливості вико
ристовує герой — саме в цьому питанні 
закладено початок конфлікту, що має 
морально-етичний характер. Опинившись 
у певній ситуації, герой відчуває вну
трішнє невдоволення своїм дотеперіш
нім життям, настає момент, коли, як це 
робить персонаж роману Лаабса «Трав’я
ний будиночок...», «запитуєш себе, чи 
ти досі жив по-справжньому, чи просто 
котився з гори». Герой розуміє, що він 
з ряду причин не використав усіх мож
ливостей, які перед ним відкривались, і 
винен у цьому передовсім сам. «Можли
во, я все робив неправильно, — каже 
Білат з повісті Вальтера «Я ж не йог». 
— Я не знаю. Але я дуже хотів би зна
ти це. Знаю тільки, що я невдоволений... 
насамперед самим собою».

Завдання, які ставлять перед собою 
письменники, — дослідити ідеали сучас

ної молодої людини, її готовність від
стоювати й утверджувати їх кожним 
своїм вчинком, — зумовлюють дедалі 

[частішу появу художньої структури, яку 
критик НДР Г. Плавіус визначає, як 
«звіт перед самим собою». За своїми 

: ознаками ця структура близька, а в ря
ді випадків збігається з принципами то
го досить поширеного в світовій літера
турі явища, яке в радянському літера
турознавстві називається «доцентровим 
романом». Дія вкладається в короткий 
відтинок часу — якийсь рішучий пово
рот у житті головного героя, коли виз
начається його майбутнє, коли йому до
водиться приймати кардинальне рішення, 
для чого він мусить обмірковувати все. 
досі пережите.

Так побудовані твори Р. Флосса, И. Ва
льтера, 3. Вайнгольда та інших пись
менників. Але, звичайно, такою формою 
не вичерпуються можливості зосередити 
увагу на особистому, суб’єктивному на
чалі в людині.

Юнацьким максималізмом відзначає
ться вісімнадцятилітній герой повісті 
йоахіма Вальтера «Я ж не йог» Норман 
Білат, який розповідає про один місяць 
свого життя. Білат працює слюсарем на- 
одному з берлінських підприємств, куди 
прийшов після школи, як він сам пояснює, 
всупереч волі батька, який дуже хотів, 
щоб син став студентом. Білат — енер
гійна, непосидюча натура. Дізнавшись 
про повінь у Румунії, він вирішує, що 
його місце там, що він мусить допомогти 
особисто. І, взявши відпустку, подолав
ши численні перешкоди, він дістається 
врешті до району лиха. Але тут з’ясовує
ться, що за ті кілька днів, які він про
був у дорозі, озброєні потужною тех
нікою люди вгамували стихію.

Мандрівка, однак, не пішла намарне
— Білат дістає серйозні життєві уроки 
й глибше, повніше пізнає самого себе. 
Хоч розповідь і не виходить за межі су
то побутового плану, в тканину повісті 
вплітаються важливі ідеологічні пробле
ми.

В дорозі Білат знайомиться з молодою 
голландкою Шірен і проводить з нею 
кілька днів на березі моря. Шірен бук
вально до всього ставиться скептично. 
Норман теж «невдоволений». Але при
рода «невдоволення» Шірен і Нормана
— представників двох різних світів — 
абсолютно різна. Дівчина, розчарована 
життям буржуазного суспільства, відчу
ває глибоку відразу до фальші — цього 
невід’ємного атрибуту буржуазної дійс
ності. Відсутність ідеалів породжує без
плідний бунт, а відтак і бажання відго
родитися від будь-яких суспільних проб
лем. Рятуючись від бездуховності бур
жуазного життя, Шірен шукає розраду 
в буддистській флософії й намагається 
накинути свої погляди Норманові.
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Але він, сформований іншим суспіль
ством, плекає інші ідеї та ідеали. «Я ж 
не йог, я повинен щось робити, повинен 
бачити людей», — каже він. Шляхи Нор
мана і Шірен розходяться. Вона далі 
мандрує в пошуках екзотичного куточ
ка, де можна було б знайти забуття, а 
він поспішає повернутися до своєї со
ціалістичної батьківщини. Хоч перші йо
го спроби утвердитися не завжди при
водили до бажаних наслідків, Білат пе
вен, що тільки вдома, в НДР, він змо
же реалізувати свої здібності й пори
вання.

З цього погляду показова й метамор
фоза, що відбувається з героєм повісті 
3. Вайнгольда «Поклик пригоди». Фред 
Фогельзанд покидає рідний дім, бажа
ючи «краще пізнати світ і зазнати при
год». Постійний супутник Фреда — то
мик оповідань Дж. Лондона про мужніх, 
сміливих людей, які на кожному кроці 
опиняються віч-на-віч з небезпекою. 
Фред заздрить їм; йому здається, що в 
наш час людині нема де себе проявити. 
Та врешті він розлучається з книгою, з 
героями Лондона, побачивши, що тру
дові будні республіки відкривають не
обмежені можливості для найпрекрасні- 
ших, найромантичніших пригод.

Органічним поєднанням -особистого й 
суспільного відзначається твір Фольке- 
ра Брауна «Невимушене життя Каста». 
В ньому навколишня дійсність з її проб
лемами, завданнями, які вона ставить пе
ред людьми, — не просто тло, на якому 
простежується становлення героя як осо
бистості, а головна арена і головний 
фактор цього становлення.

Розповідь у творі, що складається з 
трьох невеликих повістей, ведеться від 
першої особи. Герой зупиняється на не
багатьох важливих, «етапних» моментах 
свого життя, немов позначаючи пунк
тиром свій життєвий шлях останніх 
приблизно десяти років: будівельник,
студент, літератор.

Каст прагне осмислити своє життя, 
шукає себе. «Тут була наша країна, і був 
великий час, і я зовсім не мав наміру 
стояти осторонь», — каже герой. Ба
жання бути в гущі подій приводить його 
на одну з будов республіки. І саме тут, 
віддаючи себе всього важкій праці, герой 
переймається незнаним доти відчуттям 
причетності до справи, яку творять міль
йони. Будова стає для нього втіленням 
усієї країни, що розвивається й міцніє.

У творі Брауна порушуються й проб
леми художньої творчості. Для письмен
ника, як і для його старшого колеги 
Гюнтера де Бройна в романі «Присуд
ження премії», вони є приводом для 
серйозної розмови про моральне облич
чя людини, її громадянську позицію.

Наприкінці твору читач зустрічається 
з Кастом у театрі — на репетиції спек

таклю за його п’єсою. Розповідь Каста 
про свою працю над п'єсою розкриває 
стан творчого напруження, в якому він 
перебуває, і переконує в тому, що від
чуття причетності до звершень народу 
визначають свідомість молодого автора.

У романі «Иоганна, або Шляхи д-ра 
Кануги» Манфред Єндришик звертаєть
ся, як і багато інших письменників но
вого покоління, до теми кохання. У цен
трі роману — тридцятилітній журналіст 
Иоганнес Кануга, що опинився в до
сить складному становищі.

Невдовзі по розлученні Кануги з дру
жиною Рут, молода жінка, економіст 
Иоганна Айзенберг, яку він кохає і з 
якою хоче. одружитися, вирішує кинути 
його самого. — він розчаровує її своєю 
нерішучістю, невизначеністю поглядів, 
звичкою ухилятися від серйозних життє
вих проблем. Не дивно, що герой пори
нає в глибоку духовну кризу, якої не 
здатен подолати протягом майже року.

Та ось Кануга одержує завдання на
писати серію нарисів і вирушає в поїзд
ку по країні. Спостереження за роботою 
працівників сільськогосподарського ко
оперативу, ознайомлення з проблемами 
колективу науково-дослідної установи, 
зустрічі з відомим художником поверта
ють героя до життя, спонукають по-ново
му подивитися на себе, усвідомити себе 
невід’ємною часткою суспільства. Від
найшовши себе в сфері суспільній, ге
рой долає депресію і врешті-решт повер
тає собі прихильність Йоганни.

Слід зазначити, що образ йоганни 
Айзенберг, яка посідає таке важливе 
місце в житті Кануги, розкрито недо
статньо. Власне, така вада властива й 
творам інших молодих авторів: порів
няно з центральними героями, друго
рядні персонажі часто хибують на неви
разність і схематичність. У ряді творів 
не повністю використовуються закладені 
в конфлікті можливості, розв’язка часом 
відзначається надмірною прямолінійніс
тю. Очевидно, це ті втрати, без яких не 
обходиться творчий пошук.

Загалом же письменники нового по
коління активно втручаються в життя, 
прагнуть зобразити його в усій його ба
гатогранності, показати в динаміці взає
модію особистості з середовищем.

«Незрілим» героям творів доводиться 
долати хибні погляди, власні вади, 
звільнятись з-під негативного впливу, 
щоб врешті-решт стати дійовими члена
ми суспільства.

Розглядаючи свого героя в різноманіт
них ситуаціях — у праці, навчанні, осо
бистих стосунках, — письменники пере
віряють, наскільки підготовлений він до 
вступу в широке життя, і складають ра
зом з ним іспит на зрілість.

Т М и к о л а  КУДІН
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ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗМ ЛІТЕРАТУРИ 

ДЕМОКРАТИЧНОЇ НІМЕЧЧИНИ

Література НДР, як підкреслив на 
VIII з’їзді Спілки письменників НДР 
Г. Кант, «розпочалася не тільки з Штріт- 
тматтера, Врезана, Макса Вальтера^ 
Шульца, Крісти Вольф, Нолля або Ной- 
ча — вона розпочалася з Брехта, Бехе- 
ра, Бреде ля й Анни Зегерс, з Арнольда 
Цвейга, з нашого Людвіга Ренна, з 
Вольфа і Вайнерта, з Гермліна і Вайс- 
копфа, з Куби, Мархвіци, Готше, Фюрн- 
берга і Шаррера, з Еріха Арендта і Геор
га Маурера».

Соціалістичний реалізм з притаманним 
йому інтернаціоналізмом — основний 
художній метод, провідне начало роз
витку літератури НДР. До всіх перелі
чених вище письменників можна було б 
застосувати слова В. Піка, сказані про 
одного із засновників німецької літерату
ри соціалістичного реалізму Иоганнеса 
Р. Бехера: «Особистий розвиток і твор
чість його свідчать про те, що він є про
летарським інтернаціоналістом і органіч
но німцем, глибоко занепокоєним майбут
нім своєї нації».

Література НДР набула значного до
свіду в створенні характеру героя-інтер- 
націоналіста. «Починаючи з 1917 року, 
— пише Г. Кауфманн, — інтернаціона
лізм стає в небачецих масштабах визна
чальним моментом соціалістичної літера
тури. Вирішальним фактором при цьому 
є перемога соціалізму в Радянському 
Союзі. З самого початку революційні ні
мецькі письменники захищали Жовтневу 
революцію як свою власну справу»1. Гід
но несучи прапор партійності й народно
сті, соціалістичні письменники утверджу
ють інтернаціоналізм як один з основопо
ложних принципів марксистсько-ленінсь
кого світогляду. «Інтернаціоналізм для 
літератури НДР, — зазначає Л. Гінз-

1 Кауфманн Ганс. Проблемы истории не
мецкой литературы первой половины XX ве
ка.— В кн.: Литература в изменяющемся 
мире. Актуальные проблемы современной 
идейно-эстетической борьбы. М.. 1975. с. 219.

бург, — не просто важлива тема: він 
складає основний її зміст» 1.

Отже, багатогранне поняття інтерна
ціоналізму — це і обрана письменником 
тема, і його ідейна позиція, і риса його 
особистості. Ідеї інтернаціоналізму в ху
дожній літературі втілюються при розроб
ці як «іноземного матеріалу», так і на 
матеріалі життя рідного народу. Інтерес 
до проблем міжнародного життя, пошана 
до інонаціональних культур, прагнення 
пізнати духовний світ народів Сходу і За
ходу є незмінним принципом людей, віль
них від расових, націоналістичних перед
судів.

Німецькі письменники соціалістичного 
реалізму завжди з великою відповідаль
ністю ставилися до відображення в своїх 
творах теми СРСР. З цього приводу вар
ті уваги міркування Ф. Вольфа про ви
рішальне ідеологічне, історичне, літера
турне й естетичне значення філософсько
го осмислення в художній літературі 
грандіозних подій у Радянській країні. 
Славетний письменник радив колегам по 
перу пізнати радянську людину в її рід
ній державі, у праці і в побуті, в колгос
пах і на підприємствах, словом, перш 
ніж писати — глибоко і всебічно вивчи
ти матеріал.

Письменники НДР відображають твор
чу працю і культурне життя народів на
шої багатонаціональної Вітчизни, розроб
ляють тему німецько-радянської дружби 
й співробітництва. Чистотою погляду на 
світ, стилістичним багатством позначені 
численні суспільно-політичні твори, ху
дожні репортажі про СРСР («Радянські 
люди» А. Зегерс; «Радянський щоден
ник 1952 р.» А. Цвейга; «Зустріч з неви
димим» Г. Отто; «Півсвіту за сто днів» 
Р. Кріста; «Подорожі на Схід» і «Подо
рожі по Дніпру» Ю. Коха; «Діаграма ан
тен» П. Госсе та ін.).

Тема СРСР — оплоту миру й дружби

1 Гинзбург Лев. Рожденная в борьбе. «Ли
тературная газета». 1973, 14 ноября.
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між народами, тема подвигу радянського 
народу в другій світовій війні червоною 
ниткою проходять у поемах Л. Фюрн- 
берга «Вселенський гімн», Е. Вайнерта 
«Пісня про Сталінград» і «Глава друга 
світової історії», Куби «Поема про Лю
дину», Ф. Фюмана «Подорож до Сталін- 
града» та в інших поетичних творах.

Пройняті ідеями інтернаціоналізму, 
сповнені високого громадянського звучан
ня й сторінки прози В. Бределя («Вну
ки», «Новий розділ»), О. Готше («Криво
різький прапор»), А. Зегерс («Подорож. 
Історія одного кохання»), Г. Штайна 
(«Ультиматум»), Р. Флосса («Ірина») та 
ін.

Відрадно констатувати, що нині літе
ратори СРСР і НДР спільно працюють 
над збіркою нарисів і оповідань «Москва 
— Берлін», альманахом «Київ — Лейп- 
ціг» та рядом інших видань.

Творчі тенденції літератури демокра
тичної Німеччини проявляються і в ху
дожній розробці важливої теми розвитку 
матеріальних і духовних сил народів 
країн соціалізму, їх зближення і співро
бітництва. Так, Г. Маурер у сонеті «Ви
знання» славить співдружність соціалі
стичних країн на чолі з СРСР, співдруж
ність, що стала окрасою планети, запору
кою миру й прогресу. Трасі дружби — 
газопроводу Оренбург — Західний кор
дон СРСР, яку будують країни — члени 
РЕВ, присвячена книга М. Нойман 
«Оренбурзький щоденник». Трудові буд
ні інтернаціонального загону будівників 
газопроводу «Союз», квітучу радянську 
дійсність поетизує і В. Ліндеман («На 
трасі»).

Принципи пролетарського інтернаціона
лізму визначають зміст і тональність роз
повідей про історію стосунків німців із 
сусідніми країнами, що будують соціа
лізм.

Про боротьбу поляків проти фашиз
му, про нові суспільні взаємини й пер
спективи розвитку німецько-польських 
зв’язків писали В. Шрайєр («Операція 
«Сандерсторм»), Г. Кант («Зупинка»), 
К. Вольф («Приклади одного дитинст
ва»), Г. Ріхтер («Ти перейдеш сім мос
тів»), Г. Тюрк («Долина семи місяців»), 
X. Ендерс («Варшавський концерт»), 
Ю. Врезан («Подорож до Кракова»), 
К. Давід («Та, що пережила»), И. Валь
тер («Польські мініатюри»), Л. Ренн зна
йомив співвітчизників із життям румунсь
кого народу («Про стару і нову Руму
нію»), М.-В. Шульц переносить читача 
у Прагу і Москву («Триптих з сімома 
мостами»).

Письменники НДР досліджують пеку
чі міжнародні проблеми. Талановиті пуб
ліцистичні твори вийшли з-під пера 
В. Бределя («Бенкет у фініковому са
ду»), Г. Канта («Стокгольм»), Й. Рета 
(«Про всі дерева світу...») та ін. Слід під

креслити, що письменники НДР ак
тивно протестували проти злочинної вій
ни США у В’єтнамі. Зокрема, Г. Тюрк 
(«Смерть і дощ»), Ф.-Р. Фріз («Телеві
зійна війна»), Р. Флосс («Перші дні у 
В’єтнамі»), П. Госсе («В’єтнам у цей 
час»), А. Зегерс («Кам’яний вік») оспіва
ли героїчну боротьбу в’єтнамського наро
ду, солідарність прогресивних сил світу 
з його боротьбою. На міжнародній зуст
річі письменників у Софії (1977 р.) 
Г. Кант справедливо зазначив: «Інколи
кажуть, що мир — справа не літератури, 
а політики. Однак ми всі віддавна знає
мо: коли йдеться про життя і смерть, лі
тература стає політикою, коли ж політи
ка йде ва-банк, вона приводить у дію лі
тературу. Найпереконливіший приклад 
— В’єтнам. В’єтнам, я певен, стає вирі
шальним, головним чинником, коли ви
никає питання про самопочуття літерату
ри нашої доби. Переміг загарбників, зви
чайно, в першу чергу народ В’єтнаму. 

'Немає жодного сумніву, що без допомо
ги братерських країн перемога прийшла 
б набагато пізніше. Проте немає сумніву 
і в тому, що література сприяла поши
ренню ідей міжнародної солідарності з 
в’єтнамським народом — розбудила її 
там, де вона задрімала, розкопала там, 
де її присипали, — аж доки слово набу
ло характеру матеріальної сили* *.

Представників багатьох народів — 
борців за свободу і справедливість зобра
зила в своїх творах А. Зегерс («Сила 
слабких», «Лінія», «Діти», «Перший 
крок», «Переїзд»); дія повістей і опові
дань із збірки Е. Клаудіуса «З близьких 
і далеких міст» розгортається в Сірії, 
Лаосі, В’єтнамі. В. Майнк у романі 
«Смертельна тиша» відтворив боротьбу 
народу Індії проти англійських колоніза
торів, Л. Ренн у повісті «Тріні» — тра
гедію латиноамериканських індіанців. 
В. Шрайєр написав кілька документаль
них романів про національно-визвольну 
боротьбу народів Латинської Америки 
(«Зелена потвора», «Чужий у раю», 
«Ад’ютант», «Резидент», «Жовта аку
ла»).

Подібних прикладів з літератури нової 
Німеччини можна б навести безліч. Та й 
сказане достатньою мірою показує, як 
органічно увійшли в літературу НДР 
принципи пролетарського інтернаціона
лізму.

Письменники НДР своїми по-справж
ньому бойовими творами рішуче борють
ся проти буржуазної ідеології, за інтер
націоналізм і гуманізм. На VIII з’їзді 
Спілки письменників НДР (1978) Г. Кант 
підкреслив: «Що таке інтернаціоналізм, 
ми добре знаємо — саме тому ми і об
рали свою професію».

Богдан БЕНДЗАР
Ужгород. 1

1 «Всесвіт», 1977, № 11, с. 211.
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НЕВГАМОВНИЙ МАНФРЕД ОСТ, 
АБО ПРО ВИІОВАННЯ 

ВИХОВАТЕЛІВ

Gunter Gorlich. Eine Anzeige in 
der Zeitung. Verlag Neues Leben, 
Berlin, 1978.

Гюнтер Герліх (нар. в 1928 р.) напри
кінці війни опинився на фронті й одра
зу ж потрапив у радянський полон. На 
Уралі Г. Герліх уперше для себе відкри
ває істини, які разюче відрізнялися від 
того, що торочили йому день у день «на
ставники» з гітлерюгенду. «Тихий Дон» 
М. Шолохова переконує його, що світ 
набагато складніший, ніж його уявляв 
собі неповнолітній солдат вермахту.

«Повернення на батьківщину, в неві
дому країну» — так називається один з 
найкращих романів Г. Герліха. Герліх 
повертався з Росії не тільки в іншу 
Німеччину, він повертався й іншою 
людиною. Переродження проходило бо
лісно, але не затяглося надовго. Г. Гер
ліх знову одягає мундир: форму народ
ного поліцейського. Нелегкою була ця 
робота, але Герліх ніколи й не шукав 
легкого хліба. Згодом він переходить в 
іншу, не менш важливу сферу діяльності 
— стає вихователем у колонії неповно
літніх. Активне, насичене життя тих літ, 
його педагогічна практика підказують 
йому тему першого значного твору — 
повісті «Чорний Петер». Виховання нової 
людини, формування її світогляду, мо
ральних якостей — техма, яка надовго 
заполонить його, до якої він звертати
меться ще не раз і в своїх оповіданнях, 
і в повісті «Честолюбні», і в романі 
«Трохи ближче до хмар», удостоєному 
Національної премії НДР, і. нарешті, в

новій книжці «Повідомлення в газеті». 
Тема виховання — це основна пробле
ма, яка постійно хвилює Герліха як 
письменника й громадянина. «Г. Герліх, 
— відзначає в журналі «Нойє дойче лі
тератур» критик Ренате Дренков, — 
прагне викликати своїми книгами конст
руктивно-критичні роздуми, які допома
гають вникати в суспільні процеси».

Літературною подією 1978 року стала 
поява напередодні VIII з’їзду письмен
ників НДР роману Г. Герліха «Повідом
лення в газеті», удостоєного згодом най
вищої і иайпочеснішої відзнаки — На
ціональної премії НДР. «Я вважаю цю 
книжку найкращим твором Герліха і од
ним з найкращих творів нашої сучасної 
літератури», — пише рецензент газети 
«Берлінер цайтунг» Аннелізе Леффлер, 
аналізуючи цей роман.

Твір побудований цікаво й читається з 
неослабною увагою. Спочатку головний 
герой, учитель Манфред Юст, з ’являєть
ся перед читачем у спогадах свого прия
теля Герберта Кене, а в останній, третій 
частині слово надається самому Юсту, 
точніше, його листам, зверненим до мо
лодої вчительки Анни Маршалл. Автор у 
першому ж абзаці викладає основний 
факт твору, навколо якого снується нит
ка оповіді: «На початку серпня, в четвер, 
очевидно, вранці, вчитель Манфред Юст 
наклав на себе руки».

Що ж привело героя книжки Герліка
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до самогубства? Які приховані пружини 
штовхнули його на це?

Манфред Юст, молодий, здібний педа
гог, залишає (як пізнішу з’ясовується, 
через розлучення з друнГиною) роботу у 
вищій школі й їде працювати вчителем 
історії та суспільствознавства в середню 
Піколу містечка Л. Шкоц£*щя славиться 
добре поставленим навчально-виховним 
процесом, дружним, злагодженим колек
тивом. У цьому велика заслуга її ди
ректора Штребелова, досвідченого педа
гога, вмілого керівника й організатора. 
Але водночас методи Штребелова вра
жають якоюсь бездушністю, автоматиз
мом. Директор повсякчас Дбає про те, 
щоб «світ був круглим», старанно об
минає всі гострі кути. Було б несправед
ливо твердити, що він не вболіває за 
школу, не живе її щоденними турботами. 
Директор увесь віддається роботі, тут 
йому справді не дорікнеш, але чи він 
зачерствів і не розуміє нових вимог, що 
їх ставить життя, чи даються взнаки йо
го літа, але дедалі частіше між директо
ром і педагогічним колективом вини
кають конфлікти. Ситуація загострю
ється, коли в школі з’являється новий 
вчитель.

Манфред Юст —людина незалежна, 
вільна від міщанських забобонів. Еруди
ція нового вчителя, цікаві форми роботи 
з дітьми, оптимізм і життєрадісність здо
бувають йому визнання і популярність 
серед школярів. Але з колегами він 
якийсь час не знаходить контакту через 
свій «колючий» характер, який насправ
ді — не більше ніж камуфляж, що при
криває чуйне, щире й навіть вразливе 
серце. Це той тип людини, який розкри
вається поступово, в процесі тривалого 
спілкування.

Юст вносить живий струмінь у одно
манітні шкільні будні. Довіра до учня, 
вміння поважати його погляди, бачити в 
ньому особистість, майбутнього громадя
нина — ось основні педагогічні засади 
вчителя Манфреда Юста. Його новатор
ські принципи, зустрінуті спочатку в ко
лективі стримано, здобувають невдовзі 
своїх прихильників. Один з них — Гер
берт Кене, заступник директора школи, 
устами якого ведеться розповідь. Кене 
дізнається про смерть Манфреда 
Юста, перебуваючи з дружиною 
на відпочинку в СРСР, у Гагрі. 
Зовсім випадково до рук Кене 
потрапляє номер німецької газети 
тижневої давності з повідомленням про 
трагічну загибель Юста. Свого часу ди
ректор Штребелов доручив Кене постій
но тримати в полі зору «новачка», поки 
він не «притреться» в школі. Але чим 
частіше Кене спілкувався з Манфредом 
Юстом, тим більшою симпатією до нього 
переймався. І Кене, для якого Штребе
лов був непохитним авторитетом, засум

нівався в правильності деяких критеріїв 
і дій директора.

Причиною першої незгоди між дирек
тором та його заступником стає випадок 
з учнем Марком Гюбнером. Під час од
нієї екскурсії, що її організував зі своїм 
класом Манфред Юст, Марк випиває ки
шенькову пляшку горілки, прихоплену з 
батькового мисливського рюкзака. За
мість того, щоб повідомити про цей факт 
батьків юнака, директора школи, Юст 
веде Марка до себе додому, дає йому 
можливість виспатись, а через кілька го
дин, ніби нічого й не сталося, знову ви
рушає в похід.! Про цей випадок ііові- 
домляє директора батько однієї з уче
ниць класу. Штребелов хоче накласти на 
Юста адміністративне стягнення; Його 
не цікавлять ‘причини, які пітовхнули 
Марка Гюбнера на цей крок. Кене не по
годжується з директором. Він вважає, 
що спершу |г.реба з’ясувати, причину не
гідного вчинку учня. І коли це вдається 
зробити, Кене ще активніше підтримує 
Манфреда Юста. Адже його молодший 
колега виявив винятковий педагогічний 
такт, і знання дитячої психології. Як з’я
сувалося, хлопець зазнав великого ду
шевного потрясіння, ставши того дня 
свідком глибокого розладу між батьком 
і матір’ю. Тому рішення Юста було не 
легковажною поблажливістю і лібераліз
мом. Поклявшись вихованцеві тримати 
все в таємниці, Юст дізнається про його 
велике горе й приходить йому на допомо
гу в критичну хвилину...

В романі зображено три покоління 
педагогів: старше, до якого належать ди
ректор Штребелов і його заступник Гер
берт Кене, середнє, представником яко
го є тридцятип’ятирічний Манфред Юст, 
і, нарешті, молодь, втілена найповніше в 
образі Анни Маршалл, початкуючого пе
дагога. Але в творі не йдеться про «кон
флікт поколінь». Герберт Кене, ровесник 
Штребелова, визнає правоту за такими, 
як Юст і Анна Маршалл. Та і весь ко
лектив, окрім Штребелова, давно вже 
внутрішньо готовий схвалити новаторсь
кі методи, ініціативу й творчі пошуки мо
лодих. Тільки ніхто не наважується пот 
рушити традиційний порядок. Юст відіг
рає тут своєрідну роль каталізатора. 
Смерть його, можливо, й не досить вмо
тивована в художньому відношенні. Він 
гине від надмірної дози таблеток, діз
навшись про важку недугу, яка загро
жує йому інвалідністю. А це для Юста 
катастрофа — втрата улюбленої профе
сії, втрата надій на особисте щастя з Ан
ною Маршалл. І самогубство — це ос
тання, відчайдушна спроба довести силу 
своєї вдачі — спроба, яка насправді до
рівнює капітуляції...

Автор роману не виправдовує Юста. 
Той, хто мав би правити за взірець для 
своїх вихованців, проявляє у вирішаль
ний момент слабкість. Це глибоко вра
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жає учнів, вони боляче переживають 
смерть свого улюбленого вчителя. А тут 
ще директор розпоряджається приховати 
від учнів факт самогубства, висуває вер
сію, згідно з якою вчитель Юст нібито 
загинув у результаті нещасного випадку. 
Проте школярі хочуть знати правду про 
свого вчителя, і Герберт Кене, який не 
зважився відкрити їм цю правду, неза
баром переконується, що вчинив непра
вильно: «Ми часто ведемо мову про те, 
що треба виховувати з нашої молоді 
справжніх борців. Але ж для цього не
обхідно залучати їх до справжньої бо
ротьби». На відміну від Кене, Анна Мар
шалл присвячує пам’яті Манфреда Юста 
урок, на якому відбувається відверта 
розмова про загиблого вчителя, про сенс 
життя, про моральні критерії. Автор ні
би підкреслює, що саме на шляху таких 
взаємин між педагогом і учнями вини
кають необхідні передумови для форму
вання активної позиції майбутнього гро
мадянина соціалістичного суспільства —

позиції свідомої і безкомпромісної. Ос
новна вада в роботі Штребелова — йо
го черствість, негнучкість, прагнення 
підкорити все строгій субординації. 
Штребелов заступає шлях новим мето
дам, які висуває саме життя, і з кожним 
днем йому буде все важче. Поразка 
Штребелова очевидна, вона неминуча й 
закономірна.

Зосередивши увагу на шкільних проб
лемах, Г. Герліх стверджує високу й 
почесну місію школи в справі виховання 
молоді, прищеплення їй марксистських 
переконань і комуністичних ідеалів. 
«Школа»,— як відзначає Клаус Гепке в 
рецензії на роман, вміщеній у газеті 
«Нойєс Дойчланд», — це не відірва
ний від решти світу організм, навпаки, 
все, що там відбувається, постає в реа
лістичному втіленні Герліха пов’язаним 
тисячами ниток з усім соціалістичним 
суспільством».

Петро РИХЛО
Чернівці.

Віллі Зітте. Мої батьки. Олія. 1962.
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В історії сучасного мистецтва можна 
назвати, мабуть, небагато явищ, які ви
кликали б такі суперечки, як «епічний 
театр» Бертольта Брехта. В повоєнні ро
ки різними мовами опублікована вели
чезна кількість книжок і статей, присвя
чених доробку Брехта в цілому чи окре
мим його частинам. Письменника обож
нюють і проклинають, його оголошують 
новим Шекспіром або зневажливо імену
ють політичним агітатором, далеким від 
справжньої художності, саме ім’я його 
розпалює пристрасті, нікого не лишаючи 
байдужим. Уважно проаналізувати цей 
суперечливий процес означає не тільки 
глибше зрозуміти майстерність Брехта, а 
й краще усвідомити можливості й пер
спективи сучасного мистецтва.

Таким наміром керувався, на наш по
гляд, відомий літературо- і театрозна
вець з НДР Вернер Міттенцвай, пишучи 
книжку «Суперечки про реалізм і твор
чість Брехта». Автор розповідає про за
своєння доробку визначного майстра в 
Німецькій Демократичній Республіці, 
про марксистську інтерпретацію худож
ніх творів і теоретичних праць Брехта в 
1945—1975 роках, розкриває значення 
спадщини творця «епічного театру» в на
ші дні.

В. Міттенцвай — один з найавтори

ЖИВА
СПАДЩИНА

БРЕХТА

Werner Mittenzwei. Der Realismus- 
Streit urn Brecht. Aufbau-Verlag. 
Berlin und Weimar, 1978.

тетніших у світі дослідників творчості 
Брехта, він автор численних грунтовних 
праць, присвячених німецькому драма
тургу і теоретику мистецтва. Тонке ро
зуміння новаторської сутності театру 
Брехта, чудова обізнаність з велетенсь
кою за обсягом критичною літературою 
про нього, чітка марксистська позиція 
дозволяють В. Міттенцваю робити влуч
ні спостереження, аргументовані виснов
ки, глибокі узагальнення.

В. Міттенцвай переконливо доводить, 
що діяльність Брехта органічно пов’яза
на з літературним процесом XX століт
тя, з пошуками революційного мистецтва, 
показує, як — прямо чи опосередковано 
— відбилися в ній художні й теоретичні 
проблеми епохи. Саме тому праця 
В. Міттенцвая виходить далеко за межі 
звичайного підсумкового огляду літера
тури про драматургію Брехта.

Увага автора зосереджена передовсім 
на двох центральних стрижневих темах. 
Першу з них сформульовано вже в на
зві книжки. Яке місце посідає Брехт у 
мистецтві соціалістичного реалізму, який 
внесок його в розвиток цього новаторсь
кого методу? Перше ніж відповісти на 
ці питання, В. Мітгенцвай детально роз
глядає ставлення до Брехта в 40—50-х 
роках, коли принципи «епічного театру»
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багатьом здавалися незвичними, навіть 
нереалістичними, неприйнятними для со
ціалістичної культури (зокрема, аналізу
ються жваві дебати в пресі після берлін
ської прем’єри «Матінки Кураж та її ді
тей» у 1949 році, дискусія про форма
лізм у науковій періодиці НДР тощо). Та 
поверховість і схематизм поступово дола
лися, утверджувалося сприйняття Брехта 
як самобутнього майстра соціалістично
го мистецтва, і на початку 60-х років 
з’являється низка серйозних наукових 
праць, серед них відомі монографії 
Е. Шумахера, В. Гехта, Г. Кауфмана (а 
також, додамо. — і самого В. Міттен- 
цва*я), завдяки яким «Брехт постав у но
вому світлі. Тепер він уже не здавався 
аутсайдером, до його творчості ставились 
як до одного з визначних явищ у розвит
ку літератури соціалістичного реалізму».

Дослідник підкреслює, що суперечки 
навколо Брехта сприяли розвиткові тео
рії соціалістичного реалізму, допомага
ли звільнятися від обмеженості, вузько
сті в інтерпретації цього творчого мето
ду: «Внаслідок дискусій було грунтовно 
переоцінено й структурно вдосконалено 
систему естетичних категорій. З ’явилися 
аспекти, що дозволили по-новому поба
чити лінії розвитку традицій у німець
кій літературі. Як жодна інша складова 
частина дослідження літератури, аналіз 
творчості Брехта вплинув на дальший 
розвиток теоретичної думки», — пише 
В. Міттенцвай.

Вивчення спадщини творця «епічного 
театру» продемонструвало ще раз вели
чезне багатство й розмаїття засобів ху
дожнього відображення життя, які є в 
арсеналі мистецтва соціалістичного реа
лізму. Умовно-метафоричні форми, до 
яких так часто вдається Брехт у своїх 
п’єсах, спрямовані на активізацію мис
лення глядачів Щедрість прийомів, екс
периментальний пошук Брехта не мають 
нічого спільного з формалізмом, вони 
аж ніяк не протипоказані соціалістично
му реалізму, а навпаки, випливають з 
його творчої, активної природи й нова
торського характеру. Стверджуючи це, 
В. Міттенцвай водночас дає гостру від
січ ревізіоністам типу Р. Гароді, які на
магаються перекрутити, спотворити ідеї 
великого митця, залучити його до своїх 
союзників у нападках на марксистську 
естетику. Вчений доводить марність та
ких спроб, зброєю ідей Брехта захищаю
чи видатного письменника від фальсифі
каторів та вульгаризаторів. Так само об
грунтовано спростовує автор наміри де
яких буржуазних критиків зобразити 
Брехта в примітивізованому вигляді, ви
травити з його творчості революційний 
дух, відокремити Брехта-мислителя від 
Брехта-ху д ожника.

Спадщина кожного по-справжньому 
видатного письменника — не лише са-

моцінний світ оригінальних думок і об
разів, філософських узагальнень, яс
кравих художніх знахідок. Це й скарб
ниця творчого досвіду, необхідного для 
прокладання нових шляхів у мистецтві, 
джерело імпульсів, що сприяють даль
шому прогресові літератури. Як живе, 
як функціонує сьогодні написане класи
ками, як взаємодіє їхній доробок з шу
каннями майстрів нашої доби, — ці пи
тання мають суттєве значення для аналі
зу сучасного літературного процесу, для 
розв’язання теоретичних проблем соціа
лістичного реалізму; вони 1 становлять 
другу важливу тему книжки.

Літературознавство НДР уважно вив
чає вплив визначних явищ культури ми
нулих часів на сучасного читача й су
часне мистецтво. В. Міттенцвай не ви
падково багато сторінок присвячує роз
гляду дискусій навколо проблеми «Брехт 
і класична спадщина». Опрацьовуючи 
цю тему протягом багатьох років (серед 
його розвідок у цьому напрямі є й моно
графія «Ставлення Брехта до традиції», 
1972), дослідник простежує водночас 
досягнення та прорахунки літературо
знавців НДР, які вивчають сприйняття 
класичної традиції національного мис
тецтва. В. Міттенцвай виступає проти 
спрощеного, ' школярського тлумачення 
класики, проти зведення всього її багат
ства до монументальних постатей Гете і 
Шіллера, які, хоча і є, безперечно, цен
тральними явищами в історії класичної 
німецької літератури, все ж не можуть 
репрезентувати усього літературного 
процесу минулих століть і його здобут
ків. Вчений закликає діалектично підхо
дити до спадщини, бо її засвоєння сьо
годні — це не стільки прямолінійне, ме
ханічне продовження існуючої традиції, 
скільки часто відштовхування від неї, 
переосмислення її. Завдання літературо
знавців, на думку В. Міттенцвая, полягає 
і в тому, щоб знаходити шляхи залучен
ня класики до пошуків сучасного мис
тецтва.

Ці міркування безпосередньо стосу
ються і спадщини Брехта. Адже він 
встиг вже стати класиком, класиком со
ціалістичної культури, і з творчістю су
часних письменників його поєднують аж 
ніяк не прості зв’язки. В. Міттенцвай 
показує долю теорії «епічного театру» 
на різних фазах суспільного поступу 
країни, на тлі розвитку естетичної дум
ки в НДР, пояснює причини припливів і 
відпливів інтересу до ідей видатного 
драматурга.

Можна пошкодувати, що вчений сві
домо обходить дуже цікаве питання про 
постановку п’єс Брехта на сценах НДР, 
про вплив автора «Матінки Кураж» на 
творчість провідних драматургів країни 
— П. Хакса. Г. Байєрля, X. Мюллера.
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Дослідника цікавить передовсім засвоєн
ня уроків Брехта літературознавством, 
естетикою, але й під цим кутом зору 
картина виходить дуже цікава. «Добре, 
що суперечки про Брехта тривають, — 
пише В. Міттенцвай. — Навіть та 
пристрасність, з якою йому перечать ті, 
кому раніше його мистецтво здавалося 
розв’язанням усіх проблем, засвідчує, 
яке воно життєдайне. Знайдене рішен
ня не завжди правильне. Але воно 
залишає неспокій, продовжує рух упе
ред».

Автор монографії застерігає від не
критичного захоплення Брехтом, від

своєрідного «брехтоцентризму», але під
креслює, що не слід розглядати його до
робок як «пройдений етап», що вже нічо
го не може дати сучасникам. Художні 
відкриття, теоретичне багатство, зали
шене Брехтом, потребують дальшого 
серйозного вивчення, дальшого творчого 
засвоєння, — з цим висновком вченого 
можна цілком погодитись. Брехт-класик 
залишився живим, діючим митцем, уні
кальний досвід якого активно використо
вується соціалістичною культурою.

Андрій БАКАНОВ

Віллі Нойберт. Партійна дискусія. Олія. 1962.
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ПРОВІСНИК
ДРУЖБИ

«Обзор», болгарский литературно* 
художественный журнал, София, 
1979.

Культурне співробітництво болгарсь
кого й радянського народів охоплює най
різноманітніші сфери: це і традиційні 
місячники національних культур, і нау
кові конференції та симпозіуми з проб
лем культури й мистецтва, і спільні ви
дання книжок, постановки кінофільмів, 
організації виставок, гастролі художніх 
колективів... Мабуть, ще ніколи це спів
робітництво н* 'осягало такого розма
ху, як в наші дні.

Яскравим прикладом поглиблення 
болгаро-радянської дружби, духовного 
єднання братніх народів і взаємного зба
гачення культур стало всенародне свят
кування шістдесятиріччя Великого Жо
втня як в Радянському Союзі, так і в 
Болгарії. До немеркнучих сторінок бол- 
гаро-радянського культурного співробіт
ництва зараховуємо рік минулий, коли 
справжнім святом мистецтва і духовного 
братерства стали Дні болгарської куль
тури в СРСР, присвячені століттю ви
зволення Болгарії від османського гніту, 
та Дні Москви, що відбувались у Софії. 
А весна 1979 року ознаменована нови
ми зустрічами з видатними творами і 
творцями братньої країни під час Днів 
болгарської культури в Радянському 
Союзі. Завдяки засобам масової інфор
мації радість від цього свята мистецтв 
мали змогу відчути мільйони радянсь
ких людей в найвіддаленіших куточках 
нашої Батьківщини.

Виявом незгасного почуття дружби, 
що живе в серцях братніх народів, став 
і вихід російською мовою болгарського 
літературно-художнього журналу «Об
зор», який видаватиметься чотири рази 
на рік як орган Комітету культури, 
Спілки болгарських письменників та На
ціонального комітету Народної Болгарії 
у справах ЮНЕСКО.

Значення цього видання важко пере
оцінити: про все нове в літературі, мис
тецтві, музиці Болгарії журнал інфор
мує читачів не тільки Радянського Со
юзу, а й усіх тих районів світу, де 
знають російську мову і цікавляться 
життям нової Болгарії. Про це влучно 
сказала голова Комітету культури 
НРБ товариш Людмила Живкова у 
привітанні новому виданню: «Від усього 
серця бажаю читачам неосяжної радян
ської землі, читачам з інших соціаліс
тичних країн і прогресивним людям 
усього світу, котрі знають і люблять 
російську мову, радісних зустрічей з 
болгарським мистецтвом, з досягненнями 
діячів болгарської культури».

Справді, перший номер російського 
видання журналу «Обзор» докладно 
знайомить своїх читачів із здобутками 
нової болгарської культури. Структура 
видання чітко.окреслена і підпорядкова
на глибокому висвітленню діяльності 
найвидатніших митців Болгарії, кожна 
рубрика містить зразки їх творчості,
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біографічні, довідкові та критичні мате
ріали про них, широко інформує про 
культурні події в країні. Червоною 
ниткою проходить через усе видання 
ідея дружби і духовного єднання між 
болгарським і радянським народами.

Розділ художньої літератури чи не 
найбільший і чи не найбагатший у жур
налі. Перші сторінки його відведені по
емі «Дорога зі Сходу і дорога на Схід» 
Любомира Левчева у перекладі Євгена 
Винокурова. Поряд вміщено статтю Пан
телея Зарева «Поезія думки і синтезу» 
про досить складну творчість цього 
представника молодшого покоління бол
гарських письменників, самобутнього й 
оригінального співця, що у різних сво
їх творах, як зазначає П. Зарев, «не
змінно підкреслює протиріччя між ви
сокою матерією і буденністю — «висо
тою» і «заземленістю», між мрією і 
фактом, ідеалом і реальністю». Тут же 
Євген Винокуров ділиться думками з 
приводу того, чому він уподобав пере
клади Любомира Левчева і дає таку 
оцінку його творові: «Складна органна 
музика поеми, де вступають різні голо
си, де виникають і зникають раптово те
ми, найкраще передає атмосферу нашої 
доби, коли зрозуміло одне: світ не про
стий, всі речі взаємопроникають одна в 
одну. Розходячись полярно, лінії об’єд
нуються в якійсь новій гармонії, що 
зрештою і вивершує поему».

Витоки болгарської поезії початку XX 
століття представлені кількома перекла
дами віршів Дімчо Дебелянова (1887— 
1916), який загинув на фронті першої 
імперіалістичної війни і твори якого ви
дані в Болгарії окремою збіркою лише 
посмертно в 1920 році. Досі вони май
же невідомі були радянському читаче
ві. Над їх перекладами плідно почав 
працювати останнім часом російський 
поет Володимир Соколов, який про тво
ри болгарського побратима і іїро свою 
працю над їх інтерпретацією розповідає 
в статті «Так відбувається відродження». 
Про значення Дімчо Дебелянова для 
розвитку болгарської поезії, для власно
го становлення і становлення багатьох 
інших сучасних письменників пише в 
статті «Життя з Дімчо» Веселин Анд
реев.

«Мала проза» представлена творами 
трьох видатних самобутніх письменни
ків старшої генерації — новелою «Я — 
атомна» Павела Вежинова, «Фрагмен
тами» поета Атанаса Далчева з його од
нойменної оригінальної книжки розду
мів, оповіданнями «Вовк», «Цап» та 
«Важка пора» Еміліана Станева.

Як великий майстер психологічного 
аналізу, Павел Вежинов і в новому 
творі, невеличкому за обсягом, розкри
ває всю глибину і складність душевних

переживань молодої дівчини, що без 
спеціальності «в руках» потрапляє на 
велике сучасне будівництво, стикається 
з багатьма життєвими проблемами.

Природний нахил до поетичності, 
уміння лаконічно й афористично ви
словлювати свою думку й малювати об
раз надають фрагментам-роздумам Ата
наса Далчева новелістичної викінченос
ті. Одним з зразків такої своєрідної но
велістики, поданої в журналі, може бу
ти фрагмент «У Родопах», який проци
туємо повністю: «Автобус, нарешті,
від’їхав. Стара турчанка в голубих сит
цевих шароварах з прядкою за поясом, 
проводжаючи свою невістку, йшла за 
автобусом і пряла на ходу. Невдовзі її 
силует розтанув. Лишилася дорога — 
світла нитка, яка намотувалась на зеле
ні пагорби, що мріли один за одним 
попереду». Яка яскрава і зрима карти
на!

Аналізу творчості Еміліана Станева 
присвячено статтю Стояиа Каролева 
«Яскравий живописець і різьбяр». Ав
тор статті наголошує на поєднанні плас
тичності зображення з асоціативні
стю і символікою у так званих «природ
ничих оповіданнях» болгарського пись
менника. Внутрішній світ творця сучас
ної болгарської прози, секрети його 
майстерності розкриває опублікована в 
рубриці «Творча лабораторія письменни
ка» стаття Е. Станева «Про себе і про 
свою творчість».

У жанрі документальної прози висту
пає Петр Бичваров з оповіддю про «ве
ликих майстрів своєї справи», електро
зварників із Кремиковців — «Не знає 
втоми чоловіча рука».

Вивершують розділ художньої літера
тури мініатюри письменників-гумори- 
стів Петра Иезнакомова, Радойя Раліна, 
Марко Гончева.

З публіцистичних матеріалів, які, 
власне, пронизують весь номер, роблять 
його цілеспрямованим і глибоко насна
женим, привертає увагу інтерв’ю із за
ступником голови Комітету культури 
НРБ Емілом Александровим — «І завт
ра, в комуністичному прийдешньому» та 
добірка пристрасних висловлювань бол
гарських і радянських діячів культури 
— «Братерське рукостискання». Про
відною темою цих матеріалів є розви
ток культурного співробітництва між 
Болгарією і Радянським Союзом.

Творчі досягнення і відкриття, склад
ні проблеми і ще не розв’язані питання 
в літературі, малярстві, театрі, кіно, 
музиці розглядаються відповідно в 
статтях «Сучасний роман і національне 
життя», «Монументальне мистецтво», 
«Творче співробітництво», «Слідами без 
вісті пропал их», «Панчо Владігеров».
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В рубриці «Книжкові новинки» по
даються докладні анотації на нові ви
дання поетичних, прозових, критичних, 
публіцистичних творів та на книжки з 
мистецтва; називаються видані за рубе
жем твори болгарських авторів і твори 
радянських письменників та інших дія
чів культури в перекладах на болгарсь
ку мову. З приємністю зустрічаємо тут 
імена українських письменників.

Журнал гарно, зі смаком ілюстрова
но, він має привабливий вигляд, на 
вклейках подано живописні праці про
фесора Софійської Академії мистецтв 
народного художникаі Светліна Русева.

Ряд інформативних матеріалів, що 
публікуються в рубриці «Коротко про 
різне», варті уваги багатьох наших 
творчих організацій, гідні наслідування. 
Згадаймо, як сталося з починанням бол
гар, що першими в світі організували у 
себе Міжнародний балетний конкурс, за 
прикладом якого нині проводяться по
дібні творчі змагання і в Москві, і в 
Токіо. Тож хіба сьогодні не заслуговує 
на наслідування почин братньої Народ

ної Республіки Болгарії зі своєрідним 
Міжнародним симпозіумом з питань 
скульптури, що вже вп’яте проводиться 
поблизу Бургаса, де в дубовому гайку 
на березі Чорного моря протягом двох 
місяців працюють скульптори з багатьох 
країн світу, яким за найкращі скульп
тури присуджуються премії, і всі тво
ри яких, за умовами симпозіуму, стають 
власністю міста Бургаса? Десятки 
скульптур, виконаних у граніті, марму
рі, андезиті, вже прикрашають парки й 
вулиці цього чудового причорноморсь
кого міста. А хіба сам факт створення 
і виходу в світ кількома мовами жур
налу «Обзор» (майже водночас із сло
вацькими «Меридианами 12—23»), при
свяченого оглядові здобутків культури, 
не свідчить про нагальну необхідність 
подібного видання і в нашій республіці 
для поглиблення дружби та розширення 
взаємоінформації з багатьох питань 
культурного й літературного співробіт
ництва?

Богдан ЧАИКОВСЬКИЙ

Вальтер Вамадла. Будівельний майданчик поблизу Янновіцького мосту. Олія. 1970.
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Миколи
Б А Ж А Н А

Дорогий
Миколо Платоновичу, 
поздоровляючи Вас із 
сімдесятип'ятиріччям, ми 
приєднуємось до багато
голосого хору щирих ві
тань, звернутого до Вас. 
Ви заслужили на загаль
ну любов і вдячність; 
ювілей Ваш може бути 
для світу уроком того, 
яке місце в народних до
лі і душі здатен зайняти 
письменник, що кожним 
днем, кожним вчинком і 
кожним словом своїм зли
тий з народом. Високі 
урядові нагороди й по
чесні премії та звання, 
якими відзначено Вас, пе
реконливо стверджують 
Ваш високий громад
ський авторитет.

Невипадково, що Ви є 
одним з авторів Гімну 
УРСР і перекладачем 
Державного Гімну СРСР 
на українську мову. Вся 
нова доля наших країни 
і народу вершилася перед 
очима у Вас, за Вашою 
невтомною і принциповою 
участю. Ви постійно йихо- 
дили за межі мистецтва 
слова і невтомно поширю
вали ті межі; справу ле
нінської Революції — й 
революції культурної та
кож — Ви зробили сен
сом свого життя, і наука 
Вашої партійної принци
повості була, лишається і 
лишиться повчальною для 
кожного, хто працював у 
нашій літературі чи. ще 
працюватиме в ній.

Один з фундаторів 
Спілки письменників 
СРСР і Спілки письмен
ників України, Ви прис
вятились інтернаціональ
ній справі — громадсь
кою діяльністю, перекла
дами, оригінальними тво
рами, обстоюючи і зміц
нюючи небачену ще в сві-
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ність звільнених народів © —----------------------------------------------
і націй. В різний спосіб ф  
виявляли і виявляють гиа- ‘ 
ну до Вас представники ® 
різних народів, друзі, © 
яких у Вас так багато, — © 
дея& Ваш по вінця випов-ф  
нено людськими вдячніс-Q  
тю та любов ю. Ваші сім- _  „ . „  „
десят п’ять літ зверши- °  Для багатьох поетш х х  століття характерне сда
лись переконливо і благо-© тематичне звеРнення Д° образів світової літератури. 
ровно —  ми, ваші учні та О  до обРазів титанів думка і дії -  митців, філософів. 
читачі, серцем засвою є-©деРжавних д1ячів античності, Відродження, нового 
мо Ваші UDOKU часу. Але кожен поет звертається до цих образів;

© по-своєму, і тут можна вирізнити принаймні дві до- 
Скільки ж прийняло £/©сить відмінні лінії, що в; російській літературі 

себе Ваше життя! Було q XX ст. були, наприклад* досить чіткими. Першу з 
там досить радості й бо- них МОжна з великою часткою умовності назвати 
лю вся новітня історія'*' «брюсовською». Валерій Брюсов, як відомо, часто 
народу й Країни Рад О  вдавався до літературних ремінісценцій, змальову-
пройшли крізь Ваше н е в -© вав події історії різних країн і часів, черпав нат- 
томне серце\ Хай же нова ф Хнення в міфологічних образах: запозичений образ 
радість знайде Вас на р о зг^  ставав немовби вихідною точкою нового літератур^ 
логіи життєвій ниві! Хай НОго твору, тим зернятком* з якого проростали нові, 
приходять від Вас нові си-  * брюсовські строфи. Другу лінію, також умовно, на
ле і снага до читачів Р а -©  звемо «блоківською». В творах Олександра Блока 
дянської У  країни, всього © образи світової культури етавали засобами остаточ- 
Радянського Союзу і ши-ф  ної кристалізації думок та настроїв поета. 
рокого світу — Ви так q  Микола Бажан прихильний у своїй поетичній 
умієте дарувати натхнен- ̂  творчості саме до другої лінії освоєння образів сві- 
ня, любов, надію, що ста- ̂  тової історії, літератури, мистецтва. Уважний чи
не їх  ще на багатьох і на- ©  тач Важанових поезій помітить, як поступово визрі- 
довго. Ми дуже хочемо,® ває в них певна тема, як вона повниться щоразу но- 
Н{об ви були дужі й здо-ф  вим змістом, переходячи з твору до твору, щоб на- 
рові; чимало Ваших робіт q  решті кристалізуватися в одному з образів світової 
прикрашали вже сторін- культури, до того ж по-своєму переосмисленому. 
ки «Всесвіту» — чисті™ Переконливим прикладом саме такого розвитку об- 
розвороти прийдешніх но-®  разної теми в ранній творчості М. Бажана є, зо- 
мерів чекають на рядки, О  крема, поступове поглиблення теми цілісності лю- 
які Ви напишете завтра. ф  дини, а водночас і викриття психології зрадництва, 

Нехай же наступні <9ов-©всіх Ф°РМ 0Л0РУ новому соціалістичному життю — 
гіліта світлішають і муд- © в1д пасивної втечі з дійсності до активної иротидії 
рішають від Вашої n p u -Z . її наступові. Тема вірності новотаореному, соціалі- 
четності до борні за ліп- стичному світові поєднувалася поетом а активним 
ший і справедливий світ. ® викриттям ворогів, зрадників, пристосованців.
Ще раз вітаємо Вас О  Від лаконічних слів начдива з балади «Проти- 
і вклоняємось Вам — к о -© газ» («Червоноармієць не знає зрад, До смерті бо- 
муністові, поету, громад-f  \ Р°пить він владу Рад») та хвилюючого подвигу Ан- 
ському діячеві, енцикло- II тона С1дих — бійця 17-го патруля, якого несправед- 
педистові й видавцю  — 0  ливо запідозрили у зраді («Він зрадив цас. Він втік 
ми щиро любимо Вас і © д0 НИХ-» Ь  — 1 Д° психологічної напруженості 
поздоровляємо від усьогоО  «Розмови сердець», де в запеклій суперечці нової 
серця, дорогий наш Мико-Q  людини з її двійником, тінню, яка приповзла зі ста
ло Платоновичу! _ Р°г° світу, утверджується правда нового життя, —

© так розвивається ця тема в поезії М. Бажана 
Ваш «ВСЕСВІТ» ©двадцяті роки. Але

ті радян ську СПІвдруж- О д о  75-РІЧЧЯ МИКОЛИ БАЖАНА

остаточного завершення
У

вона
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Веймар. 1949 рік. На конгресі, 
присвяченому 200-річчю з дня 
народження И.-В. Гете.

ЩАСТЯ, 
ПРАВО 

І ОБОВ'ЯЗОК
ПОЕТА

З-поміж болгарських пись
менників першими познайо
милися з творчістю Миколи 
Бажана в 20—30-ті роки у 
Харкові й Києві політемі
гранти, які після поразки 
Вересневого антифашистсько
го повстання, за вказівкою 
Болгарської комуністичної 
партії, прибули до Радянсь
кого Союзу. Я був свідком 
спілкування Крума Кюляв- 
кова, Марка Марчевського, 
Тодора Андреева, Петра Ад- 
жарова та інших з Миколою 
Бажаном, вірші якого друку
валися болгарською мовою 
в радянських виданнях, де й 
мені довелося працювати.

[ набуває в поемі «Смерть Гамлета», де переосмисле- 
Е ний автором образ принца датського втілює роздвоє- 
Е ну свідомість тих, хто суб’єктивно неспроможний 

визначити свою позицію в епоху революційних бур, 
а об’єктивно виступає як посібник зрадників та 
контрреволюціонерів. При цьому тло трагедії Шек
спіра, на якому Важаи малює свого Гамлета, допо
магає зробити цей образ рельєфнішим: цьому спри
яють деталі з оточення прообразу. Тут і «жовтий 
череп бідного йоріка», на якому Гамлет знічев’я 
вимальовує вензелі, й іронічно переосмислена тінь 
Гамлетового батька («...п’єте, щоб духовно зв’яза
тись з прародичем, Краплі датського короля»), і 
згадка про Ельсінор, і славнозвісне питання «буть 
чи не буть?». Ядро образу шекспірівського героя — 
його вагання — Бажан залишає, але видозмінює їх 
суть:

Стоїш у ваганні,
двоїшся,

і мариш
У трансі проблем, і дилем, і оман,
І чуєш, як хтось промовляє — товариш!
І чуєш, як інший нашіптує —

пан!
Розгадка новітнього «гамлетизму» в тому, що «на 

два стани розпався вік» (знов-таки ремінісценція з 
трагедії Шекспіра, але в контексті «Смерті Гамле
та» вона означає передусім полярну протилежність 
між капіталізмом і соціалізмом). Колись вагання 
Шекспірового Гамлета символізувало заперечення 
релігійно-філософських догм Середньовіччя, зако
стенілості соціального ладу. В часи написання 
«Смерті Гамлета», в епоху світових воєн і проле
тарських революцій, вагання наскрізь просякнутого 
буржуазним індивідуалізмом вульгарного новітньо
го Гамлета набуває відверто реакційного характеру. 
Тому так гнівно таврує Бажан свого антигероя, при
биваючи його до ганебного стовпа історії славно
звісним афоризмом:

Вмирай, чорний Гамлете,
принце лякливості,

Щоб в боях народивсь чоловік!
Через два десятиліття після створення «Смерті 

Гамлета» Микола Бажан побував на батьківщині 
Шекспіра, і в циклі «Англійські враження» з ’явив
ся вірш-роздум про посмертну долю творчої спад
щини геніального драматурга. Показово, що й тут 
Шекспір цікавить українського поета не «сам по 
собі», а в зв’язку з сучасною нам Англією: чужо- 
рідність нинішньої буржуазної англійської дійсно
сті великим гуманістичним ідеалам Шекспіра стає 
ще одним засобом розвінчання духовної вбогості ка
піталізму. Разом з тим близькість Шекспірових 
героїв сучасним радянським людям — дехканинові 
з Середньої Азії, українському комбайнерові, мос-
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ковській ткалі, — незаперечно свідчить про підне
сення культури світу соціалізму, співзвучність цієї 
культури найвищим злетам людського генія.

Так само входить у поезію Бажана образ Роберта 
Бернса. Не як велична тінь минулого, перед якою 
шанобливо схиляються люди XX століття, а як наш 
сучасник, якому надто тісно було в його вісімнад
цятому столітті і який поривався до наших днів: 
«Назустріч іншій, новій ері Виходить Берне..!» По
казово, що в текст поезії вкраплено строфи самого 
Бернса, перекладені М. Бажаном. Ці рядки звер
нено до майбутнього, тобто — до нашої епохи:

Забудуть злидні й рабський труд 
Народи й племена, мій друже,
І буде в згоді жити люд,
Немов сім’я одна, мій друже!..

1 завжди, — чи йдеться про образи світової літе
ратури, чи про творців цих образів, — Микола Ба
жан дивиться на них очима людини нашого часу, він 
не прагне стати на якусь позачасову точку зору й 
оцінювати те, про що він пише, незацікавлено та 
безсторонньо. Навпаки, позиція поета винятково 
чітка: він відбирає з культурної спадщини лише те, 
що зберігає свою життєвість для нашого часу й для 
нашого суспільства.

Показове у цьому відношенні бажанівське прочи
тання суті славнозвісної скульптурної групи Міке- 
ланджело «Пієта» («Надгробний плач»):

Ламке й пласке, мов гілка пальми, тіло 
Лежить у неї на колінах. Син.
Все кінчено. Він витягся безсило,
І вже ніколи не зведеться він.

Так починає Микола Бажан суперечку з церков
ною легендою про воскресіння, утверджуючи траге
дію людини, втілену в мармурі титаном Відродження.

І мати дивиться в його пустинні очі,
В камінність уст, в покірність рук тонких.
Вона все знає, і вона не хоче 
Ні обіцянь* ні умовлянь, ні втіх.

Чим же хвилює нас, людей XX століття, ця гені
альна скульптура на далеку від нас релігійну тему? 
Знаючи, що справжній витвір мистецтва живе у 
сприйманні людей доти, доки його зміст асоціюється 
з довколишнім життям, з реальною дійсністю, Ми
кола Бажан показує високу актуальність скульптур
ної групи Мікеланджело. Адже зображена ним тра
гедія повторюється і в наші дні, і наша сучасни
ця — італійська мати XX століття так само не 
врятує свого сина від куль фашистських убивць:

В нерівній битві, в сутичці затятій 
Залив він кров’ю плити Рима знов.
Це — кров його, кров Грамші і Тольятті,
Це — комуністів італійських кров.

І вже образ матері-страдниці, що схилилася над 
тілом загиблого, стає образом матері-вітчизни, Іта-

Коли після Вересня 1944 
року радянська книга ввій
шла в болгарський дім і у 
численних перекладах, і в 
оригіналі, твори Миколи Ба
жана здобули широку і зас
лужену популярність в Бол
гарії.

Спочатку поезії М. Бажа
на друкувалися в періодич
ній пресі та антологіях. Так, 
1960 року у великому збір
нику «Українська радянська 
поезія», що вийшов у видав
ництві «Български писател» 
в Софії, вміщені вірші 
М. Бажана. «Пісня бійця», 
«На околиці Борислава», 
«Наш танк», «Будівничий», 
«Скелі Дувра», «Біг-Бен», 
«Спомин про Бернса». «Го
нець». А 1963 року в серії 
«Бібліотека радянських пое
тів» у софійському видавни
цтві «Народна култура» ви
йшла зредагована Христо Ра- 
девським збірка вибраних 
віршів М. Бажана, яким пе
редує коротка автобіографія.

Відомо, що перекладати 
поезії М. Бажана важко. Але 
поет Андрей Германов з 
властивою йому талановитіс
тю доніс до читача глибокий 
зміст і поетичну красу тво
рів М. Бажана. Крім віршів 
«21 січня», «Імобе з Гала- 
му», «Гофманова ніч», «Со
бор», «Брама», «Будинок», 
«На руїнах Кутаїсі» та ін
ших, в книзі вміщено уривок 
з поеми «Безсмертя».

Восени 1963 року випадок 
звів мене з Миколою Плато
новичем у Варні, де він пере
бував у будинку творчості як 
гість Спілки болгарських 
письменників. У цей час у 
Чирпані, місті, де народився 
класик болгарської поезії 
Пейо Яворов, провадився 
традиційний День поезії. На 
запрошення Спілки болгар
ських письменників М. Ба
жай мав узяти в ньому 
участь, але через ряд обста
вин не зміг поїхати. Микола 
Платонович попросив мене 
вітати учасників свята і про
читати перекладений ним у 
Болгарії вірш П. Яворова 
«Перед тюремним муром», 
що я й зробив з великим за-
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Рим 1958 рік. М. Важан і Карло Леві.

лії, за щастя й свободу якої віддають свої молоді 
життя її сини.

Такий розвиток образної думки Бажана не спро
щує змісту твору Мікеланджело, не «осучаснює» 
його: просто на задум автора, який жив і творив 
п’ять століть тому, накладається сприйняття сучас
ної людини, яка вловлює в мистецькому творі його 
живу суть, здатну наснажувати нас, людей іншої 
епохи, здатну вміщувати у своїй викінченій формі 
трагічні колізії нашої сучасності.

Сповнене глибокого змісту і втілене в лаконічні, 
скупі рядки враження Миколи Бажана від «Рабів» 
Мікеланджело, які протягом тривалого часу сприй
малися як незавершені, ескізні твори:

На мармурових брилах вирубав він обрис 
Титанів, що рвонулись до вилому із тьми, 
Розбуджених, прагнущих, розгніваних, недобрих, 
Збунтованих, достойних назватися людьми.

Особливо значущий тут останній рядок. Він пере
гукується із священною тезою «Інтернаціоналу», 
стверджуючи думку про те, що лише в повстанні 
проти рабських умов існування раб здобуває свобо
ду — не тільки економічну та політичну, а й внут 
рішню свободу, без якої немислима людська гід
ність. Відсвіт нашої революційної епохи спалахує на 
могутніх постатях Мікеланджелових «Рабів», і ми 
вже не можемо сприймати їх поза контекстом виз

доволенням — вірш було 
прочитано на майдані перед 
пам’ятником болгарському 
поету

Творчість Пейо Яворова 
захопила Миколу Платонови
ча. В двотомній Антології 
болгарської поезії, що вийш
ла в Києві 1974 року, вмі
щено в його чудовому пере
кладі вірші «Перед тюрем
ним муром», «Град», «Зав
зятий Павлета і юна Аглі- 
ка», «З циклу «Notata», «На
гору!», «Пісня пісні моїй». 
«Вві сні і наяву», «До Лори», 
«В час блакитної імли».

У перекладацькому до
робку М. Бажана — також 
вірші Христо Смирневського, 
Людмила Стоянова. Димитра 
Полянова, Николи Вапцаро- 
ва. Богомила Райнова.

У творчості М. Бажана 
звучить і болгарська тема. 
Написаний у 1972 році під 
враженням перебування в Со
фії. на святкуванні Дня сло
в’янської писемності, вірш 
«Спогад про Димитрова» — 
це поезія глибокого інтерна-
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вольної боротьби народів, яка набула такого тита
нічного розмаху в XX столітті.

Теми світового мистецтва — насамперед архітек
тури, скульптури, музики —* є істотним складником 
поетичного світу Миколи Бажана. І до якого б твору 
він не звертався — «Дощового прелюду» Шопена 
чи «Бразіліани» Вілла-Лобоса, «Незакінченої сим
фонії» Шуберта чи «Сумного вальса» Сібеліу- 
са, український радянський поет вимірює його 
глибини своїм проникливим словом, виходячи із сві
товідчуття та світосприймання людини, збагаченої 
величезним історичним досвідом боротьби за побудо
ву комуністичного суспільства. Кожен образ іноді 
далекого від нас у просторі й часі твору породжує 
в душі поета ланцюгову реакцію асоціацій — і вони, 
закріплені у слові, кидають нові промені на, здава
лось би, давно знайоме й відоме, збуджують, ката
лізують нашу уяву і сприяють глибшому й повні
шому засвоєнню високих духовних цінностей люд
ства.

Продовженням цієї винятково важливої роботи є 
діяльність Бажана-перекладача. Важко знайти ін
шого поета, в якого так тісно перепліталися б ці два 
творчі струмені — праця над оригінальними твора
ми і над перекладами. Досить лише згадати «Варіа
ції на тему Р.-М. Рільке — Чотири оповідання про 
надію» і том лірики Рільке. перекладений Миколою

ціонального звучання, прой
нята безмежною пошаною 
перед пам’яттю великого си
на болгарського народу.

М. Бажан — одни з будів
ничих священної дружби ра
дянського і болгарського на
родів. Його знають в Болга
рії і як відомого громадсько
го діяча, вченого, невтомно
го головного редактора Ук
раїнської Радянської Енци
клопедії, на сторінках якої 
вміщено чимало статей про 
братню країну.

Благородна праця Миколи 
Платоновича на ниві радян
сько-болгарського літератур
ного єднання відзначена ви
сокими урядовими нагорода
ми Народної Республіки 
Болгарії — орденом Кирила 
і Мефодія 1-го ступеня і ме
даллю «100 років визволення 
Болгарії від османського 
рабства».

Олександр КЕТКОВ

Кременець. 1959 рік. М. Бажан та Я. Івашкевич під час відкриття 
пам’ятника Юліушу Словацькому.
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РІЗЬБЯР 
ДУМОК 
І СЛІВ

Здається, за кордоном пер
шими познайомилися з твор
чістю Миколи Бажана поль
ські шанувальники поезії, які 
1933 року прочитали в одно
му з варшавських журналів 
його вірш «Кров полонянок». 
До карбованої поезії Миколи 
Бажана звернувся поет 
Т. Голлендер„ щоб подати її 
в своїй «Антології 50-ти ук
раїнських поетів обабіч Збру
ча». На жаль, тоді польсько
му поетові не судилося вида
ти своїх перекладіВі — вони 
з’явилися тільки 1972 року 
під назвою «З української 
поезії». Як стверджують ре
цензенти, Т. Голлендеру вда
лося відтворити своєрідність 
поетичної манери М. Бажана.

А взагалі у народній Поль
щі Микола Бажан — «свій» 
поет, якого люблять і часто 
перекладають. Він добре зна
йомий з Я. ївашкевичем, 
А. Стерном, в чиїх особи
стих бібліотеках можна поба
чити чимало збірок україн
ського радянського поета з 
дарчими написами. А. Стерн 
невтомно популяризував по
езію М. Бажана серед своїх 
співвітчизників, бо, як сам 
писав у «Спогадах про Київ 
та Миколу Бажана», він зав
жди дивувався «тій безпосе-

Важаном, або переклади з Адама Міцкевича і пое
тичний цикл «Міцкевич в Одесі», вже згадувані тут 
поезії про творіння Мікеланджело й переклади со
нетів великого італійського митця.

Перше, що впадає в око, коли замислюєшся над 
темою «Бажан — перекладач зарубіжних поетів», — 
це невипадковість вибору авторів, безперечна внут
рішня спорідненість, яка існує в переважній біль
шості випадків між творцем оригінальних віршів та 
їх радянським інтерпретатором. Різні стосунки бува
ють між авторами першотворів і поетами-перекла- 
дачами. Бувають поети з винятковою здатністю до 
перевтілення. Таким поетом — справжнім класиком 
перекладу — був Максим Рильський, перекладач 
настільки широкого діапазону, що навряд чи вдало
ся б звести до спільного знаменника величезну кіль
кість виконаних ним перекладів. Бувають поети про
тилежного складу, які надають риси власного стилю 
найрізноманітнішим творам, що стають предметами 
їх перекладацької праці. Такими поетами були Пав
ло Тичина й Володимир Сосюра.

Микола Бажан ставиться до перекладуваних ори
гіналів винятково дбайливо й дає українському чи
тачеві надзвичайно вірний портрет першотвору. Але 
не менш дбайливо ставиться він і до добору поезій 
для перекладу. Є істотна особливість, яка об’єднує 
переклади, виконані М. Бажаном. Це яскраво вияв
лене філософське спрямування оригіналів, автори 
яких прагнули осмислити місце людини в суспіль
стві й у Всесвіті, осягти глибини людського духу. 
Саме в такому ключі звучать у Бажанових пере 
кладах «Витязь у тигровій шкурі» Шота Руставелі 
і «Давитіані» Давида Гурамішвілі, «Фархад і Ші- 
рін» Алішера Навої і «Моцарт і Сальєрі» Олексан
дра Пушкіна. Особливо показові в цьому плані нові 
праці Бажана-перекладача.

Фрідріх Гельдерлін — німецький поет XVIII сто
ліття. Властиве епосі Просвітництва прагнення ши
роких узагальнень суті людини й суспільства, схи
ляння перед гармонійними ідеалами античності на
бувають у Гельдерліна своєрідного забарвлення. 
Пристрасна мрія поета про золотий вік, який має 
настати на землі, стикається з суворою дійсністю 
епохи, і тоді навіть в інтимних звертаннях до коха
ної починає бриніти тривожна мелодія закляття 
«хаосу часів»:

Входь, принеси мені радість, ти, що стихії скорила. 
Втішила музу небес, втишила хаос часів

Гуркіт боїв заглушила мирною піснею неба,
Щоб зарослися розриви в смертному сопці людей...

(<гДо Щотими»).

Але розриви в серці не зростаються, навпаки, 
вони ще більше поглиблюються і, як скаже трохи 
пізніше Генріх Гейне (його, до речі, також пере-
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кладав Микола Бажай), тріщина часу розтинатиме 
серце поета. Це відчуває й Гельдерлін, і крізь роз
колини намальованої ним буржуазно-світлосяйної 
фрески ідилічного майбуття все частіше прозирає 
полум’я битв цілком реальної сучасності.

Народи ще мовчали у дрімоті,
Та доля знала: сон їх нетривкий,
Бо син Природи, грізний і нещадний,
Гряде, як дух неспокою прадавній, •—
Він зводиться, мов пломінь, що в судинах 
Землі шумує; як сади достиглі,
Трясе він мури древніх міст, і гори 
Розколює, і валить додолу дуби і скелі.

(«Народи ще мовчали у дрімоті...»).
І сам Гельдерлін у цій драматичній ситуації не 

залишається спокійним спостерігачем. Бурі життя 
обпалили крила його Пегаса, і поет міг би сказати 
про себе словами, які він присвятив улюбленому 
своєму філософові Емпедоклу:

Шукав ти життя, а натомість тобі 
священний вогонь з глибин землі сяйнув...

(«Емпедокл»).
Трагізм долі Гельдерліна (другу половину свого 

довгого життя поет був у полоні безумства), його

І редності і глибині філософ- 
І ської думки, яка дає змогу 
І пізнати справжнього поета», 
і 1962 року в його перекладі. 
І з’явилася поема «Міцкевич в= 
t Одесі». У передмові до ви-

1* дання поеми Я. Івашкевич 
писав: «Цей поет-гуманіст є 
водночас і видатним громад
ським діячем, полум’яним- 
патріотом, який під час війни- 
з гітлеризмом створив неза
бутні сторінки «Клятви» та 
«Сталінградського зошита». 
При цьому поет — вчений 
надзвичайної ерудиції та 
культури. Ентузіаст польської: 
поезії, Бажан чудово пере
клав, між іншим, «Фантазію» 
Ю. Словацького. Особливу 
нашу вдячність він здобув 
справді натхненною поемою 
«Міцкевич в Одесі», яка слу
жить тривкому зв’язку наших 
культур. У цьому творі М. Ба
жан, за словами Я. Івашке- 
вича, виявив «не тільки знан
ня нашої (польської.— В .П .)

Київ 1974 рік. Вручення премії ім. Максима Рильського 
болгарському перекладачеві Д. Методієву.
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літератури та ерудицію», а 
й «проникнення у переживан
ня нашого народу і розумін
ня його боротьби та історії, 
яких даремно шукати в ін
ших поетів».

1967 року за редакцією 
Т. Голлендера вийшла до
бірка віршів М. Бажана «Роз
мова сердець». Над збіркою, 
крім Я. Івашкевича, А. Стер
на і Т. Голлендера, пра
цювали ще тринадцять відо
мих польських перекладачів, 
які прагнули якнайповніше 
донести до своїх співвітчиз
ників красу і силу творів 
М. Бажана. У вступному сло
ві упорядник збірки А. Стерн 
писав, що «Микола Бажан 
вже замолоду прагнув дати в 
своїй ліриці відповідь на важ
ливі питання історії свого 
народу. Його книги... ніби 
творять велику романтично- 
філософську епопею його 
батьківщини. Політ поетичної 
мислі поєднаний у нього з жа
гою людини-борця, проникли
ве бачення дійсності — з 
майстерністю форми...»

До поезії М. Бажана звер
талися ще М. Юрковський та 
Я. Спєвак, який в «Антоло
гії віршів про Польщу» 
(1959) надрукував у власній 
інтерпретації «Пісню про 
три ножі». В архіві Леона 
Пастернака залишився не- 
опублікованим його переклад 
знаменитої «Клятви». і

Польська критика високо І 
оцінила творчість М. Бажа- |  
на. На думку А. Слуцького, |  
наприклад, поема «Безсмер- |  
тя» стала «великим кроком у |  
розвитку реалістичної укра- І  
їнської поезії», а «Сталін- 1 
градський зошит» «належить |  
до вершинних досягнень ра- г 
дянської воєнної лірики». І 
Польський критик захоплю- |  
ється також «Англійськими |  
враженнями», відзначаючи |  
характерні риси Бажана-поета 1 
— строгість форми, героїза- |  
цію, багатство поетичної па- j 
літри. І

Його колега Б. Назарук, |  
оцінюючи працю Н. Костенко |  
«Ноетика Миколи Бажана», |  
виявив знання не тільки т'вор- |  
часті нашого поета та літера- |  
тури про нього, але й проб- |  
лематики його творів. Поль- і

напружені пошуки гармонії між особою і суспіль
ством, приречені на невдачу в умовах тодішньої дій
сності, прагнення його до синтезу поезії з філосо
фією, — все це привабило Миколу Бажана, дало 
потужний поштовх його перекладацькій творчості й 
зумовило появу блискучих українських перекладів 
поезій славнозвісного німецького письменника.

Ципріян Норвід — польський поет XIX століття. 
Несправедливо забутий протягом багатьох десяти
літь, він у другій половині нашого століття пережив 
ніби друге народження. «Норвід був поет дерзновен- 
ний, в багатьох творах своїх новаторський і незви
чайний... Мисль! Вона для поета Норвіда є першим 
і вирішальним поштовхом. Все можна закинути цій 
поезії — і її суперечливість, і затемненість, і філо
софську сухуватість, але їй не можна закинути дар- 
мограйства, хисткої і безвольної розчуленості», — 
так писав Микола Бажан про польського поета у пе
редмові до українського видання його «Поезій». 
Згадаймо широко відоме визначення — «поет на
пруженої думки», — яке стисло окреслює специ
фіку обдарування самого М. Бажана, і ми зрозумі
ємо, чому саме український поет звернувся до по
езій Норвіда. Відверто й по-новаторському — не 
тільки для свого, а й для нашого часу — пише 
Норвід про найістотніше для людини. Зневажаючи 
модні філософські течії, поет прагне докопатися до 
Істини, а мірилом у визначенні істини для нього є 
людина з її людськими потребами. Тому так гостро 
іронізує Норвід з сучасного йому позитивістського 
захоплення успіхами природничих наук: адже знання 
має служити людині, а не залишатися «річчю в со
бі». Проте за тодішніх суспільних умов годі було 
сподіватися на виконання наукою — і всією циві
лізацією в цілому — її обов’язку перед людством. 
Звідси й гіркі рядки Ципріяна Норвіда:

Дві цивілізації бачу я в світі:
Одна усерйоз хоче все в і д к р и в а т и ,
А друга хотіла б все жартом п р и к р и т и ,

В ліврею убрати...

Ота, відкривальна, до сонця змагає,
«Чекай-но, — вона потішає майбутнє, —
Коли відкриття мої дійдуть до краю.

Повім я щось сутнє!..»

Ота, прикривальна, інакше ведеться,
Говорить, побачивши сльози людини:
«Не треба на це і зважати. Здається,

То дощичок плине...»
(«Сирітство*).

Але Норвід умів не тільки викривати суть речей, 
зриваючи з них туманну запону псевдопоетичності 
або освяченості звичаєм. Польський поет був разом
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Рим. 1058 рік. М. Бажан на засіданні Єв
ропейської співдружності письменників. 

Праворуч Д. Унгаретті.

з тим співцем незламної мужності перед лицем най
тяжчих випробувань, — і кому ж, як не Бажанові, 
з його постійною темою подвигу в ім’я великого 
ідеалу, було перекласти Норвідів «Фатум»:

Людину, мов хижак, н е щ а с т я  враз опало, 
Втопило в неї лиховісні очі...
Чекало —
Ачей вона тікати схоче?

Проте людина так вдивилась в нього,
Як змірює модель уважний зір артистів,
І стало ясно, що вона користі 
Зажити прагне й з ворога свойого.
І знітилось нещастя, підупавши,
І от його нема вже!

Райнер Марія Рільке — австрійський лірик XX 
століття. Недарма Бажан майже водночас працював 
над перекладами з Норвіда і з Рільке, адже «з 
видатніших наступних поетів саме Р. М. Рільке від
крив для себе Норвіда», —- згадує М. Бажан в уже 
цитованій передмові. Наполегливе прагнення австрій
ського поета заглибитися в незвідані тайники люд
ського серця, зрозуміти, як саме змінюється душа 
лірдини під впливом всесвітньо-історичних подій, які 
знаменували занепад буржуазної цивілізації, — все. 
ц е -не'могло не зацікавити Миколу Бажана й не

ський критик висловив ряд 
цінних думок. Слушно вважа
ючи; що рецензована праця 
дає «ключ до багатьох явищ 
новітньої української поезії», 
він висловив побажання, аби 
в недалекому майбутньому 
було написано дослідження 
про поетичну мову автора 
«Безсмертя», що «може при
нести багато нового».

Для Ф. Неузажного Мико
ла Бажан — «різьбяр думок 
і сліз», для якого характер
не «досконале володіння сло
вом і засобами його обробки, 
всебічне знання поетичного 
будівельного матеріалу, від
чуття його форми, фактури і 
передовсім наявність власно
го поетичного світогляду». 
Тому він ніколи «не знижу
вав рівня своєї поезії до пе
ресічної мірки».

Перемога Радянського Со
юзу у Великій Вітчизняній 
війні широко розкрила доро
гу для повнішого обміну 
культурними цінностями між 
народами світу. 1945 року 
М. Бажан відвідав Англію. 
Бачене і відчуте ним вили
лось у збірку поезій «Ан
глійські цраження». Окремі 
вірші з неї були перекладені 
англійською (в Англії, Кана
ді, США та Австралії), ні
мецькою (у Німецькій Демо
кратичній Республіці та Ав
стрії), румунською, угорсь
кою та чеською мовами.

Двічі — у 1958 і 1961 ро
ках — М. Бажан відвідав 
Італію, брав участь у конгре
сах Європейської співдруж
ності письменників як її ві
це-президент. На II конгресі 
поет прочитав доповідь «Рі- 
сорджіменто й література», 
де наголосив на українсько- 
італійських політичних і лі
тературних взаєминах. Дру
куючи її, римський журнал 
«Рассенья совьєтіка» (1962) 
писав, що українського поета 
«добре знають особисто бага
то діячів культури і простих 
людей Італії». Майже одно
часно. у 1960 році, журнал 
«Контемпоранео» опубліку
вав статтю М. Бажана «Укра
їнська поетеса», якою відкри
валася добірка перекладів 
віршів Ліесі Українки італій
ською мовою.
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1967 рік. М. Бажан разом із дружиною Ніною Володимирівною на Акрополг 
під час подорожі по Греції.

спонукати його до перевираження образів Рільке за
собами української мови.

Повільно розгортається поетична думка в «Дуї- 
нянських елегіях» (цікаво, що дослідник творчості 
Рільке Дмитро Наливайко писав про її пізній пері
од: «особливо ж близьким стає йому Гельдерлін, 
«присутність» якого така відчутна в «Дуїнянських 
елегіях», в їхніх своєрідних ритмах і образній сис
темі»), Витончені метафори й порівняння елегій 
творять поетичне плетиво образів, які, наче камін
чики смальти в мозаїці, поступово складають пано
раму душі людини, що прагне знайти вихід з безви
ході глобальної кризи капіталістичного суспільства:

Не одностайні ми, ми не такі, 
як перелітні птиці. Ми себе запізно 
в раптовий вітер кидаєм, і відстаєм, 
і падаєм на збайдужілий став.
Ми водночас і квітнемо і в’янем.

(«Четверта елегія»).

Нам, вдивленим постійно в акт творіння, 
здається світ оцей лише відбитком 
безмежності, який потьмаривсь нами.
Або удається нам, що звір німий 
спокійним зором нас проймає наскрізь.

Це зветься долею: стоять навпроти,
, ійюго не вразить щось. Так і людина 
і тільки так, і повсякчас навпроти.

(«Восьма елегія»).

У французькій критиці 
ім’я М. Бажана чи не вперше 
згадано у 1937 році. Тоді до
слідники високо оцінили йо
го український переклад «Ви
тязя у тигровій шкурі». А 
1955 року в «Леттр франсез» 
з ’явився цикл статей Луї 
Арагона «Радянські літерату
ри», серед них — «Українсь
ке інтермеццо». Стаття напи
сана на основі доповіді М. Ба
жана на II з’їзді радянських 
письменників у Москві. «Ук
раїнський поет Микола Ба
жан зійшов на трибуну і роз
повів про той славний шлях, 

писав Луї Арагон, — який 
пройшли українські радянські 
письменники. Сила літерату
ри соціалістичного реалізму, 
казав Бажан, полягає в гли
боких зв’язках з життям, з 
народом, в тому, що вона 
завжди грунтувалася на ле
нінському принципі партій^ 
ності літератури». Про ви
ступ Бажана на з’їзді пові
домила також італійська, 
чеська і словацька преса.
. 1972 року в Німецькій Де
мократичній Республіці ви
йшла збірка вибраних творів 
М. Бажана під назвою «При
горща надії», — творчість
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При всій разючій відмінності від оригінальних 
творів Миколи Бажана тут відчувається подібність 
у самому п і д х о д і до поетичного пізнання світу. Ад
же й для поетики самого Бажана зовсім не властива 
одномоментна фіксація явищ, закріплення у слові 
статичності предметів. У кожному творі Миколи 
Бажана ми відчуваємо сам п р о ц е с  художнього ос
воєння дійсності, бачимо, як автор атакує предмет 
свого зображення гострим знаряддям слова і як з 
кожним новим рядком пізнання предмета стає все 
глибшим і повнішим. Мабуть, тільки Бажан міг з 
такою точністю сказати про цей болісний і прекрас
ний труд митця:

Злобне кипіння магми, виверження природи,
Мармуру біла спека, дикого каменю рик,
Подих тяжкий вулкана, плоті могутні роди, — 
Майстер стальним зубилом брилу тупу розсік.

Віктор КОПТІЛОВ

поета представлена від «17-го 
патруля» до віршів останніх 
років.

1977 рік приніс читачам 
з НДР ще одну зустріч з 
М. Бажаном. Орган Академії 
мистецтв НДР «Зінн унд 
форм» надрукував у перекла
ді А. Реймана «Нічні розду
ми старого майстра».

Критика НДР називає Ба 
жана «одним з чільних пред
ставників сучасної радянської 
літератури», твори якого 
«відзначаються політичною 
гостротою, суворою вимогли
вістю до поетичної мови», 
прагненням «до широкого фі
лософського узагальнення».

Окремі вірші М. Бажана 
перекладені мовами датською 
та іспанською (на Кубі — у 
спеціальному випуску жур
налу «Уніон. Література со- 
вєтіка»).

1946 року М. Бажан по
бував у Чехословаччині. Про 
це 16 травня повідомила га
зета «Млада фронта» у ко
респонденції «Хвилина з пое
том Бажаном». Відтоді, оче
видно, розпочинається й зна
йомство чехів і словаків з 
його творами, що «можуть ус
пішно репрезентувати укра
їнську поезію у конкуренції 
з новітньою світовою ліри
кою». Поезії М. Бажана на
друковані у збірниках «Ра
дянські поети» (1964), «Пе
ремагати і жити» (1951), 
«Поезія — зброя правди» 
(1953), «Україна співає і роз
повідає» (1957), «Добре сло
во України» (1961), на сто
рінках періодики. 1963 року 
в Празі видано окремим ви
данням його збірку «Роки». 
У братиславській періодиці 
про М. Бажана пишуть як про 
«сильну особистість україн
ської поезії», «видатного по
ета радянського народу».

З кожним роком ширшав 
коло зарубіжних шанувальни
ків таланту Миколи Бажана. 
Дивосвіт поезії цього видат
ного радянського майстра 
знайомить їх з одним із бага
тющих джерел філософсько
го та естетичного осмислен
ня комуністичних ідеалів.

Володимир ПОЛЄК

1948 рік. М. Бажан а саду будиночка- 
музею Шопена в Желязовій Волі (ПНР). /  вано-Фринківськ.
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Народний художник СРСР Василь Іл
ліч Касіян (1896—1976) на протязі 
всього жйттй цікавився долею своїх зем
ляків, які під тиском соціального і на
ціонального гноблення виїхали за океан 
в кінці XIX століття. Був між емігранта
ми і старший брат художника Іван, який 
помандрував за океан, до Канади, коли 
Василеві було 16 років.

Між братами зав’язалося листування. 
Іван детально писав про важку працю 
українських трударів у Північному Он
таріо, де емігранти (видобували руду. 
Множилось число канадських Мільйоне
рів у Кобалті, Кіркленд-Лейку, Тіммін- 
сі і водночас щбраз більшому нйслу гір-

ників-українців вкорочувала життя про
фесійна хвороба, силікоз. Отже, Василь 
Касіян уже тоді був обізнаний з сумно
звісними «канадськими гараздами».

Можливо, листи брата, в яких той 
розповідав про страшні злидні робітни
чих сімей у Північному Онтаріо, наштов
хнули згодом молодого художника на 
думку «створити серію малюнків з  життя 
пролетаріату, яку він і написав під час 
перебування у Чехословаччині в 20-х 
роках. іЩі ^малюнки передруковувалися на 
сторінках періодичних видань у різних 
країнах світу.

'Написана значно пізніше картйца «До 
Канади» навіяніа листами Василя Стефа-
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ника до Ольги Кобилянської, в яких 
письменник переповідає свої враження 
від зустрічі на станції в Кракові 800 
галицьких емігрантів. На полотні — на
пис: «Так виїздили, за словами Вас. Сте- 
фаника, наші люди в Канаду. По дорозі 
губили батьки дітей, а жандармерія би
ла людей». Художник зобразив юрбу збі- 
дованих селян на залізничній станції — 
батьків, матерів, синів, дочок, дрібних 
дітей. На їхніх обличчях — жах, а в 
очах — смуток, вони залишають свою 
рідну землю, на якій не можуть знайти* 
сякого-такого прожитку, і вирушають у 
далекий незвіданий світ.

Творчість Василя Касіяна має безпо
середнє відношення до українських по
селенців у Канаді. Зрозуміло, що вона 
близька і дорога заокеанським землякам- 
трударям, глибоко шанується ними.

Василь Касіян підтримував живі зв’я
зки з канадськими українцями. Так, в 
1927 році він познайомився з Матвієм 
Поповичем, видатним діячем українсько

го робітничо-фермерського руху в Кана
ді. В одному з листів 1931 року Василь 
Касіян турбувався долею Поповича, за
протореного на 5 років у Кінгстонеьку 
тюрму разом з іншими керівниками Ко
муністичної партії Канади.

У 1928 році Радянську Україну відві
дав ще один видатний діяч руху прогре
сивних канадських українців — Іван 
Навізівський. котрий став щирим дру
гом Василя Касіяна.

1932 року художник писав до брата 
про те. як він був у гостях в Мирослава 
Ірчана, який багато розповідав йому про 
Канаду (Мирослав Ірчан довгий час ре
дагував канадсько-український двотиж
невий журнал «Робітниця», де не раз 
публікувалися репродукції гравюр Васи
ля Касіяна).

Коли розпочалася Велика Вітчизняна 
війна, митець з сім’єю евакуювався в 
Самарканд і якийсь час не писав брато
ві. Листування відновилося навесні 1943

В. Касіян* До Канади.
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року. Уривок з листа Василя Насіяна і 
офорт художника були опубліковані в 
монреальській щоденній газеті «Стан- 
дард» за 13 березня 1943 року. Корес
пондентка газети Дороті Сангстер в ін
терв’ю з братом художника нагадувала, 
що твори Василя Насіяна експонувалися 
на виставці радянського образотворчого 
мистецтва в Монреалі 1935 року.

Листування між братами тривало на 
протязі багатьох років — аж до останніх 
днів життя художника в 1976 році. В 
Івана Насіяна збереглося 70 листів з ці
єї неоціненної епістолярної спадщини.

В 1946 році в Києві перебувала деле
гація Канадського слов’янського коміте
ту в складі Матвія Шатульського, Івана 
Віра і Григорія Окулевича. Вона зустрі
чалася з представниками української ра
дянської інтелігенції, в тому числі і з 
Василем Касіяном. Ця зустріч відбула
ся напередодні Нового, 1947 року. На 
згадку художник вписав гостям такі 
слова до сувенірного альбому автографів: 
«Радісно зустрівшись з нашими друзями 
М. М. Шатульським, І. Ф. Віром та 
Г. Р. Окулевичем, сердечно вітаю і по
здоровляю через них всіх українців, бра
тів і сестер в Канаді і не в Канаді, та 
бажаю їм в Новому, 1947 році такого 
міцного, ідейно-духовного об’єднання з 
народом нашої Радянської України, яко
го досягнула Радянська Україна у воз
з ’єднанні всіх українських земель. Таке 
об’єднання ще більше зміцнить силу 
возз’єднаних слов’янських народів для 
боротьби за мир у всьому мирі, за ща
стя і прогрес усього людства». З

З кожним роком зв’язки митця з ка
надськими українцями розширювалися і 
міцніли. В 1946 році на Радянську Ук
раїну прибув секретар крайового вико
навчого комітету Товариства канадських 
українців Петро Прокопчак .— щоб на 
власні очі побачити ті страшні руйнуван
ня, яких заподіяли гітлерівці Радянській 
Україні, і потім розповісти про все це 
своїм землякам. П. Прокопчак також зу
стрічався з Василем Касіяном. Водночас 
у Канаді гостювала делегація діячів 
культури з Радянської України в складі 
Луки Паламарчука, народних артистів 
СРСР Зої Гайдай, Івана Паторжинсько- 
го, поета Андрія Малишка, викладача 
Львівського державного університету 
імені Івана Франка Семена Стефаника. 
Перебуваючи у Монреалі, делегація зу
стрічалася з Іваном Касіяном і його дру
жиною Юлією.

Майже два роки автор цих рядків жив 
у Києві (1947— 1948), часто гостював 
на квартирі Василя Касіяна. знову і зно
ву пересвідчуючись, наскільки глибоко і 
щиро цікавився художник життям своїх 
земляків за океаном. Цьому значною мі
рою сприяла прогресивна канадська пре

са — «Українське життя» і «Українсь
ке слово», які він регулярно одержував.

В його листах до брата згадуються 
щораз нові люди, діячі прогресивних ук
раїнських організацій з-за океану. З ба
гатьма із них художник листувався, пос
тійно надсилав їм відбитки своїх творів.

В. Касіяна цікавили канадські майст
ри пензля, особливо прославлене об’єд
нання митців-реалістів «Група сімох». І 
все, що тільки міг, діставав з їхньої 
творчості, колекціонував, систематизу
вав, вивчав. Митець досить добре читав 
англійською мовою. В цьому йому допо
магала дочка Оксана.

Художник дуже уважно стежив за 
тим, як канадські українці готувалися 
до відзначення 100-річчя з дня смерті 
Тараса Шевченка. 14 лютого 1961 року 
він надіслав до редакції «Українського 
життя» статтю своєї аспірантки Алли 
Хмельницької про ілюстраторів поезіу 
Великого Кобзаря. У супровідному листі 
він писав: «Можливо, що після уважної 
редакції дещо підійде до друку, дивіться 
самі. Коли буде потреба, то можна буде 
вислати фотографії деяких головних 
ілюстраторів, хоч думаю, що вони у Вас 
також знайдуться».

У мене збереглося близько ЗО листів 
Василя Касіяна. В них митець розпові
дає про свою творчість, мистецькі вис
тавки, наукові конференції в Києві і 
Москві, відзначення ювілеїв Тараса Шев
ченка, Івана Франка, Василя Стефаника. 
Лесі Українки, Марка Черемшини, в 
яких він брав участь. В. Касіян ілюстру
вав твори класиків і надсилав відбитки 
своїм друзям за океан.

Як уже згадувалось, в Івана Касіяна у 
Монреалі збереглося 70 листів від брата. 
За цими листами можна легко скласти 
хронологію життя і діяльності художни
ка на протязі багатьох років, особливо 
післявоєнного періоду. Ці листи — цін
ний матеріал до творчої біографії мит
ця.

Після тривалої розлуки брати зустрі
лись у Києві 1927 року. Тоді Василь Іл
ліч саме повернувся з Чехословаччини, 
де він вчився у відомого художника, 
професора Макса Швабінського. У нього 
вже був значний творчий доробок, і ча
стину цього доробку художник подару
вав братові.

Ці роботи стали як знахідка по війні, 
коли виявилося, що все майно Василя 
Касіяна. залишене в окупованому Харко
ві, загинуло. Коли в одному з листів Іван 
нагадав Василеві, що в нього збереглися 
деякі його ранні роботи, радості худож
ника не було меж. Він просить негайно 
надіслати йому ці малюнки, а отримавши 
їх, пише вдячного листа братові і його 
дружині, який починався словами: «Пи
шу до Вас на радощах зустрічі з милими 
гостями з Канади, які відвідали сьогодні
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(11 липня 1969 року. — П . К .) нашу 
хату, передали Ваші палкі вітання і най
дорожче для мене — мої твори двадця- 
тих# років, про які частинно призабув, а 
тепер воскресли в пам’яті. Добре казав 
Шота Руставелі, що тільки те твоє, що 
ти віддав людям. От тепер воно повер
тається, як цінна, рідкісна знахідка».

Через чотири дні митець надіслав бра
тові ще одного. листа, в якому ще раз 
сердечно дякує «за цінні (свої), твори 
позабутих літ». Це були малюнки Насія
на 1920 —1925 років: «Наука», «Но
ворічна коза», «Вістуни», «Хвора мати», 
«Маланка», «Веснянка в Микулинцях», 
«Автопортрет», «Погорільці», «Бабуся 
з онуком», «Селянська родина», «Леп
та», «На могилі», «Пієта», «Споми
ни». Навіть не бачивши цих малюнків, 
за назвами можна скласти уявлення, які 
теми хвилювали юного художника.

«Розуміється, якби ті роботи були не 
в Тебе, а в мене, то напевно згоріли б у 
Харкові разом з іншими в лихоліття вій
ни, — зазначає Василь Ілліч. — Я дуже 
прошу Тебе, переглянь свій архів, мож
ливо, збереглись «Автопортрет», «Галай- 
да» і марки — Шевченко і Франко. А 
коли знайдеться ще щось таке, про що я 
не знаю, то напиши. Коротко дай мені 
перелік тих рідких творів з 1920 по 
1922 рік і з 1927 по 1941 рік, тобто з 
тих років, довоєнних, що загинули. Я 
готую до друку повний каталог моїх тво
рів, і тому твоя допомога дуже важли
ва, бо ти єдиний у кого збереглись, на 
щастя, твори з того довоєнного періоду».

Через кілька місяців від брата з Ка
нади надійшов ще один пакет з  ранніми 
малюнками Насіяна, серед яких були 
«Різдво», «Пишуть писанки», «Засідан
ня» (до новели Василя Стефаника) і ін
ші. 7 жовтня 1969 року художник писав 
братові до Монреаля: «Разом з поперед
ньою посилкою я уклав малюнки в хро
нологічному порядку і тепер маю змогу 
показати дослідникам моєї творчості ма
ловідомий мій доакадемічний період твор
чості».

Українські буржуазні націоналісти за 
океаном ненавиділи творчість Василя 
Насіяна за правдиве відображення подій 
Великої Жовтневої соціалістичної рево
люції, громадянської війни, будівництва 
соціалізму, зводили на нього різні накле
пи. Наприклад, один з них брехав, ніби
то митець не вмів розмовляти як слід з 
художниками із Польщі, що гостювали в 
Києві. Довідавшись про це, Василь Касі- 
ян у листі до автора цих рядків писав: 
«Мене дуже здивував В. Ч. своєю інфор
мацією з приватних джерел про якусь 
видуману кимось-то зустріч мою з поль
ським гостем. Якби навіть допустити, що 
був таций гість-поляк, то я розмовляв би 
з ним мовою польською, яку добре знаю, 
а коли б це був українець, то зрозуміло.

рідною... Однак нічого такого не було. 
Все це чиста вигадка!».

У 1961 році у Детройті (США) була 
влаштована виставка українських худож
ників націоналістичного спрямування, на 
яку Василь Касіян відгукнувся статтею 
в українській радянській пресі. Націо
налістичні писаки негайно відповіли 
звичними наклепами. Довідавшись про 
черговий напад, Василь Касіян писав 
братові 28 червня: «...добре, що стаття 
моя попала в точку і викликала таку ди
скусію. Хоч мені з ними нічого дискуту
вати. бо ворога б’ють, а не спорять з 
ним».

Василь Касіян мріяв побувати у Ка
наді, зустрітися з братом Іваном і його 
дружиною Юлією.

У 1961 році до Канади мала прибути 
делегація Українського товариства куль
турних зв’язків з зарубіжними країнами 
для участі у відзначенні 70-річчя пере
бування українців в Канаді і 10-річчя 
відкриття першого на американському 
континенті пам’ятника Тарасові Шевчен
ку в Палермо (Онтаріо). В складі деле
гації був і народний художник Василь 
Касіян. Але канадський уряд після доно
су націоналістичних ватажків відмовився 
видати в’їзні візи делегатам. Про це ху
дожник писав братові: «Як бачите, при
був лист до Вас, а не я особисто з Ок
саною (дочкою. — 77. /(.), як думалось і 
хотілось. Вийшло так, що посольство Ка
нади в Москві не дало візи на в’їзд кіль
ком особам і мені в тому числі».

Планував Василь Касіян відвідати Ка
наду і під час «Експо-67» у Монреалі. 
Але й цей задум йому не вдалося здійс
нити. «Я знаю, що на «Експо-67» є мої 
роботи... незабаром у половині серпня 
ц. р. буде на «Експо-67» відзначено 
«День України». На жаль, я не змо
жу поїхати, — пояснює він братові, — 
бо ще не зовсім вилікувався від радику
літу, а по-друге, тут, у Києві, йде гаряча 
робота по підготовці до 50-річчя Жовт
ня. Для мене зараз найголовніше вихід 
з друку п’ятого тома «Історії українсь
кого мистецтва» (радянського періоду), 
за що я особисто відповідаю як редак
тор».

Художнику так і не довелося побачи
ти Канаду, але напевно можна тверди
ти, що широкі кола українсько-канадсь
кої громадськості знають про Василя 
Касіяна з тих багатьох статей, які дру
кувались на сторінках прогресивних ви
дань, з його малюнків, які виставлялись 
у Канаді та репродукувались. В епісто
лярній спадщині митця — як і в його до
лі — велике місце займає Канада, її 
українські поселенці, її культурно-мио 
тецьке життя.

Петро КРАВЧУК

Іслінгтон, Канада.
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КІЛЬКА ВСТУПНИХ ЗАУВАЖЕНЬ

Спочатку я вирішив був написати книгу про нафту —  врешті, дуже багато що 
пов'язано з нею в житті. Чи —  книгу про життя, в якім багато що пов'язано з наф
тою. У світі спалахують війни довкола нафтових свердловин, американські флоти 
патрулюють Персидську затоку, і в Каліфорнії водії б'ються в чергах біля бензоко
лонок; часом цистерна стає подібною до ракетної боєголовки.

В країнах, де я подорожував, думаючи про цю книгу,—  точніше, в соціальній- 
системі, в якій подорожував я, все було інакше; я відвідував нафтопереробні під
приємства, де люди були спокійні і розмовляли про мир. Тоді книга ця й почала 
писатися. Вона визрівала в мені багато літ, а написалася одним духом, запоєм. Пу
сковим моментом стали дві нещодавні подорожі по Угорській Народній Респуб
ліці і по Словацькій Соціалістичній Республіці —  одній з частин Чехословаччини; 
двох державах-сусідках, соціалістичних республіках, що тісно стулилися в самісінь
кому центрі Європи. Народи цих країн настраждалися вдосталь —  лише в цьому сто
річчі їх вшивали до клаптикової ковдри Австро-Угорщини, топили у крові придушува
них народних повстань, згинали під фашистські диктаторські режими.

Ішли пошуки стрижня, навколо якого будуватиметься моя оповідь, і вперше 
в житті я з такою цікавістю заглибився в економіку. Втім, і це означало, що писати, 
доведеться про все зразу, —  надто вже зблизилися зовсім різні сторони життів на
ших —  чимало доброго досвіду накопичилося за тридцятирічну історію Ради Еконо
мічної Взаємодопомоги. Надто контрастне зло, що вирує навколо і націлене в наші 
спини.

Все ж таки, найголовніше— як люди живуть; механізм життя, надійність і від- 
лагрдженість цього механізму. Економіка і все, з нею пов'язане,^-відображення не 
лише матеріального боку, але -г- всього способу існування. Це давно відомо, але
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процес творення моральних норм, вдосконалення життя —  все це надзвичайно по
вчально й цікаво; прикро, що ми небагато пишемо про це. В центрі зболілої надіями 
своїми Європи визріває нове життя. Ми ж мріяли про це; ще у 1920 році Володи
мир Ілліч Ленін казав, що більшовики створюють зовсім інакші міжнародні взає
мини. Ми вже їх створили. В світі, де накопичено стільки злості, вибухівки, ракет, 
в світі, де стільки неписьменності й голоду, а на зброю витрачається в мільйони 
разів більше, аніж на ліки, ми наочно доводимо, як можна жити інакше. Ми довели 
вже, що нафта й хліб можуть бути не лише знаряддям шантажу, але —  зближу
вати нації. Коли мені й хотілося писати книгу, то головним чином —  про це. По
вторюю, що книга, власне, не про нафту, навколо якої розгорнуто головну розпог 
відь; це книга про новий спосіб життя, що вкорінився в соціалістичних країнах Євро
пи; про людей цих країн; про те, як ми самі виглядаємо збоку. Подумаймо про це 
спільно— принаймні, тема здається мені однією з найповажніших в світі. Ми змі
нюємо світ (і таки добре вже змінили його); світ дивиться на нас; усвідомлюємо 
власний досвід —  людство ще такого не знало.

Отже, це книга про людей, зустрінутих мною в європейському Закарпатті,—  про 
те, як живуть там люди, і —  як живемо ми. Сенс книги, коли його знову означити, 
причетний до слів з доповіді Леоніда Ілліча Брежнєва на XXV з'їзді КПРС: «Разом 
з розквітом кожної соціалістичної нації, зміцненням суверенітету соціалістичних дер
жав все тіснішими стають їх взаємозв'язки, виникає все більше елементів спільності 
в їх політиці, економіці, соціальному житті, відбувається поступове вирівнювання 
рівнів розвитку. Цей процес поступового зближення країн соціалізму цілком певно 
проявляється нині як закономірність».

Отже: діє унікальний нафтопровід «Дружба», небувала в світі споруда, якою 
радянська нафта (перетнувши при цьому територію УРСР) постачається братнім краї
нам Європи. В нафтопроводі —  кілька тисяч кілометрів, і ми його будували спільно, 
всім світом соціалізму. Від початку розмови я покладаюсь і на ваше знання, яким 
хочу помножити власне: адже кожний з вас, зрозуміло, дещо знає про нафту. 
Проте, головне, повторюю, у тому, як ми ставимося не лише до нафти, а один 
до одного. Я певен, що це найголовніше на світі. Сказавши таке, переходжу до 
пропонованої вам книги.

АВТОРСЬКИЙ ВІДСТУП (1)
Коли б літак винайшли на тисячу л іт  раніше, людина, що летіла б ним 

крізь ніч, неодмінно вгледіла б намисто вогнепоклонницьких храмів, розсія
них Сходом. Апшеронський півострів на Каспії мав репутацію району 
великих див саме у зв'язку з самородними джерелами вогню — нафта виті- 
кала озерцями, газ виходив невидимо — озерця й газ спалахували при пер
шій нагоді. В багатьох районах Близького Сходу нафта й зараз лежить упри
тул під верхніми шарами грунту — наче вода під пляжем. Втім, казковий 
Гарун аль Рашід, що мав нахил до творення чудес і жив у тих місцевостях, 
не зазирав під власні камінчики. Марко Поло свідчить, що каліфи ввозили 
нафту на верблюдячих спинах з району теперішнього Баку. Не відали калі
фи про власне щастя. Так чи інакше, але храми вогнепоклонців ще дуже дов
го не стимулювали наукового мислення. Палали вогні над земними отворами, 
з яких струмував газ, — хай собі палають. Літак, на якому збирався я полі
тати тисячу років тому,— чистісінька фантазія ще й через те, що ніхто впро
довж сторіч гадки не мав, що з нафти можна робити бензин та гас. На Са
халіні ще на початку 1920-х років шаманаг використовували нафту лише для 
своїх шаманських піротехнічних ефектів, залишивши за нею досі поширену
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серед місцевого населення назву «гас-вода». І  все ж  таки одночасно з ви
пуском першого двигуна внутрішнього згоряння людство потрапило в нево
лю до продуктів крекінгу нафти, як давно не потрапляло ( від часів винай
дення горілки). Хоч деякі способи використання нафти випробувалися здавна. 
І  мирні — коли люди використовували просякнуту нафтою землю для своїх 
вогнищ, і воєнні, коли глечиками з нафтою підпалювали ворожі кораблі, і 
варварські — коли за дві з чимось тисячі л іт  до винайдення напалму Алек
сандр Македонський звелів облити нафтою і спалити живцем непокірного 
хлопчика...

Прадавні єгиптяни бальзамували своїх котів і фараонів нафтою. Наф
тою змащували осі римських колісниць та чумацьких возів, і нафта ж  народ
жувала бітум, яким, певно, скріплювали стіни недобудованої Вавілонської 
вежі. Принаймні інші стіни давнього Вавілону скріплювались саме таким 
чином.

І  все ж  таки слід згадати, коли людський контакт з нафтою став неод
мінною передумовою цивілізації. Трапилось це нещодавно. У  всякому разі, 
можу вам нагадати, що водночас із скасуванням кріпацтва в Росії і з смер
тю закатованого кріпацтвом Тараса Шевченка; одночасно з обранням Авра
ама Лінкольна шістнадцятим по порядку президентом Сполучених Штатів; 
одночасно з тим, що Вільгельм I I  став королем Пруссії; водночас із публіка
цією «Батьків і дітей» Тургенева і «Записок з мертвого дому» Достоєвського; 
одночасно із встановленням британською королевою Вікторією ордена «Зоря 
Ін д ії» ; одночасно з виявленням у розкопках бренних останків першого архео- 
птерікса та бойовим використанням в Америці першої рушниці з магазинною 
коробкою; водночас із прийняттям Статуту навігації по Дунаю і введенням у 
США паспортної системи; одночасно з цим всім — у січні 1861 року відбувся 
крекінг нафти — покладено початок ї ї  промисловому використанню. Тисячу 
років люди гадки не мали, як застосувати чорну земну кров. Нарешті, почали 
дізнаватися...

АВТОРСЬКИЙ ВІДСТУП (2)
Тут я, з вашого дозволу, наведу кілька цитат, що належать саме до ча

сів розпаду Австро-Угорщини на складові частини. В оригіналі висловлюван
ня англійські, але смисл їхній — універсальний...

«Армія, флот, все золото світу і всі народи безсилі перед тими, хто воло
діє нафтою. Автомобілі, мотоцикли, пароплави, танки, літаки не можуть об
ходитися без чорної рідини, а ті, хто володіє нею в достатній кількості, ма
ють безумовну перевагу...» (Ц і слова мовлено співробітником нафтового маг
ната Детерінга сером Еліотом Алвесом на початку першої світової війни).

«При щедрому фінансуванні та гарній організації справи захоплення ро
сійської нафтової індустрії було б цінним набутком для нашої імперії. Для  
британського уряду відкривається чудова нагода...» (А це — з лондонської 
газети «Файнениіл ньюз», 24.ХІІ. 1918).

« Роял датч-шелл» дуже охоче отримала б від Радянського уряду кон
цесію на видобування нафти на родовищах, які належали раніше компанії, і 
переробку її  на підприємствах півдня Росії та Кавказу». (З листа британсь
кого міністра закордонних справ Керзона офіційному представникові РРФСР  
у Великобританії JI. Б. Красіну від 19.X. 1921 р.).

...Тут лише кілька цитат — можливо, не найбільш красномовних; я не 
фахівець з історії нафти і нафтової політики — до того ж , напевно, і читав 
далеко не все. Мені просто цікаво стежити — як .поетові, врешті-решт, —
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наскільки державна психологія деформується нафтою, продуктом, який учора 
не мав ще значення ні для когоьна світі. Нафту не віддавали мирно; нафта. 
визначала напрямок основних кіннотних, танкових та дипломатичних атак. У  
всякому разі, чарівна категоричність відповіді петербурзької Академії наук 
бакинському губернаторові, який 1840 року надіслав панам імператорським 
академікам нафту для дослідження, пішла в сферу анекдотів. З Академії від- 
повіли, що ця смердюча речовина придатна хіба що для змащування коліс на 
возах. Коли б воно й справді було так! Судячи з усього, їхні превосходитель
ства академіки нафту нюхали, але чим все це пахне, вони, звісно, гадки не 
мали...

Р О З Д І Л  1

Інженер Августін їжо довго шукає в папці й, нарешті, дарує мені фото—г крізь 
круглі хмарки зенітник- вибухів летять великі гвинтомоторні літаки,—  зараз до таких 
можна торкнутися лише на майданчиках військової техніки біля історичних музеїв. 
Летять літаки, а під ними, там, де крізь хмарки вибухів можна уздріти землю, стоять 
будинки. Дуже багато будинків, тому що американські бомбардувальники типу «Лі- 
берейтор» летять над Братіславою. Прилітали вони чотирма хвилями, було бомбар
дувальників 158, а з ними ще й 33 винищувачі. За 9 хвилин «Ліберейтори» скинули 
на братиславський завод «Аполо» 360 тонн бомб, і нафтоперегінний завод з гарним 
ім'ям перестав існувати. Власне, згідно, офіційних даних, «Аполо» зруйнували на 
80 процентів. Але, як відомо, навіть напівзруйнована рафінувальна установка —  це 
не 50 процентів установки, а металобрухт. Було саме 16 червня 1944 року, без п'яти 
днів триріччя від початку Великої Вітчизняної, і Червона Армія вже переслідувала 
фашистів за межами Радянської країни. Всі розуміли, що Братіславу визволять 
наші; американці скинули 360 тонн бомб на найгорючішу установу словацької сто
лиці—  «Аполо» припинив існування і вже не міг вважатися за повноцінний трофей.

Інженер Августін їжо показує мені фотографії зруйнованих будівель, палаючих 
бараків, пожежників у старомодних шоломах з мідними гребенями. Інженер —  істо
рик підприємства «Словнафт», і в його папках безліч документів дуже різноманітного 
змісту; фотографію з «Ліберейторами» у братіславському небі він подарував мені 
на пам'ять. (Такої пам'яті в мені аж забагато —  Київ мій старанно бомбили, почи
наючи з клятого дня, увічненого в одній з перших пісень минулої війни: «Киев
бомбили, нам объявили, что началася война». На Братіславу бомби впали наприкінці 
другої світової —  зате зразу багато...)

Не будемо рахуватись бомбами —  всім вистачило. Але братіславський «Аполо» 
американці переорали аж занадто— наче якесь в'єтнамське село на початку сімде
сятих. Зараз на місці колишнього нафтозаводу —  комбінат преси; коли його добу
дують—  і зовсім забудуть, напевно, про те, як 1856 року, 9 квітня, триста браті- 
славців почали свій перший робочий день на «Аполо» —  підприємстві, де виробля
лися стеаринові свічки й гас. Слід згадати, що «Аполо», створений на угорському 
капіталі, переробляв кавказьку нафту, транспортовану в дубових бочках Дунаєм 
(звісно, в трюмах голосистих паровичків з високими димарями). Завод збудували 
протягом року, і в ньому відбувалася (коли вам "таке визначення щось пояснить) 
котлова дестиляція нафти каскадним методом. Популярніше кажучи, тут перероб
ляли близько ЗО тисяч тонн нафти щороку; цієї кількості вистачало вс ім 'і на все —  
робили.гас, бензин, парафін, навіть лід...

t
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«Вас цікавлять подробиці?» —  ввічливо запитав Августін іжо й зняв окуляри.
Мене цікавили подробиці, але не тільки технологічні. І я не знаю, чи то подро

биці. Сьогоднішнє підприємство «Словнафт» —  частина життя міста, але не тільки 
виробничого життя; це факт усього життя, тому що тут переробляється рівно поло
вина з необхідної Чехословаччині нафти; працює на «Словнафті» близько восьми 
тисяч людей —  одне з найбільших підприємств у країні. Люди працюють на «Слов
нафті», але комбінат, що належить їм, їх-таки ж і формує, бо є частиною всього 
життя. Сподіваюсь, ви мене зрозуміли.

інженер Августін їжо, заводський історик, теж, назагал, зрозумів мене; ми ж 
розмовляли про знищений американськими бомбами нафтопереробний заводик «Апо- 
ло», який словакам ніколи і не належав. Був він угорським; згодом став німецьким; 
потім французькі хімічні концерни Дюпона контролювали «Аполо», і вони ж таки, 
шаленіючи з безсилля, передали його гітлерівській «ІГ Фарбеніндустрі». Нафта була 
чужою, завод був чужий, .чотири п'ятих, а то й більше, продукції забирали чужинці. 
Це напередодні загибелі підприємства А потім німці не брали нічого вже, тому 
що третього рейху не стало, а сам «Аполо» згорів під згаданими 360 тоннами точно 
скинутої американської вибухівки. Трохи нафти ще переробляли на дрібних брати
славських установках, але її можна було до рахунків не вводити; це було щось 
на кшталт китайських металургійних печей на подвір'ях, вигаданих у п'ятдесяті роки. 
Дуже дорого й —  ніякої користі.

А чим визначається користь від сучасного підприємства? -Кількістю1 переробленої і 
нафти? Напевно, цим теж, але —  надто багато вузлів сьогоднішньо? Словаччини за
тягнуто навколо «Словнафта». Це —  коли міркувати масштабами однієї з двох рес
публік ЧССР. Але якщо відкрити будь-яку з газет, що друкуються або продаються 
в Братіславі, вузли, зав'язані навколо чорнющих нафтових рік сучасності, стають 
усе чіткішими в просторі й часі.. Здається, що амеоиканські авіаносці, які курсують
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Персидською затокою, щоб не дозволити переходу аравійських нафтоносних полів, 
причалів та цистерн до людей, які не подобаються Сполученим Штатам, несуть на 
палубах правнуків отих самих «Ліберейторів», що розбомбили «Аполо», який (так 
вважали американці) Червоній Армії ні до чого. А  за кілька десятиріч до «Лібе
рейторів» німецький кайзер Вільгельм II (що жив у себе в Берліні лиш узимку) 
роз’їжджав яхтою теплим Середземним морем і торгувався з близькосхідними пра
вителями про пільги, що їх буде надано зацікавленим сторонам. Мовилося про наф
ту; імператор, активний акціонер Круппа, торгувався, наче лоточник на багдадському 
ринку; слова його тхнули бензином, металевими цистернами, стеариновими свічка
ми та двигунами фірми Даймлера; слова так нагадували обіцянки американського 
президента, нещодавно рЪздаж у Кемп-Девіді (ось що казав Вільгельм II: «Мож
ливо, що по всьому світі розкидано не менше трьох сотень мільйонів магометан. 
Німецькому імператорові вони будуть друзями на вічні часи»). Довірливі арабські 
шейхи не читали берлінських газет і не знали, що водночас із імператорськими 
промовами найвпливовіша з газет «Алльдойче блеттер» формулювала завдання 
таким чином: «Отже, повним курсом уперед— від Євфрату й Тигру до Персид
ської затоки і потім суходолом до Індії, забираючи все —  як і належить —  до ні
мецьких рук, що радіють праці й готові до битв». Нафта... Чимало сторінок у під
ручнику історії позліплювано нею.

Оскільки чорну кров завжди завойовували, виторговували, забирали, видирали, 
перехоплювали, то принципово новим в історії «Словнафта» було хоча б те, що наф- 
та прийшла сюди сама. За угодою з Радянським Союзом.

З 1955 року цистерни з нафтою почали регулярно прибувати на залізничну 
станцію; я викладаю цю офіційну інформацію так сухо через її багатозначність.
І тому, що цистерни наповнювано в неймовірних далечах —  за тисячі кілометрів 
від Братіслави, як мінімум. І через те, що в Братіславі позбулися страху; адже наф
топерегінний завод не наважувались відбудовувати чи будувати знову тут саме через 
те, що надто близькими були від Братіслави чужі кордони (крім радянського). На
віть угорців боялися. Не раз ляканий і не раз битий народ мав звикнути до нових 
правил життя. «Словнафт» почали були проектувати й будувати в горах біля Трен- 
чина, далеко від водних, залізничних і повітряних шляхів. Страх керував економікою 
за інерцією —  багато до чого належало ще звикнути. В травні 1950-го вирішили, на
решті, будувати новий завод у чистім полі під Братіславою, і його будували, ще 
озираючись і сперечаючись.

Інженер Ондрей Хохол, заступник директора «Словнафта», говорить зі мною про 
урок спокою. Перш за все, певності у собі й спокою; цей урок було викладено 
Словаччині Радянським Союзом у найпершу чергу і з усією дружністю —  і з раді
стю —  було сприйнято. «Нафта нафтою, —  каже мені інженер-нафтовик Ондрей Хо
хол і змахує рукою,—  але найголовніша перебудова народної психології відбувається' 
тоді, коли люди збагнуть, що вони господарі у власному домі, і все в них гаразд, 
і не треба більше боятися. Можна ж сидіти по вуха в нафті й не почуватися лю
диною. Не в самій нафті сила —  трапляється, що моральні кризи стають нищівні
шими за енергетичні. Я на «Словнафті» вже тридцять років, з часів будови; на 
власній долі та психології багато що зрозумів...»

Ви, звичайно, знаєте, що всі задачі легко розв'язуються, коли починати від го
тової відповіді,—  так ми, відверто кажучи, чимало з них і вирішуємо. Але при та
кому способі чимало елементів логічної конструкції випадає; ми невдовзі можемо 
й забути про них, звикнути до власної поганої пам'яті, якою вже не охоплюються 
геть усі події. Чудово розумію, що і я не напишу про все,—  але в Братіславі дуже 
багато важать так звані привхідні обставини. Отже: до того, як прийшла нафта, 
до людей прийшла впевненість —  категорія надважлива, хоч непідвладна еконо
мічному облікові. 1964 року нафти вже було стільки, скільки потрібно,—  працював 
нафтопровід «Дружба». Те, що довжину нафтопроводу —  4679 кілометрів —  було 
словаками усвідомлено (832 кілометри проходить територією ЧССР), теж стало не
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сподівано важливим; тут усю країну можна ж за день проїхати,—  багато хто досі на 
літаку не літав —  нікуди особливо літати в компактному небі, похиленому над цент
ром Європи. Але от прийшла нафта, а відстань до тієї нафти немислимо далека; 
люди збагнули, що відстані можуть не лише поділяти. В людей тут ніколи не було 
відчуття, що хтось здалеку дуже прагне допомогти їм; вони один про одного, жи
вучи поряд, не зразу навчилися думати. Теж урок... У тутешніх людей так послі
довно, так жорстоко і так довго брали, що самі вони брати не навчилися.

Начальник цеху мастил «Словнафта» їржі Котек посміхається, коли я починаю 
його розпитувати. Відповідає: «Перше враження від Радянського Союзу? Подолання 
страху. Навіть особисто моє найперше враження було таким. Село моє в Моравії 
Червона Армія визволила 8 травня 1945 року —  одна з останніх визволених тери
торій Європи. Радянський солдат з вусами взяв мене, одинадцятирічного хлопчика, 
посадовив на коня. Він віз мене близько кілометра в один бік і кілометр поверта
лися. Віз мене, гладив по голові й плакав. Я ще не бачив таких солдатів і не знав, 
що такі бувають. Перше враження від радянських —  згодом воно лиш зміцнювало
ся —  з ними впевненіше, з ними не страшно. Це потрібно було міцно засвоїти —  
гадаєте, просто було?»

На світі майже не існує простих речей. А все, пов'язане з психологією, форму
ванням і переформуванням свідомостей цілих народів,—  надзвичайно складне.

В Словаччині вже зросло покоління нафтовиків, які не працювали з іншою наф
тою, крім радянської. Покоління, що вивчилося за радянськими підручниками й за
своїло напам'ять усі радянські агрегати. Ми для них —  найреальніша реальність, а це 
багато складніше, аніж бути вишуканою легендою.

Інженер Тржі Котек розмовляє зі мною про Радянський Союз так, що я розумію, 
наскільки зближено наші долі; саме долі, що формуються за однаковим соціаль
ним законом. Зближення життів, доль —  найголовніше, але й дається воно найваж
че. Важче, аніж зближення вокзальними обіймами всіх з усіма підряд. Ми вже при
дивились навзаєм і стали від цього розбірливішими, природнішими, ближчими.

Тржі Котек часто буває в Радянському Союзі й зупиняється не тільки в інтури
ст івських «люксах». Бував Котек і в Рязані, і в Полтаві, і в Кременчуці...

«Ми приятелювали з інженером Пісцевим, начальником цеху мастил в Рязані,—  
каже Тржі Котек.—  Зараз чудові взаємини склалися в мене з Миколою Григоровичем 
Озерним, керівником виробництва мастил в Кременчуці. Там, правда, інша праця —  
установка в них утричі потужніша за нашу, виробляє тільки п'ять видів мастил —  зате 
багато. Ми ж на «Словнафті» виробляємо менше, та різноманітніше —  двадцять чоти
ри різновиди. У вас в країні кожен трудящий почувається господарем. Знаєте, яке 
важливе це відчуття для нас! Ви звикли, а ми ще тільки народжуємо, виховуємо 
в собі нове почуття власності. Не спрощуйте цей процес. Ми вже багато що вміємо 
і ми вже інакші, не такі, якими були словаки два чи три покоління тому, але —  будь 
ласка, не спрощуйте...»

Тржі Котек згадує, як Микола Озерний возив його до Канева, на могилу Тараса, 
і там напам'ять декламував Шевченкову поему про Яна Гуса.

«Розумієте,—  каже мені інженер Котек.—  Ми багато стриманіші, навіть зачаєніші 
люди, аніж ви,—  життя навчило. Ваші люди набагато відкритіші, відвертіші, часом га
даєш, що в них як на думці, так і на язиці. Це частина певності у своїй силі —  по
вірте. Ваші люди вчать такої широти й доброзичливості, що гарно людській душі 
з ними. Нафта нафтою, але душі —  чудово.

І —  ще одне —  ваші уроки інтернаціоналізму. В глибині України, в Кременчуці 
Полтавської області зустрічав я українців, татар, росіян; інженер Токарєв, примі
ром, працює на очисній установці, аж з Фергани приїхав; парторгом цеху обрали 
Ієвлєва —  той з Ангарська, це, здається, у Східному Сибіру. Ви звикли до цього, 
а для нас школа інтернаціоналізму, школа культури міжнаціонального спілкуван
ня —  як життя, як повітря, бо самим нам, словакам, уже безліч разів намагалися 
втовкмачити в голови, до чого ж неповноцінні ми й непристосовані до сучасності.
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Хто лиш цим не займався! І про вас нам, до речі, розповідали не самі лише ком
пліменти—  це теж потрібно було подолати в собі —  комплекс недоброї інформації 
про самих себе, про радянське життя і соціалізм взагалі».

їржі Котек згадує, як рік тому відпочивав з родиною в Сочі. В дружини якраз 
трапився день народження; Котек пішов до гастроному, купив чотири пляшки шам
панського і попрохав чергову на поверсі, щоб та до вечора сховала шампанське до 
холодильника. Чергова поцікавилася, в чім річ, а коли довідалася, то ввечері при
несла дружині Котека величезний букет квітів. Не взяла від гостей ані сувенірчика, 
не пила шампанського —  просто квіти принесла й сказала, що любить людей Чехо- 
словаччини і приємно їй бути з ними...

Це дуже важливо— як ми кому запам'ятовуємось. Наскільки політичною і по- 
людському переконливою може бути проста сочинська чергова з поверху. Хто ска
зав, що все це дрібниці? В Братіславі —  як усюди в світі —  безліч разів зустрічався 
я з нашими відображеннями в тисячах люстер, у безлічі вражень, з яких витво
рюється мозаїка, що називається дуже відповідально —  репутацією радянської краї
ни і її способу життя. Причому оповідали мені не самі лише радісні враження —  
всякого можна в нас набачитися, і не треба робити вигляд, наче над Хрещатиком, 
проспектом Руставелі чи вулицею Горького ширяють самі лиш ангели з сумками 
та портфелями —  тобто ми з вами. Тим приємніше, що загальне враження про нас, 
так би мовити —  емоційна рівнодіюча —  було завжди переконливим і для нас вигід
ним; саме по-людському переконливим, бо навіть там, де країна наша не ідеальна, 
можна бачити, до чого ж гарні в нас люди. І зрозуміло, що буде в нас ще краще, 
бо життя країни витворюється з окремих людських життів. Тема ця була однією з най
головніших в усьому, що ми перебалакали; можна об'їхати навколо світу, заправ
ляючи свій автомобіль бензином, виробленим в різних країнах,—  бензин буде всюди 
однаковий. Запам'ятовуються люди і те, як живуть вони.

Ну гаразд, повернімося до виробничих приміщень «Словнафта», розташованого 
на території 650 гектарів. Територію цю насичено пречудовою і найзагадковішою 
для неосвіченого ока технікою. Що, напевно, варто відзначити —  все обладнання 
переважно власне, чехословацьке; при цьому офіційно вважається, що «Словнафт» —  
одне з найсучасніших підприємств такого профілю на всю Європу. Отже, чехословацьке 
обладнання витримує іспит не лише на продуктивність, але й на престижність. Якщо 
вам забажається знати ще якісь цифри, я наведу кілька, особливо, на мою думку, 
показових. Ну, перш за все,—  як розгорталися потужності «Словнафта» (старий «Апо- 
ло» зроду не переробляв більше 150 тисяч тонн на рік).

1957 року почала діяти перша установка потужністю 180 тисяч тонн нафти на 
рік. Згодом —  друга на 240 тисяч тонн і третя —  на мільйон тонн річної потужності. 
Четверта, п'ята і шоста установки можуть переробляти по два мільйони тонн кожна.

Усього комбінат «Словнафт» випускає близько ста п'ятдесяти. різних виробів 
(про деякі з них ми ще поговоримо); звідси виходить 10 процентів хімічної про
дукції Чехословаччини; 60— 70 процентів потреб країни в пальному, мастилах та 
бітумі задовольняється тим-таки ж «Словнафтом». Деякі вироби комбінату стають 
основою для роботи інших підприємств Чехословаччини. На «Словнафті» починається 
виробництво місцевого поліетилену «Брален», синтетичних фенолу та ацетону, глі
колів, ароматичних олій, поліпропілену. «Словнафт» збирається почати виробництво 
синтетичного каучуку...

Я не певен, що ви надійно засвоїли призначення і важливість всіх продуктів, одер
жуваних з нафти. Але я певен, що ви знаєте —  без нафти, без продуктів її переробки 
сучасна держава жити не може. Досвід створення «Словнафта», формування його 
кадрів —  це вже зовсім новий для Словаччини досвід— не лише виробничий, але 
й духовний.

Що може статися за двадцять з чимось років —  вік «Словнафта»? В більшості 
країн саме цей вік вважається за цілком зрілий; вважається, що за 22 роки пророк 
Мухамед написав Коран; середньостатистичний • американський чоловік загалом спить
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протягом 22 літ і 5 місяців свого життя... За двадцять два роки можна досягнути 
дуже багато й можна не досягнути нічого— як, врешті, за кожен інший проміжок 
часу. «Словнафт» уріс власною зрілістю о духовну зрілість цілого народу —  цей 
досвід нафтопереробного підприємства вражає саме своєю небувалістю. Такого ще 
не знали.

«Такого ще не було»,—  каже мені інженер Петер Гашпарович. Він зараз тим? 
часово керує профспілковими справами «Словнафта» —  інженера перевели від наф
топерегінних справ до справ паперових, до профкому, і Гашпарович не втомлюється 
казати, як він страждає, відірваний від виробництва. Путівки, наприклад, треба ді
лити: 7900 путівок щороку —  легко, гадаєте? Це також небувало і до цього теж треба 
звикнути —  стільки путівок, скільки людей працює на «Словнафті». Але Петер Гаш
парович страждає, відірваний від виробництва,—  путівки він сприймає вже як на
лежне. Так діди його страждали, відриваючись від поля.

...Гашпарович —  селянського роду, обидва діди його робили хліб і нічого біль
ше; молодий інженер «від плуга». Це ще один повчальний досвід «Словнафта» —  
формування сучасного робітничого класу на сучасному підприємстві. Колишні селя
ни, які навчились мислити категоріями сучасної нафтохімії, знаються на перфокар
тах; сучасні люди, що народилися в селі й природно —  працею—-вросли в життя су
часного міста. Розумні селяни ж ніколи не лякаються автомобілів та заводських гуд
ків —  вони лякаються безіменності, нічийності світу, що їх оточує,—  а світ «Слов
нафта» постійно підкреслює свою приналежність до тих, хто працює,—  його пов'я
зано з ними працею і відповідальністю —  це соціалістичний світ...

Дуже важливо —  працею зроститися з долею свого народу. Єдиний спосіб на
дійного поєднання. Знаю літераторів, що культивують картинне своє пейзанство саме 
через те, що немає у них на світі тої самої точки, де їхню працю зрощено із все
народним зусиллям. Тут уже третього не дано —  чи впадати у фольклорне гелготан
ня, декламуючи над кермом власного автомобіля про несумісність (трагічну, вбив
чу!) гайочків, грибочків та димочків. Хоч автомобіль на процентів сімдесят зроб
лено з матеріалів, причетних до продуктів переробки нафти. Чи тверезо розуміти, 
що діється в світі, й битися до останнього за те, щоб усі цінності —  середовища, 
душі, пам'яті —  зберігались на сьогодні та назавжди. Тому, що це спільний наш 
світ, в якому наявні не лише блага цивілізації, але й непрості шляхи здобування 

тих благ.
Ну гаразд, щось я зупинився у розповіді (хоч ми розмовляли з Петером Гашпа

ровичем і про це); природність сприйняття сучасності й власної причетності до неї 
так необхідна кожному! і природність пошуків власного місця на світі. Гашпарович 
дуже простий і відвертий —  з ним гарно ходити по «Словнафту» й легко розмов
ляти. Десять років тому закінчив він, Братіславський політехнічний інститут —  для 
Петера все це природно, наче трава в лісі: інститут, нафта, праця. Гарно, що так. 
Діда в Гашпаровича мобілізували під час першої світової просто з села —  він і за
гинув тоді в австро-угорській формі. Але вже батько майбутнього інженера, мобі
лізований в наступну світову війну, перелетів на радянський бік —  він був льотчи
ком —  і воював проти фашистів у армії генерала Свободи. Сам Петер Гашпарович 
народився 1946 року, згодом закінчив школу, став інженером хіміком, працює на 
«Словнафті». Показує мені територію —  величезне поле, заплетене в мережу труб 
з колонами рафінувальних установок і червоно-синіми плакатами «Не курити!» на 
кожнім кроці. Куріння на «Словнафті» —  заняття для самогубців (якщо замислитись, 
то це взагалі таке заняття) в повітрі ширяють аромати, настільки пов'язані з уяв
ленням про вогонь, що відчуваєш легкозаймистість самої атмосфери, чи чим там 
ми дихаємо, гуляючи «Словнафтом»... Повітря тут; звісно, не те, що на гірських ку
рортах Татр, але більшість димарів вкрите фігурними ковпаками фільтрів —  невдов
зі накриють всі. «Штрафувати дирекцію треба»,—  буркотить Гашпарович. «Треба,—  
погоджується чоловік, що підійшов до нас ззаду.—  Тільки щоб платили штрафи 
з власної зарплатні, а не з фондів «Словнафта». Одна установка дає п'ять мільйонів
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крон прибутку —  що їй дві-три тисячі крон штрафу! Нічого —  дамо собі раду й з 
тим, очистимо повітря...»

Гашпарович знайомить мене з нашим супутником —  Ярославом Земаном, май
стром установки, що гуде неподалік і зветься «Реформінг-4», призначена, звісно ж, 
для перегонки нафти. Земанові трохи за сорок, але він встиг попрацювати й на 
«Аполо», переганяючи там саратовську та румунську нафту,—  це коли зразу ж по 
війні сяк-так відбудований «Аполо» намагався діяти. «Є різниця?» —  питаю в зосере
дженого майстра Земана. «Є,—  відповідає майстер дуже спокійно.—  То був невідомо 
чий заклад, а цей —  наш; той був старомодний, це —  сучасний; там було брудно, 
обладнання й продуктивність сміховинні... Що вам сказати ще?» Посміхаємось водно
час: справді, «Аполо» й «Словнафт» —  наче дві геологічні епохи, а не просто два 
підприємства, чий вік розділено кількома десятиріччями. Земан пропонує мені по
яснити тонкощі технології, а тоді резонно зауважує, що в будь-якому популярному 
посібнику чи підручнику я можу прочитати про них ще докладніше: «Ніхто ж не 
читатиме вас, щоб дізнатися про методику крекінга?.. Ви ж про це писатимете?» —  
запитує знову Земан і показує на безкінечне поле, де не було нічогісінько, а виріс 
завод; людей, якими оживлено це поле, завод і навіть загадкову земну кров, що 
булькотить у підземних чорних судинах.

«Нафта рятує нас, помножує нашу могутність, зігріває,—  каже Петер Гашпаро
вич.—  Але головне, що люди, які працюють з радянською нафтою, співробітнича
ють з Радянським Союзом не лише економічно, але й душевно, і це робить їх ін
шими. Звичайно ж, завдяки вашій нафті життя стало зовсім іншим. Але все ж таки 
історичний заклик Клемента Готвальда формулюється куди об'ємніше: «З Радян
ським Союзом на вічні часи!». Не «з радянською нафтою», а саме «з Радянським 
Союзом». Це найголовніше...»

«Я вчився працювати на сучасних машинах у вас, у Новокуйбишевську, 1962 ро
ку,—  втручається Ярослав Земан.—  Знаєте, потрапив уперше до радянського поїзда, 
їду з Москви невідомо куди, в той Новокуйбишевськ, де £ установки типу реформін-
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гів, на яких я мав працювати в «Словнафті». І раптом до купе зайшов один чоловік, 
потім ще один, а тоді —  ще. Це в поїзді прочули про мене і прийшли ветерани 
війни —  «Ми визволили вас, як там ви?», почали з'являтися робітники з Новокуй- 
бишевська, розповідати про свій завод. Я відразу ж почувся між своїми —  ніде 
на світі не почуваєшся так природно, як у вас. Славні, відкриті люди у вас і навіть 
бюрократи лагідніші («Ну це ти, братику, занадто!» —  подумав я, але не заперечив), 
бо на заводах, де я бував, чимало дуже складних питань вирішувалось по-діловому, 
на місці, швиденько й точно. В нас у Братіславі, буває, стільки паперу переписуєш, 
доки досягнеш...»

Земан посміхнувся спогадові: «Потрібно, щоб люди більше знали про радянську 
країну. П'ять років тому я поїхав до СРСР туристом. Деякі жінки з нашої групи по
набирали були з собою кулькових ручок для гешефту —  чували від когось, нібито 
у вас не бачили такого дива. Викидали вони ті ручки в кінці подорожі —  тихесень
ко так викидали чи дарували дітям на вулиці...»

< Ми ще довго ходимо навколо нафтопереробних установок —  радянська нафта 
надходить безперебійно з першого дня. Зустрічаємося з Ярославом Штефунком, 
який щойно провів відпустку в Сочі; розмовляємо про те, яке море там і чи видно 
його за натовпом. Ще розмовляємо про одного словака-туриста, який зібрався 
(та сама історія) поторгувати ручками, жуйкою і ще чимось; люди пожаліли його 
за таку бідність, відвели до директора універмагу, допомогли придбати, що там він 
хотів. А Штефунко сміється —  йому тридцять дев'ять років, план виконується, від
пустку щойно відгуляв —  усе гаразд...

Цікаво бути на «Словнафті»; цікаво тут думається про те, що таке енергія; цікаво 
спостерігати, як чітко й повноцінно переробляється радянська нафта; а водночас 
розумієш, що, теоретично міркуючи, нафту можна придбати за золото ще десь. 
Але не все переводиться в конкретність благородних металів; чисте золото народної 
долі, ясне золото дружби, щире золото істини не підлягають девальваціям та розмі
нам. Нафта, звісно, нафтою —  одначе ж не тільки нафта на світі; не самі лише дви-
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гуни внутрішнього згоряння визначають долю цивілізації. В нашому тлумачному 
словнику іноземних слів одне із значень слова «енергія» подається як «наполегли
вість, рішучість у досягненні мети». Великі слова, багатозначні, і ми не завжди маємо 
рацію, сприймаючи їх спрощено.

АВТОРСЬКИЙ ВІДСТУП (3)
Раптом я подумав, що пишу про нафту в такий спосіб, наче видобуван

ня ї ї  та будівництво нафтопроводу автоматично стають великим благом для 
кожного, хто причетний до транспортування, обробки та освоєння чорної кро
ві землі. Я вже казав (ви і самі про це знаєте) , що всі найзначніші події — 
соціальні. В тому числі й пов'язані з нафтою. На доведення мовленого — 
повідомлення з дуже солідного американського тижневика «Ю . С. ньюс енд 
уорлд ріпорт»:

«Т і, хто живуть на Алясці, вважають, що гігантський нафтопровід, який 
перетинає 49-й штат з півночі на південь, не став для них золотою жилою.

Все, що породили 8 мільярдів доларів, витрачених на будову трубопро
воду в період з 1974 до 1977 року, — це астрономічні ціни на продукти хар
чування, товари та послуги, найвище в країні безробіття та високий рівень зло
чинності. Крім того, різко збільшилася кількість расових конфліктів між бі
лими та ескімосами, які живуть в жахливих умовах, добуваючи собі харч 
полюванням і риболовлею. «Деякі ескімоські села справляють ще більш гні
тюче враження, ніж селища бідноти в Аппалачах» , — відзначає губернатор 
штату Джей Хеммонд. Соціологи вважають ці конфлікти наслідком пригні
чення корінного населення і брутального ставлення до його національної 
культури.

Райдужні настрої, що з'явилися були на Алясці в період будівництва 
нафтопроводу, змінилися похмурими. Результати нещодавнього опиту насе
лення вразили тих, хто досі вважає Аляску «райським куточком*. 60 процен
тів опитаних відверто визнали, що радо змінили б місце проживання...

За останніми даними, рівень безробіття тут складає 12 процентів — один 
з найвищих у СШ А. Найбільш; постраждали робітники міста Фербенкса» де 
кількість звільнених досягла 18 процентів. Деякі не мають роботи вже про
тягом року і зараз простоюють у довгих чергах перед біржами праці в надй 
дістати хоч якесь заняття».

АВТОРСЬКИЙ ВІДСТУП (4)
Хлібний сніп та цистерна з гасом теж стають зброєю в недобрих руках. 

Знерухомілі машини, знесилені з голоду народи — що може бути страшні
шим тепер, саме тепер» коли до третього тисячоліття вже так близько, що ді
ти, народжені сьогодні, ледве увійдуть у студентський вік до початку третьо
го тисячоліття нашої ери?

Ще трохи статистики. Понад чверть мільярда дітей шкільного віку не хо
дить до школи — немає шкіл для них, немає грошей на школи. Минулого ро
ку людство витратило на екіпірування кожного солдата в середньому в 60 ра
зів більше, аніж на освіту кожної дитини. Офіційно вважається, що 570 міль
йонів людей харчуються недостатньо — немає грошей на їж у для них. Наве
дені підрахунки походять з капіталістичного світу (кажучи «людство», там
тешні статистики не завжди пам'ятають про нас; тамтешні політики — теж). 
Найбагатша з капіталістичних країн, США, 1978 року ввезла нафти на 42,3
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мільярда доларів, а в 1979-му закуповує ї ї  ще на 4 мільярди додатково (як
що ціни не підвищаться). Щоб одна дитина зростала, не відчуваючи браку 
вітамінів, і була порятована від багатьох хвороб, пов'язаних з недоїданням 
(та дитина, що ввійде у третє тисячоліття молодою людиною), необхідно' 
кілька центів на добу. Але їх  немає. На дітей грошей не лишилося. За дітей 
платити ніколи. Втім, усе на світі відносне — і розумування про порівняльну 
цінність дітей і нафти також відносні. Китай, наприклад, колись вважався од
нією з найнещасніших країн (він і сьогодні здається мені таким). Але Рок
феллер, засновник знаменитої нафтової компанії «Стандард ойл», ще на по
чатку сторіччя проголосив, що люди Сходу знайдуть своє щастя в найпрості
ший спосіб — просто слід замінити світильники з риб'ячим жиром гасовими 
лампами. Не в освіті і тим більше, не у вітамінах сила (покійний Мао 
стверджував цю тезу й надалі). Люди Рокфеллера склали і накреслили 
ієрогліфами плакат (сьогодні його нарекли б дацзибао), який пишався по 
всіх найшановніших стінах колишньої Піднебесної імперії (дуже схоже на 
оголошення марктвенівського Янкі, який запроводжував комерцію при дворі 
короля Артура):

Якщо ви бажаєте щастя, довгого життя,
здоров'я і миру, то повинні
оточити себе світлом. Д ля цього
слід запалити лампи Мей Фу,
що працюють на чистому
гасі Мей Фу.
«Стандард ойл»  використала 
найновіші наукові відкриття і запросила 
вправних митців для створення 
наших ламп, у яких згоряє 
кожна крапля гасу, не лишаючи 
найменшого запаху...

Я  схильний був порахувати цей віршик такою собі дурничкою, яких чи
мало вже занотовано в антологіях рекламних поезій (особливо якщо врахує
мо, що запевнення « не лишаючи найменшого запаху» повністю відкинуте нас
тупним досвідом людства), коли в травні 1979 року дістав листа з цілком 
сучасною пдштовою маркою США вартістю два долари. На марці було зоб
ражено ту ж  таки гасову лампу з червоненьким полум'ям над гнотом і накрес
лено величезний девіз: «Американське світло засяє над усім світом».

...Гасовими лампами я користувався тільки в роки війни — з каганцями 
на зміну, — затямивши відтоді солодкуватий дух, від якого болить голова; і 
ще мені захотілося стати серйозним, бо я згадав раптом сизі шлейфи перега
ру, протягнуті за ворожими танками, які котяться зруйнованою вулицею мого 
палаючого міста. Хімікам відомо, скільки різних продуктів можна вигнати з 
нафти; а хто візьметься перелічити способи використання тих продуктів?..

Р О З Д І Л  2

%

«Вам слід поїхати до Воян»,—  сказав мені секретар Требішовського райкому 
Йозеф Баран і махнув рукою в бік димарів, що видніли на обрії. А я і сам хотів 
туди —  спасибі секретареві, що. наші з ним наміри так збіглися.

Електростанція у Воянах дуже помітна; особливо в словацькій енергетиці, тому 
що з Воян походить половина електроенергії, яка виробляється в республіці, і ще 
тому, що двохсотметровий димар підприємства (зараз добудовується трьохсотмет-
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рсвий) видно з відстані сорок-п'ятдесят кілометрів. Якщо підсумувати прикмети, то 
можна бути певним, що в східній Словаччині кожен бодай щось та знає про зна
мениті Вояни. Більшість моїх співрозмовників знали навіть, що існують Вояни-1 
і Вояни-2: дві теплоелектростанції, які виникли послідовно, щоб зігріти, наситити 
енергією і світлом велетенський район, де всі ці прикмети —  світло, тепло, енергія —  
здавна були у великому дефіциті.

З цьому місці, вважаю, мені слід зупинитися й дещо уточнити. Я не хочу, щоб 
у sac створилося враження, нібито мені дуже залежить на перебільшенні відстані 
між поняттям «було» і «є»; більше того, у випадку з Волнами головна проблема 
саме в тому, що відстань між бажаним розвитком енергетики і традиціями такого 
розвитку справді виявилась гігантською. Не повторюватимусь, докладно оповідаючи, 
як перетворилося тутешнє життя,—  весь час намагаюся ж писати про це, саме про 
спосіб життя, про якість життя і весь час розумію, що аргументи мої не завжди 
вражатимуть вас, чия свідомість звикла саме до такого буття (у ТЕЦ —  власний бу
динок відпочинку; училище, в якому триста громадян Чехословаччини і п'ятдесят 
шість в'єтнамців осягають енергетичні премудрощі; власний нічний санаторій; власний 
піонертабір; клуб і зимовий басейн будуються. «Ну то й що?», —  спитав у мене мо
лодий дизеліст, якому я захоплено перелічив усе це).

Обидві ТЕЦ, споруджені в районі Воян, пов'язані з радянською сировиною. 
ТЕЦ-1 починала працювати на донбасівському вугіллі; власне буре вугілля малокало
рійне і нерентабельне в добуванні. Довозили вугілля з Донбасу просто на територію: 
широку —  щоб не перевантажувати —  колію підвели до агрегатів; більш як півтора 
мільйона тонн вугілля щороку розвантажують Вояни з радянських залізничних плат
форм. Крім того, мазут із «Словнафта» —  до мільйона тонн; це перероблена ра
дянська нафта, на яку розраховано агрегати воянської ТЕЦ-2. З цього року вирі
шили накопичувати мазут— запасати потроху —  частина другої ТЕЦ переобладнується 
для роботи на радянському газі. Газу багато не накопичиш— але ніхто не має сумніву, 
що накопичувати його ні до чого: сказано, що надхрдитиме, значить —- надходи- 
тиме...

«Звикли,—  повторює інженер Іво Черноцький, директор електростанції.—  А, знає
те, до чого звикалося найповільніше? Не до регулярності радянських поставок —  
тут усі спокійні, бо Вояни виникали на радянських вугіллі й нафті —  інакше бути не 
може; інакше ніхто не пробував і пробувати не хоче! Повільніше за все звикали до 
мислення по-новому; як завжди, спілкування з радянською країною, ц е — в масовому 
варіанті —  уроки не лише економіки, але й моралі. Нині тут розгорнуто найсучасніші 
підприємства, але вчора в районі діяв один-однісінький цукровий заводик, і люди 
навіть не уявляли,, як це —  мислити категоріями ТЕЦ світового класу. 1964 року 
прийняли до праці перших сорок селян з довколишніх сіл; ні про яку пролетарську 
психологію вони й гадки не мали; коли невдовзі почались по селах храмові свята, 
селяни-робітники припинили своє ходіння до малозрозумілих дизелів та форсунок. 
Ще й на догани ображалися —  щороку оновлювалась чверть, а то й третина складу 
працівників ТЕЦ; років за три з половиною весь персонал оновлювався повністю. 
От.я лише втримався...» —  посміхається Іво Черноцький.

Усе це дуже важливо; все ж таки буття визначає свідомість. Адже в літа гноб
лення та біди тут —  не лише на інтелігентських, але й на селянських зібраннях —  
чимало сперечались про матерії високі, красиві, але такі, що не підлягають точному 
облікові. Слов'янські інтелектуали, можливо, більше й довше за інших втримували 
в найінтенсивнішому обігу чимало слів, які вимовлялися екзальтовано, хоч без го
товності до негайної дії: «подвижництво», «справедливість», «жертовність», «дух», 
«присвята»../1 раптом —  замість казочок про благородних селянських героїв-розбій- 
ників та розкішних мріянь інтелігентів про місточок, обсаджений трояндами та орхі
деями, що веде до Країни Благородства, Волі, Світла, Самопожертви (всі слова —  
з великих літер), виникли цілком реальні проблеми реалізації, інтенсифікації, капі
таловкладень, планування, демографії (з яких літер ці слова не пиши) і виявилося,
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що навіть найбільш натхненних інтелігентів і найчарівніших мужичків, таких коло
ритних на картинках з народного побуту, слід ще багато чого навчити. Навчили. 
Принаймні, хто бажав —  зрозумів і навчився. Це було важливим уроком зрілості. 
Почуття господаря не лише народжується, але й виховується в народі, й повинно 
бути не лише лірично піднесеним, але й діловитим. Нині у Воянах кадрова плинність 
не перевищує шести процентів —  це нормально.

Знаєте, з чого починали керівники ТЕЦ? Директор Іво Черноцький і парторг 
Юліус Гарбуляк розповіли мені про спробу зорієнтуватися в тутешніх тенденціях 
і справах; наукову спробу, тому що 1970 року провели у Воянах велике соціологічне 
дослідження. У Словаччині діяла вже власна Академія наук —  пропонована енерге
тиками праця прийшлась до вподоби одному з її інститутів, де вчених також цікавив 
напрям процесів, які відбуваються у глибинах народу. За угодою з воянською ТЕЦ 
соціологи Академії й почали...

Тоді на ТЕЦ працювало близько тисячі семисот людей —  опитом охопили близько 
сімнадцяти тисяч, тому що втягли до нього всіх членів родин і навіть далеких ро
дичів, а то й просто близьких знайомих працівників електростанції. Соціологи довго 
розмірковували над одержаними відповідями, а коли почали їх публікувати, то з'я̂  
вилась тема для ще ширших роздумів.

Питання про енергетичні джерела було очевиднішим за інші; в 1970>му (році 
опиту) для всіх було зрозумілим і певним, що радянська нафта й вугілля —  щось 
безвідмовне, таке, що було, буде і є. Так само не викликав сумнівів факт, що з ро
ботою завжди буде гаразд; знайти собі місце до вподоби не було проблемою —  тур
бота про працевлаштування нікого з опитаних особливо не хвилювала. Що ж стало 
головним? Вчені розташували основні клопоти в такому порядку: культура, охорона 
здоров'я, спорт, діти. Такий собі комплекс британського аристократа. Але, на відміну 
від принців-спадкоємців, працівники ТЕЦ проблемі родових маєтків, тобто квартир, 
не надавали провідного значення. Переконавшись, що протягом чотирьох-п'яти 
місяців можна отримати помешкання, сприйняли це як належне. Двадцять п'ять ро
ків життя за соціалізму розвинули (а наступні —  зміцнили ще більше) всезагальний 
потяг до рівності. («Не почали б плутати із зрівнялівкою,—  каже мені Черноцький.—  
Працювати слід, працювати...») Проблеми пішли нетрадиційними колами; те, що 
раніше належало здобувати,—  давалося тепер без щонайменших зусиль. Вміння пити 
воду, не завжди відаючи, звідки витікає ріка, стало поширеним і навіть небезпечним, 
коли мати на увазі втамування спраги молодими людьми, доля яких набагато легша 
за долю не одного покоління їхніх попередників.

Реформувалося все життя, і осягнення його законів —  куди складніше, аніж осво
єння нових форсунок на агрегатах звичної для місцевого населення чудової ТЕЦ 
з двохсотметровим димарем.

«Колективізація селянських господарств рішуче змінила свідомість; власне, від 
колективізації великою мірою прискорилося й формування нової свідомості наших 
робітників,—  каже мені парторг Юліус Гарбуляк.—  Усе ж таки в республіці сотні 
тисяч людей, які вчора ще мислили категоріями хоч мапенької, та своєї, та приват- 
ненької власності. Це дуже непросто —  виганяти з душі власництво, якого ще доволі 
навкруг; відбиватись від історичних анекдотів і західних радіопередач, які намага
ються переконати тебе, що ти живеш не так; цілі покоління виховувалися в дуже 
різних умовах і навіть на несхожій інформації —  дорослішаємо спільно і всі разом 
вчимося мислити по-новому».

Зсув, що відбувся у свідомості,—  гігантський; енергія духовної історії по-різному 
перевтілюється в знання і вчинки різних людей. «Ми часом давали визначення круг
лесенькі та м'якенькі,—  продовжує Юліус Гарбуляк.—  От і виходить, що такі різні 
й такі несхожі фігури, пов'язані з нашою недавньою історією, як імператор Франц- 
Йосиф, прем'єри Масарик та Бенеш, а то й буржуазні диктатори сорокових років,—  
вишикувались для деяких молодих людей в музеї воскових фігур в- одну шеренгу, 
де всіх виліплено зовні схожими, але політичного коментаря, класового коментарям
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на п'єдесталах явно бракує. Для старих людей то була історія життів, хитань, безна- 
дій, програшів, перемог;, для багатьох вистраждана1 віра; Частина молоді одержала 
все, не вистраждавши1 і’ навіть не осмисливши отриманого. Можна, звісно, і так, але 
так гірше. Це все одно, що працювати у Воянах; нічого не відаючи ні про машини, 
ані про мазут...».

Проходимо колосальними приміщеннями* цехів теплоелектростанції, що надсилає 
діб' мережі щороку мільярди кіловат-годин. Установки воянськог ТЕЦ зроблено на 
славетних підприємствах «Шкода»; із «Шкоди» ж прийшло сюди чимало досвідчених 
робітників— для декого з жителів східної Словаччини першим і найконкретнішим 
інтернаціональним символом, прикладом співробітництва, стала радянська нафта, оті 
480 тонн мазуту, які згоряють щодоби в установках чеського виробництва. Ми ж з 
вами звикли до власної сили і не завжди, бува, вчасно Пригадуємо, скільки певності 
й скільки бажання жити додавали нашим батькам самі тільки вуличні демонстрації 
пролетарської солідарності, що гриміли планетою півсторіччя чи шість десятиліть 
тому. Ми сьогодні надаємо цим демонстраціям цілком конкретну форму —  радянські 
уроки дружби гранично матеріальні й наочні —  жоден з них не має забутися, хоч 

бй за яких умов засвоювався...

Юліус Шлепацький працює машиністом турбогенератора. Колись він монтував 
електростанції на «Шкоді», а з І965 року —  тут. Звичайно ж, він розуміє, чим є ра
дянська нафта для його батьківщини; звісно, ^е було б цієї нафти, не було б і воя- 
нівської ТЕЦ-2. Не було б його робочого місця («Гляньте крізь скельце —  он там 
п[іи температурі 1800° палає розпилений з форсунок мазут. Чиста робота. Коли б 
воно було на вугіллі, знаєте, яка б тут стояла пилюка,-г- не дихнеш; а грязюка яка 
була б!»). Обидві дочки Юліуса Шлепацького вчаться в Братіславі на хімфаку полі
технічного —  також нафта... Шлепацький каже, що сам він ніколи в Союзі не був; 
дочки вже бували —  одна навіть листується з подругою в Челябінську. Власне ка
жучи, юридично Шлепацьк ~ був у нашій країні —  він з посмішкою згадує про те, 
бо 194(6 року відвідав футбольний матч в Ужгороді: ЦБЧА (Москва) —  «Спартак» 
(Ужгород): Ціпком можливо, що Юліус Шлепацький бачив у тому матчі навіть Гри
горія Федотова, але, як назло, він не запам'ятав жодного прізвища футболістів, крім 
знайомого вчителя фізкультури, який грав за «Спартак». Юліусові було тоді 14 років, 
і він відтоді вже не перетинав державний кордон, який невдовзі стабілізувався.

Відчуття радянської країни, нероз'ємне з відчуттям радянського суспільства, його 
способом і його якістю життя, все ж таки існує в кожному особливо й осібно. Надто 
помітна й серйозна в нас країна. Я вже казав про дух рівності, який струмує від 
насі— але разом з ним належить засвоювати дух вимогливості нового світу. Хто 
пояснить?

«Мені, вибачайте, вперше пояснили це у вас у полоні,—  каже мені Олександр 
Цінке й дивиться вбік.—  Що таке вимогливість, відповідальність і все таке. 
В багатьох це було тут, а у мене —  в полоні; на судноремонтному в Новоросійську 
довелося попрацювати. Тут я бачу, як радянська нафта йде трубами, а там, у Ново
російську, вона блищала на поверхні затоки, в танкерах плюскотіла-. Я тоді й не 
гадав, що і для мене та нафта... Як жив? Ніколи не був ситий —  за ціле дитинство, 
працював від зорі до зорі —  в дитинстві й думок не було Інших, крім взаємопов'я
заних: їжа й праця. Потім —  війна; 1944 року одягли в чужу шинелю й направили 
на Східний фронт —  а 1945 року вже був у безпеці, в глибокім тилу: полоне Дивився* 
на нафтову плівку, райдужно розтягнуту по затоці, й не гадав, що працюватиму 
з тією ж радянською нафтою, коли нам надішлють її. Ще мені багато чого нале
жало навчитися, важко вчився я; писатимете —  не спрощуйте».

Ні в якому разі не слід підганяти під відповіді й спрощувати. Олександр Цінке, 
який побував у радянському полоні; зовсім не вважає цей урок життя свого зай
вим. Належно прийти до розуміння того, наскільки «переконливо добрі» (його, Цін
не, слова) радянські люди —  запам'ятати новоросійську бабусю, яка подала йому ку-
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холь води, і збагнути, що війна зробила з бабусею, з 17 містом та її життям. &ода 
клубком стояла в горлянці полоненого...

Син Олександра Цінне працює механіком на «Словнафті» —  просто р гирлі наф
топроводу, яким перекачується сюди азіатська нафта; дочка влаштувалась на обчис
лювальному центрі там-таки, життям задоволена, і так формуються династії нафто
виків... Цінке кілька разів повторив мені, що саме було для нього найпереконливі
шим аргументом на користь нового життя; коли повернувся з полону, то побачив 
раптом, що праці —  скільки завгодно. А  він же родом з села Вешківці, де постійно 
голодували з безробіття; він, як ніхто, знав, що то таке, коли є праця.

Звичайно, багато хто вчив тут «діалектику не за Гегелем», але засвоїли її міцно. 
Така вже то була діалектика.

Завдання колосальної складності —  зведення народних спогадів, народних надій, 
планів, оцінок в один кулак, у єдину силу. Без цього важко стати сучасною на
цією. Власне, з перших днів нового життя комуністи Чехословаччини підкреслювали 
його природність; усі досягнення і всі помилки належало спокійно врахувати й 
осмислити. Адже з одної лиш Австрії —  стільки фільмів крутять по телебаченню: там 

теж усе осмислено —  та не все так; прикро, що в нас не завжди досита переконли
вих фільмів-відповідей. Як би там не було, але добре знаємо, що іст.ррична, приміром, 
тема використовувалась у дуже багатьох випадках теж як ерзац-коменхар до сучас
ності. А  із словацьким глядачем і слухачем —  простіше, адже держави тут прак
тично не було, і чимало кінобойовиків та розвісиста клюква творів про бездоганних 
предків роками пред'являлись народові мало не як академічні посібники.

А  зазирнути б до історії навіть не дуже далекої, та уважно —  ну, скажімо, була 
поблизу від Воян електростанція на річці —  давно зупинилася, та ще й ТЕЦ була 
на бурім вугіллі —  також не вціліла Ці й чимало інших матеріалів для роздуму —  
сфера чесного добору фактів з життя минулого для реального осмислення уроків. 
Все поєднується в єдину мережу —  слід навчитися мислити категоріями реальними, 
щоб збагнути одвічні закони поєднання...

На пультах воянської ТЕЦ видно, як її лінії електропередач з'єднано з усією 
чехословацькою мережею і загальносоціалістичною системою «Мир»,—  стрілки по
казують реальну напругу в кожному пункті. Так само й пам'ять —  для всього є влас
на, дуже непроста ціна. От зараз увімкнуться телевізори, скаконуть стрілки, фік
суючи електровитрати,—  а що відіб'ється на екранах телевізорів? Щ р 6 не в.ід&*г 
велося —  не можна, щоб фільми про блондинок в ландр, які похитують страусовими 
боа на старих вулицях Братіслави, Кошіце чи Нітри, тріскотіли гучніше, ніж спогади 
про розстріли безробітних на тих-таки словацьких вулицях. У Треб і шов і та сусідніх 
Воянах у тридцяті роки з кулеметів розстріляли демонстрацію, об'єднану під гас
лом «Роботи й хлібаї». Фільмів про те, як крізь колишню Словаччину проростав 
новий день, не так багато, та й не побачиш їх демонструють рідко,—  зате, 
з Відня показують довоєнну стрічку з чарівною Франческою Гааль, яка успішно спот 
кушає мільйонерських синків і носить своє лахміття з неймовірною вишуканістю —  
наче воно від Шанель чи Діора (можливо, що так і було).

Знову пригадую розмови з екс-полоненим Олександром Цінке й такими, як він. 
Ми ж про них, як правило, не згадуємо, але —  хіба ж радянську гуманність не 
відбито в їхніх біографіях? Тим більше, що, доки полонений Цінке освоював у тило
вому вже Новоросійську фах ремонтника танкерів і звикав до запаху радянської 
нафти, яку йому ще надішлють, отут, на Даргівському перевалі, визволяючи батьків
щину Цінке, полягло двадцять тисяч наших солдатів. Хто зніме кіно про те, якою 
ціною визволяли майбутню територію майбутніх Воян, куди сягне майбутній нафто
провід? Двісті гектарів на перевалі було заміновано дуже густо, і з 11 грудня 1944 
по 18 січня 1945 року Перша гвардійська армія генерал-полковника Гречка прори
вала тут фашистську оборону. Поруч була знаменита 18 армія Другого Українського 
фронту. Зніміть, будь ласка, мудрий фільм про це —  тільки не з вертольота, бо 
мені необхідно побачити впритул обличчя людей, які за півроку до кінця війни
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падали на цю землю, рятували її, нічого ще не знаючи про траншеї, що колись 
ляжуть тут під нафтопровід...

Слов'яни вперше прийшли сюди близько двох з половиною тисяч років тому —  
прийшли і досі живуть. Всяке траплялося за ці двадцять п'ять сторіч —  самі розуміє
те; взимку 1979 року трапився, приміром, у слов'ян маленький енергетичний непо
рядок —  виявилося, що дехто не дбає по-справжньому про економію палива. Тоб
то —  піклувалися всі зразу, але витрачалося мазуту набагато більше, ніж на подіб
них підприємствах інших країн. Було проведено спеціальний пленум ЦК, який розста
вив усе по місцях; запроваджено нові методи економії —  зокрема, якийсь час почи
нали працювати не з сьомої ранку, як звичайно, а з восьмої-дев'ятої (мільйони лам
почок спалахували по установах на півтори-дві години пізніше і горіли не так довго; 
словаки тепер не мусили схоплюватися з ліжок на світанні; на відміну від деяких ін
ших народів, вони люблять раніше починати свій робочий день, зате й закінчують 
його рано). Тут багато проблем; але ж всі серйозні проблеми вирішуються по-дер- 
жавному, хоча раніше тут не було державних проблем, бо в народу не було своєї 
держави.

Розмірковуючи про мрію, що визрівала у людях, шукаю способів наближення 
до облич. Хай проститься мені повторна згадка про кіно. Згадую фільми, де костю- 
мо&аний натовп по-мурашиному вовтузиться під кінозйомочним вертольотом. 
Знімали ж саме тут —  тому тут і згадав я, наскільки в деяких стрічках —  від «Па
діння Берліна» до «Визволення» —  бракує мені саме облич, доль, досліджених впри
тул, а не взагалі —  в натовпі з сяючими багнетами, чцо спрямовується помрєжівським 
мегафоном. Кінофільм не зобов'язаний бути посібником для штабних тактичних за
нять, коли вже він назвався художнім, тим більше, що саме тут, в цих місцях —  до
волі великих сюжетів...

Пишу це, перечитуючи в своїх нотатниках запис оповіді секретаря Требішов- 
ського райкому КПЧ Йозефа Барана, яка поки що не увійшла до епічних кінопано- 
рам та не менш епічних романів. Це —  з конкретних аргументів про ставлення людей 
до майбутнього. Річ у тім, що всю війну комуністи району переховували від окупай-
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тів червоний прапор з вигаптуваним портретом Карла Маркса. Коли до районного 
центру Требішова увійшли передові загони 18-ої армії, комуністи вийшли назустріч 
їм з тим прапором, вже прибитим до древка, і вручили врятований прапор політ- 
працівникові армії Л. І. Брежнєву, який прийняв делегацію учорашніх підпільників. 
Прапор тепер зберігається в районі, і його несуть щороку попереду першотравне- 
вих колон; як би там не було, але саме тут проголошено Словацьку Національну Раду, 
народовладдя. З 25 січня по 2 лютого 1945 року —  цілий тиждень— Рада працювала 
у Требішові; не було ще ні їжі, ні палива, ані світла —  щойно встановлювалась на
родна влада. Але встановлювалася міцно й навіки; читаю меморіальний напис про 
це —  над головою в мене вітер розхитує лампочку —  електрика прийшла сюди 
з Воян. Стільки всього може з'єднатися в уроках та зусиллях, непомітних на перший 
погляд; як електрика —  ніхто не бачив її, а лампочка світить, і я читаю меморіаль
ний напис.

АВТОРСЬКИЙ ВІДСТУП (5)
Це — коротенький відступ про ліки Про те, що часом пов'язується з 

уявленням про них. Тема здалась мені вартісною не лише тому, що в Буда
пешті працює уславлена фірма «Гедеон Ріхтер», яка виробляє ліки, шано
вані в цілім світі. / не лише тому, що більша частина ліків «Гедеона Ріхтера» 
виробляється на базі продуктів переробки радянської нафти. Просто — на
віть в першому наближенні тема виявилась куди багатогранніиюю, аніж я 
сподівався.

В одній з будапештських редакцій ми з приятелем захопили телефон і 
дзвонили по всіх довколишніх аптеках в пошуках ліків, замовлених мені з 
дому. Ллє, як назло, ніхто й не чував про такі ліки. Після шостого чи сьо
мого дзвінка звівся чоловік, що давно вже чекав на когось біля дверей, зов



166 ЗОРІ СОЦІАЛІЗМУ

сім незнайомий угорець: «Які вам ліки? В мене сестра бухгалтером в госпі
талі працює — зараз поїду, дізнаюсь...» Дістав.

В готельному вестибюлі мені вручили листа від будапештської перекла
дачки й поетеси Ж уж і Раб, що жила неподалік від моєї «Асторії* До того 
часу я вже протягом місяця роз'їжджав Угорщиною, скучив за домом і з 
тим більшою радістю відкрив листа, ще не розуміючи, звідки він. Від Ж уж і: 
«Бачу, що ти в ностальгії. Пишу листа, щоб тобі, сирітоньці, не було сумно». 
Слово «ностальгія» в Ж у ж і від наших з нею розмов про долю розсипаних сві
том емігрантських громад, «сирітонька» — від того, що вона закінчила пе
рекладати Некрасова і взялась за Єсеніна. «Кращі ліки для душі — голос 
друга» — така афористичність у Ж у ж і від східної поезії, якої вона теж по
перекладала доволі. І  — від бажання зробити людині приємно...

Гомонимо з кальвіністським священиком з Буди. Він у замшовій куртці, 
коричневих вельветових штанях, з борідкою клинцем; просто-таки декоратив
ний художник з паризького Монмартру. «Я  ж  протестантський священик, — 
каже він. — Ми вистояли на цій землі проти мусульман і проти папських 
католиків, які спалювали наших предків на майданах. Знаєте, що було важ
ливим? Відчуття рідних людей — хоч віруючих в іншого бога, але перепов
нених совістю й бажанням творити добро. Люди ці жили за Карпатами, 
ставши для нас немов ліками від безнадії. А яка велика проза: Толстой, До- 
стоєвський!.. Хоч світ літератури тієї бував гіркий, він допомагав долати про
сто-таки апокаліптичний відчай, лікував...». Іван Салимон, директор буда
пештського Будинку угорсько-радянської дружби, розповідав мені, що чув 
у одній з церков проповідь, де священик вітав освоєння космосу і теж казав 
про надію. А я згадав, як був у Зоряному і спостерігав тренування угорсько
го космонавта — уявив дистанцію від кафедри кальвіністського проповідника 
до кабіни «Союзу» — теж тема для роздумів про відстань...

Ще один сьогоднішній погляд на світ: учениця сільської гімназії Естер 
Тоот перемогла на всеугорському конкурсі юних знавців російської мови. « Ро
сійська — наче ліки від обмеженості. Світ ширшає в тисячу разів. Я почала 
вивчати російську кілька років тому — після того, як побувала з дитячою 
екскурсією в Москві і виявилось, що навіть по телефону я побалакати не 
вмію, не те що — книгу прочитати...»

А тим часом у Будапешті чистять фасади. Підносяться етажерки ришту
вань і гудуть піскоструминні апарати. Вже закінчено чищення вулиці Леніна; 
білішають будинки на проспекті Ракоці. Розмовляю з адміністраторами готе
лю « Асторія» , бо черга дійшла вже до ї ї  стін. « Навіщо? — запитую. — Адже 
все закіптявіє за місяць-другий...». «В ід  чого закіптявіе?! — вигукнули адмі
ністратори. — Ви знаєте, що таке радянські нафта і газ?! Це ж  ліки від 
бруду; от спробуйте, як ми, перейти від опалення вугіллям на газ і побачите, 
наскільки чистішим стане життя ваше. Це ж  ліки від бруду!..»

На цьому й закінчу коротенький відступ про ліки.

Р О З Д І Л  з

ЛІНГВІСТИКА
Під час подорожі Угорщиною в мене один час був чудовий перекладач. Міхай 

Кречко перекладав майже синхронно і, судячи з усього, точно — есе це було корисно 
для справи, і я особливо відчув цю корисність, коли Міхай захворів, а після оду* 
жання був прикріплений Міністерством культури до Ансамблю народного танцю
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СРСР, що прибув на гастролі до Будапешта. Дальші моТ зустрічі з перекладачами*' 
були цікаві та розмаїті —  не переповідатиму їх, хіба що згадаю одну-дві. Річ в тім,* 
що на шляхах моїх мандрів зустрічалося все більше людей, які знали російську мову. 
Це* видалось мені важливим і цікавим —  особливо в Угорській Народній Республіці.

Угорщина від Словаччини відрізняється для мене ще й тим, що словацька мова, 1 
в основному, збагненна —  через безліч місточків, перекинутих між слов'янськими 
островами в океані різномовності, можна пересуватися майже впевнено. Зате по- 
угорському я не тямлю нічогісінько; навіть інтонацій не вловлюю —  тому намагаюсь 
не відриватись від перекладача, прагнучи від нього повної синхронності —  та де ж 
таких перекладачів настачити! От був у мене Міхай Кречко, та подався по універма
гах з балеринами. Кожна моя розмова з угорцями в присутності товмача недосвід
ченого була вдвічі тривалішою за таку ж розмову, скажімо, з словаками; а якщо 
розмова тривала стільки ж, то була вона лиш наполовину місткою. Втім, я це дарем
но—  ви самі знаєте, що тривалість бесіди з її місткістю часто-густо не узгоджуються; 
це я просто намагаюсь сам собі пояснити, чому розділ названо таким чином і чому 
в розмовах з угорцями я зацікавився лінгвістичними подробицями життя. Напевно, 
сам характер розмови, коли ведеться вона через товмача, змінюється —  стає стри- 
манішим —  спробуйте розповісти анекдота чи безпосередньо відреагувати на реплі
ку, якщо перекладається та репліка на мову, що належить до малозрозумілої і дуже 
складної для мене угро-фінської групи...

В угорському місті Солнок трапилася і взагалі рідкісно кумедна історія: мене 
попрохали виступити на взуттєвій фабриці, де утилізуються якісь нафтопродукти, без 
яких, як мені пояснили, ми ходили б босі. Оскільки мій перекладач захворів саме 
на момент виступу й зосередився на питті гарячого чаю в своєму номері солноксько- 
го готелю «Тиса», адміністрація взуттєвої фабрики повідомила мене, що перекладач
ка в них є власна —  ще і яка!

Перекладачка була й справді така, що —  хоч на конкурс краси, а до того ще й 
дружина льотчика, який вчився у Радянському Союзі. Порозмовляти з нею перед 
виступом не вдалось —  примчала вона просто на початок,—  а подробиці її родин
ного стану мені повідомили фабричні організатори зустрічі, яким здавалося очевид
ним, що шлюб з льотчиком, який вчився в СРСР, гарантує знання російської мови і 
ще, можливо, кількох мов народів нашої країни.

Я дуже старався; розповідав таке, що будь-яка з наших аудиторій обсміялася б 
по самісінькі вуха; ділився творчими планами, коментував свої твори як перекладе
ні, так і не перекладені угорською мовою. Щоразу в найцікавішому місці я робив 
паузу, щоб заінтригувати зібрання і кивав своїй чарівній льотчиці-поліглотці. Та ста
ранно перекладала мою тираду рідною угорською мовою і кивком дозволяла мені 
продовжувати. Я далі виявляв свою красномовність, лиш час по час дивуючись уро
чистій похмурості слухачів. Похмурість я, втім, відносив за рахунок невивченого 
мною угорського темпераменту (звідки в них тільки з'явилась така іронічна оперета? 
—  жоден з моїх жартів не мав ніякого успіху —  повна відсутність почуття гумору). 
Скінчив я під бурхливі аплодисменти, нагородили мене квітами й посмішками, після 
чого нам з перекладачкою виділили автомобіль для повернення до міста. Вже сидячи 
поруч зі мною на заднім сидінні «Волги», бідна льотчиця раптом зацвірінькала на 
якомусь дивному язичії, схожому на те, яким користуються мальовничі іноземці в 
мультиплікатах —  самі вигуки. Потроху я збагнув, що російської мови вона не знає, 
просто-таки поняття не має про неї, оскільки чоловік-льотчик поширював кола її знань 
у всіх сферах, крім лінгвістичної. До іноземних мов руки не дійшли. Але в солнок- 
ській бібліотеці, де працює моя супутниця, всі переконані, що російською вона во
лодіє досконало,—  ще б пак, чоловік учився в Радянському Союзі... Це стало части
ною репутації бібліотекарки-льотчиці, а репутацію вона, як всяка жінка, пильнувала 
суворо. Заплутавшись у власних намірах та знаннях, бідолашна жертва обставин пе
реповідала моїй аудиторії уривки із статей про СРСР, читаних нею останнім часом, і 
прохала мене не сердитись на неї, тим більше, що статті, на її думку, були цілком
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витримані в політичному та всіх інших відношеннях. Ми ще трохи пообмінювались 
вигуками, і я збагнув, що коли б навіть виникло у мене бажання полаяти милу товмач* 
ку —  вона все одно не зрозуміла б нічогісінько.

Сам винен. Треба було в дитинстві поширювати діапазон іноземних мов за ра
хунок скандінавських, угро-фінських і тюркських, незважаючи на те, що жоден з 
моїх знайомих не займався нічим подібним. Сам винен.

Якщо, ви бажаєте, щоб ця розмова набула поважнішого характеру, я можу опо
вісти вам ще безліч історій, де вміння розмовляти і вміння домовитись між собою 
виходили на перший план. Це необхідні вміння. Але їх не завжди пов'язано передусім 
із знанням мови, хоч потреба в такому знанні виникає постійно —  особливо в кон
тактах, які прагнуть поглиблення. Петро Іванович Коротков, керівник групи радян
ських фахівців на нафтопереробному комплексі в Сосхаломбатті, опанував розмовну 
угорську мову в перші ж півтора роки роботи. До цього Петро Іванович директору
вав на однотипному радянському комбінаті в Новополоцьку, удостоївся Державної 
премії СРСР за свою тамтешню діяльність і не так давно дістав відрядження до Сос- 
халомбатти. Обладнання в Угорщині виявилося однотипним з тим, яке використову
ється в нас, технологія —  тією ж, але катувало незнання мови. Кожна радянська лю
дина цікава в сучасній Угорщині не лише як фахівець; вона ще й —  радянська лю
дина. Коротков взявся до вивчення угорської мови, відповідаючи на питання, доскі
пуючись до суті проблем, які люди прагнули розв'язати саме у розмові з радянськи
ми. На сосхаломбаттському комбінаті було навіть встановлено спеціальні дні, коли 
радянські фахівці відповідають на запитання. Професійні контакти налагоджуються 
дуже швидко, але працю на закладі, врослому в РЕВ, люди сприймають як політич
ний контакт: «нафта —  нафтою, але як воно у вас?..».

Американські фірми, що стрімко вдягають людство в уніформну блакить джин
сових гарнітурів, нашивають свої зоряно-смугасті державні прикмети на задні кишені 
чи на інші, не менш помітні місця ковбойських туалетів. На деяких французьких пар
фумах слова «Зроблено у Франції» накреслено і спереду й збоку, і згори й знизу —  
змучишся, доки знайдеш місцинку, крізь яку можна дістатись до корка, не калічачи 
великого імені батьківщини Вольтера, Коко Шанель і літака «Конкорд». Всі англійські 
рундуки завалено десятипенсовими пластиковими сумками з суміщеними хрестиками 
прапора «Юніон Джек» і червоним закликом «Купуйте британське!». Торгівля хоче 
бути політикою; політика ображається, коли її порівнюють з торгівлею, але все одно 
ніде на світі товар не відділяється від репутації країни-виробника: чи то нафта, 
гумка-жуйка, чи консервоване пиво, чи автомобіль. (Всі крамниці Угорщини завале
но, наприклад, наддешевими китайськими сорочками й штаньми з синього вельвету; 
але не купують їх люди: у сорочок і штанів репутація —  гіршої не буває, незважаю
чи на соковиті ієрогліфи етикеток.) До всього, що виробляється, додано репутацію 
країни-виробника; до всього у різних формах додано запитання, через яке Петро 
Іванович Коротков вивчив угорську мову: «нафта— нафтою, але як воно там у вас, 
як живете?». І той варіант лінгвістики, з яким доводилося стикатися повсякчас, був 
далеким від наукового.

Радянські монтажники розповідали мені про свої лінгвістичні проблеми. Було це 
просто в приміщенні чистенької нарядної в Сосхаломбатті, де збирались робітники, 
що монтують установку ізомеризації легких бензинів. Ця установка сяяла поряд, ла
кована, мов дорогий лімузин, і прекрасна навіть у своїй незавершеності. Побачивши 
такий монтаж, можна зрозуміти французьких кубістів, які на початку століття виявили 
нову красу в блискучому мереживі машинних нутрощів.

Але робітники не знали про французьких кубістів. Розклавши на столі свої блакит
ні пластикові каски, вони чаювали: Олександр Флегонтович Миронов з Ярославля і 
Олег Дмитрович Хорьков з Рязані. Обидва тримали у вільних руках самовчителі угор
ської мови і повільно ворушили на губах складні речення. «Розумієте, —  сказав Ми
ронов. —  Коли ми сюди приїхали, виділили нам симпатичну сосхаломбаттську пере
кладачку на ім'я Жужа. Ну, позалазили ми на свої перегонні агрегати, заглянули з
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угорцями до тих самих креслень —  все зрозуміли і взялися до діла. Перекладачку 
нам виділили на цілий робочий день —  от вона по вісім годин підряд пила чаї у ва- 
гонці, а її так ні разу й не покликали. В кресленнях запитань не було; поділили ми з 
мадярами ділянки й монтували потроху. Перекури в них бувають не так часто й ко
ротші за наші —  тож протягом цілого робочого дня, траплялось, ані словечком не 
перекинемось. Перекладачка попила-попила чай, набридло їй і припинила ходити до 
нас. А тут воно і почалося якраз: ми з угорцями вже перезнайомилися, переморг
нулися —  хочеться перебалакати, а не вміємо. В них після праці —  сто тисяч запи
тань і найголовніше: «нафта —  нафтою, а як у вас поживають?..».

Мадяри вивчають російську —  вчать у школі й на курсах, і в гуртках, тому що 
мова ця причетна до їхнього сьогодення і майбуття. Спільно з такою необхідною 
нафтою приходить відчуття необхідності цілого світу, звідки прокладено нафтопро
від. Люди, що працюють спільно, зрощуються життями, і це також стало природним 
—  спільний день, спільний план, спільно вивчена мова. Не кажу тут про вивчення 
мови для суто професійних потреб —  хоч багато людей вивчилося по радянських 
підручниках і наукових працях, одному з найавторитетніших джерел знань. Утім, спе
ціальну літературу тут уміють читати і німецькою, і англійською, і французькою мо
вами; особливе ж місце мови російської визначається тим, що це не лише мова вза
ємної інформації, а —  взаєморозуміння, ось що важливо. Про це й пишу: про лін
гвістику дружби, даруйте мені таке спрощення вченого слова...

В Солноку, на підприємстві, що зветься складно і довго: Верхньодунайське наф
торозвідувальне і експлуатаційне управління, а насправді займається дослідженням 
та експлуатацією практично всіх угорських нафтових покладів, ми розмовляємо з ін
женером Міхаєм Вігом. «Розмовляємо з друзями по-російському і по-мадярському, 
нам потрібні обидві ці мови, щоб нормально жити і працювати. Десять років тому 
я закінчив Губкінський нафтовий інститут в Москві —  усі п'ять років навчання жив у 
спільній кімнаті з хлопцем з вашого прикарпатського міста Калуш Валерієм Зацарик- 
ним. Валерій навчився розмовляти по-нашому, а я по-російськи. Після інституту За- 
царинний поїхав до Татарії, до міста Бугульма. За відрядженням скоро прибув туди і 
я, бо в Татарії виконувався експеримент, важливий як для радянських, так і для 
угорських нафтовиків. Знову працювали разом, і російська мова була необхідною, як 
повітря. Незабаром Валерій Зацаринний приїхав на два тижні до мене в гості і, крім 
всього іншого, вдосконалився в угорській мові.

Це —  наша друга батьківщина душі, Радянський Союз. Інші взаємини між людь
ми, простіші, відкритіші; мої батьки, приміром, не зразу можуть збагнути, як це я 
так просто надзвонюю друзям не лише до столичної Москви, але й навіть до укра
їнських Прилук. Радянське життя неприховане —  це новий тип життя, ось що для нас 
важливо. От ви зараз плечима знижете, але коли з нафтовиками в Бугульмі я роз
пив півлітра, то вчинив підозріло не лише з точки зору трудового законодавства 
(хоч пили ми після роботи). Це був новий за змістом вчинок: колишній буржуазний 
пан угорський інженер нізащо б не сів до спільного столу —  та ще й пити —  з 
простими буровиками. Але ми з робітниками швидко знаходили спільну мову —  і 
професійну, й російську...»

«Це гарні слова: спільна мова», —  втручається Дьєрдь Гоот, інженер того ж уп
равління, який почав вивчати російську ще в гімназії. Тоот був льотчиком, а згодом 
прийшов працювати сюди, до Солнока, і звик до праці на бурових. «Ми ж їздимо 
свердлити аж до Іраку. В нас бувають, монтуючи своє обладнання, фахівці з ФРН та 
Голландії,—  продовжує Дьєрдь Тоот.—  Але, що цікаво,—  попрацюємо з ними і 
роз'їжджаємось. Ніхто нікому не пише, ніяких особистих стосунків, як правило, не 
встановлюється, ніхто мов не вчить. З вашими —  інакше. Приїде людина тижнів на 
два і зразу —  своя надовго. Винятків майже немає. Передзвонюємось, листуємось, а 
скільки перебалакуємо!..»

В нафтових управліннях Будапешта, Солнока, Сосхаломбатти —  коли я розшуку
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вав необхідних для іде? книги людей, мені майже завжди траплявся хтось, хто вмів- 
розмовляти по-російськи. Мовні бар'єри падали, бо впав найголовніший, соціальний 
бар'єр, яким нас було поділено. Нафта прийшла по слідах великих добротворців, які* 
перш ніж прокласти нафтопровід, повернули цій землі волю. Все пов'язано. «Я хотів 
сказати вам, —  посміхається до мене Міхай Віг, —  що маю власні аргументи любові, 
але, по-моєму, всі вже зрозуміли одну дуже важливу обставину, яка чи не визна
чальна для вашого авторитету —  людського і державного. Вам так нелегко було до
сягнути всього, що ви маєте —  і ви так хочете, щоб іншим було легше, ніж вам було! 
Все ж таки дивовижні доброта ваша і щедрість...»

ІДе— про мову. 1 не лише про мову. Адже коли вже було сказано в цьому розділі 
про смішну історію з перекладачем, я просто повинен перекрити її історією урочис
тою. Історія ця причетна до нашої розмови і через те, що Жужа Раб, відома пе
рекладачка радянської літератури, сама погодилась поїхати зі мною до Сосхалом- 
баттй; там, серед нафтохіміків, книги перекладів з радянської літератури розхо
дяться дуже швидко і її, Жужу Раб, добре знають.

Втім, її всюди знають. Ми розмовляємо на теми лінгвістичні, інтернаціональні та 
інші, які означуються дуже вченими термінами, лишаючись при тому простими й по
всякденними. Ліпше вже я —  про все по порядку.

Про Жужу Раб, дуже відому перекладачку і поета, вже писалося в липневому 
цьогорічному номері «Всесвіту». Дотримуючись теми розділу, я не торкатимусь її лі
тературних характеристик, а розповім одну лиш історію —  зворушливу до невіро
гідності, але все одно правдиву.

Майбутня перекладачка була в родині пізньою дитиною. Батько Жужі брав участь 
іще в першій світовій —  чимало всього побачив і пережив, тим-то діти гімназійного 
вчителя (а викладав батько латину і грецьку) щовечора засинали під одну з ісгорій 
рясного пригодами батькового життя. Історій було так багато, що вони не повторюва-
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лись. Але одну з них батько любив пригадувати знову й знову; оскільки Жужа Раб 
теж вважає її за одну з основних пригод свого життя —  я тут розповім про неї. Тим 
більше, що йдеться про те, як вивчалися російська мова й Росія, так поважно врослі 
в життя кількох уже поколінь однієї з інтелігентських родин Угорщини.

...Батько Жужі Раб упав, тяжко поранений російською кулею, було це за Пере
мишлем під час першої світової. Був він австро-угорським солдатом, знекровився і 
повільно вмирав —- уже ледь ворушився, коли прийшли мародери й почали знімати 
чоботи з помираючого батька Жужі Раб. Він застогнав, бо здирали чобіт із простре
леної ноги. Мародер вилаявся і простромив умираючого багнетом —  просто при
шив до землі, наче комаху шпилькою —  ще й багнета лишив у грудях. Потім батько 
Жужі Раб почув постріл, крик і знепритомнів, твердо переконаний, що це кінець.

Але він помилився. Прийшовши до тями, батько Жужі Раб уздрів над собою ви
сокого чоловіка в російській військовій формі —  це був полковий лікар, сибіряк, що 
відігнав мародерів, відшпилив проколотого багнетом австро-угорського солдата від 
землі й відніс до лазарету. Жужиному батькові запам'яталась вогняно-руда чупри
на і просто-таки червона борода російського лікаря. Поранений мадяр потроху ок
лигував, а згодом у гурті інших полонених опинився аж у Сибіру, де зустрівся з ря
тівником своїм ще раз —  той був з Іркутська, і там-таки, в Іркутську, вони заприя
телювали, обмінялися навіть цінними подарунками на вічну дружбу (хоч які там ре
чові цінності були в полоненого і в щойно демобілізованого полкового лікаря).

...Лікаревих подарунків Жужин батько не зберіг —  навіть не довіз додому —  
довгий шлях був з полону, добре, що сам доїхав. Але привіз усю безмежність па
м'яті й вдячності; не раз оповідав Жужі про те, як вивчав російську мову в Сибіру, 
якою людиною був рятівник його, які люди живуть там, за Карпатами, за Уралом... 
У домі завжди були книги російських, а згодом і радянських письменників, хоч, по
чинаючи з двадцятих років, знання такої мови і такої літератури не заохочувалось у 
буржуазній Угорщині.
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...Жужґ Раб пощастило приїхати до Іркутська вже в шістдесяті роки, коли батька 
не було на світі. Вона вгадувала тінь його в не бачених раніше дерев'яних сибірських 
завулочках, але нікому ні про що не оповідала —  не повірять, вона б сама не пові
рила. Та одного разу пішла на ^бід до голови Іркутського відділення Спілки письмен
ників Марка Сергеева. І за кавою Марк розповів їй, що в його родині зберігається 
пам'ять про солдата-угорця, якого врятував від мародерів ААарків дід, —  он, деякі 
речі є навіть: олівець, табакерка з монограмою... Ще не вірячи, Жужа спитала: «А в- 
діда часом не було рудої чуприни і рудої бороди?». «Звідки ви знаєте?» —  скам'янів 
Марк Сергеев. На табакерці була батькова монограма —  Жужа відразу прочитала її...

Все збіглося так красиво, що аж не віриться. Згодом я розпитував самого Сергее
ва про все це, і сибіряк щасливо сміявся, бо вони з Жужею стали відтоді мов брат І  
сестра: «Лінгвістика, —  підморгує мені Марк.—  Діди один одному уроки мови дава
ли.—  І стає серйозним: —  Тут, брате, не зйаєш, де кінчається словник і починається 
все те, для чого нам дано мову,—  неслабнуча традиція людяності, традиція спілку
вання відповідального і сердечного...».

Ні, справді гарно, що такі люди, як Жужа Раб, формуються невипадково, —  що 
в таких долях свідомо втілено дуже багато —  включно з історичною пам'яттю.

Мені дуже приємно такими високими словами розповідати про цю милу і по
пулярну в Угорщині жінку —  таких ще тут не було, лінгвістика Жужі Раб також со
ціальна. Коли ми перераховуємо все, чого не було в Угорщині й що з'явилося за ми
нулі десятиріччя; то легко вводимо більшість слів у логічну послідовність. Як там> ідуть 
літери в абетці? Л, М, Н... Так, якщо Н це. «Нафта», то М, напевно, «Мир», а Л.., якщо 
дозволите,—  «Лінгвістика»... Все разом.

АВТОРСЬКИЙ ВІДСТУП (6)

Я нош Тоот, керівник відділу мастил Дунайського нафтопереробного заво
ду в Сосхаломбатті, довго мовчить, обмірковуючи питання. Потім винувато 
посміхається: «гСам не знаю. Намагаюсь пригадати щось особливо цікаве із 
зустрічей з радянськими людьми, моєї праці з вашою — і нашоюІ — нафтою 
і — їй-право — не знаю. Можливо, краще вже від початку? Йшов листопад 
1944-го, коли Червона Армія визволила моє село Вамошдьерг. Було мені в ту 
пору сімнадцять років, крім праці в полі, я нічого не бачив, відрядили мене 
на будівництво посадочної смуги для ваших бомбардувальників. Вони заправ
лялися в нас, біля Вамошдьєрга, й летіли бомбити Будапешт, де ще шалені
ли фашисти. В селі нашому всі роздивлялися червоноармійців прискіпливо й 
мовчки: мови ніхто не знав, та й страшнувато було —  визволили нас, звісно, 
але ж  війна триває. Останні німці, що стояли в нас у селі, були кволі хлоп
чики — просто фольксштурм, — плакали вночі; а двоє, що були на постої в 
нашій хаті, прийшли воювати із шкільними підручниками в заплічних міш
ках; так після них ті підручники в кутку й валялися. Ну. отже, прийшли 
червоноармійці — в нас троє оселилися, — дивлюсь, знайшли вони німецьку 
алгебру, гортають сторінки, про щось розмовляють. Мене покликали: показу
ють, що автомати знімають і беруться до підручників мир, мовляв, нас
тає... Але поки 7 ой мир— пішли вони далі, а через три місяці зайшов до мене 
один з них — поранений в лютому 1945-го. Показав, що двоє друзів його, Іван 
та Сергій,— імена я запам1 ятав — загинули на шляху до Праги. Підручник 
алгебри лежав, де вони поклали його; червоноармієць погортав, а тоді —  як 
хрясне об землю підручником! Подумав ще, нахилився, взяв книгу й поклав 
на підвіконня...



А я невдовзі після Перемоги подався до Будапешта й почав працювати 
на Чгаслі — там от і зіткнувся уперше в ж итті з виробництвом нафтопро
дуктів. Річ у тім, іцо німці лишили, відступаючи, запаси пального для танків 
у Будапешті. Нам віддали його, і ми налагоджували нове виробництво, дести- 
люючи юлярку. Скази ги якось, що прийде до нас у бригаду російський наф
товик, — допоможе, мовляв. Саме була обідня перерва — сидимо, дивимося 
на брудну підлогу свого цеху, їсти нічого. Прийшов росіянин . — моло
дий такий, у військовій формі, тільки без погонів. « Чому не обідає, і є?'* — ру
ками нам показав. Ми винувато всміхаємося — нічого немає на обід; сам не 
бачить, чи що. Росіянин пішов. Через якийсь час повернувся з буханцем хліба 
і поділив його по скибці між усіма. Де він узяв той хліб — уявити не можу, 
тоді хліба всім бракувало. Підладнав росіянин установку, пішов, а я назавжди 
запам'ятав його. Перші радянські люди мого життя були у військовому; але 
один книгу мені давав, інший — хліб. Вам цікаво? Вибачайте, але ж  ви спи
тали про перші зустрічі з радянськими — я й сказав...».

Я нош Тоот бере чашку з кавою і колотить ложечкою в ній. Кава вже 
холодна, та він і не збирався пити — просто думає про власне. Потім, не 
дивлячись на мене, додає; «Ви ж  про нафту хотіли писати — так воно і про 
нафту. То я допомагав радянські бомбардувальники заправляти, а то — пер 
ше пальне дест илював на Чепелі. Якось воно так складається — усе сукуп
но...»

_________ ВІТАЛІЙ КОРОТИЧ.' Обличчя д р у г а _________ 1 7 3

Р О З Д І Л  4

ІП ІП № Ш
В місті з назвою, вимова якої попервах давалася мені нелегко, було надзвичайно 

цікаво. Місто це —  якщо повторити стандартну метафору про нафту —  кров землі —• 
серце нафтової Угорщини. В Сосхаломбатті (так називається місто) розмістився Ду
найський нафтопереробний завод, і мільйони тонн нафти, що надходять сюди труба
ми з Радянської країни, плюс ті сотні тисяч тонн, що видобуваються в нафтоносному 
угорському районі Алфельд, обертаються на все, що з них належить вигнати, саме 
тут, у Сосхаломбатті (якщо вдуматися, назва міста вимовляється не так уже й важко
—  і врешті я звик до неї). Коротше кажучи, на тутешньому комбінаті переробляється 
переважна більшість угорських нафтових рік.

Нафта прийшла сюди 1964 року; містом Сосхаломбатта стала 1970-го. А перед 
тим —  було таке собі кукурудзяне поле за сорок з чимось кілометрів від Будапеш
та. Комбінат оголосили загальноугорською комсомольською будовою —  зводили ^ю- 
го всією країною: і комбінати такого типу були тут новими, і темпи будівництва не
знаними. Але тоді, на початку шістдесятих, уже стало ясно, що розвиток Угорщини 
гальмується енергетичною базою; зростала країна, і все у тій країні ставало мас- 
штабнішим, аніж будь-коли.

Прикмети нового? Далі я по змозі розповідатиму вам про конкретних людей; тут
—  кілька найзагальніших характеристик. Отже: почали будувати комбінат селяни, які 
уявлення про нафту не мали —  корчували кукурудзу. Було тут село прадавнє, корін
ням загрузле мало не в римську історію; нафтовиків-фахізців в окрузі взагалі не 
було. Все починалося з поставок радянської техніки, проектної документації, допомо
ги в монтажі. Тут-таки формувалися власні кадри технічної інтелігенції нового про
філю; сьогодні з 2876 працівників комбінату близько 1200 вчаться далі, чимало з них
—  у Будапештському політехнічному, який відкрив філіал у Сосхаломбатті. Дев'ять
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з кожних десяти молодих робітників мають спеціальну освіту; серед тих, кому немає 
тридцяти, лиш одна людина на цілу Сосхаломбатту —  без восьмирічки. Практично 
всі —  інженери, техніки, більшість кадрових робітників —  прийшли сюди молодими: тут 
починали працювати, тут створювали родини (комбінат протягом останніх років надав 
своїм працівникам більше тисячі трьохсот помешкань), тут розширювали свій комбі
нат, тут-таки планують його —  і власне —  майбутнє.

«Ну, дай боже?» —  кажу я, звертаючись до парторга Ласло Зіманьї. Той хитро 
зиркнув на мене: «Та ж ми не стільки на бога покладаємося, скільки на Радянську 
владу?..» (Згадую, як мені В Словаччині майже такими словами розповідали про по
чаток війни; про свого офіцера, який у скруті звертався з молитвою не до бога, а до 
Москви. Тисячу разів відчував я чужі надії, звернені до моєї Вітчизни, і думав про те, 
що, ВИХОДИТЬ, ми живемо певно і недвозначно, коли стільки людей не боїться по
в’язувати з нами життя Своє і надію; легко так, природно, пов’язують, певні, що ми 
—  не підведемо.)

Парторг Дунайського нафтопереробного заводу Ласло Зіманьї —  молода люди
на; йому ще тільки двадцять вісім років, хоч у Сосхаломбатті давно —  від 1968-го. Тут 
закінчив хімічний технікум, тут починав працювати як фахівець, тут одружився, дістав 
квартиру. Протягом останніх років очолював комсомольську організацію; на підпри
ємстві понад п’ятсот членів партії, близько семисот комсомольців. Ласло Зіманьї —  
людина вельми поважна, розмовляє повільно, всміхається нечасто; він з півночі Угор
щини, з найсправжнісінької робітничо-селянської родини: мати —  селянка, батько —  
колишній шахтар. Ласло почув, що прийшла радянська нафта, створюється нове під
приємство, —  поїхав до Сосхаломбатти, вивчився, здобув авторитет, став одним з ке
рівників підприємства. Для нього це природно: жив, як усі... Як ставиться до Радян
ського Союзу? Добре ставиться, хоч ніколи там не був —  ще не привелося; Але ж 
людей радянських бачив постійно —  от і щойно здавали ректифікаційну колону на 
заводі —  там зварювальники радянські й угорські. Горбачов, Шикош, Бабенко, Васа- 
рі працювали разом —  разом і розбили, як годиться, пляшку угорського шампан
ського об високий блискучий сТОбп змонтованої колони. З Радянського Союзу облад
нання надходить дедалі досконаліше —  зараз зводяться установки для підвищення 
октанових чисел бензину, очищення його від сірки; заразом збудували установку 
для отримання елементарної сірки з радянської нафти. А  нині будуватимуть комплекс 
длЯ ізомеризації легких бензинів —  дальшого їх очищення; і ще провадиться бо
ротьба проти забруднення дунайських хвиль —  он там. стоять нові фільтри; чисті во
да й повітря теж необхідні Сосхаломбатті, всій Угорщині необхідні —  йде боротьба 

і за них.

У Сосхаломбатті легко дихається. Хай не ображаються наші нафтохіміки, але в. 
Сосхаломбатті дихається легше, аніж в Омську чи Сумгаїті, —  тут житлові та вироб
ничі приміщення будувалися надовго й з превеликою повагою до тих, хто тут жи
тиме й працюватиме. Потужні фільтрові насадки на димарях пропускають струмінці 
теп/фго повітря, врослі у тепле осіннє небо. «Ми ж маленька країна, —  посміхаєть
ся мені Зіманьї. —  В нас і повітря, і води менше, ніж у інших. Кожен грам на облі
ку. Берегти треба...»

Дунайський завод звоДивея людьми, які ані миті не чулись покинутими напризво
ляще чи полишеними на самих себе; зводився без накладок, за точним графіком; та 
й зараз робочі поїздки до Тамбова, Ряз-зні чи Новополоцька —  звичайна річ. Фахів
ців готують централізовано —  завод подає заявку про те, скільки йому треба спе
ціалістів і яких саме; загальнодержавний нафтовий трест забезпечує завод інжене
рами найтонших Професій, готуючи їх у себе чи по інститутах СРСР: якихось усклад
нень не траплялось ніколи. «Слухайте, Ласло, —  кажу я, прагнучи збити парторга з 
його насичених інформацією стежок.—  А як ви почуваєтесь, виходячи в неозорий 
світ, зосереджений на переробці нафти? Ви ж —  у центрі Європи і Навколо вас —  
різнокаліберні Димарі аналогічних закладів з доброго десятка країн. Навіть Дунай,
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даний дорогий всім нам, ви  не порятуєте самостійно, бо еедика ,ріка, ,^рім ваших ра~ 
водів, поїть і миє ще підприємства словацькі й радянські, австрійські та румунські- 
Чи відчуваєте ви свою співмірність з технізованою Європою, яка переганяє нафту? 
Чи на рівні ви? Чи не почуваєтесь провінціалами? Вам же нашіптують, напевно, всі 
радіо, що злигалися, мовляв, з Радянським Союзом...» Зіманьї j6 e себе долонями по 
боках і сміється; «Хто-хто, а ми таки знаємо собі ціну. Адже кожен мадяр, у тому 
числі —  із Сосхаломбатти, хоч раз на два-три роки, а виїздить на кілька тижнів за 
кордон. Країна в нас маленька, а подорожувати любимо! Гостюємо і у-вас, і в Ю го
славії, і в Австрії, і в Румунії, а дехто і в Канаді, і в СШ А. Ніколи ще любов до Угор
щини, гордість за неї, >не були в наших людей такими масовими, глибокими й соці
альними; ніколи ще ми не приходили ,в світ із так високо піднесеною гголовою. Нації 
гинуть «ід провінційності, а ми зараз провінціали значно меншою мірою, аніж будь-* 
коли. І такі заводи, як у Сосхаломбатті,—  крім усього іншого —  ліки «ід провінціа
лізму. Ми ж тепер, якщо і повторюємо v—  «ми дали», «нам дали»,'— то робимо це 
інакше. Ми розуміємо своє партнерство, а не «залежність», про яку кам верещать 
вороги сьогоднішньої Угорщини. Ми бачимо, як на зарубіжних підприємствах пере
робляється зовсім інша нафта —  отримана в інший .спосіб, використана ,інакше —  
взаємини між людьми там теж зовсім інші. Так, у нас ще резерв -чималий: на бага
тьох підприємствах Заходу нафта переробляється докладніше, детальніше -я- ми тіль
ки ще прагнемо до такого; взаємини з вами розслабляють деяких людей, ви ж це 
знаєте —  мовляв, Радянський Союз дасть стільки нафти, скільки преба, там багато... 
Але все одно в нас із вами взаємини партнерства, ми не чужі, ми друзі, ми поруч; а 
в багатьох країнах доводиться бачити жах перед тим, що ось скінчиться нафта і —  
скінчиться життя. Радянська нафта надходить так, що всі певні: вона буде і завтра. 
Мабуть, це не завжди гарно, що ми такі спокійні, —  але чудово, що в нас немає 
страху. Цілий світ аж викручується —  почитайте, .що пишуть; подивіться, які фільми 
знімають,—  а нам не страшно...»

(Трішечки відступлю від Дунайського нафтопереробного заводу, бо хочу повер
нутися до Будапешта, на вулицю Розенбергів, 21, розташовану біля парламенту. На 
четвертому поверсі капітального будинку, збудованого наприкінці минулого сторіччя, 
розмістилася ТЕСКО, організація, що контролює контракти угорських спеціалістів, які 
працюють за кордоном. Не переповідатиму-вам з подробицями «се, про що довело
ся порозмовляти з керівниками 1EGKO Тібором Хетеші та Дечі Яаслоне; але одна об
ставина, яка має прямий стосунок до нашої теми, здалась мені вартою негайно! 
згадки. Це —  роль радянської нафти в міжнародних справах ТЕСКО. Адже «до 1968 
року навіть кадри для власної Сосхаломбатти країна готувала « Радянському Союзі; 
сьогодні ж чимало угорських нафтовиків високої інтернаціональної кваліфікації пра
цює в країнах Близького Сходу і в Африці. Угорщина монтує і постачає енергетичне 
обладнання дуже широко —  ось і щойно підписано контракт про поставки для двох 
величезних електростанцій у Туреччині. В Угорщині дуже гарно навчилися працювати 
з нафтою, мазутом, бензином; з технікою використання нафти і з технікою пошуків 
нафти тут також все в порядку. Досвід будівництва нафтопроводу «Дружба» дав 
країні кадри, яких у неї не було ніколи. Велетенський радянський трудовий полігон 
неоціненний для майбуття; коли я прочитав .нещодавно, як пащі нафтовики працюють 
в Індії чи в алжірській компанії СОНАТРАі<, ще раз подумав про колосальну міжна
родну роль прикладу небувалих взаємин, що встановилися між народами в  світі 
соціалізму.)

Нині в Сосхаломбатті понад двадцять фахівців <—  випускники радянських вузів. 
Колись їх було більше, можливо, колись і поменшає, бо Угорщина вже непогано го
тує власні кадри нафтовиків; це так само природно, як те, що на початку шістдеся
тих років наші викладачі й інженери працювали всюди, куди їх кликала народна вла
да Угорщини. Все йшло паралельно —  школа виробничого співробітництва і школа 
людських взаємин: самі працівники Сосхаломбатти не ххильні відділяти одне від 
другого, фракціонувати стосунки між народами. Пізнання Радянського <Союзу для



176 ЗОРІ СОЦІАЛІЗМУ

більшості з тих, хто живе і працює тут, було процесом дуже важливим, особистим і 
повчальним.

...Практично всі розділи моє? книги присвячено тому, як нас бачать збоку. Я не
втомно дивувався, спостерігаючи, наскільки особистими бували аргументи в моїх 
співрозмовників, коли вони оповідали про Радянську краТну, й головне, що оповіді 
ці завжди бували патріотичними; ані спроби підлеститися до співрозмовника чи під- 
ладнатись під нього. Наче ворушаться в мені голоси цих людей; бачу очі, бачу облич
чя друзів, жодне з яких не було відвернуте —  і тому не забулося жодне.

Золтан Балог займається обчислювальною технікою у відділі автоматизації ком
бінату. Він п’ятнадцять років тому закінчив у Москві нафтовий інститут імені Губкіна 
й відтоді працює в Сосхаломбатті. Балог —  городянин: його мати й батько трудилися 
на пошті, з промисловістю взагалі й з нафтохімією зокрема не мали нічого спільно
го. Але нині в Угорщині набув найширшого розмаху процес зовсім новий —  у зв'яз
ку з тим, що старі класові зв’язки й принципи зруйнувалися, відкрилась величезна 
кількість нових фахів та сфер докладання своїх сил, тут викристалізовувались династії 
раніше немислимі, але такі, що визначають нині весь дух життя в країні. Міністри з 
теслярських родин, головні інженери —  з поштарських, керівники Держплану —  з 
малоземельних селян. Та частина нації, що сторіччями не могла реалізувати свій 
творчий потенціал, розкривається повно й красиво —  в політиці, виробництві, в усьо
му багатогранні кардинально зміненого життя; це прикметно й важливо.

«А що було важливим для мене? —  перепитує Золтан Балог. —  Насамперед, вік
но у світ; у велетенський радянський світ, раніше незнаний. Ми ж були провінціала
ми —  нитки провінціалізму прошивали наш грунт, наче грибниця стятого мухомора, 
і нічого дивного в цьому —  не все зра*;у, не всього позбуваємось одночасно. Тому 
—. дотик до велетенського радянського світу завжди цікавий і примушує замислити
ся кожного мадяра, особливо тих, що старші. Ну, приміром, найпростіше: я вважав,
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що в СРСР —  самі росіяни. *А потрапив до студентського гуртожитку московського 
губкінського інституту, і поруч зі мною —  вірмени, українці, грузини, азербайджан
ці, узбеки; мене вразили ваші різноманітність та багатонаціональність, те, як легко 
людина будь-якого походження стає своєю, —  поляки, угорці, болгари зросталися з 
вашим середовищем дуже швидко, якщо приймали радянські правила міжнаціональ
ної рівності. Не спрощуйте нас —  таке співробітництво ж —  на віки. Вивчаючи в наф
товому інституті свої мазути, парафіни й бензини, ми одночасно вивчали чимало но
вих принципів співжиття...».

(В центрі Європи шовінізм та націоналізм вибухали, не раз провоковані, і розко
чувались погромами, відкритими деклараціями про нації першорядні та другосортні, 
такі 'й сякі. Навіть два сусідні народи —  словаків і угорців —  зіштовхували в минуло
му до крові, до різанини, до самознищення. І все ж таки народну душу настроєно 
на добро й рівність: до чого ж впевнено нищаться міжнародні забобони, міжнаціо
нальна ворожнеча при соціалізмі! Я не кажу «легко», я кажу «впевнено» —  і в цьо
му ще одна велика перемога нашого ладу. Взаємини між словаками та мадярами 
змінилися до невпізнання —  навіть анекдотиків паскудних не чути —  тут не до жар
тів і за провокації щонайменше дають по фізіономії. В Словаччині, наприклад, вже 
самих лиш угорських танцювальних і театральних колективів близько шестисот; в 
Угорщині —  близько трьохсот шкіл для національних меншостей, де викладання ве
деться різними мовами, в тому числі й словацькою. А ще ж тридцять п’ять років то
му заклики до угоро-словацької різанини підкидалися ой як жваво. Було кому...)

«Ми ж і раніше знали, що навколо нас —  велетенський світ, але боялися цього 
світу, —  каже Золтан Балог. —  Головне було: сховатися від усіх і захиститись. Подо
рожували й раніше —  профспілки ще в тридцятих організовували екскурсії довкола 
Європи; але в тій-таки Європі майже не було порогів, які ми переходили, як рівні. 
Інтенсивніше за всіх мандрувала біднота —  в пошуках житла й хліба: на батьківщині 
не було вдосталь ні того ні того...»
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Відчуття Вітчизни багатогранне; і те, :як почуваються люди, що прийшли »в дім 
твій ззовні,—  дуже важливе. Мені -тисячу разів із захопленням розповідали, як ра
дянські хлопці варять трубопровідні стики в двадцятиградусний мороз на вітрові? 
(це що —  я в Сибіру бачив робітників, які працювали біля свердловин при сорока 
градусах нижче від куля!). Казали мені, щоправда, і про хвацьку нашу любов до пе
рекурів, і ще про дещо, але то між іншим: головне, що тут повірили в наше вміння 
і нашу щирість. В уміння та щирість соціалізму, інакше кажучи. Дуже цікаво сказа
ла мені Дьєрдне Дало, технік-хімік, начальник лаборантської групи: «От прийшла до 
нас радянська нафта, й ми розуміли, що це добре, але підсвідомо чекали, що ж тут 
буде не так добре. Не вірили, не вміли вірити в добро, твориме чесно, без хит
рощів, без того, щоб забрати від нас щось необхідне й цінне. Ви не ображайтеся, 
я ж відверто кажу про те, як звикання до нового суспільства і нового способу жит
тя повинно було багато що подолати в попередньому історичному досвіді. Десь 
наприкінці п’ятдесятих ми почали вірити все міцніше, а в шістдесятих збагнули, що 
інакше жити не можна. Знаєте, поміняти герб на парламентському шпилі неважко —  
відрізали автогеном залізний стрижень і приварили новий. Але які стрижні перети
налися в людських душах! Перетнулись. Що було революційним для мене, стало 
звичним для дітей моїх —  вони просто не розуміють, як буває інакше; часом я на
віть шкодую, що не розуміють: знали б колишнє життя .—  більше цінували б тепе
рішнє. Втім, для батьків моїх неймовірною подією було вже те, що я пішла вчитися 
і вивчилася,—- батько дуже скептично ставився до моїх претензій на вступ до техні
куму, а тепер шкодує, що я не пішла й до інституту...

Була я в Москві, бачила першотравневу демонстрацію —  величезне враження! 
Люди йшли, наче розуміли, що на них дивиться цілий світ. У вас дуже політичні лю
ди —  саме політична відповідальність у них небувало висока. В нас такої нема ще —  
в подібних масштабах. Звідси й самовідданість людей ваших —  і в .дрібничках, і в 
головному відповідальність —  усе звідси. Я, пробачте, такий жіночий приклад наве
ду —  от були торік у нашій лабораторії дві радянські спеціалістки, знаєте, як пра
цювали! В кожної з них —  я ж знаю! —  у сумочці список того, що купити потрібно; 
обидві вперше за кордоном, до Будапешта їм хочеться. Але так працювали, що й 
нам сором було лінуватися, соромно було піти передчасно з роботи! І з ними бу
ло цікаво... Дуже відповідальні й самовіддані у вас люди —  від того, що зустрічаємо
ся з ними так гарно й часто,—  самі ліпшаємо...»

Парторг Дунайського нафтопереробного заводу Ласло Зіманьї виводить мене на 
міський майдан. У нього жести Петра Першого, що закладає на болотах місто, якому 
належить стати вікном в Європу: все у майбутньому. Ласло розповідає мені про місто 

Сосхаломбатту, де буде тридцять тисяч мешканців (нині — удвічі менше), демон
струє неіснуючі ще фонтани, клуби та парк культури. Власне, усе це є —  клуб, пар
ки, водограї,—  але буде краще, більше, просторіше... В центрі майбутнього головно
го майдану —  монумент угорсько-радянської дружби: дві бетонні долоні з Вічним 
вогнем, запаленим між ними. Навколо —  завтрашній парк, прозорий, бо його дерев
цям ще по два-три рочки, й вони не зблизилися кронами і шелестять кожне окремо. 
Вічний вогонь рветься з труб, сполучених так, що схожі вони на концертний орган, 
побачений згори; але Вічний вогонь безмовний» і ми з Ласло Зіманьї мовчки дивимо
ся на нього. «Все по-новому, —  каже парторг після паузи. —  Ходжу цехами, придив
ляюсь. Роаумієте, ми стали дещо самовпевненими, це погано. Молоді не такі ощад
ливі; старі працювали мов у аптеці, а молодь —  ніби в гастрономі. Я сам ще моло
дий і гадаю, чому це ми так от зразу перестали боятися всіх можливих лих і на
пастей —  життя моїх батьків було просто-таки переповнене сподіванням неприєм
ностей...»

Йдемо до кафе, де офіціант приносить незамовлений нами коньяк і з виразом 
обличчя, спільним для обслуговуючого персоналу світової системи громадського хар
чування, щиро переконує нас, що коньяк було замовлено. Ніде подітися —  ми спо
рожняємо свої чарки, запиваючи поганий коньяк чудовою угорською кавою; де б я
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не пив каву у цій країні, погано зварено? не бувало майже ніколи. Зіманьї розповідає 
мені, що близький звідси Будапешт зваблює людей у свої кав'ярні, парки й театри 
—  відпочивати в Сосхаломбатті ніхто не хоче, хіба що багатодітні буркуни. Театру 
в місті немає, а угода із столичною трупою театру імені Мадача лишилася формаль
ним актом, зафіксованим в анналах демонстрацій співдружності працівників розумо
во? та фізично? праці, але ніяк не реалізованим на сцені Сосхаломбатти. Буває; зга
дую такі самі показушні угоди, яких, чого тут гріха таїти, доволі й у нас, —  це як 
граматична помилка в гаслі: смисл правильний, але щось не так. А  треба —  щоб без 
показухи —  і в нас, і в них, і всюди... Показуха гидка й ворожа соціалізмові.

Роздуми про уроки нашо? співдружності й співробітництва завжди повчальні. 
Нині, коли ми досягли найвищих ступенів відвертості, настав час узагальнень —  поки 
ще вчені акуратно формулюють сво? висновки на сторінках академічних монографій, 
ми теж міркуємо —  хай не так науково, але емоційно і зацікавлено. Нині, коли я 
гортаю сво? сосхаломбаттські блокноти, мені особливо цікавий процес осмислення 
досягнутого, виклад уроків, здобутих кожним для себе, —  цього разу —  з праці бі
ля нафтових рік.

«Гаразд, —  сказав- мені Ласло Ваппел. —  Усе гаразд, але все ж таки ми не зав
жди замислюємось над тим, чим є для нас дружба з Країною Рад. Не спитали б ви, 
і я, може, не замислився б. Але зараз хочу сказати, що мій особистий досвід цілком 
співпадає з марксистською тезою про роль праці у формуванні особистості: адже 
справжня взаємна повага виникає під час праці задля спільно? мети. От ми працює
мо спільно —  пліч-о-пліч працюємо вже не один рік, тому й змогли так зблизитися. 
Ми, мадяри, добре знаємо живе життя ваше —  це дуже важливо, бо ми побачили, 
роздивилися все впритул —  вже й до Рязані їздимо, і до Прилук, і до Ярославля, і 
в Кострому; в робітничих гуртожитках пожили, в їдальнях, не охоплених «Інтуристом», 
поїли котлет з макаронами. Поки возили нас у гарних автобусах лише в Третяковку 
та Оружейну палату —  було не так, було парадно; а нині ми настільки наблизилися 
один до одного, що бачимо все впритул. Тут вже інша небезпека —  зберегти б пер
спективу...

Мені особисто радянські люди допомогли здобути світ, в якому живу. Не лише 
тому, що свого часу принесли Угорщині визволення від фашизму і платили за це 
кров’ю своєю. Я —  про пізніше життя своє. Навіть про зовсім недавнє; закінчив я в 
Ленінграді технологічний інститут імені Ленради, поїхав у Сосхаломбатту. Тут тоді 
керував групою радянських спеціалістів Василь Тимофійович Козлов з Рязані: він зра
дів мені, тим більше, що в дипломній праці я проектував точнісінько таку установку, 
які передбачалося будувати на Дунайському заводі з початку сімдесятих. М ої ленін
градські креслення надійшли саме вчасно —  тоді, 1969-го, завод становив третину 
теперішнього —  було де розгорнутися. Все йшло в контакті з фахівцями з СРСР —  
спільно монтували, спільно вибивали несвоєчасні поставки (добре запам’яталося 
нове російське слівце «толкач»), разом святкували пуск нових об’єктів. Слід сказати 
що обладнання з Радянського Союзу іде найкраще —  часом і у вас таке ще не всю
ди встановили. Мені Василь Тимофійович Козлов- казав, що так воно має бути, бо для 
вас, у вашій країні, це питання економічне, а для нас —  політичне. Він, до речі, такі 
поділи робив дуже умовно, бо політика з економікою пов’язані нероз’ємно; але ідея 
перевести мене в заводські економісти з цеху, де безпосередньо перероблялася 
нафта, належить йому. Козлов переконав мене в тому, наскільки більше користі може 
бути в керівництві з людини, для яко? не існує виробничих таємниць. Василеві Тимо- 
фійовичу подобалось, що в: нас працюють акуратно й чисто, —  він постійно порівню
вав цехи радянських заводів з нашими, радів, що ми плануємо та будуємо з пер
спективою —  в нас деякі нафтові ємності ні разу ще не заповнювались: ми віддаємо 
їх в оренду, і місцеві кооператори восени заливають туди вино...»

Завод видно наскрізь —  лиш деякі цехи і деякі машини виведено за стіни чи під 
шиферні дахи. Найчутливіші до зовнішніх умов барабанні вакуум-фільтри та компре
сори стоять у приміщеннях, загублені в океані відкритих вітрам і сонцю сяючих груб,
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цистерн та колон. Тут справді, надзвичайно чисто, і постійно відчуваєш, як люди ціну
ють і люблять, свій Дунайський завод,—  так за чистотою в помешканні можна відчу
ти ставлення господарів до житла.

(Радянський робітник з Ярославля Олександр Флегонтович Миронов розповідав 
мені в обідню перерву: «Забувся був свої ключі розвідні на майданчику; ну, думаю,
—  пиши пропало. Таж ні —  приходжу назавтра, вони акуратно так лежать на столі, 
геть всі. Привезли нам сі у силікатну цеглу; так вони ж її руками на піддон розванта
жили, склали в стосик, ще й поліетиленовою плівкою обгорнули. А щоб цеглу з 
самоскида на асфальт сипати, так це в них ні-ні... І нульовий цикл доводять до повної 
вилизаності ~  будувати приємно з таким нульовим циклом. Бережуть і шанують за
вод свій...»)

Навіть нічогісінько не розуміючи в технології, можна багато що збагнути, просто 
походивши СосхаломбаттОю. День у день я приїздив до цехів і що більше ходив ни
ми, то більше хотілось періеповісти хоча б кілька зустрічей з тими, хто працює на 
Дунайському нафтоперегінному заводі; технологію обробки нафти я тут не розпи
сую, це ви пошукайте в підручниках. Чи таки хочете, щоб я розповів, як воно від
бувається саме в Сосхаломбатті?

...Першою стадією переробки нафти є фракційна переробка, здійснювана на чо
тирьох установках атмосферної та вакуумної перегонок. В атмосферній частині діста
ють фракції світлих продуктів (бензин, гас, дизельне паливо). Рештки —  мазут —  роз
ганяють на масляні дистиляти й гудрон у вакуумній частині установок. Простогінні 
фракції бензину, одержані на трьох установках АВТ, спрямовуються для дальшого 
розділення на вузькі фракції в установку вторинної перегонки. Фракція з температу
рою кипіння 62— 105° є сировиною для ароматизації.

Годі? Я ж вам казав —  коли хтось узявся читати ці нариси, прагнучи збагнути 
потаємні секрети крекінгу, то ліпше почитати підручника.

«Підручник? —  каже мені досвідчений Янош Тоот, керівник відділу мастил. —  Я 
підручники відкрив, як належить, лиш через кілька років після Визволення, вже ціл
ком дорослою людиною.

Працював з нафтою на Чепелі і вчився. Дуже хотілося вчитись; ще замолоду колись 
підійшов був до інженерів і глянув через плече в їхні розрахунки —  інженери аж 
зайшлись реготом, а один з них поплескав мене по спині й вимовив крізь сміх: «Не 
з твоїм розумом за це братися, погоничу!..»; дуже хотілося вчитися. Життя —  моє 
та батьків моїх —  різні за впевненістю й за перспективою, а не лише ставленням до 
нафти. Які вже там лабораторії з технологіями! В селі в нас іще в сорокові роки 
учитель казав школярам, коли починався дощ: «Якщо завтра буде така сама погода
—  не ходіть до школи: вона все одно ні до чого вам; вийде сонечко —  приходьте, 
я вам щось іще розповім...». Нова гідність у нас, нова впевненість. Що ж до нафти 
та іншого, то, знаєте, нам різні країни теж дещо давали, але ми не від усіх брати хо
чемо, бо кров'ю і життям Угорщини доводилося розплачуватись. А Радянський Союз 
дає непринизливо і надійно. Ви не уявляєте, до чого важливо не лише те, що дають, 
але і —  як. Ми ж стали розумною нацією —  все розуміємо...»

Сиджу за журнальним столиком у квартирі Арпада й Алли Ковачів і запитую 
все те ж г -  як живете? Як працюєте? Алла Ковач —  ленінградка, вісім років тому 
вони з Арпадом одружилися в Ленінградському гірничому інституті й подалися на 
батьківщину до чоловіка. «Мама дуже розстроїлася,—  каже Алла,—  коли вона вос
таннє гостювала в Сосхаломбатті, бо я, говорячи про Угорщину, сказала: «в нас». Але 
ж це справді —  рідний дім; я починала від нуля —  без мови, без знання умов, лиш 
з радянським дипломом. Була напруженою, як струна,—  один погляд скоса довів би 
мене до істерики, до негайної втечі додому. Повірте —  не було жодного погляду 
скоса —  допомагали, навіть дякували, наче це я —  Радянський Союз. З таким задо
воленням іду до праці. І дітям гарно в садочку —  мільйон друзів і немає проблем...». 
Діти згідно кивають і кидаються на гарненькі круглі бутербродики, які матір прино
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сить до столу. «Діти!» —  гукає Алла Ковач, всміхаючись двом веселим хлопчиськам, 
і винувато позирає на мене. За вікнами —  гладесенький степ і шосе, яке стелиться 
а бік Будапешта, прямокутники завтрашніх кварталів Сосхаломбатти.

АВТОРСЬКИЙ ВІДСТУП (7)
Далі йде докладна довідка, яка, гадаю, може вам придатися. Наводжу 

ї ї  за поважними джерелами: всі дані цілком офіційні — замисліться над 
ними:

« Для  країн РЕВ нафта має величезне значення. При цьому йдеться не 
лише про пальне для автомобілів та літаків, тому що бензин, дизельне пальне, 
мастила й моторні масла — лиш значна частина велетенської кількості про
дуктів, які походять із цієї дивовижної речовини. Нафта — необхідний ком
понент будь-якого промислового виробництва. Жодне виробництво не може 
працювати без нафти і ї ї  похідних.... З 7 мільйонів тонн нафти можна виро
бити стільки ж  продукції, скільки з 100 мільйонів тонн бурого вугілля...

За даними РЕВ. використання пального та енергії з 1971 до 1990 р. зрос
те у 2,5 раза. Цей прогноз виник з аналізу, цифри якого було оголошено на 
X X IX  сесії РЕВ у Будапешті. Сесія ще раз вказала на надзвичайно важливе 
значення радянських покладів корисних копалин для інших країн — членів 
РЕВ. На частку СРСР припадає 95 процентів усіх запасів вугілля, нафти, газу, 
98 процентів — залізної руди, 100 процентів фосфатів, 80 процентів калійних 
солей. Радянський Союз постачає країнам РЕВ 90 процентів імпортованої ними
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залізної руди. 60 процентів кам’яного вугілля та марганцевої руди, 75 про
центів фосфатів, 80 процентів лісу... В 1976— 80 роках передбачається збіль
шити поставки палива на 43 проценти у порівнянні з 1971— 75 рр. Близько 
половина цього обсягу складають нафта й нафтопродукти».

Цю довідку я наводжу за працею німця Фреда Мерка « Чорна кров» — 
дуже цікавим дослідженням про те, як чорні нафтові ріки послідовно розді
ляли народи, ставали не лише джерелами енергетики, а й воєн, шантажу, 
бідності. Дані про нашу нафту винесено в окремий розділ. Наша країна прин
ципово не схожа на світ, відкинутий нею, — так само, як і взаємини наші з 
іншими країнами вибудувано по-новому, це очевидно, що б там не вигадували 
про нас. Саме через те, що ми прагнемо влаштовувати життя по-іншому, ще 
довго писатимуть дьогтем брехню в нас на воротях — кожна соціальна сис
тема використовує власний дьоготь на власний розсуд, — але цифри, наведені 
вище, старанно замовчуються. Як і те, що ми продаємо нафту соціалістичним 
країнам за цінами, нижчими від світових. 1 те, що розраховуватися з нами 
можна не тільки дзвінким золотом, як з більшістю експортерів нафти. З нами 
можна розраховуватися консервованим зеленим горошком, автобусами, мод
ним одягом і прокатом кольорових металів; ми включили нафту до загальної 
системи поставок; ми ввели торгівлю до загальної системи взаємин з іншими 
народами. Те, що нас дуже не люблять соціальні системи, які чинять інак
ше, свідчить лише про чіткість радянського способу взаємин з іншими народа
ми. У  всякому разі, від того, що ми видобували минулого року понад пів
тора мільйона тонн нафти і газового конденсату щодня, тепліше стало не лише 
нам.

А зараз, щоб увести все це в систематичний ряд прикладів, я наведу ще 
одну довідку — це вже з недавньої «Нью-Йорк тайме». «Зараз, — пише спе
ціальний помічник президента С ІЛА  Пітер Борн, — Сполучені Штати пере
бувають на 12-му місці серед 18 основних промислово розвинених капіталіс
тичних країн, які надають допомогу іншим країнам. На рік СШ А витрачають 
у 17 разів більше коштів на воєнні потреби і в 6 разів більше на виробни
цтво алкоголю, аніж на офіційну допомогу...».

Отже  — все соціально і все пояснювано — коли, звісно, шукати пояснень. 
Багато в чому це розмова про категорію, що зветься « спосіб життя». Отак 
живуть люди на світі; і країни отак живуть; кожна по-своєму...

АВТОРСЬКИЙ ВІДСТУП (8)
«Ви знаєте вже, як народ уміє працювати. Вам це подобається і нам по

добається також. Але не менш важливо переконуватися в тому, що народ 
уміє думати. Навіть цікаво, як швидко люди мудрішають. Ви ніколи не на
магалися вирахувати, як, за який час і за яких обставин народ мудрішає?» — 
доктор Ян Санто, заступник директора інституту вірусології Академії наук 
Словаччини, запитує дуже швидко і так само швидко зазирає мені в обличчя.

Я заїхав сюди дорогою до « Словнафта», і довгий корпус над шосе не 
справив враження гігантського — принаймні ззовні. З інженером Ігорем М і- 
халичем, співробітником словацької Спілки письменників, який з доброти своєї 
супроводжував мене в Б раті славі, ми посперечалися щодо категорії майже 
метафізичної, званої «народна репутація». До того здалася нам важливою 
тема ця і до того не хотілось завершувати обговорення дискусією суто теоре
тичною, що ми навіть повилазили з машини й, широко жестикулюючи, продов
жили суперечку, крокуючи придорожними травами.
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Рідна сестра Міхалша вийшла заміж і виїхала до Нової Зеландії; ми 
трохи посперечались про новозеландське життя-буття і дійшли висновку, що 
словачці непросто буде акліматизуватися в дуже далекому і дуже чужому 
краї, де пори року течуть навпаки, а люди пересуваються догори ногами. Чо
му це? Я зустрічав досконало асимільованих німців, фіннів чи португальців. 
Що — словаків інакше влаштовано?

Інженер Міхалич розводить руками: «Інакше! Ми щойно почали звикати 
до свого власного дому, до того, що в нас є сонце, земля, вода, котрими мо
жемо ділитися зі світом, як господарі... Знаєте, як довго й наполегливо сло
ваків привчали до того, що вони безглузді, нездарні, не потрібні нікому — 
навіть собі. Це так важливо — мати дім для власного народу. Коли є такий 
дім і ти розумієш це — неможливо з нього піти!..»

...Доктор Ян Санто знову каже, як швидко народ розумнішає. Він питає 
мене про враження від промисловості, про те, як сподобався «Словнафт», 
і раптом дуже поважно попереджає, щоб в усіх розмовах я вдумливо поділяв 
красиві мріяння, сподівання, високі плани з реальними, осягнутими, конкрет
ними фактами. «Ми любимо пофантазувати — ми ще тільки вчимося точності 
державного мислення: гадаєте, це зразу дається?»

«Інститут вірусології засновано 1953 року; розумієте, не можна видирати 
з контексту народного життя одне щось. Коли думаєш про нафту, слід па
м’ятати про інститут — адже все було водночас. Тоді ж  упевнено будували 
«Словнафт», металургійні комбінати й хімічні заводи на сході й півдні Сло
ваччини; одночасно з виробничими корпусами будувалися приміщення для 
інститутів та лабораторій нової Академії наук.

До нас прибули радянські вчені. Академік Чехословаччини Блажкович 
приймав тут радянських академіків Здродовського, Чумакова, Павловського, 
Смородинцева. Перші наукові теми виконували спільно — досі чимало проб
лем вирішується в такий спосіб...» — усе це сказав мені доктор !Рудольф Бре- 
зіна, керівник відділу рикетсій. Доктора Брезіну широко знають у науковому 
світі — коли в африканській Руанді виникла була епідемія висипного тифу. 
Всесвітня Організація Охорони здоров’я відрядила туди саме його. Доктор 
Брезіна і його відділ спільно з радянською експедицією 1963 року виявили в 
Кемерові невідомого доти збудника кліщового енцефаліту, — ие було всесвіт
нім відкриттям. Що й казати — за чверть століття своєї історії інститут 
здобув репутацію надзвичайно високу — ось і рік тому проходив конкурс се
ред бажаючих стажуватися в словацьких вірусологів. Охочих виявилося біль
ше, аніж при вступі на модні факультети університету: 60 претендентів на 15 
місць, навіть один американець із штату М отана просився до братіславців у 
науку...

Дивовижний інститут; він вражає не просто як дослідницький заклад — 
це теж соціальне явище, що такі заводи, і така Академія, і такі фахівці — 
в країні, яку ще на пам’яті нашій хвацькі публіцисти охрестили були «Конго 
в серці Європи». Було то нещодавно, якихось сорок років тому. Все ж  таки 
світ, розверзтий широко й доброзичливо, виховує широту погляду на себе й 
широту мислення.

«А  що Радянський Союз? Все — Радянський Союз! Ми виникали за та
кої вашої допомоги, що тепер кожного разу розуміємо (тільки з інститутами 
Москви й Ленінграда в нас сім спільних тем): все це не лише наука. Ми 
виникали поєднано з вами і давно вже вийшли за рамки офіційних угод по 
співробітництву. — Доктор Ян Санто знайомить мене з чарівною співробіт
ницею йк сміється. — Світлана Прісташова п'ятнадцять років тому закінчила 
Київський університет. Там в неї, звісно, було інше прізвище, та вийшла дів
чина заміж за нашого вченого...».

« Далеко заїхали», — кажу Прісташовій. Та дивується: « Чому ж  далеко?
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Ви, може, не повірите, але мені ані разу не дали зрозуміти, що я народила
ся й виросла не тут. Власне, я справді виросла в цьому світі. Спільний світ. 
Усе поруч».

Сестра інженера Міхалича вийшла заміж до Нової Зеландії і ї ї  — наче 
відрізало: далеко це й догори ногами. Антиподи.

І  все ж  таки — до чого цікавоі В країні, де фактично не було нічого,— 
крім об'єктів для співчуття, — сформувалися світові центри науки та вироб
ництва. Почуття волі й почуття володіння домом своїм — до чого ж  чудова 
нестримність цього процесу, коли в душі і в ж итті народу відбуваються 
великі події і народ у тисячу разів повніше розкривається перед світом і сам 
перед собою.

Ми їдемо з інженером Міхаличем до центру міста. « Як це важливо — 
зміцнення віри у власні сили, в свої можливості, — каже він. — Ні, ви поди
віться цим людям в обличчя! В автобусі не відчуваєш такого, там всі подіб
ні, — а розходяться по робочих місцях і — які люди! Якби писав я, то так 
би й почав: «Коли поміркуєш над таким інститутом дорогою до « Словнаф- 
та»...». Мовчки перетинаємо новий район міста.

АВТОРСЬКИЙ ВІДСТУП (9)

Це просто подиву гідно, як все врешті стає на місце, йому належне. Зов
сім не знаю винятків з цього правила: ні для людей, ані для грошей, ні для 
палаців, ані для корон. До речі, про корони (не про чехословацьку грошову 
одиницю, назва якої теж походить від монархічних реквізитів, а про « мета
левий,— як визначає тлумачний словник,— з прикрасами головний убір мо
нарха, що є символом його влади»).

...На старих державних регаліях буржуазної Угорщини зображувалась 
корона з похилими хрестом на верхівці — « вінець святого Стефана», багато
разово проголошуваний символом державності. За своє бурхливе життя ко
рона чимало бачила, але в X X  сторіччі доля її  склалася вже остаточно. Короні 
довелося дуже нелегко, коли вона впала з голови останнього Габсбурга, 
особливо ж  коли прийшов березень 1919 року.

В березні 1919-го в Угорщині було декларовано Радянську владу — це 
була перша радянська республіка після проголошеної у Петрограді. Буда
пештська Комуна протрималася сто тридцять три дні. Коли кати, щедро опла
чувані монетами з короною, вішали полонених революціонерів на вуличних 
ліхтарях, ніхто ще не казав відкрито, що завтрашні проспекти наречуть іме
нами героїв. Не до вічної слави було і не до вічної пам'яті — Будапештську 
Комуну громили безжально — так, щоб раз і назавше. Розстрілювали, випа
лювали до попелу Радянську республіку Словаччини. ї ї ,  натхнену Будапешт
ською Комуною, було проголошено в червні 1919. Протримавшись два тижні, 
впала й вона, не здавши без бою жодної барикади. Володимир Ілліч Ленін 
писав тоді в «П  ривітанні угорським робітникам»: «Ви ведете єдино законну, 
справедливу, істинно революційну війну, війну пригноблених проти гнобите
лів, війну трудящих проти експлуататорів, війну за перемогу соціалізму. В 
усьому світі все, що є чесного в робітничому класі, на вашому боці». Це був 
час, коли нашу власну республіку Рад душили безжально й тими ж  руками 
топили в крові. Але ми вистояли. Чимало інтернаціоналістів з Угорщини та 
Словаччини після розгрому їхньої революції пішли відстоювати нашу, бо Ре
волюція була спільною і називалась вона пророчо — Світовою.

На шпилі будапештського парламенту залишився герб з трьома гулями
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патріотичних гір, і корона з похиленим хрестиком карбувалась на грошах, а — 
згодом — адмірал Хорті іменем цієї корони встановив у країні чорну дик
татуру.

Корона з похиленим хрестом лежала на червоній подушці, й подушка 
виглядала так, що — натисни на неї — кров потече.

Кров текла щедро, — а коли згодом корона зникла, кров лилася також; 
рельєф корони продовжував карбуватися на нічого не вартих грошах, бо ні
чого не була вартою скинена влада, яка ховалася за мертву корону.

Будапештська Комуна воскресла. День за днем дорощувались до її пер
ших ста тридцяти трьох, формуючись у десятиліття. На початку четвертого 
десятиріччя народної влади знайшлась і корона з похиленим хрестом на 
вершечку.

...В Національному музеї, що за два квартали від набережної Дунаю, 
встановлено сьогодні тисячолітню корону Угорщини з інвентарною биркою. 
Стоїть вона в маленькому залику на другому поверсі — на фото збільшені 
деталі поверненої корони. Королівський вінець, виявляється, вкрали були фа
шисти в 1944 році; по трьох з половиною десятиліттях блукань корона при
їхала до Будапешта з-за океану, де її  ховали довго, та марно. Втім, сто 
тридцять років тому корона вже пережила невеселі часи — ї ї  на чотири роки 
взагалі закопали були в грунт. Але того разу корона врятувалася — ї ї  обтру
сили і поклали на голову Франца-FIосифа, отого імператора, чий портрет за
сиділи мухи в иівейківській корчмі «У  каліха». Тоді корона жила відлюдно, її 
витягали зі схову лише до урочистих нагод. А нині — все просто: з іншими 
експонатами нарівні виставлено її в постійну експозицію, бо в календарі 
Угорщини не лишилось торжеств, з нагоди яких вінець, невідомо коли зроб
лений, міг би знову втілювати щось державне і погрозливе. Немає такої вла
ди, вже і держави такої немає. Закінчилося шанування, на корону дивлять
ся — як ми на шапку Мономаха в Оружейній палаті. Втім — блимнуть 
часом — і там і там — вилуплені, круглі, наче монети, що вийшли з обігу, — 
очі ільфо-петровського двірника з монархічними симпатіями. Очі, втуплені в 
позавчорашній день...

Люди повільно рухаються повз вартових ( радше то сторожі у формі, аніж 
почесна варта в музеї); люди жартують, роздивляються збільшені деталі ко
рони (тема для міркувань про історичну справедливість). Колись імперські 
ідеологи Австро-Угорщини любили писати, що простих угорців привчили зні
мати шапку перед кожним символом влади. Нині перед кожним будапештцем 
і кожним гостем столиці лежить вінець, скинутий з голови останнього мо
нарха, — монархія зняла ювелірного свого капелюха перед Народною Рес
публікою. Будапештська Комуна повернулась, і корона — в неї у кунсткамері.

(Продовження з наступному номері)



НА РУБЕЖІ ВОГНЮШ
•  •

Півтора роки минуло від того пам'ятного дня, 9 травня 1978 року, коли на Віа- 
Гаетані, в самому центрі Рима, на задньому сидінні червоного «рено-Р4» було знайде
но труп визначного державного й політичного діяча Альдо Моро. Країна переживала 
тоді найнапруженіші за всю повоснну історію дні.

Справу про вбивство Альдо Моро терористами, що іменують себе «брігате рос
се» —  «червоні бригади», доручено групі італійських слідчих на чолі з генералом 
Карло делла Кісза. Не вщухає злива сенсаційних викриттів і гіпотез на сторінках за
хідної преси. Але слідство, по суті, й досі не зрушило з місця. Більше того, воно на
віть не поставило публічно ключового ще для давньоримських юристів запитання —  
шСиі p r o d e s t l», тобто «Кому вигідно!». Песимісти твердять, і не без підстав: таємні 
пружини, що привели в дію механізм убивства Моро, надовго залишаться нероз- 
критими так само, як і в трагічній історії загибелі Джона Кеннеді.

Сьогодні, звичайно, всім відомі причини викрадення Моро —  голови національної 
ради християнсько-демократичної партії; відомо й те, чому це сталося о дев'ятій го
дині 16 березня 1978 року: того ранку Альдо Моро мав сказати в парламенті, що 
урядова криза, вихід з якої намагалися знайти майже два місяці, скінчилася, й це 
стало можливим лише за участю ІКП. Після тридцятирічної перерви комуністи вві
йшли до парламентської більшості.

Ті, хто вбив Моро, знали про це, вони стріляли в політику діалогу з комуністами. 
Кожен новий злочин терористів —  і вибір жертви, й час —  переконливо свідчать: у 
їхніх діях існує закономірність. Вони з'являлися на політичній арені саме тоді, коли 
країна була готова зробити крок ліворуч. Так сталося 1975-го, 1976-го й 1978 року.

«Бригади» народилися в центрі старанно скоординованої змови, де неофашисти 
й різні лівацькі угруповання готують терористичні акти, —  підкладають бомби і стрі
ляють з-за рогу, влаштовують криваві сутички на вулицях і державні перевороти. 
Мета в них одна: будь-якою ціною, спираючись на внутрішні й зовнішні сили, пі
дірвати підвалини республіканського ладу, перешкодити робітничому класові виконати 
свою історичну місію —  створити нову, демократичну Італію. В міру того, як поліція 
знаходить нові й нові документи в схованках «брігате россе», версія про міжна
родну змову (за участю секретних служб США і НАТО) з метою викрадення і вбивст
ва Моро підтверджується дедалі певніше.

Звичайно, нічого нового в цьому відкритті немає. Згадаймо, зокрема, хто стояв 
за «чорним князем» Валеріо Боргезе та терористичними організаціями «Роза вітрів» 
і «Сам-Map», які готували державний переворот в Італії. Нове в тому, що реакційні 
вола Заходу чимраз краще усвідомлюють: не за горами співучасть комуністів у ро
боті уряду. Отже, реакція, не відмовляючись від, так би мовити, терапевтичних засо
бів (соціальне маневрування, демагогія), все рішучіше переходить до насильства. 
І не тільки на Аппенінах.

Імперіалістичні кола смертельно бояться послідовного процесу: сьогодні Італія, 
завтра Франція... Ліві біля керма в столицях Західної Європи!! Поворотний пункт не
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тільки в свропейській історії, але й у цілому світі! Сама думка про це кидас в дрож 
реакціонерів і на нашому континенті, й за океаном, й ось уже жандарми —  великі 
й малі —  оголошують обабіч Атлантики «антикомуністичний аврал», збиваючи щось 
на зразок нового «священного союзу». На початку минулого століття європейські 
монархи, об'єднуючись для боротьби з революційним рухом, домовились: будь-коли 
й будь-де надавати один одному підтримку. Звичайно, відтоді багато що змінилося, 
але міжнародний імперіалізм і тепер мобілізує сили проти соціального прогресу, 
демократії й народних мас, які вимагають докорінних перетворень. При цьому імпе
ріалізм абсолютно не зважає не тільки на права окремої людини, але й на суверені
тет цілих народів.

Офіційна Америка не пошкодувала слів скорботи з приводу загибелі Альдо Мо
ро, а ЦРУ рішуче відмежувалося од цієї терористичної акції. До справц Моро Спо
лучені Штати непричетні, —  запевняв професор М. Ледін з Центру міжнародних стра
тегічних досліджень у Вашінгтоні. І навів незаперечний, на його погляд, доказ: «Сьо
годнішня Італія —  це не Чілі Альенде. В Італії немає соціалістичного режиму, який 
треба було б дестабілізувати». Не дуже вдала спроба приховати правду. Хіба можна 
забути, що політика Альдо Моро, який не хотів ігнорувати значення ІКП для італій
ського суспільства, зазнавала масованих атак із Вашінгтона!

Нещодавно в італійському журналі «Еуропео» було опубліковано цікаве інтерв'ю 
з депутатом швейцарського парламенту Ж. Ціглером.

«ЗАПИТАННЯ: Чи справді посол США в Швейцарії Натаніел Девіс є главою аме
риканської секретної служби в Західній Європі —  організації, завданням якої є 
«спостерігати» за тими країнами континенту, де комуністичні партії досягли найбіль
шого успіху!

ВІДПОВІДЬ: Натаніел Девіс —  представник установи, яка може наказувати навіть 
ЦРУ. Вона вже, безсумнівно, опрацювала «антиліві сценарії». Якщо, наприклад, в Іта
лії прийде до влади «червоний» уряд, установа намагатиметься його ізолювати, на
самперед у політико-економічному плані. А коли почнуться труднощі, США вдадуться 
до тих методів, з яких Н. Девіс є визнаним фахівцем: від економічних утисків до за
стосування грубої сили. Ось, на мій погляд, компоненти «чілійського соусу», який го
тують у бернському казані для ваших італійських макаронів».

Ж. Ціглер досить обізнана людина —  автор книжки «Швейцарія поза підозрою», 
що наробила багато галасу зо два роки тому.

«Завіса, що приховувала рецепт «соусу», який варить для Західної Європи Н. Де
віс, цей спеціаліст із підривних дій, учасник змов ЦРУ, Пентагону й транснаціональних 
компаній в Індонезії, Гватемалі й Чілі, а тепер «великий стратег» американської се
кретної політики,—  та завіса давно вже спала»,—  додав Ж. Ціглер. 4

Втручання американської адміністрації у внутрішні справи Італії має понад трид
цятирічну історію, але, пише італійський буржуазний тижневик «Панорама», «ніколи 
ще Білий дім, навіть за часів Ніксона й Кіссінджера, не заходив так далеко в своїх 
погрозах-.»

Логіка антикомунізму веде офіційний Вашінгтон від спроб впливати на Італію за 
допомогою «дарового борошна дляспагетті» (років тридцять тому) й субсидій антико
муністичним лідерам (близько 50 мільйонів лір за останні роки) до відвертого тиску. 
Деякі деталі цього стали відомі тільки тепер, скажімо, меморандум ради національної 
безпеки США під кодовим номером «67— 1». На випадок, якщо в Італії прийде до вла
ди уряд за участю комуністів, меморандум рекомендує провести часткову мобілізацію 
американських збройних сил і «надати підпільним антикомуністичним групам фінан
сову й військову допомогу, навіть ризикуючи спричинитися до громадянської війни».

Не випадково американська преса розводиться про «пожорсткішання» курсу Бі
лого дому щодо комуністичних партій Західної Європи, а «Вашінгтон-пост» відверто 
свідчить, що США готують «певні досить сильні заходи»...

Чи то не воєнно-політичні заходи, про які згадує меморандум «67— 1»! Від близь
ких до Пентагону кіл надійшла багатозначна заява: «Надзвичайні альтернативні плани
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вже розроблено...» Адже ще 1967 року набули розголосу наміри США забезпечити 
собі «на випадок екстрених обставин» необмежені права й повноту влади в країнах, 
що входять до натовського блоку: ввозити на їхню територію й застосовувати там 
будь-яку зброю; користуючись відомостями національних розвідок, чинити суд на 
свій розсуд, примусово використовувати місцеву робочу силу тощо. І все це для 
придушення всілякого опору стратегічним планам США та країн «вільного світу»! 
«Нью-Йорк тайме» тоді ж таки уточнила, що передбачається запровадити постійно 
поновлювані «чорні списки» західноєвропейців, які за «надзвичайних обставин» під
лягають арештові.

Минулий рік породив ще одну сенсацію. Втручання Сполучених Штатів у справи 
«дружніх країн» слід вважати «складником їхньої боротьби проти комунізму в сві
товому масштабі». Це витяг із іншого секретного меморандуму —  «М ЗО— 31», укла
деного 1970 року начальником штабу армії США генералом Уестморлендом. Деякі 
статті цього документа опубліковані нещодавно в журналі «Еуропео». Ось уривок 
для прикладу: якщо уряди «дружніх країн» «виявлятимуть пасивність або нерішучість 
проти комуністичних підривних дій», секретні служби американської армії повинні 
проводити «спеціальні операції, щоб переконати уряд і громадську думку в необхід
ності вжиття відповідних заходів». У своєму коментарі «Еуропео» підкреслює, що ці 
вельми красномовні формулювання цілком підходять до тих умов, у яких Італія живе 
вже багато років.

Гра, що її ведуть за океаном, безумовно, має своїх «сценаристів». Насамперед— це 
фінансові магнати США й стратеги Пентагону, перейняті ідеями антикомунізму й 
«холодної війни». Перші вклали понад сорок мільярдів доларів в економіку Західної 
Європи й тепер бояться втратити прибутки. Другі намагаються перешкодити підне
сенню руху за розрядку міжнародної напруженості і зберегти бази Пентагону —  
опорні пункти агресії —  на території західноєвропейських країн. І ця гра теж має 
своїх тлумачів і виконавців. У Сполучених Штатах відкрито діє кілька груп для орга
нізації, пропаганди й заохочення антикомуністичної діяльності в Західній Європі. Се
ред >них, зокрема, «Американці за демократичну Італію», «Комітет захисту Серед
земномор'я», які мають свої центри у Вашінгтоні, «Нью-йоркський інститут амери
канських підприємців» —  мізковий центр транснаціональних компаній. До таких орга
нізацій належать також американські профспілкові центри АФП —  КПП, які заснува
ли в Західній Європі оперативну мережу для розколу західноєвропейських профспі
лок. Усі вони діють у тісному контакті з так званим «Центром міжнародних страте
гічних досліджень» (ідеться про інститут, який виконує замовлення Пентагону й роз
відувальних служб США ї в якому співробітничає колишній державний секретар США 
Генрі Кіссінджер). Саме ця вашінгтонська установа стала нині центром пропаган
дистських заходів, спрямованих проти західноєвропейських компартій, зокрема, ІКП. 
Саме в цьому інституті знайшов притулок такий собі Брайан Дженкінс, якого тепер 
називають «найбільшим фахівцем США з теорії тероризму». «Воєнні конфлікти, —  
говорить він, —  стають дедалі дорожчими й ризикованішими. Тому уряд вважає за 
краще перемагати чи бодай послаблювати країну за допомогою підривних дій зсе
редини».

Як же це робиться! Зо два роки тому в Італію прибув М. Раскін, колишній член 
нью-йоркського гангстерського клану, а нині генеральний директор так званого Інсти
туту вивчення політики —  приватної організації, фінансованої членами родини Рок- 
феллерів. «Уже понад десять років,—  пише журнал «Віє нуове джорні»,—  ця орга
нізація створює, спрямовує й утримує підривні групи в Західній Європі. Вона дістала 
від керівництва ЦРУ «підряд» на дестабілізацію європейських урядів, небажаних для 
вашінгтонських магнатів». У цій організації, твердить журнал, є кілька відділів: один 
вербує терористів, другий спеціалізується на проведенні операцій, третій —  так зва
ний «відділ смерті» —  наймає професіональних убивць для усунення «небажаних 
осіб».

Ось лише деякі складники того «соусу», який під наглядом вашінгтонських «ку-
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жарів» вариться в «котлах», подібних до бернського. Навряд чи доцільно перерахову
вати, скільки разів ці «кухарі» безцеремонно втручалися у внутрішні справи Західної 
Європи, немає значення і те, які назви носять їхні дітища, —  лівацькі «червоні брига
ди» чи фашистський «національний авангард». Головне, що їх усіх спрямовує одна 
й та сама рука, одні хазяї, мета яких —  перешкодити поступові. Червневі вибори ц. р. 
в італійський парламент і відвертий тиск Вашінгтона, який розгорнув кампанію під 
багатозначною назвою «Битва за Італію», нове свідчення того. Ну, а роль західно
європейського жандарма відводиться НАТО.

«Чому НАТО й досі зволікає!» —  таке запитання поставив був перед державними 
діячами США колишній керівник італійської служби безпеки генерал Віто Мічелі. 
Той самий Мічелі, який 1970 року брав участь у підготовці фашистського путчу князя 
Боргезе, а 1972 року одержав від ЦРУ півмільярда лір на таємні операції. Мічелі не 
тільки ставив заокеанським друзям запитання. Він вимагав якнайшвидше привести в 
дію всі механізми НАТО, щоб «урятувати Італію від анархії й комунізму». Крім того, 
генерал підкинув своїм колегам із ЦРУ фальшивку, нібито «історія з Моро» —  то ви
рішальна фаза «радянського наступу» для підриву «південного флангу Атлан
тичного союзу»... Про які ж «механізми» натякав генерал Мічелі!

«Гасити вогонь свободи —  таке призначення НАТО», —  пише австрійська газета 
«Фольксштімме». Звичайно, для зовнішнього світу така неприваблива роль має бути 
представлена трохи інакше, скажімо, як ще одна легенда про «непорочне зачаття». 
В недавній розробці для преси НАТО виступає як свята безневинність, котра, мовляв, 
не втручається у внутрішні справи інших країн —  членів блоку і визнає принципи 
Заключного акту наради в Хельсінкі.

В той час, коли цей документ під кодовою назвою «SN 22» роздавали журналіс
там у брюссельській штаб-квартирі, на воєнно-науковій конференції в Мюнхені 
колишній головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі американ
ський генерал А. Хейг заявив: «Найсерйозніше питання, що стоїть сьогодні перед на
ми,—  питання про участь марксистів у західних урядах... Це зухвальство, якого ми не 
можемо допустити».

Як бачимо, апологет «холодної війни» Дж. Фостер Даллес не грішив проти істи- 
>ни, цинічно заявивши, що «Північноатлантичний союз швидше за будь-яку іншу орга
нізацію може стати дійовою поліцейською силою на міжнародній арені». Мав рацію 
й колишній державний секретар США Дін Ачесон, який свого часу говорив: «Рево
люційна діяльність у тій чи іншій країні Атлантичного союзу розглядатиметься як під
рив усієї системи НАТО й відповідним чином каратиметься». Саме для цього ще 
в 50-х, а згодом і в 60-х роках у натовських штабах було розроблено кілька кон
кретних диспозицій під різними шифрами: «Операція Прометей», «Документ 7015» та 
інші, де передбачено не лише застосувати воєнну силу на випадок «внутрішніх кри
зових ситуацій», але й право прямого військового втручання для придушення демо
кратичних сил у країнах, що входять до НАТО.

Що відтоді змінилося! Як свідчать факти —  нічого. На випадок «громадянської 
непокори» при штабі НАТО до сьогодні існує Вищий комітет планування. Його зав
дання —  підвищувати ефективність каральних служб. Останнім часом діяльність цього 
•органу особливо активізувалась, бо він покликаний застосовувати будь-які засоби для 
того, щоб перешкодити «сповзанню Західної Європи ліворуч».

•Як же діє цей Вищий комітет!
В Евері, брюссельському передмісті, де розташовано присадкуваті, казарменого 

типу будівлі штаб-квартири НАТО, генерали формулюють своє завдання так: «Транс
національна співдружність країн —  членів НАТО повинна активно застосовувати війсь
кову силу з політичною метою». Іншими словами, демократичний і робітничий рух у 
західноєвропейських країнах у разі потреби може бути жорстоко придушений. Про 
те, що така загроза цілком реальна, свідчать факти.

СВІДЧЕННЯ ПЕРШЕ. Перед нами документ, датований лютим 1977 року. Опубліко
ваний він Інститутом аналізу зовнішньої політики при Кембріджському університеті
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та Центром міжнародних досліджень Майамського університету (тобто двома науко
во-дослідними центрами, пов'язаними з американським урядом). У документі вка
зується, що НАТО має перешкодити участі комуністів в урядах Італії та Франції й 
«виконати зобов'язання щодо західних демократій».

Сьогодні воєнно-економічний потенціал пакту, на розвиток якого щорічно асиг
нується близько 150 мільйонів доларів, дедалі ширше використовується для того, 
щоб забезпечити владу монополістичного капіталу в умовах загострення класової 
боротьби. Саме для цього проводились маневри НАТО, коли в Італії, Португалії й 
Фракції начебто виникла можливість «захоплення влади комуністами». З тієї ж при
чини ставка верховного командування НАТО звернулася до програми «Порятунок 
Європи», —  своєрідного механізму бойової тривоги, що передбачав не тільки мобі
лізацію «пожежних команд», але і вжиття всіх надзвичайних заходів на період, коли 
в Італії (липень 1976 року) відбувалися парламентські вибори. Тоді ж таки у Віченці 
висадивсь американський 509-й авіадесантний батальйон, прозваний «кийком», оскіль
ки він був спеціально призначений для швидкого проведення репресивних операцій.

СВІДЧЕННЯ ДРУГЕ. В Альгердо (Сардінія), на території, переданій наказом мі
ністерства оборони Італії в розпорядження НАТО, як повідомляє журнал «Еуропео», 
діє центр для підготовки спеціальних мобільних частин на випадок «серйозних полі
тичних заворушень». Такий самий учбовий центр, де навчають терористичної діяль
ності антикомуністів з тринадцяти західноєвропейських країн, створено під егідою 
ЦРУ і західнонімецької секретної служби БНД в баварському містечку Бад-Тельце. 
Так виконується таємна директива НАТО, розроблена ще в середині 60-х років, за 
якою в кожній країні —  учасниці північноатлантичного союзу мають бути створені 
спеціальні законспіровані організації з надійних, підготовлених і відповідно спорядже
них людей.

СВІДЧЕННЯ ТРЕТЄ. В Бад-Емсі (ФРН), ще в одному спеціальному учбовому цент
рі офіцери натовських армій опрацьовують операції на випадок виникнення «внут
рішньої напруженості». Тут регулярно проходять «показові навчання», демонструють 
«найсучасніші» методи боротьби із страйкарями й маніфестантами. В зв'язку з цим 
у заяві паризького Інституту зовнішньої політики сказано: «Атлантичний союз під ке
рівництвом Сполучених Штатів перетворюється на знаряддя політичної поліції, спря
мованої проти членів цього союзу».

СВІДЧЕННЯ ЧЕТВЕРТЕ. У країнах блоку створюються численні мілітаристські сою
зи. Серед них «Об'єднання європейських військових організацій», куди входять два
надцять асоціацій з Бельгії, Голландії, Італії, Данії й ФРН, «Об'єднання атлантичних 
товариств», «Міжсоюзницьке об'єднання офіцерів запасу». «Всі вони, —  підкреслює 
західноберлінський часопис «ІПВ-беріхте», —  переслідують одну мету: ще тісніше 
згуртувати мілітаристські сили на антикомуністичній основі й у цей спосіб підстьоб
нути агресивну політику НАТО».

Серед численних франців-йозефів-штраусів з пап'є-маше на карнавалі в Мюн
хені одне його зображення, як твердить журнал «Еуропео», було «найактуальнішим». 
Баварський «ультра» у шкіряних штанцях, але в горностаєвій мантії, зі скіпетром і в 
короні, спершись на барило з пивом, приймає схилену перед ним одягнену в лахміт
тя Західну Європу, яка благає дати їй трохи західнонімецьких марок і назвати магічні 
числа, що забезпечать виграш у лотереї під час економічної кризи.

Дехто вважав, що це —  екстравагантний карнавальний жарт. Одначе, те, що на 
роль банкіра Західної Європи давно вже претендують монополістичні кола ФРН, 
ні для кого не є секретом. А Штраус плекає мрію 1980 року в'їхати на білому комі 
до Бонна, сісти в канцлерське крісло й «знищити червоних». Не приховує він і того, 
що збирається навіть стати головою «Об'єднаної Європи». Тієї «наднаціональної» дер
жавної системи, яка має, на думку Гї творців, об'єднати Францію, ФРН, Італію, Анг
лію, Голландію, Бельгію, Люксембург, Данію, Ірландію, а потім, можливо, Іспанію 
й Португалію. Кордони такої «Об'єднаної Європи» спочатку мають відповідати, як бу-
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lie запр0п0нованог кордонам «Спільного рийку». До речі, вже діє митний союз у 
Складі цих дев'яти країн, відбулись у червні нинішнього року вибори «європейського 
парламенту»; в якому, до речі, 170 місць з 410 дістали представники консервативних 
партій, висуваються ідеї створення «європейських ядерних сил» і «західноєвропей
ського агентства для* розробки, виробництва і збуту озброєння», проектується випуск 
єдиного «європейського паспорта»;

Звичайно, цей̂  політичний допінг «Спільному ринкові» за його розладнаної еко
номіки може здатися парадоксом. Однак «ентузіасти» з Евера та брюссельського па
лацу Берлемона, де розміщено штаб-квартиру ринку, й насамперед Ф.-Й. Штраус, 
керуються сьогодні не формальною логікою, а вимогами надзвичайної, кризової, на 
їхню думку, ситуації. «Йдеться про зміцнення актанти монополій, спрямованої проти 
інтересів трудящих, —  підкреслює ЗКП, найбільший профцентр Франції. —  Можна 
уявити. Як європейська реакція застосовуватиме цей інструмент (європейський парла
мент. —  Г. К.) у боротьбі  ̂ проти лівих сил, проти будь-якого виявлення демократії в 
країнах ЄЕС». Тим паче, що в Евері не тільки передрікають «поглинення «Спільного 
ринку» промисловою структурою НАТО», але й уживають спішний заходів для ство
рення, так би мовити, загальноєвропейських войовничих союзів правих сил. Одним 
а головних ініціаторів цих спроб відкрито виступає той самий Ф>Й. Штраус —  гла
ва західнонімецький ультра; довірена особа місцевих і американських воєнних моно
полій і давній приятель пентагонівських та натовських генералів. Його наміри несклад
ні: за допомогою «антилівих коаліцій» він має намір «коронуватися» в страсбурзькій 
резиденції «європейського парламенту».

«В штаб-квартирі фонду1 Ганса Зейделя в Кройті, —  свідчить журнал «Еуролео»,—  
оснащеної найсучаснішими засобами масової інформації, чимдалі частіше відбувають
ся навчання прихильників ідеології Штрауса». Тут-таки, в Кройті, створено Інститут 
міжнародних зустрічей і співробітництва —  щось на зразок власного
міністерства закордонних справ «короля Баварії» й водночас «мізкового
центру, де розробляють стратегію боротьби з комунізмом у Європі». Звідси, з Крой- 
та; пілот-любитель Ф.-Й. Штраус не раз піднімав у повітря свій двомоторний турбо
гвинтовий літак типу «Мерлін»; щоб приземлитись на аеродромах Мадріда, Рима, 
Брюсселя; Парижа чи Афін. Там він, наскільки це було можливо, уникав контактів з 
офіційними посольствами ФРН, вважаючи їх «червоними постами підслуховування». 
Але мета його польотів —  секрет Полішинеля: всюди Ф.-Й. Штраус вів перего
вори про створення1 на* платформі «боротьби проти соціалістів і комуністів» войовни
чих союзів правих. І ось на мюнхенській квартирі ХСС дванадцять консервативних 
партій з десяти країн континенту проголошують «Європейський демократичний со
юз» (ЄДС), що, за свідченням лідера̂  датської консервативної партії Пауля Шлютера, 
намагатиметься впливати на «політичний розвиток усієї Європи» і;, звичайно, «на її 
внутрішній розвиток у рамках європейського «Спільного ринку».

Чи не стане цей «союз» тим самим, украй небезпечним для народів Європи, 
блоком правих сил! Тим більше, що 50 партій, об'єднаних Міжнародним союзом 
християнських демократів, у травні 1977 року прийняли так званий маніфест, що є, 
по суті, антикомуністичною програмою «буржуазного Інтернаціоналу». Свій «Інтерна
ціонал» (Федерацію ліберальних і демократичних партій] створили, до речі, й соціал- 
ліберали. Головна мета цього об'єднання, як заявляють його організатори, «вибити 
грунт з-під ніг комунізму в умовах, коли він досяг значного впливу серед виборців».

Тим часом у Бонні й Римі, Парижі й Лондоні, Брюсселі й Афінах армії пропа
гандистів і спритних політиканів, послуговуючись великими газетами, потужними радіо» 
станціями та телецентрами, галасують про народний фронт і «комуністичну загрозу», 
намагаючись залякати обивателя, отруїти психологічну атмосферу підозріливістю н  
зненавистю. Як це робиться й до чого призводить!

...Дюссельдорф напередодні останніх парламентських виборів. У величезному 
залі1 конгресів на організований ХДС мітинг зібралося десять тисяч чоловік, пере
важно середнього й похилого віку. Чекають на одного з лідерів християнських де
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мократів. Він з'являється несподівано і йде до трибуни через увесь зал. Гримить марш 
з «Аїди». Всі підводяться. На сцені вишикувалися студенти. Один з них, вітаючи при
булого, запевняє його, що студенти Дюссельдорфа, проти «народного фронту» соціал- 
демократів і комуністів. Стіни хитаються від страшного ревіння —  тональності задано.

Півтори години хрипкий від численних промов голос оратора гримів у динаміках. 
Рубані, схожі на гасла фрази були розраховані на чисто емоційну реакцію залу. Й зал 
незмінно відгукувався громоподібним «А-а-а!» —  то тріумфальним, то загрозливим. 
«Ми не дозволимо, щоб ФРН скочувалася ліворуч! (Ревіння залу.) Ми не хочемо жод
них усуспільнень! Не хочемо проникнення, соціалістичних ідей у наші школи й уні
верситети! (Знову грім овацій.) Вільнодумство —  ось від чого все лихо країни, воно 
плодить конфлікти!» (Схвальний гомін.)

Певна річ, у ФРН немає й натяку на усуспільнення власності чи глибинне проник
нення соціалістичних ідей в університети. І все ж таки будь-який рух суспільно-полі
тичної думки вліво реакція видає за неприпустиме вільнодумство і намагається будь- 
що спаплюжити його.

Крім того, у ФРН майже узаконено благодушне ставлення до підступів крайніх 
правих і так само узаконена нетерпимість до лівих, «інакодумців». Згадаймо бодай 
горезвісний указ про заборону на професії, що зачинив двері державних установ 
перед громадянами лівих поглядів. Цей указ сприяв посиленню двох тенденцій: поту
ранню старому й новому нацизмові й підозріливості щодо всіх борців за громадян
ські права.

Федеративна Республіка нині єдина в Європі країна, де благонадійність є офіцій
ним мірилом людської цінності. До чорних списків потрапили десятки видатних майст
рів культури, відомі політичні діячі, включаючи самого канцлера Шмідта. На конгресі 
національних сил Європи, що відбувся в Гамбурзі, неофашисти заявили: «Нас об'єд
нує більшовицька загроза, що йде не тільки зі Сходу, але й з окремих країн За
ходу».

Так само відверто афішували свою програму й три правоекстремістські партії: 
Італійський соціальний рух, французька «Форс нувель» й іспанська «Фуерса нуева». 
На першій міжнародній конференції в Римі їхні керівники вирішили збити ще одну 
міжнародну антикомуністичну лігу «Праві сили Європи», покликану згуртувати всі 
консервативні й реакційні угруповання Західної Європи.

Незважаючи на їхні зусилля, можна сміливо сказати, що ці об'єднання, так само 
як і об'єднання Штрауса і К°, рано чи пізно опиняться на політичному кладовищі, до 
гниють рештки «антикомуністичних союзів» 20-х років або «Антикомінтернівський пакт» 
років 30-х. Однак хіба не загрожує фашизм існуванню самої буржуазної демократії! 
Безумовно. Для цього чимало прикладів: Чілі, Уругвай, Парагвай, Гватемала. Та все ж 
є принаймні дві причини такої більш ніж дивної терпимості щодо правих екстремістів.

Насамперед, неофашисти, які хоч іноді й убивають державних чиновників і зазі
хають на приватну власність, але головним їхнім ворогом залишаються сили миру, не
залежності, соціального прогресу. Це вони, штурмовики «чорних», «коричневих», 
«оранжових» та інших фашистських мастей, розгромлюють приміщення компартій, на
падають на антивоєнні демонстрації, мордують активістів студентського руху. Тобто 
виконують брудну роботу, якої не бажали б доручати своїм інституціям «демокра
тичні» уряди.

Другу причину приховують ще старанніше, хоч саме вона є першорядною. «Нор
мальна» буржуазна демократія й фашизм —  пташенята з одного капіталістичного гніз
да. Якби великий монополістичний капітал —  справжній володар сучасного буржу
азного суспільства —  придушив неофашизм, він тим самим, знищив би свою крайню 
лінію оборони в класових боях з пролетаріатом, останню запасну позицію на випадок 
могутнього наступу народних мас. Ось чому ці «пташенята» —  рівноправні й активні 
учасники нового «священного союзу». До того ж його масований натиск глибоко еше- 
лонований: є всі підстави вважати, що в операції беруть участь і інші керовані з 
заокеанського центру сили, що діють за кулісами на «найвищому рівні».
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У «повідомленні-блискавці» агентства Юнайтед прес інтернеиінл, переданому на
весні 1977 року з невеличкого англійського курортного містечка Торкі, було сказано: 
«Тут, в одному з фешенебельних готелів, закінчилась унікальна міжнародна зустріч 
багатих і впливових осіб, які завтра можуть стати героями дня».

Подібні лаконічні повідомлення обійшли тоді всі газети. Однак світ довідався 
лише про те, що на черговому, 25-му щорічному засіданні так званого «Більдб -̂ 
берзького клубу» були присутні близько ста великих промисловців, банкірів, політич
них діячів, економістів і профспілкових діячів з двадцяти країн Північної Америки й 
Західної Європи і що обговорено «важливі світові проблеми». Серед присутніх у Тор- 
кі були: колишній державний секретар США Генрі Кіссінджер, генеральний секретар 
НАТО Йозеф Луне, колишній прем'єр-міністр Великобританії лорд Х'юм, канцлер 
ФРН Гельмут Шмідт, американський мільярдер-банкір Девід Рокфеллер, італійський 
«автомобільний король» Джованні Аньсллі, французький банкір Едмон Ротшільд, ни
нішній прем'єр-міністр Англії пані Маргарет Течер, міністри більшості західноєвро
пейських країн. Крім них, як твердять, було два представники адміністрації Білого 
дому: Девід Аарон —  заступник 3. Бжезінського, і Річард Купер —  заступник дер
жавного секретаря з економічних питань.

Безумовно, ці ділові люди зібралися в курортному містечку не задля світських 
бесід за келихом вина. Кожен з них —  своєрідна зірка на небосхилі капіталістичного 
світу. Звідси і їхній величезний вплив на політичній арені Заходу. Що ж таке «Біль- 
дерберзький клуб» і які «важливі світові проблеми» обговорювано на засіданні у Тор- 
кі! «Діяльність цієї організації запнута покровом таємниці, відхилити який досить 
важко, —  пише журнал «Еуропео», що любить похизуватися своєю поінформованіс
тю. —  Раз на рік 60— 80 відомих європейських і американських діячів збираються для 
обговорення «проблем поточного моменту»... Ця організація —  щось на зразок між
народного «тіньового уряду», що стоїть над національними урядами і, звичайно, ко
ристується більшою владою, ніж вони».

«Більдерберзький клуб», безумовно, не «надуряд», як намагаються довести жур
налісти, що пролізли до його приймальні в пошуках сенсацій. В цьому засекреченому 
міжнародному форумі ділків і буржуазних політиків головну роль грають праві і 
правоцентристські діячі, зокрема ті, хто сьогодні особливо зацікавлений у проекті 
створення консервативної «Об'єднаної Європи», стоїть за змову із США й над усе 
боїться лівих сил. Варто нагадати, що на порядку денному зустрічей у «клубі» стояли 
такі питання: «Захист Європи від комуністичної небезпеки», «Майбутнє НАТО», «Захід
ний світ і Радянський Союз», «Атлантична співдружність і політика США».

Глибинне єство «Більдерберзького клубу» слід шукати в співробітництві великого 
міжнародного капіталу й політичної еліти для захисту спільних інтересів. Особливу 
роль тут відіграють магнати воєнної промисловості, банкіри та їхні друзі в правих і 
«сусідніх з правими» партіях Заходу, які не хочуть розрядки й мирного співіснування. 
Головне, щоб мільярди доларів, вкладені у воєнний бізнес, породжували все нові й 
нові мільярди... Протидіючи розрядці, члени клубу в такий спосіб гальмують соціаль
ний поступ у країнах Західної Європи. Не випадково католицький журнал «Студі кат- 
толічі» вказав на прямий зв'язок між італійськими терористами, що маскуються під 
лівих, і «ляльководами» з мізкових центрів «Більдерберзького клубу» та «Тристорон
ньої комісії», що об'єднує промисловців, банкірів і відомих політичних діячів Пів
нічної Америки, Західної Європи та Японії. Це справді тіньові штаби міжнародних 
монополій, причетні, як відомо, до багатьох антинародних акцій.

Вартий уваги штрих: на зустрічі в Торкі, зокрема, обговорено проблему прав 
людини, а тим часом клуб —  втілене всевладдя еліти й повної безправності мас у так 
званій «правовій системі відкритого суспільства». Скільки прекрасних слів виголо
шується на Заході во славу «демократизму» суспільства, де речниками думки народу 
начебто є всевладні парламенти! А цих самих парламентарів і близько не підпускають 
до таємних махінацій «більдербержців».
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У «хрестовому поході» проти прогресивних сил Західної Європи міжнародна ре
акція збирає під свої знамена генералів і дипломатів, бізнесменів і церковних мрако
бісів, відвертих фашистів і авантюристів-ліваків. Не дивно, що до реакціонерів при
стали й нинішні правителі Пекіна. їхня змова з прихильниками антисоціалістичної і ан- 
тирадянської «Об'єднаної Європи» вже не становить таємниці.

Більше того. Саме Пекін робить усе, щоб якнайшвидше згуртувати праві сили за
хідного світу. Китайські політичні діячі, над усе боячись розрядки й оголосивши Ра
дянський Союз «ворогом номер один», природно, зустрічають повне розуміння в 
штаб-квартирі НАТО й серед західноєвропейських правих. Стали відомі промовисті 
факти. Під час переговорів з китайськими керівниками Штраус обіцяв озброїти їхню 
армію засобами доставки ядерної зброї. У відповідь, як повідомляє газета «Унзере 
цайт», Пекін висловив надію, що голова ХСС «об'єднає Західну Європу»... Недарма 
гамбурзький журнал «Штерн» опублікував фотографію Штрауса у формі бійця китай
ської армії з підписом: «Чи не стане Штраус «великим керманичем» у Бонні!» Хіба 
треба дивуватися, що в НАТО нині дуже популярна формула: «Противники наших 
противників можуть стати нам цікавими партнерами». Тож не дивна в цьому розумін
ні й заява генерала Хейга: «Певною мірою Китай уже став 16-м членом Атлантичного 
союзу».

...«Привид бродить по Європі —  привид комунізму. Всі сили старої Європи об'єд
налися для священного цькування цього привида...» Через сто тридцять один рік ці 
рядки «Маніфесту комуністичної партії» звучать так, начебто їх писано сьогодні. 
Звичайно, комунізм давно вже не безтілесний привид. Нині він виступає в реальній 
плоті соціалізму, світового революційного прогресу. Не ті вже й сили старого світу. 
Імперіалізм кидає на захист приреченого ладу такі техніко-економічні й політичні 
ресурси, які й не снились домонополістичній буржуазії і феодальним монархам. Про
те історія, як бачимо, повторюється.

Вона повторюється тому, що нині, як і колись, непорушно діє закон класової бо
ротьби: коли земля вислизає з-під ніг експлуататорських класів, вони одразу ж забу
вають про свої чвари, власні смаки та звички; їх охоплює одна спільна турбота —  
об'єднатися проти комунізму, соціального прогресу й демократії, проти народних мас, 
які вимагають рішучого оновлення суспільного життя.

Геннадій КОРОТАЄВСЬКИЙ
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чому розгадка нинішньої зовнішньої політики Китаю —  
тієї політики, яка вже роками дивує весь світ?

На це запитання часто дають найрізноманітніші відповіді. В самому Пекіні заяв- 
ляють, що суть у «великих революційних ідеях», заповіданих Мао Цзедуном. На За
ході запевняють, що Китай нібито «боїться» Радянського Союзу й шукає для себе 
«захисту», де і як може. Ще інші, нарешті, вважають, що в політиці Китаю взагалі 
неможливо щось зрозуміти: нібито все в ній оточене споконвічною «азіатською» та
ємницею, незбагненною для європейців та американців. На ці теми написано вже 
безліч книжок. На зміну одному домислу приходить інший.

Та безперечним є принаймні одне: той самий Китай, що тридцять років тому у 
всіх на очах декларував прагнення до соціалізму, став у наші дні найбільш войовни
чою й немирною державою світу.

Не минає й тижня, а часом і дня, щоб з Пекіна не лунали голоси, провіщаючи 
близькість нової світової війни і закликаючи терміново готуватися до неї. ідея роз
рядки висміюється. До сусідніх держав майже безупинно висуваються територіальні 
вимоги.

Китайська дипломатія старанно нацьковує одну державу на іншу. Провадиться 
гарячкова мілітаризація країни. І вся зовнішня політика КНР загострюється насампе
ред проти двох держав: Радянського Союзу і, останнім часом, В'єтнаму.

Виникає запитання: як дійшло до всього цього?
Навіщо знадобилося КНР порвати із співдружністю соціалістичних країн, так гру

бо повернути проти неї? Які мотиви штовхнули керівників Китаю на цей шлях?

Адже так просто, мимохідь чи випадково подібні повороти, що докорінно змі
нюють долю цілої країни й розстановку сил у світі, не робляться. Здавалося б, 
після другої світової війни і ще в 50-х роках усе промовляло за те, що участь у 
співдружності соціалістичних країн гарантувала цій азіатській державі і з національ
ного погляду, і з погляду соціалістичної перспективи якнайсприятливіше майбутнє. 
Сумніватися в цьому не могла жодна мисляча й інформована людина.

Китайська економіка могла б за щедрою допомогою Радянського Союзу  ̂ розви
ватися швидко, але спокійно. Не було б потреби вдаватися до ризикованих, згубних 
«стрибків», що вели не вгору, а вниз, розхитуючи все ще слабкий виробничий орга
нізм країни. Китайське сільське господарство не застрягло б на рівні відсталої руч
ної праці, не зникли б можливості широкомасштабної заміни такої праці машинами, 
населенню не довелося б жити на півголодних раціонах. Все в країні могло б піти 

інакше.
Втім, тоді було б куди важче баламутити голови незрілих підлітків культур

ною революцією, душити інтелігенцію, гальмувати розвиток освіти й 
науки. Справа не дійшла б до винищення старих, безцінних революційних кадрів. 
Стало б справді можливим практично будувати великий соціалістичний Китай, який 
посів би одне з головних місць серед держав світу.

І, нарешті, жодна капіталістична країна не насмілилася б і пальцем ворухнути 
проти Китаю, члена могутньої соціалістичної співдружності. Його інтереси були б за
безпечені раз і назавжди.

Все це не викликає сумніву. Перед Китаєм відкривався шлях до небувалого в 

його тисячолітній історії прогресу. Чому ж Мао Цзедун та його прихильники не 
пішли цим шляхом?

Чому вони вирішили не дати своєму народові користатися благами соціалізму, 
задля якого він приніс стільки жертв? Через що плоди його перемог були грубо роз
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топтані? Сама історія ставить перед маоїстами це питання, і ухилитися від нього їм 
не вдасться.

Для нас у даному разі йдеться не про полеміку. Треба розібратися в самій суті 
проблеми. Багато що тепер уже ясно.

Не ідеї соціалізму, не інтереси китайського народу спонукають пекінських ліде
рів чинити те, що вони чинять. Є інша причина, яка все пояснює. Якщо взяти її до 
уваги, дивуватися вже не доводиться. В основі політики Пекіна лежить особливий, 
що не має нічого спільного з соціалізмом, план, розроблений ще десятиріччя тому 
Мао Цзедуном.

Планом цим передбачається створення такої собі азіатської (а в майбутньому не 
тільки азіатської) наддержави, що охоплюватиме більшу частину всього материка, 
простягатиметься від Тихого океану трохи не до Каспійського моря, а від Індійського 
океану до Берінгового моря і включатиме в свої межі понад третину населення 
земної кулі.

Справді, подібні задуми здаються маячнею. Але ми вже переконалися —  викрес
лювати з історії сучасності те, що здається маячнею, не випадає. Досить пригадати 
події, які мали місце в світі у 30-х і 40-х роках, коли людству довелося зіткнутися з 
іншим, не менш нелюдським планом створення світової імперії.

Звідки взявся проект маоїстської азіатської наддержави?
Помилково було б вважати, що його вигадав сам Мао Цзедун; «великий керма

нич» пустив у обіг нинішній варіант цього проекту і вважав його здійснення ме
тою свого життя, але справжнім автором був не він.

Люди, що міркують про нинішню політику Китаю, не завжди заглиблюються в 
минуле цієї країни. Тим часом саме воно багато що пояснює в сьогоднішніх пекінсь
ких справах. Перед нами постають тіні з далеких століть. Та бувають тіні, які в істо
рії на мить оживають.

Головна мета феодальних богдиханів Китаю аж до XIX століття ніколи не була 
таємницею. Усі вони думали насамперед про одне: будь-що підкорити сусідні краї
ни на південь, північ, захід і схід від Китаю.

Це не домисел, а факт, що відзначається в усіх підручниках. В XVII столітті ки
тайсько-маньчжурські імператори захопили Південну Монголію, Північну Монголію й 
Корею, у XVIII столітті —  Східний Туркестан (Сіньцзян) і Тібет, тоді ж намагалися 
завоювати Бірму, В’єтнам, Лаос, Камбоджу, Непал, частину нинішньої Індії й просуну
тися до російських поселень на Амурі. За століття перед цим хан Хубілай зробив 
спробу підкорити навіть Японію.

Була розроблена ціла ідеологія, що виправдувала план загарбання Китаєм Азії. 
Держава богдиханів вважалася центром всесвіту (звідси назва «Піднебесна імперія»), 
навколо якого мала стояти навколішках решта людства. Китайці розглядалися як на- 
род-обранець, люди інших національностей —  як «варвари» та «данники» або ж як 
племена, що підлягають винищенню чи примусовій китаїзації. Самі богдихани назива
лися «непогрішними вчителями». Ми ще згадаємо про це далі.

Характерно, що ніякі релігійні гасла при цьому не висувались. Діяли чисто по
літичні й воєнні спонуки: взяти на абордаж всю Азію. Політика ця провадилася віка
ми, від богдихана до богдихана, поки в XIX столітті європейські імперіалісти не 
вдерлися в Китай самі, поклавши, як здавалося, край ідеї китаєцентризму. Та це 
було не так: ідея вижила.

Через багато років, уже в нашому столітті, її спершу спробували воскресити пра
ві гомінданівці, партія китайської буржуазії, що стояла при владі в країні до кінця 

другої світової війни. її лідер Чан Кайші прямо писав у своїй книзі «Доля Китаю»: 
«Китаю треба повернути Бірму, В’єтнам, Корею й Монголію». Та чанкайшісти були 
надто слабкі, щоб серйозно думати про такі авантюри. Тільки Мао Цзедун зміг стати 
спадкоємцем ідеї богдиханів.

Ось кілька фактів, що документально підтверджують його роль у проекті ство
рення китайської великоазіатської імперії.
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Ще 1936 року, розмовляючи з американським журналістом. Едгаром Сноу, Мао 
Цзедун сказав, що в шкільні роки прочитав брошуру про розчленування Китаю. В 
ній говорилося про окупацію Японією Кореї й Формози (Тайваню.—  Е. Л), про втра
ту сюзеренітету над Індокитаєм (тобто В’єтнамом, Лаосом та Кампучією. —  Е. Г.), 
Бірмою та іншими країнами. За словами Мао, прочитавши все це, він відчув себе 
пригніченим.

Це були не просто такі собі шкільні спогади. Вже наступного року Мао Цзедун 
заявив тому ж таки Сноу, що «безпосереднім завданням Китаю є повернення всіх 
втрачених районів, а не тільки захист свого суверенітету по цей бік Муру» (Китайсь
кого.—  Е. Г.). Тоді ж він оголосив, що Монгольська Народна Республіка свого часу 
«стане частиною китайської федерації». Іще через три роки Мао цілком недвозначно 
дав зрозуміти, що й Непал і Аннам (нинішній В'єтнам. —  Е. Г.) нібито також по 
праву належать Китаю.

Ще ясніше почав він висловлюватись, ставши при владі. Наприклад, розмовляючи 
з японськими парламентарями в 1964 році, він висунув претензії на величезні радян
ські території. Наступного року, виступаючи на засіданні Політбюро Китайської ком
партії, він поставив перед маоїстами завдання —  загарбання Південно-Східної Азії і 
вкорінення в басейни Тихого та Індійського океанів. Мао сказав:

«Ми обов'язково повинні дістати Південно-Східну Азію, включаючи Південний 
В'єтнам, Бірму, Малайзію, Сінгапур... Такий район, як Південно-Східна Азія, дуже 
багатий, там безліч природних копалин.... В майбутньому він буде дуже корисний 
для розвитку китайської промисловості... Після того, як дістанемо Південно-Східну 
Азію, вітер зі Сходу долатиме вітер із Заходу».

Чим відрізняється ця мова від мови типового імперіаліста недавніх часів (адже 
тепер навіть вони не наважуються висловлюватися так відверто)?

Що ж до феодальних богдиханів, то Мао Цзедун і не думав заперечувати подіб
ність своєї політики до політики їхньої. Якось він так і сказав: «Нам треба поєднати 
Карла Маркса й Цінь Шіхуанді». Завойовник Цінь Шіхуанді був творцем, централізова
ної китайської імперії.

Іншим разом, у грудні 1956 року, в «Женьмінь жібао» була опублікована редак
ційна стаття, в якій говорилося: «Нам, китайцям, слід особливо пам'ятати, що в періо
ди династій Хань, Тан, Мін і Цін наша країна теж була великою імперією»...

Справді, маоїсти почали саме там, де кінчали феодальні повелителі Китаю. Тіні 
оживають. Тому так і впадає в око фанатичність усього проекту.

Виступ Мао на засіданні політбюро його партії в 1965 році про важливість за
гарбання Південно-Східної Азії був рівнозначним ухваленню такого рішення маоїст
ським керівництвом. З цього моменту діяльність китайської дипломатії та китайсько
го генерального штабу була остаточно зосереджена на підготовці виконання вели- 
коімперського плану. Незабаром з'ясувалося, що проектована Мао Цзедуном ки
тайська наддержава мала, згідно з його задумом, значно перевершити імперію, 
якою будь-коли володіли богдихани.

Якщо підрахувати площу всіх країн в Азії, що їх пекінські політики мають намір 
загарбати і включити в свою територію чи сферу впливу, то —  навіть без урахуван
ня їхніх нинішніх претензій до СРСР та МНР, без Індії, Середнього та Близького Сходу 
—  виходить масив обсягом 5,3 мільйона кв. км. Населення тринадцяти загарбаних 
чи залежних .країн становило б понад півмільярда чоловік.

На місці КНР утворилася б наддержава площею близько 15 мільйонів кв. км з 
населенням близько півтора мільярда чоловік. Це, як сказано, дорівнює більш як 
третині нинішнього населення всього світу. В разі включення Індії в сферу впливу 
Китаю, як про це мріють пекінські лідери, населення такої наддержави становило б 
понад половину населення земної кулі.
. ,аг Чи вважав Мао Цзедун, що його велицоазіатський план має бути здійснений 
завтра-таки? Ні, він вказував своїм прибічникам, що все це потребуватиме часу. На
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приклад, на .початку 70-х років він заявив, що для виходу до важливих берегів Ма
лаккської та Сінгапурської проток і до східних кордонів Індії Китаю потрібно буде 
вісім-п'ятнадцять років.

Не завадить запам'ятати і це висловлювання. Тут і лежить розгадка сьогодніш
ньої китайської дипломатії. Мао Цзедун явно не розраховував на зростання за цей 
час могутності самого Китаю. Розрахунок був інший: на третю світову війну, в яку 
він і його послідовники хотіли —  і хочуть —  утягти Радянський Союз, зіткнувши його 
із Заходом. В момент світової катастрофи, вважав Мао Цзедун, Китай і розпочне ак
тивні дії в Азії. Безперечно, що саме ця концепція лишається в силі для його спад
коємців і донині.

В чому ж суть усього цього страхітливого, людожерського задуму?
Пекінські стратеги вважають, що коли б удалося створити в Азії величезний 

політичний, економічний і воєнний масив, підлеглий їм, то вже ніяка інша держава 
в світі не змогла б їм чинити опору і змушена була б залежати від них. Тим самим 
був би зроблений головний крок до встановлення світової гегемонії.

Щось подібне жевріло колись в умах англійських імперіалістів так званої «схід
ної школи» лорда Керзона, що мріяв розширити Британську імперію, додавши до 
Індії, Бірми та Малайзії левову частку Китаю, Іран, Афганістан, Месопотамію, Палес
тину, Єгипет і навіть радянську Середню Азію. План цей був у числі тих, що їх 
перекреслила ленінська соціалістична революція в Росії.

Та маоїсти мало чого навчилися з історії. їхній великоімперський план для Азії 
повторює майже всі типові риси давніх імперіалістичних планів на цьому континен
ті. Він багато в чому дублює «план Танаки», що гримів до війни і в якому японські 
імперіалісти намічали загарбання великої частини —  якщо не всієї —  материкової 
Азії. Він неприйнятний ні для якого народу, в тому числі і для китайського.

Що насправді він несе їм?
Після другої світової війни здавалося, що азіатські народи можуть, нарешті, роз

раховувати на тривалий міцний мир.
Японський мілітаризм, що так довго лютував на азіатських територіях, був роз

громлений. Англійські імперіалісти після втрати Індії, Пакистану, Цейлону, Бірми, по
тім Малайзії, Сінгапуру та Арабського Сходу як агресивна сила вже не бралися до 
уваги; вони, як і раніше, торгували й наживалися, але- не владарювали, як влада
рювали протягом століть. Франція вела бої за Індокитай, та її поразка була немину
чою. Здати свої позиції довелося й голландським колонізаторам у Індонезії. Після 
«вікової сплячки» пробуджені народи Азії почали, нарешті, підводитися на повний 
зріст.

Тільки Сполучені Штати ще намагалися наприкінці протиборствувати історії —  
розправитися з народними силами в Кореї, вдарити по В'єтнаму, закріпитися в Япо
нії. Та вже було ясно, що в основному і їхня гра програна. Ар'єргардні бої імперіа
лізму кінчилися. На зміну колоніям ішли незалежні держави, в тому числі соціаліс
тичної орієнтації, відкриваючи азіатському континенту нове майбутнє. Дороги Азії 
були віднині начебто вільні.

Тепер ми знаємо, що китайські шовіністи своїм великоімперським планом нама
гаються закрити їх знову.

Вже говорилося про те, яку мету ставлять собі автори цього плану. Головне, од
нак, не в тому, чого хочуть вони самі. Що насправді могло б статися в Азії, якби на
міри Пекіна почали б здійснюватися? Передбачити це неважко. Основні факти в на
явності. Будь-яка політика, хоч би що планували її ініціатори, має свої об'єктивні за
кономірні наслідки.

Якщо уважно розглянути великоімперськг задуми лідерів КНР, то виявиться, (до1 
в них намічено три головні напрями: на південь, на захід і на північ від Китаю.’ 
В кожному з цих напрямів китайська політика, безумовно# таїть у собі небезпечні
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наслідки для миру в Азії. Гратися в імперські ігри в наш час на будь-якому конти
ненті не так просто.

Фактом є те, що дуло китайської політики в кожному з трьох напрямів настав
лене на волелюбні соціалістичні та прогресивні держави. В деяких випадках засто
совується тактика поступового оточення і виснажування намічених країн, в інших —  
політика грубого тиску, в тому числі влаштування державних переворотів, ще в ін
ших —  гра в укладання зловісних «союзів» і нацьковування країни на країну. В усіх 
випадках у той чи той вирішальний момент Китаю призначається роль покровителя 
або вірніше —  гегемона.

Дослідження всіх цих методів підтверджує, що пекінські стратеги якнайстаранні- 
ше вивчали давню практику імперіалістичних держав у тій-таки Азії. Все в їхньому 
плані побудовано на типово великодержавній, колоніалістській «техніці».

Що тягне за собою великоімперський план Китаю? Кому і скільки доведеться за 
~ього платити?

Вже ясно одне. Намагаючись його здійснити, Пекін насамперед змовляється із 
США. Вкорінення КНР в Південно-Східну Азію, наприклад, нині можливе лише на 
паях з Америкою. Діяти там сам Китай не зможе. Пекінські лідери, отже, сприяють 
поверненню американського імперіалізму на азіатський континент: туди, звідки він 
через тридцять років після війни був вигнаний. Китай тепер, безперечно, допомагає 
американцям знову розчинити азіатські двері —  допомагає їм у тому, що навряд 
чи змогли б вони зробити самі для себе.

Це справді неоціненна послуга заокеанським імперіалістам. Назвати такий крок 
інакше, як прямою зрадою азіатських народів, просто неможливо.

В середині 70-х років Америка зазнала нищівної поразки в Азії —  найтяжчої 
поразки в її історії. Сполучені Штати втратили Індокитай і це, за загальним визнан
ням, серйозно похитнуло їхні позиції. Ще років за десять перед тим американці 
були певні, що в Азії їх чекає велике майбутнє. Окупувавши Японію, перехопивши у 
Франції В'єтнам, утвердившись в нафтових районах Арабського Сходу, включивши до 
своєї орбіти Туреччину, Іран, Пакистан та Ізраїль, вони вважали, що підвалини для 
їхньої гегемонії в значній частині Азії було закладено. У Вашінгтоні боялися одного: 
антиімперіалістичного фронту соціалістичних держав СРСР та КНР в союзі з націо
нально-визвольним рухом у різних азіатських країнах.

Фронт цей і був підірваний Китаєм у 60-х роках. Замість нього в Пекіні пішли 
на негласну угоду з Америкою.

Готувалося це довго й ретельно як у Пекіні, так і у Вашінгтоні. В СШ А чудово 
розуміли, з ким мають справу. Колишній президент СШ А Ейзенхауер писав ще в січ
ні 1962 року, коментуючи стосунки СРСР з Китаєм: «Нас радує виникнення цих не
згод». У своїх інструкціях американським послам з приводу радянсько-китайських не
згод Білий дім зазначав: «Хоча СШ А нічого не можуть зробити, щоб поглибити цей 
розкол (тут Білий дім помилявся. —  Е. Г.), ми повинні принаймні уникати кроків, які 
могли б сприяти їх усуненню».

Пізніше ту саму думку підкреслив впливовий американський реакціонер, сенатор, 
представник військово-промислового комплексу Г. Джексон. Він закликав якомога 
уникати всього, що могло б зблизити радянських людей і китайців. «Найцінніше, що 
ми маємо, —  говорив він, —  це розкол між Радянським Союзом , і Червоним Кита
єм». Найцінніше!

Виявилося, проте, що американцям і непотрібно було «поглиблювати» розкол зі 
свого боку. Поглиблювали маоїсти. Пізніше президент Дж. Кеннеді доручив помічни
кові державного секретаря у справах Далекого Сходу Р. Хілсмену заявити про готов
ність Сполучених Штатів тримати відчиненими двері для переговорів з КНР з метою 
поліпшення американо-китайських відносин.

Двері були відчинені. В квітні 1971 року прем'єр Державної ради КНР Чжоу Ень-



ЕРНСТ ГЕНРІ. Політика сучасних мандаринів 201

лай сказав американцям, що відвідали його: тепер, коли «ви поклали початок, наро
ди Китаю й Америки зможуть мати постійні контакти». Через кілька днів він заявив, 
що «в китайсько-американських відносинах відкрито нову сторінку». В лютому на
ступного року в Пекін приїхав сам новообраний президент СШ А Р. Ніксон; він мав із 
Чжоу Еньлаєм кілька зустрічей загальною тривалістю сорок годин і був прийнятий 
Мао Цзедуном. Журналістам Ніксон сказав, що, згідно з домовленістю, зміст перего
ворів триматиметься в таємниці.

В чому ж полягала таємниця? Один із лідерів американської республіканської 
партії, майбутній президент СШ А Дж. Форд, що через кілька місяців відвідав Пекін, 
зробив таку заяву про свої тамтешні розмови: «Високі китайські офіційні особи... 
ставили багато запитань про достатність воєнної могутності СШ А. Вони не хочуть, 
щоб СШ А залишали зону Тихого океану чи будь-який інший район світу». Інакше ка
жучи, тепер ішлося про підготовку вже не тільки політичної, але н воєнної угоди Ки
таю і СШ А.

З'ясувалося й інше. Щоб укласти цю угоду, Китай погоджувався на перехід до рук 
американських імперіалістів цілого ряду важливих позицій в Азії. «Китай,—  від
значала в грудні 1975 року газета «Вашінгтон пост», —  це найкращий помічник СШ А  
на світовій арені... Незважаючи на його риторику, він діє так, щоб зміцнити амери
канську присутність у Південній Кореї і Японії, на Філіппінах і в Таїланді. Він стримує 
Північну Корею і Північний В'єтнам». За рік була зроблена заява американського 
спеціаліста з китайських справ С. Спектора, що Китай наполягає на збереженні аме
риканської воєнної присутності в Азії і висловлює «розчарування» з приводу пораз
ки СШ А у В'єтнамі.

Все було ясно. Те, що сталося потім, —  уже в 1977 та 1978 роках, —  поїздка в 
Пекін державного секретаря СШ А С. Венса, візит туди ж помічника президента СШ А  
в питаннях національної безпеки 3. Бжезінського, поїздка в Китай делегації конгресу 
СШ А і т. ін. —  служило тільки зміцненню й уточненню таємної угоди Китаю із Спо
лученими Штатами.

Слід лише додати, що (за повідомленнями індійської газети «Петріот») в ході 
всіх цих переговорів між Пекіном та Вашінгтоном було досягнуто й «мовчазної уго
ди» про політику щодо Індокитаю. В лютому 1979 року, коли Сполучені Штати потай
но стояли за спиною Китаю під час його нападу на В'єтнам, факт цей дістав нове під
твердження. Інакше кажучи, хабар було дано й Китаю. Стало ясно, що розмови між 
КНР і СШ А провадилися, по суті, насамперед про поділ Азії.

Це підтверджується і тим, що обидві ці держави останнім часом разом намага
ються втягти в свою орбіту АСЕАН —  об'єднання п'яти держав Південно-Східної Азії 
(Індонезія, Малайзія, Сінгапур, Таїланд і Філіппіни), —  щоб перетворити його в до
поміжну для себе воєнну організацію. У квітні 1978 року міністр закордонних справ 
КНР Хуан Хуа офіційно запропонував країнам АСЕАН «утворити єдиний фронт з 
КНР». Таким чином, виникла б ще одна ланка в ланцюгу планованих воєнних блоків, 
яким Америка має намір тепер охопити земну кулю.

Хто з експансіоністів кого перехитрує в цій грі: маоїсти американців чи амери
канці маоїстів? Ясно, що і ті й ті вважають себе неперевершеними талейранами і що 
кожен намагається використати другого. Відомо, наприклад, що завідуючий відділом 
ЦК маоїстської партії (пізніше він став членом політбюро) Ген Бяо 24 серпня 1976 ро
ку, говорячи про «дві наддержави», тобто про СРСР і СШ А, заявив слухачам пекін
ської дипломатичної академії:

«Для того, щоб вижити, ми повинні насамперед мати справу з однією, щоб пере
могти другу... В даний момент нехай СШ А захистять... береги Східнокитайського мо
ря, щоб ми могли зосередити більше сил для протидії північній державі... Коли ми 
вважатимемо, що час настав, ми скажемо дядечкові Сему: зроби ласку, спакуй свої 
речі».

Зрозуміло, чому пекінські керівники саме так і роз'яснюють своїм підлеглим учи
нену ними зраду життєвих інтересів азіатських народів. Доводиться шукати собі ви
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правдання. Багато що, однак, говорить за те, що в кінцевому підсумку гру виграє не 
Китай, а Америка, якщо, навіть з великою долею умовності можна назвати грою ге- 
гемоністське ставлення до історичних доль цілих народів.

У воєнному відношенні Америка незрівнянно сильніша за Китай, який в результаті 
угоди з нею фактично виявляється затиснутим в лещатах між 6-м і 7-м флотами СШ А  
та відродженим японським мілітаризмом. І ставлять американці в Азії не так на 
Китай, який потрібен їм насамперед як фігура у шаховій грі проти СРСР, як на ка
піталістичну Японію, свого давнього союзника. Пекінські дипломати не бажають ро
зуміти, що не вони ведуть, а їх ведуть. Діючи під гіпнозом свого великоімперського 
плану, вони і далі розчищають американцям дорогу в Азію. Не випадково віце-пре
зидент СШ А Мондейл, повернувшись у 1978 році з поїздки в Південно-Східну Азію, 
прямо заявив про «повернення Сполучених Штатів в Азію».

Такі ж послуги робить Китай тепер Японії.
Влітку 1978 року КНР підписує договір з Японією, явно спрямований проти СРСР. 

Виникає те саме запитання: яка з двох сторін більше виграє на цьому договорі?
На Заході часто твердять, що у виграші виявляється Китай, бо він дістає доступ 

до широких промислових ресурсів Японії. Якоюсь мірою це вірно: Японія справді 
може дати маоїстському Китаю багато що з того, в чому він має потребу. Але що 
одержує Японія? І що переважає?

Досить по-справжньому вдуматися в це питання, щоб зрозуміти, в чому суть. Збли
жуючись із Японією, Китай допомагає її експансіоністським силам повернутися на азі
атський материк, де вони залишили по собі страшну пам'ять. Тим самим він безпосе
редньо сприяє не тільки зміцненню японської економіки, а й відродженню японсько
го мілітаризму, смертельного ворога азіатських народів, у тому числі й китайського 
народу. Бо ясно, що без угоди з Пекіном Японія навряд чи змогла б повернутися так 
швидко на материк, навіть коли б на її боці стояли Сполучені Штати. Скільки дове
деться заплатити країнам Азії за цю угоду?

Вже підтверджується, що китайсько-японський союз провіщає відновлення япон
ської армії на місці існуючих досі відносно невеликих «сил самооборони». Восени 
1978 року було повідомлено про переговори в Токіо між військовою делегацією 
КНР на чолі з начальником китайського генерального штабу Чжан Цайцянем та япон
ськими військовими на чолі з головою об'єднаного комітету начальників штабів Япо
нії Т. Такісіно. Подробиці лишаються невідомими, але в Японії ці переговори розці
нюються як «безпрецедентна подія». Незважаючи на те, що післявоєнна японська 
конституція забороняє створення армії і передбачає взагалі відмову від війни, тепер 
очікується значне розширення японських «сил самооборони» і навіть оснащення но
вої армії тактичною ядерною зброєю.

Через тридцять три роки після другої світової війни японська вояччина знову 
підводить голову. Всім ясно, що й тут за ширмою стоять СШ А і Китай.

Щоправда, недавня підступна агресія Китаю проти В'єтнаму налякала поміркова
ні кола в Японії. Треба думати, вони відчули, що новий китайський мілітаризм у май
бутньому може загрожувати їхній власній країні. Та навряд, щоб це всерйоз зупини
ло змову китайської і японської вояччини. Ні та, ні та не бажає зазирати далеко 
вперед.

Чим кінчиться зближення Китаю із СШ А та Японією? Визначити наперед хід подій 
ніхто, звичайно, не може. Але співвідношення сил між трьома партнерами, безпереч
но, говорить проти КНР. В Америці головним поборником зближення з Китаєм на ан- 
тирадянській площині називають Бжезінського. І ось що 18 травня 1978 року писала 
в цьому зв'язку газета «Нью-Йорк тайме»: «Він (Бжезінський. —  Е. Г.), як ніхто ін
ший з офіційних американських осіб, зацікавлений в тому, щоб зіткнути Китай з Ра
дянським Союзом».

Оце і є відповідь на запитання, до чого (принаймні за задумом американських 
імперіалістів) має привести їхня змова з Пекіном. Спровокувати і вести третю світову 
війну дехто за океаном має намір не тільки руками європейців, а й руками азіатів —
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як китайців, так і інших народів у цій частині світу, втягнених в американо-китайську 
орбіту.

Таким є затемнений бік нинішньої політики Китаю. Чи можна вигадати катастро- 
фічнішу політику? Назвати її лише вкрай ризикованою явно замало. На практиці вона, 
як ми бачили, перетворюється на пряму співучасть у глобальній стратегії імперіаліз
му. Цим шляхом СШ А і Японія розраховують добитися того, про що вони зовсім 
недавно не могли й мріяти.

В районах Індійського і Тихого океанів чадять нові воєнні вогнища. Не дивно, що 
навзаєм Пекін одержує від імперіалістичних партнерів свої трйдцять срібняків, що
правда, поки більше на словах.

З погляду здорових антиімперіалістичних сил, в Азії на маоїзм лягає відповідаль
ність і за інший історичний злочин. Його політику (прямо націлена на роз'єднання цих 
сил. Виходячи із своїх імперських задумів, Китай перешкоджає виникненню орієнтова
них на соціалізм країн Азії, перешкоджає тому, що це означало б важливий поворот 
на сцені міжнародних відносин.

Маоїстський план, нарешті, сприяє зміцненню великодержавної мілітаристської 
бюрократії в самому Китаї. Складається враження, що йдеться про створення цілої 
касти китайських намісників, чиновників та військових для азіатських країн, що підля
гають, за розрахунками Пекіна, включенню до сфери впливу КНР. Тут знов-таки мао
їсти йдуть слідами колоніалістів.

І все-таки ніякого неоколоніалізму, хай навіть і в американо-японсько-китайсько- 
му стилі, Азія не прийме. Це очевидно, і весь перебіг подій красномовно доводить 
це. Визволившись з-під старих колоніальних ярем, народи не мають бажання хилитися 
під нові.

Запитується, нарешті: навіщо потрібна пекінським політикам омріяна ними вели
чезна азіатська імперія?

За богдиханів та мандаринів існування подібних планів було зрозуміле. Китайські 
феодали вважали, що їм на Заході призначена божественна місія. Імперіалісти Захо
ду гналися за колоніальним зиском. Що ж до маоїстів, то, як усім відомо, вони вже 
роками не можуть дати ладу в своїй власній країні. Вважати, що вони здатні 
керувати ще й десятком інших держав, які тільки недавно завоювали в героїчній бо
ротьбі свою незалежність і не припускають навіть думки про будь-яких нових гегемо
нів, можуть лиш знавіснілі фанатики.

Ніякі здорові економічні й політичні потреби Китаю не диктують йому подібної 
експансії. Вона вигадана. Це не революційна зовнішня політика, як твердив її осново
положник Мао Цзедун і як повторюють за ним його спадкоємці, а типова імперська 
політика з усіма її вадами і з усім її лицемірством, політика одержимої манією ве
личі кліки.

А тим часом усі ці махінації тривають. Помилково було б думати, що в укла
данні таких планів бере участь тільки маоїстська верхівка. До їхньої розробки залуче
но також членів китайського генерального штабу, дипломатів, спеціалістів з питань 
економічної експансії, керівників розвідки. Імперська політика провадиться не ривка
ми, а крок за кроком, рік за роком.

Смерть Мао Цзедуна і крах «четвірки» нічого в цьому не змінили. Навпаки, ни
нішні лідери —  «прагматики», такі, зокрема, як Ден Сяопін, що прагне «верховної 
влади» в країні, явно вважають, що вони більш підходять для таких справ, ніж їхні 
попередники.

Сумнівів не лишається. Великоімперський план несе китайському народові най
страшнішу загрозу, з якою він будь-коли стикався за всі тисячоліття своєї історії.

Втілитись у життя цей план не може. Наприкінці XX століття створювати імперії 
неможливо ні в Європі, ні в Азії, ні на будь-якому іншому континенті. Побудувати 
псевдосоціалістичну імперію і маоїзувати світ маоїсти неспроможні.

Не створення нової азіатської імперії, а перетворення Китаю в нещасну, виснаже
ну країну тягнуть за собою ці задуми. Спадкоємці «великого керманича» заплющують
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очі на те, чого їм не хочеться бачити. Китайська трагедія в тому й полягає, що полі
тикою великої і важливої держави керують сліпі.

Як же автори веїіикоханської програми розраховують її здійснити?
Не тільки шляхом тиску на окремі азіатські країни, шляхом нацьковування їх од

на на одну, шляхом використання в інтересах Китаю Сполучених Штатів і Японії (хоча 
насправді обидві ці держави використовують Китай). Головна ставка робиться на 
інше: на те, щоб спровокувати третю світову війну.

Якщо ця провокація удасться, вважають сучасні пекінські мандарини, то їхній 
план можна буде здійснювати на спустошених материках. Ось чому китайські дипло
мати весь час кричать про «неминучість» нової світової війни. Вони прагнуть її. Але й 
тут ці діячі приймають бажане за дійсне.

Крутячись у вирі своєї політики, вони не розуміють, що рано чи пізно потонуть 
у ньому. В кінцевому підсумку політичний авантюризм ніколи не прощається історією. 
Незважаючи на наддержавний «розмах» своїх концепцій, китайські керівники ігнору
ють реальності сучасного світу, погано розбираються в питаннях співвідношення сил.

Та це не знімає з них відповідальності за те, що вони чинять. Вони твердять, що 
їхній учитель «перетворив марксизм з його європейської в азіатську форму». На
справді ж ідеться не про «китаїзацію» марксизму, а про найзапекліший, антимарк- 
систський націоналізм, великодержавництво мало не нацистського типу. Стратеги 
Китаю хотіли б знову перетворити Азію на континент неупинних заворушень та бур. 
«Сьогоднішній Китай є майбуттям всього світу», писав свого часу орган Мао Цзедуна 
газета «Женьмінь жібао». (Нагадаймо гітлерівське: «Сьогодні нам належить Німеччи
на, а завтра —  весь світ.) Тільки ж Азії, так само як усім іншим континентам, потріб
ні не нові імперії, а мир і безпека. Чінгісханові часи минули сім століть тому, і хоч яке 
численне населення Китаю, хоч яка велика його територія, китаєцентризм у наші дні 
—  політичне, економічне, географічне й соціальне безглуздя.

Скажемо ще раз: Азії, як і всім іншим континентам, негайно потрібен мир. З 
усіх п'яти материків найстрашніше минуле —  у неї. Найзвірячіший феодалізм люту
вав на азіатській землі. Століттями цей континент не виходив з ураганної зони вар
варських навал. Ніде життя не цінувалося так дешево. Вирізували жителів цілих міст, 
спопеляли райони розміром з європейські держави. Ніде до Гітлера не було таких 
скажених, несамовитих тиранів, як в Азії, на зміну одному деспотові-садисту прихо
див другий. Ніде не панували такі безмежні й невилазні злидні, ніде не було таких 
нескінченних пошесних хвороб, такого безжалісного колоніального гноблення, такого 
хронічного голоду.

«Це —  справжнє кровопускання, це кричуща річі —  писав Карл Маркс у 1881 ро
ці, характеризуючи становище в Індії.—  Голодні роки йдуть там один за одним, при
чому голод досягає розмірів, про які в Європі досі навіть гадки не мають».

Навіть Африка, яка стільки витерпіла від колоніалізму, зіткнулася з такою недо
лею та безправ'ям все-таки значно пізніше. Протягом століть Азії, найбільшому з 
материків, що має найдавнішу культуру й посідає третину суходолу земної кулі, не 
вдавалося стати на ноги в ряд з Європою й Америкою. Колись це вважатиметься од
ним з найразючіших парадоксів історії і пояснюватиметься багатьма економічними і 
політичними причинами. Марксистська історія Азії, яку напишуть наступні покоління, 
буде захоплюючим за драматизмом твором.

Тепер, здавалося б, найстрашніше позаду. Соціалізм відкрив новий шлях цьому 
континентові. Безперечно, в руках вільних народів Азії перебуває один з го
ловних ключів до майбутнього всього світу. Та для того, щоб вони могли скориста
тися цим ключем, потрібна Азія без чінгісханів і тамерланів, без керзонів і танак, і 
без новітніх претендентів на гегемонію —  маоїстів.

Азія заслужила мир на своїй землі, і радянські люди мають право сказати, що їх
ня країна робила і робить усе для того, щоб цього добитися. Ідея створення зони 
миру в особливо неспокійному районі Індійського океану, завжди була близька Ра
дянському Союзу.



ЕРНСТ ГЕНРІ, Політика сучасних мандаринів 205

«Інтересам народів Азії, та й взагалі інтересам миру,—  сказав Генеральний секре
тар ЦК КПРС, Голова Президії Верховної Ради СРСР Л. І. Брежнєв, —  відповідало б 
досягнення домовленості про скорочення воєнної активності в Індійському океані».

І на XXXII сесії Генеральної Асамблеї ООН, і на спеціальній сесії Генеральної 
Асамблеї ООН по роззброєнню представники СРСР висловлювались за таку домов
леність. Тепер ідеться про те, щоб обмежити воєнну діяльність в Індійському океані. 
Зрозуміло, це було б тільки першим кроком в ході розв'язання всієї проблеми в ці
лому. Слідом за тим могли б бути проведені інші важливі заходи, насамперед —  
ліквідація іноземних військових баз.

Але хтось весь час заважає. Хто? Це відомо кожному спостерігачеві міжнарод
ної сцени. Заважають, по-перше, військово-промислові кола СШ А, що не тільки від
мовляються залишити ці райони, а навіть розширюють мережу своїх баз. Друга дер
жава, що стромляє палиці в колеса всім мирним ініціативам, —  маоїстський Китай, 
який будь-що хоче побудувати в Азії свою імперію. Ось через що народи Азії все ще 
не знають справжнього миру і справжньої безпеки.

Пригадаємо, що відбувалося нещодавно в Кампучії, перш ніж кхмерський народ 
викинув на смітник історії кривавий режим Пол Пота і Йєнг Сарі. Китайці з'явилися 
там під приводом надання допомоги кампучійській революції і досить швидко захо
пили контроль над країною. Вони встановили в Кампучії один з найстрахітливіших 
режимів. Багнетами повиганяли людей з міст, порозлучали сім'ї, організували гігант
ські концтабори. За два з лишком роки вони знищили три мільйони людей. Таким 
виявився маоїзм на практиці. З одного боку —  це була політика масового знищення 
місцевого населення; з другого —  оточення В'єтнаму ворожим кільцем, яке весною 
1979 р. переросло у віроломну збройну агресію, що дістала, фактичне благословін- 
ня й заохочення Вашінгтона. Прогресивні люди всього світу запитують себе, писав 
у ті дні паризький журнал «Афрік Азі», як це могло статися, що сусідня держава, 
яка називає себе соціалістичною й революційною, могла вчинити такий розбійниць
кий напад на іншу соціалістичну країну. «Скажемо одразу,—  зазначав журнал,—  що 
злочинний план нападу на В'єтнам зародився і у Вашінгтоні, і в Пекіні. І важко ска* 
зати, хто з них має пріоритет».

Агресія Китаю проти СРВ показала, чого варті розпатякування китайських керів
ників про захист інтересів малих та середніх країн, «заступником» яких намагається 
видавати себе Пекін. Китайські мілітаристи, йдучи слідами колонізаторів й імперіа
лістів, принесли смерть і розруху на багатостраждальну в'єтнамську землю. І світ 
справедливо обурився. СРСР зайняв рішучу позицію, вимагаючи негайного припинен
ня агресії й виведення китайських військ з території Соціалістичної Республіки В'єтнам.

Навіть на прикладі цих останніх подій світова громадськість могла ще раз пере
свідчитися, наскільки політика маоїстського Китаю і політика Радянського Союзу діа
метрально протилежні одна одній. Важливо врахувати, що це стосується не тільки 
Азії, й не тільки міжнародних відносин. Ідеї наукового комунізму, ідеї марксизму-ле- 
нінізму, що лежать в основі радянського ладу, взагалі несумісні з маоїзмом ні в 
галузі ідеології, ані в практичній політиці. Той, хто плутає одне з другим, робить 
велику помилку. Маоїсти —  не комуністи.

Мало того, останнім часом маоїзм остаточно перетворився на своєрідний варі
ант антикомунізму. Його справжня остаточна мета —  поневолення світу. При цьому 
його вожді не роблять різниці між окремими країнами, континентами, партіями, 
між марксистами, соціал-демократами, католиками, православними, буддистами чи 
мусульманами. Невпинно готуючись до світової війни, вони кидають виклик усьому 
людству. Тепер їхня політика спрямована насамперед проти народів Азії.

Але Азія не належить китайцям. Вона належить усім народам цієї частини світу. 
Слово за ними.

Москва.
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Апологетика капіталізму — спроби 
гальванізувати віджилий суспільний лад 
— прибирає дедалі гротескніших і по
творніших форм. Неспроможні теоретич
но обгрунтувати доцільність дальшого іс
нування цього ладу, довести його життє- 
спроможність, вибудувати власну науку 
про суспільство, адвокати капіталізму 
зосереджують свої зусилля на демаго
гічних спробах «спростувати» марксист
ське вчення. «Заперечуючи» марксист
ські ідеї, «не помічаючи» невпинного 
процесу зростання і зміцнення світової 
соціалістичної системи, ці демагоги про
дукують, власне, не теорії, а антитеорії,* 
не філософію, а антифілософію; в їхньо
му науковому багажі відсутній знак 
плюс, а є тільки знак мінус, і нема нічо
го дивного в тому, що саме вони є вод
ночас і найзапеклішими ворогами роз
рядки, речниками мілітаризму: нездатні 
мислити конструктивно, вони пропагу
ють деструкцію, руйнування, війну.

До таких антитеоретиків належить, 
наприклад, групка французьких так зва
них «нових філософів» — буржуазних 
синків, екс-маоїстів, які, в цілковитій 
згоді з внутрішньою логікою маоїзму, 
переросли в запеклих ворогів марксизму. 
Особливості галасливої пропагандист
ської кампанії, яку вони ведуть, поляга
ють у тому, що заяложені антирадянські 
гасла поєднуються у них з нападками 
на європейську культуру, давні, загаль
ноприйняті моральні традиції. Апологе
тика капіталістичного ладу закамуфльо
вана тут під нападки на все, що асоцію
ється з поняттям «прогрес». •

Рецензуючи англійський переклад 
книжки одного з найактивніших пред
ставників цієї групки — Бернара-Анрі 
Леві — професор філософії Нью-Иоркг 
ського університету Вільям Баррет пи
ше в «Нью-Йорк тайме бук рев’ю»: «Мі
стер Леві вистрілює свої ідеї, мов 
фейерверк — аби летіли; вони спалаху
ють і засліплюють нас; та потім спалахи 
гаснуть, і ми тільки скептично знизуємо

плечима. Ідеї ці надто поверхові й необ
грунтовані, й аналіз у них підмінено ри
торикою... Містер Леві не обмежується 
запереченням соціалізму; він атакує та
кож усе те, чим захоплювалась і чим жи
вилась соціалістична ідеологія: Просвіт
ництво, прогрес, технічну революцію і 
навіть науку... Після такого руйнування 
інтелектуальний краєвид лишається по
просту пустельним».

Якщо «новий філософ» Бернар-Анрі 
Леві ототожнює марксизм із загальним 
прогресом людства задля того тільки, 
щоб разом з прогресом «перекреслити» 
марксизм, то професор Каліфорнійсько
го університету Роберт Вессон, автор 
книжки «Чому марксизм?», намагається 
діяти обережніше. У цьому творі він весь 
час удає, ніби дошукується відповіді на 
питання: «чому марксизм здобуває пере
могу за перемогою?» — і при цьому об
минає той головний факт, що це вчення 
відповідає історичній дійсності — і са
ме тому є надійним керівництвом до дії. 
Застосовуючи прийоми пропаганди, яка 
на перший погляд не є ворожою, але по 
суті лишається такою, професор Вессон 
об’єднує під поняттям марксизму всі ви
яви антиімперіалістичних, антикапіталіс- 
тичних і... антиамериканських настроїв. 
Він пише: «Невдоволення американсь
кою світовою роллю, американською вій
ськовою, культурною чи економічною 
присутністю може народжувати марк
сизм скрізь... Антиамериканізм, таким 
чином, зцржди є, по суті, марксизмом». 
Рецензент, «Тайме літерарі сапплмент» 
Ніл Макіннес так коментує ці слова: 
«Виходить, голлісти є «по суті» марксис
тами? Так само, як і кількасот мільйонів 
латиноамериканців?.. Ні, професора 
Вессона непокоїть не стільки питання, 
чому марксизм виявився таким життє- 
спроможним, скільки питання, чому на
роди ненавидять американський капіта
лізм». Зауваження слушне, але воно не 
вичерпує суті справи. Вессон своєю 
книжкою переслідує ще одну цілком
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певну мету: він силкується запере
чити марксизм саме як теорію, позбави
ти його ознак наукового вчення, надати 
йому характеристик «підривної пропа
ганди». В тій же книжці він пише: «Су
часний марксизм перетворився, власне, 
на вираз невдоволення — на форму вис
ловлення антиурядових настроїв». Ти
повий прийом ідеологічного диверсанта! 
Підсовуючи читачеві під виглядом істи
ни алогізм («марксизм доводить прире
ченість капіталізму; отже, мовляв, кожен 
антикапіталістичний. а звідси й антиаме- 
риканський виступ інспірований марк
систами»), професор Вессон грає на ру
ку тим, хто твердить, що подіями в Іра
ні нібито «керувала ^Москва», а роззбро
єння означатиме капітуляцію Заходу пе
ред комуністами, хто ладен звертати на 
марксизм провину навіть за кризовий 
стан капіталістичної економіки.

А втім, не Роберт Вессон винайшов 
цей прийом — ним давно вже користу
ються американські — і не тільки аме
риканські — реакціонери, зокрема реак
ціонери в літературі.

Свою рецензію на книжку Мейсела 
Д. Ізелла «Недвозначний американець. 
Романи правого напрямку в добу холод
ної війни» Джуліан Саймонс починає в 
«Тайме літерарі сапплмент» з такої ан
кети, відповіді на яку він вкладає в уста 
типовому представникові американської 
реакції:

«Запитання. Якого романіста любить 
кожен здоровий американець?

Відповідь. Тейлора Колдуелла (один 
з найреакційніших письменників США. 
— В. Г.).

3. Що є спільного між йихатими пи
саками з «Нью-Йорк рев’ю оф букс» і 
пихатими писаками з лівішого журналу 
«Ремпартс»?

В. Всі вони — наймані агенти Змови.
3. Чим пояснюється занепад амери

канської світової могутності протягом 
останніх двох десятиріч?

В. Діяльністю Двозначних Людей.
3. Як розпізнати Двозначну Людину?
В. Вона віддає перевагу фрейдо-марк- 

сизму перед американським патріотиз
мом, вона висловлюється, як ліберал, а 
сповідує комунізм, вона виступає за 
впровадження державної системи охоро
ни здоров’я, за расову інтеграцію і про
ти того, щоб Америка володіла атомною 
зброєю».

«Отакі, — пиша далі Джуліан Сай
монс, — і ще махровіші погляди при
бічників «недвозначного американізму» 
визначають їхнє ставлення до сучасної 
американської літератури, зокрема — до 
соціальних мотивів у ній. Згадана «змо
ва» спрямована, ясна річ, на те, щоб зни
щити існуючий американський лад, замі

нивши його якимсь колективістським 
суспільством, а ота «двозначна людина» 
є учасником цієї «змови», однаково, сві
домим чи несвідомим.

До американських прозаїків, якими 
захоплюється «патріотично настроєний 
американець», належать Аллен Друрі, 
Тейлор Колдуелл. Джон Дос Пассос у 
його пізнішій іпостасі й Ейн Ренд. Серед 
дрібніших постатей — автори детектив
но-шпигунських романів Джон Болл і 
Фредерік Айєрс (останньому належить 
роман «Людина в дзеркалі» — ідіотсь
ка побрехенька, в якій одного з прези
дентських радників з питань безпеки за
мінює радянський агент, схожий на ньо
го, як дві краплі води).

Що ж до письменників, які згаданому 
патріотові не до душі, то їх куди більше, 
й очолюють їхній список Фолкнер. Хе- 
мінгуей, Мейлер, Болдуїн...

«Цікаво було б довідатися, — міркує 
наостанку рецензент, — скільки амери
канців насправді поділяють тверде пере
конання письменників на зразок А. Дру
рі й Т. Колдуелла, що люди, які додер
жуються ліберальних поглядів, майже 
всі без винятку діють проти інтересів 
своєї країни?»

На жаль, таких «стопроцентних» аме
риканців, засліплених гаслами холодної 
війни, ще чимало. І саме до них апелю
ють у своїх книжках Пол Джонсон і 
Аріанна Стассінопуло.

Книжка Пола Джонсона має назву 
«Вороги суспільства», і автор, як зазна
чає Джеймс Слоун Аллен у журналі «Се- 
тердей рев’ю», мало не всі вияви сучас
ного життя приписує підступам «Воро
га».

«Чий же це ворог? — запитує рецен
зент і відповідає: — Ворог західної циві
лізації у тому її вигляді, який існує в 
уяві Джонсона, тобто ворог поважного 
середнього класу (читай: буржуазії. — 
В. Г.). Джонсон попереджає, що вороги 
соціального ладу («комісари») от-от пе
реможуть, причому головну загрозу, в 
йоі̂ о розумінні, несе в собі сучасна куль
тура. а головними призвідцями  ̂всіх не
щасть, які валяться на голову буржуа
зії, є Маркс і Фрейд».

Згадаймо: і в книжці М. Д. Ізелла 
«стопроцентні американські патріоти» та
кож оперують сполученням «фрейдо- 
марксизм». Це абсурдне сполучення та
кож видобуто з арсеналу антикомуністич
ної пропаганди. Ставлячи поряд з марк
сизмом — наукою про пізнання й рево
люційне перетворення світу, про закони 
розвитку суспільства, природи й людсь
кого мислення, про закони революційної 
боротьби робітничого класу — доктрину 
Фрейда, що намагається інтерпретувати 
підвалини суспільного життя, моралі, 
права тощо за допомогою психоаналізу,
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буржуазні пропагандисти, вдаються до 
ідеологічної диверсії, до безплідної і без
пардонної спроби скомпрометувати марк
сизм.

Так само, як Ріоїх) французький одно
думець Бернар-Анрі Леві, Пол Джонсон 
«трощить» буржуазну цивілізацію з охо- 
ронницьких позицій, прагнучи передовсім 
«врятувати» її від марксизму. Апока- 
ліптичні застереження його, однак, вик
ликають у мислячих американців реак
цію, явно протилежну бажаній. Так, Х’ю 
Кеннер пише з приводу «Ворогів сус
пільства» в «Нью Иорк тайме бук 
рев’ю»: «Якщо в будівлі західного сві
ту справді тріщать і розвалюються вод
ночас усі підпори й підвалини — то чом 
би нам не запідозрити, що ця будівля 
погано сконструйована?»

Так само, як заокеанські «недвознач
ні патріоти», англійка Аріанна Стассі- 
нопуло в своїй книжці «Інша революція» 
«викриває» змову, що загрожує існу
ванню капіталістичного суспільства. Це 
«змова колективістів», і Аріанні Стассі- 
нопуло ввижається, що замішані в ній не 
тільки ліві. Як розповідає в англійсько
му журналі «Букс енд букмен» Пол Фут, 
«за твердженням цієї авторки, всілякі 
люди, що досі вдавали, ніби їх не торк
нулася колективістська напасть, перебу
вають насправді у цієї напасті в полоні. 
Так, президент Ніксон, бувши при владі, 
«продовжував традицію повзучого соціа
лізму», а Маргарет Течер є «однією з 
духовних спадкоємців і правонаступни
ків Карла Маркса». Навіть архієпископ 
Кентерберійський є «співучасником цієї 
змови». Він виказав себе заявою, що по
гані житлові умови є першопричиною 
насильства й молодіжної злочинності».

Для Аріанни Стассінопуло «колекти
вістська змова» проти капіталістичного 
суспільства виявляється в таких «марк
систських винаходах», як загальна 
шкільна освіта, всілякі види соціального 
забезпечення тощо. Все це, мовляв, «при
душує свободу». Чию ж свободу? Автор
ка відповідає прямо й недвозначно: сво
боду капіталістів. «Найхарактернішою 
ознакою нашого століття є тиранія біль
шості», — цією фразою Аріанна Стассі

нопуло підсумовує свої нападки на су
часне суспільство. Вона мріє про ХУИІ 
століття (ясна річ, до Французької рево
люції), коли такі, як вона, могли «тіши
тися життям» під тиранією меншості.

«Отже змову викрито, — пише Пол 
Фут, — і світ попереджено про зло, що 
загрожує йому. Але Аріанна Стассінопу
ло йде далі. Вона пропонує й шлях до 
порятунку («іншу революцію», яка дала 
назву її книжці. —г В. Г.). Досі, зазна
чає авторка, люди шукали розв’язання 
своїм проблемам, збираючись разом і 
згуртовуючи свої зусилля. Але вихід не 
в цьому! — категорично вигукує вона. 
Ні, люди повинні шукати вихід у влас
них душах... х)

Ви голодні? Не турбуйтеся! Зазирніть 
собі в душу, й ваш голод буде втамова
но. Ви бідні? Але ж хіба можна вимірю
вати уяву й душу грошима? Фе, який со
ром! Зазирніть до себе всередину, й усі 
ваші проблеми будуть розв’язані. А мо
же, іноді вас турбує те, що інші люди 
живуть у голоді й нужді? Якщо турбує, 
то не думайте, будь ласка, що ці пробле
ми можна розв’язати політичним шля
хом. Колективно жодної такої проблеми 
не розв’яжеш — вирішувати їх можна 
тільки індивідуально. Тож не думайте 
про політику. Думайте про себе, про 
свою душу й свою уяву, які набагато ці
кавіші за нудні соціальні проблеми...»

Пол Фут дотепно висміює ідейки Арі
анни Стассінопуло, але тут-таки з гірко
тою констатує, що опус її підхоплений 
на щит рецензентами провідних англійсь
ких газет і журналів, і вже виник навіть 
«культ Стассінопуло». Що ж, недоброї 
пам’яті американський сенатор Джо 
Маккарті теж мав — та й досі має! — 
прибічників, ладних молитися на нього...

Розглянуті книжки дають уявлення 
про потворні, часом сміховинні, часом 
навіть параноїдальні, але завжди отруйні 
форми апологетики капіталізму. Вони 
свідчать і про те, що імперіалістична 
пропаганда нині втрачає «академічну 
респектабельність», дедалі наочніше роз
криваючи духовне убозтво капіталізму.

Володимир ГАЛЧИН
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У Р И В К И  З  К Н И Г И

В І Д  А В Т О Р А

Наглядач був новенький —  хлопець високий, білявий і гарний. Я одразу збагнула, 
що він південець, із того, як лагідно і співчутливо він сказав мені, що сьогодні, на 
жаль, не може мене впустити. Здавалося, він і справді розуміє моє розчарування 
і справді йому страшенно шкода, що не можна мене впустити. Мовляв, якби не на
каз... Але наказ є: кілька днів нікого до в'язниці не впускати. Учора ввечері хлопці 
зчинили бійку.

—  Але чому вони побились? Що сталося? —  спитала я, хоча могла й сама здога
датися. Мені сказала про це осяйна голубінь отого обмеженого дахами в'язниці 
квадрата над середньовічним подвір’ям; то була голубінь весняного неба, неба, від
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якого так легко сп’яніти. Воно вкладає людині в ноги неспокій, а в душу —  розпачли
ву потребу свіжого повітря, тугу за волею.

Але білявий охоронець розвів руками, знизав плечима, спохмурнів і всім своїм 
виглядом намагався показати марність і наТвність мого запитання.

—  Ет, синьйоро, що могло статися? Звичайні речі.—  Він зітхнув і, перше ніж за
чинити перед моїм носом віконечко приймальні, додав лагідним, майже батьківським 
тоном: —  Чого ви хочете? Це ж злочинці. Такими вони вродилися.

Я пішла геть, повторюючи подумки ці слова. І саме тоді, на отій стародавній ву
лиці, перед монастирським муром —  муром без вікон-очей, височенним і таким зруч
ним для тамування голоду за волею —  саме там виник задум цієї книжки. Власне, це 
й не книжка. У ній немає ані вигадливого сюжету, ані стрункої схеми, необхідних для 
художнього твору. Вона цього не потребує. Розповідь у ній не спокійна і не відчуже
на. У цих нарисах, які можна назвати новелами-портретами, автор надто зацікавлена 
особа і надто схвильовано шукає відповіді на свої запитання. О б ’єктивність —  для ньо
го закон, але законі тяжкий і суворий. Персонажі надто йому близькі, надто живі в 
його пам'яті, тому мова і стиль іноді бувають плутаними —  автор надто хвилювався, 
пишучи ці свої нариси.

Це портрети підлітків, що безповоротно заблукали у мертвій пустелі зла.
Для кожного з цих юнаків, для незліченної кількості інших таких, як вони, був 

момент, коли їх можне було покликати назад. Урятувати.
Усі ми —  родина, школа, суспільство —  несемо відповідальність за те, що цей 

момент не було використано. Кожен залежно від свого досвіду, совісті, розуміння —  

але винні ми всі.
Всі.

ЯК ЖИЛОСЯ ВАЛЬТЕРОВІ У ТРЬОХ ВИХОВНИХ ЗАКЛАДАХ 
І ДВІЧІ НА ВОЛІ

СУД ДЛЯ НЕПОВНОЛІТНІХ
на слуханні від 18 листопада 1973 року виголосив нижчеподаний

ВИРОК

у справі МЕЛІСА ВАЛЬТЕРА, що народився в Римі 5.7.1957 і про
живає В РИМІ, ВУЛИЦЯ ТОРТОРІЧІ, 43, В ПАНСІОНІ КЛЕРІЧІ, 
УЧНЯ, НЕЖОНАТОГО,

з в и н у в а ч у в а н о г о
в крадіжці, вчиненій за обставин, які побільшують провину, як пе
редбачено ст. 624 і 61 п. 11 Кримінального Кодексу, в злочинному 
привласненні з метою особистої вигоди перлового намиста власниці 
Форначарі Егле, задля чого підсудний використав обставини спільного 
проживання;

у Римі, 21 червня 1973 року.
СУД

згідно зі статтями 98 Кримінального Кодексу і 483 і а 488 Кримі
нально-Процесуального Кодексу визнає Меліса Вальтера винним у 
приписуваному йому злочині і, з врахуванням скидки на неповноліт- 
ність, засуджує його на два місяці ув’язнення, а також покриття су
дових витрат.

Так ухвалено 18 листопада 1973 року.

БЛАГОДІЙНИЦЬКИЙ ПРИТУЛОК УСПІННЯ.
4 ЛЮТОГО 1961 РОКУ*

Зі спальні для дітей середнього ліку зненацька почувся плач —  пронизливий, урив
частий, верескливий-^ і сестра Елетта, що чергувала цієї ночі, аж здригнулася в своє

му ліжку.
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—  О, святий Джузеппе! —  пробурчала жінка.—- Можна подумати, що ти в зві
ринці.

Одначе вона не сховала голову під ковдру, як напевне зробила б сестра Венан- 
ція. і сестра Бенедетта теж. Сестра Елетта зуміла зберегти добре серце, хоча догля
дала сиріт та дітей веселих дівчат уже понад двадцять п’ять років. Серце лагідне 
й чуле, справжнє селянське серце, як у всіх її земляків, що живуть у затиснутій між 
гір альпійській долині; а в цьому величезному місті, у Римі, люди геть безсердечні, 
люті, наче вовки, дарма що тут живе його святість. Якусь мить сестра Елетта зачекала, 
ану ж знову западе нічна тиша, чорна тиша, наповнена дитячим диханням —  то ледь 
чутним, то різким. Але дарма сподіватися! Не встиг затихнути перший вереск, як оз
вався ще один голос, потім і другий, і третій —  здавалося, то заскавучав цілий виводок 
цуценят,—  і сестрі Елетті довелося похапцем узувати ще натомлені ноги в матер’яні 
капці. Схожа на білий вітрильник, попливла вона через кімнату, де двома рядами стоя
ли шістнадцять ліжечок, ледве чи більших за колиски, вісім під однією стіною, ві
с ім —  під другою, і в кожному пронизливо верещав малюк, соваючи гострими 
ліктями та коліньми під добре підтиканою ковдрочкою.

—  Тс, тс, тс! —  клацаючи язиком, заметушилася сестра Елетта в проході між 
ліжечками. Її досвідчені руки вправно орудували чашками, ложечками, цукром, а ма
ленькому мулатові з ліжечка номер 11 вона дала ще й дві краплі «чудодійного си
ропу»: лікар аб-со-лют-но її запевнив, що це звичайне снодійне, опію в ньому ні 
крихти, але, мовляв, через три хвилини мулатик спатиме, ніби янголятко.

І справді, малий одразу ж притих, і його темна голівка опустилася на подушку; 
богу дякувати, заспокоїлися й усі інші, і спальня знову поринула в сон під синюватим 
світлом лампочки, що тьмяно блищала під стелею. Сестра Елетта огледілася... і зне
нацька завмерла, перелякано роззявивши рота. Святий Джузеппе! А  де ж Вальтеріно? 
Звикши одним поглядом визначати, чи в спальні все гаразд, сестра Елетта одразу по
мітила, що одне ліжечко —  номер п’ятий, звичайно! —  порожнє. І куди в біса —  
прости мене, святий Джузеппе! —  міг заподітися чотирирічний малюк, завжди спо
кійний, мов мишенятко?

Вальтеріно сидів на підлозі, наполовину під ліжечком, наполовину —  зовні, і смок, 
тав пальчика, дивлячись на сестру Елетту двома величезними очиськами з цілковитою 
байдужістю людини, яка прагне тільки одного: щоб їй дали спокій.

—  Ах, ти ж капосний хлопче! —  вигукнула сестра Елетта, але без переконаності 
в голосі. Нахилилася і підняла малого, пригорнувши його до своїх грудей, що не зна
ли материнства. Таки не втрималася і цмокнула хлопчика в чорну голівку, кучеряву, 
немов овече руно,—  і навіть пахли його кучерики вовною. Бо Вальтеріно був пестун
чиком сестри Елетти, і не тільки її, а й усіх інших сестер, бідолашне мишенятко! Він 
ніколи не плакав, ніколи не капризував, поглинав свою порцію їжі, не кривлячись 
і не гаючи часу, з розважливим і глибокодумним виразом дорослого.

Сестра Елетта поклала Вальтеріно у ліжечко, лагідно поплескала його по круг
ленькій щічці і проворкотіла:

—  Ну, тепер будемо спатоньки, еге?

За десять хвилин сестра Елетта долучила своє могутнє хропіння людини з миром 
у душі до схожого на шарудіння метеликів дихання шістнадцятьох дітей, прихищених 
у сирітському притулку Успіння, що приймав до себе малих безбатченків Рима, бідо
лашних черепашок, викинутих на берег розбурханим морем величезного міста. Спав 
спокійним сном і Вальтеріно в своєму мокрому ліжечку; раз у раз його довгі вигну
ті брови здригалися, ледь розкритий ротик кривився, вальтеріно бачив сни.

Хто може знати, що йому снилося?
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ВИХОВНИЙ ЗАКЛАД ВІТТОРІО ВЕНЕТО.

КВІТЕНЬ 1967 РОКУ

ні про що тільки він думає, отой чудій?» —  міркував маестро Адельмо Вісмара, 
стоячи посеред подвір'я виховного закладу Вітторіо Венето і спостерігаючи, як роз
важаються «малюки». Проте, хоч він і назвав його «чудієм», що в міланському діа
лекті аж ніяк не є компліментом, маестро Вісмара відчував до цього свого учня 
скоріше симпатію, ніж неприязнь. Це правда, що він найтупіший в класі —  але ж усі 
інші також не можуть похвалитися високими розумовими здібностями. Правда також, 
що його К І1 ледве чи становить вісімдесят. Але після ста двадцяти двох днів, протя
гом яких він навчав вихованців Вітторіо Венето, маестро Вісмара уже мріяв, щоб увесь 
його клас складався із самих тільки Вальтеріно Мелісів: у такому разі йому принаймні 
не довелося б утратити зуб і тиждень кульгати тільки тому, що він намагався розбо
ронити двох шибеників, які хотіли видряпати один одному очі.

Звичайно, потім він став хитрішим. І зрозумів, що у виховному закладі вчителі —  
це насамперед тюремні наглядачі. Досить скоро він засвоїв також головний принцип 
поведінки наглядача: робити що завгодно, але стояти в такому місці, звідки можна 
охоплювати поглядом усю свою зону на випадок появи якогось начальства. Тоді ви
хоплюватися тому назустріч і виштовхувати наперед якогось зразкового вихованця. 
Такого, як Вальтеріно, наприклад.

—  Хороший хлопчина, синьйоре директор. Сумирний такий, ніколи не бешкетує, 
не встряє у бійку.

—  Гаразд, гаразд.—  Цього разу директор був у доброму гуморі.—  Любий маест
ро, я прийшов забрати у вас на короткий час...—  погляд на папірець.—  Атож, Меліса 
Вальтера. А  гукніть-но хлопця сюди.

—  Та оце ж він і є, синьйоре директор,— - поквапно відповів маестро Вісмара і 
повернувся до своєї улюбленої овечки з посмішкою, яка була точнісінькою копією 
поблажливої посмішки начальства. Але та посмішка застигла йому на губах: Вальте
ріно, мовчазний, лагідний Вальтеріно, зненацька перетворився на норовисту звірючку 
з лютими оченятами, вперту і боязку.

—  Я н-не х-хочу н-нікого б-бачити. Я н-не п-піду н-нікудиі
Бо, до всього іншого, хлопець ще й заїкався у ті рідкісні моменти, коли говорив...

—  ОтакоїІ Ти ж найслухняніший учень у моєму класі... Ну, годі тобі, Вальтеріно, 
не каверзуй! —  вмовляв учитель, ще не втративши надії; і простяг руку, щоб по-друж
ньому підштовхнути його вперед. У ту мить наче бомба вибухнула: хлопець перетво
рився на якийсь вихор із рук та ніг, що шалено засмикалися на бруківці, а з се
редини цього вихору виривалися хрипкі здавлені крики: «Не піду! Не піду!» —  впере
міш із найбрутальнішими слівцями, що їх маестро Вісмара, хоч який був досвідчений, 
ніколи не чув навіть у виправних школах своєї рідної Бовісаски.

Щоб виконати директорський присуд —  добру дозу валію2, після якої він спати
ме як убитий свої десять-дванадцять годин,—  маестро Вісмара мусив гукнути приби
ральника Джакомоне, і вдвох вони віднесли Вальтеріно на руках до лікарняного 
пункту. На цій короткій відстані вчитель, певно, як ніколи раніше, відчув, який гіркий 
його шматок хліба, зароблений у закладі Вітторіо Венето. Та оскільки, попри все, 
серце в нього було добре, тяжке зітхання, з яким він зачинив двері дортуару і цим 
вичерпав епізод, стосувалося порівну трьох осіб: самого маестро Вісмара, звичайно, 
а також і хлопця, який вже спав у залізному ліжку й навіть уві сні зберігав глибоку * 9

1 КІ — коефіцієнт інтелектуальності, тобто відношення між розумовим розвитком і 
віком дитини. Визначається за допомогою спеціальних тестів, за норму вважається 
100 (прим, авт.),

9 Транквілізатор, що діє на центральну нервову систему, пригнічуючи її реакції.
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зморшку на своєму дитячому лобику; і отієї жалюгідної постаті, що якраз виходила 
крізь браму закладу Вітторіо Венето і була постаттю Джузеппіни Меліс, за професією 
прибиральниці, а за цивільним законодавством —  матері-одиначки. Матері, яку ось 
уже цілий рік —  відколи став «великим» —  Вальтеріно відмовлявся бачити.

ЧУДОВОГО ЧЕРВНЕВОГО ДНЯ, РОКУ 1973,
В ТРАСТЕВЕРЕ 1

—  Бідолашна жінка! —  зітхнула синьйора Егле й опустила вишивання на коліна, 
ніби наготувавшись до тривалої розмови.—  Просто шкода її.

—  Це ти про кого? —  буркнула її сестра Мафальда, не відриваючись від де
тективного роману.

—  Та про Джузеппіку, —  пояснила Егле, не випускаючи голки з рук. —  Як зво
рушливо силкується вона вдовольняти всі забаганки свого синочка. —  І вона кивну
ла підборіддям у бік засклених дверей, які виходили в коридор і за якими видніли 
постаті жінки та високого худого хлопця з великою кучерявою головою. Егле сти
шила голос:— А він же не дуже цього й заслуговує, той шибеник і ледацюга! Не
дарма кажуть, що материнська любов...

—  Краще ото не берися судити про те, чого не знаєш! —  відрубала Мафальда. 
Бували моменти, коли вона терпіти не могла цієї старої діви Егле з її манірною 
мовою колишньої вчительки, з її млосним виглядом. —  Твоя Джузеппіна просто ду
репа і до чого тут матери-и-нська любов! —  провадила вона, безжально пере
дражнюючи афектовану вимову сестри. —  Атож, дурепа, бо плекає ілюзію, що ко
лись «у мирі постаріє коло свого любого Вальтеріно, такого доброго й такого без
таланного».

Вальтеріно —  уже напівмерзотник і скоро стане повним мерзотником, адже йо
му вже шістнадцять стукнуло, а він досі не знайшов собі постійної роботи.

Але синьйорина Егле була вперта тією лагідною впертістю, що часто буває влас
тива боязким людям.

—  Пробач, люба, але ти не зовсім об'єктивна,—  осудливо мовила вона своїм 
тихим голосом. —  Синьйора Бонанні, яка є в д о в о ю  полковника, жінка славна і вчи
нила справді великодушно, дозволивши Джузеппіні поселити свого сина в кімнатах 
для прислуги. Ну, а щодо Вальтера, то я певна: він неодмінно виправиться і стане 
славним хлопцем, маючи перед очима приклад матері, яку я, не вагаючись, назвала 
б жінкою мужньою і самовідданою.

Мафальда у відповідь на ці слова тільки зневажливо пирхнула. Не мало ніякого 
сенсу сперечатися з цією невиліковною мрійницею Егле. Вона нездатна зрозуміти, 
що полковничиха пішла Джузеппіні на поступку лише тому, що знайти сьогодні та
ку в'ючну коняку важче, аніж виграти костюм у лотерею. Що Джузеппіна, зі свого 
боку, нічим не краща за будь-яку з тих жінок, що здають своїх дітей в сирітські 
притулки, мов сліпих кошенят, а тоді раптом їх опановує каяття. Що ж до її синоч
ка, то Мафальда зрозуміла його як облупленого, тільки-но скинула на нього оком: 
він живе тільки для того, щоб зневажати весь світ, а надто свою пришелепувату 
матір. Ось як усе є насправді.

Проте Мафальда трохи помилялася в своєму категоричному присуді. В покри
тій рудою чуприною голові Вальтеріно нуртувала не тільки зневага до матері чи 
полковничихи. Ось уже два тижні —  аж чотирнадцять днів! —  як він не бачив жод
ної цигарочки «зілля» 1 2, жодного разу не затягувався. Або Буріно дасть йому покури
ти в кредит, або він схибнеться, не маючи сили далі опиратися несамовитому бажан
ню. Але якось та обійдеться.

«Спокійно! —  наказував він своїм очам, що гарячково палахкотіли і бігали вусі-

1 Квартал Рима на правому березі Тібру.
2 Тобто сигарети з маріхданою. досить сильним наркотиком.
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біч. —  Згодом». Якщо він добре поводитиметься, то згодом Буріно не 'зможе йому 
відмовити і дасть покурити. Дарма що ось уже місяць, як у нього не водилося 
жодної ліри, і він не платив за «зілля», і друзі майже виштовхали його за Двері, і 

•ось уже два тижні, як Вальтер не з'являвся в кантину, два тижні, протягом яких він 
так страждав, уявляючи, як його друзі сидять колом і курять у чудовій мовчанці, 
аж прокидався вночі —  а вдень мати знай радісно усміхається, що син нікуди не ви
ходить, що в нього з'явилася любов до домівки...

Спокійно. Спершу треба піднятися з гітарою на поміст і стати поруч із Буріно, 
що вже почав грати на ударних, скинувши на Вальтера байдужим поглядом. Двоє ін
ших, гітара-бас та електроорган, досить мляво підігрували, а дівчина Буріно нявчала 
перед мікрофоном, навіть не метляючи волоссям, що було її коронним номером. 
Вальтеріно відразу вхопив ритм і теж почав награвати, але не дуже стараючись, на
че знічев'я. Вони мають думати, ніби він такий, як і завжди, не повинні здогадатися, 
що його аж холодний піт пробирає —  так хочеться «зілля». Як ансамбль вони ніколи 
не досягали бучного успіху: найбільше, що їм випадало —  це пограти на якихось 
вошивих танцях, один раз на місяць, а то й менше. Через те йому ніколи не виста
чало «зілля», та й усім іншим. Окрім Буріно, звичайно. Буріно не зможе йому відмо
вити і дасть покурити. А  поки що треба терпіти, терпіти до кінця, програти усі п'ять 
або шість мотивчиків, які на танцях завжди справляли повне враження.

Промінчик світла замерехтів на грифі гітари-баса і аж засліпив Вальтеріно. Тоді 
він схопив ударника за руку, тонку й кощаву руку, яку було б зовсім неважко 
зламати.

—  Я тобі заплачу товаром. Добрим товаром, надійним, —  прошепотів Вальтер, 
і голос його, несподівано для нього самого, прозвучав на диво впевнено і спокійно.

Буріно стенув плечима, видно було, що йому не терпиться приєднатися до інших. 
Але Вальтеріно вловив короткий спалах, миттєвий спалах зацікавленості в очах кольо
ру застояної води. ,

—  Перлове намисто,—  провадив він.—  Перлини шліфовані “S’ великі. Ти зможеш 
його продати, адже в тебе друзі, знайомі... я ж бо знаю.

Він говорив упевнено, палке бажання покурити надавало його словам перекон
ливості. Буріно поміркував, видно було, що він вагається. Зрештою, ризику в цьому 
нема ніякого. Збути перлове намисто легко, «знайомі» в нього справді є.

—  Ну, гаразд,—  здався він, і очі кольору застояної води стали майже прозорі, 
аж погарніли на думку про вигідне діло. —  Ну, гаразд, але... ти мені свій товар, я 
тобі —  свій. Мій товар тут. Принось свій, і ми домовимося. А  як не принесеш, то 
більш до мене не чіпляйся, ясно?

Та Вальтеріно вже був за дверима, вже мчав вуличками Трастевере, так поспі
шаючи, аж гітара била його по сідницях. Йому було трохи гірко, бо сьогодні він 
збагнув, що ансамбль —  це не його родина, що коли йдеться про «зілля», то ніяка 
дружба не рахується. Але «зілля» однаково лишається «зіллям»: воно дає змогу за
бути і про горе, і про нудьгу, і про зраду. Допомагає не думати про цей бридкий 
світ, у якому людина мучиться від страху та розпачу. І почуває себе такою са
мотньою.

ВИПРАВНА ЧОЛОВІЧА В'ЯЗНИЦЯ ДЛЯ НЕПОВНОЛІТНІХ. СЕКТОР 
ПОПЕРЕДНЬОГО УВ'ЯЗНЕННЯ

РІЗДВО 1973 РОКУ

Куховарка в'язниці для неповнолітніх, прозвана Жердиною за свої метр вісім
десят зросту, мала дві слабкості, що давно стали для неї звичкою: викурювала за 
день по сорок штук «Національних» і часто розмовляла сама з собою, через що 
дістала і друге прізвисько: Схибнута,
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Розмовляла сама з собою вона в тих випадках, коли щось її непокоїло, отож і 
цього ранку куховарка бубоніла впівголоса не менше ніж чверть години. Річ у тім, 
що Жердина мучилась докорами сумління. Заходячи сьогодні вранці до комори« 
щоб набрати у велику миску картоплі, вона побачила Вальтеріно, який звідти виходив. 
І незабаром, скинувши оком —  а око в неї було напрочуд пильне і від нього не 
сховалася б і волосинка, якби знайшлася хоч одна в її кухні! —  помітила, що на по
лиці стоїть не двадцять пляшок кока-коли, а тільки дев'ятнадцять. Той напій, а також 
печиво й паски подарували в'язням на різдво кілька синьйор-благодійниць. А  сум
ління мучило Жердину тому, що вона одразу ж мала доповісти про крадіжку на
чальству, та був уже полудень, а вона нічого нікому не доповіла.

Річ у тім, що Вальтеріно був улюбленцем Жердини.
—  Зрештою, нічого в цьому дивного,—  бубоніла куховарка, мішаючи у великому 

казані гору картоплі, якою мала набити бездонні шлунки неповнолітніх злочинців.—  
Вальтеріно —  злодій, бо інакше він би сюди не потрапив. Але злодій він чи не зло
дій, а зі мною завжди був славним хлопчиною: вихований, чемний, завжди допомо
же, як його попросиш. І спокійний, не такий, як оті інші мамині синочки, що виють, 
наче вовки, і знай заводяться битися. Вальтеріно —  хлопчина чистий: ніколи не ла
ється і навіть порнографічні журнальчики, що їх сюди потай проносять, його не ці
кавлять. Як я його ще впіймаю, то скажу йому: «Коли не маєш грошей, то можеш і 
попросити в мене кока-колу». Не такий вже це й злочин. Отож начальству ні слова. 
Бо ті людці здатні зробити цілу подію й з однієї пляшечки коли. Ну що це за світ —  
усюди самі собаки, як у тюрмі, так і на волі!

Оцим своїм улюбленим вигуком Жердина закінчила монолог і перестала карта* 
тися докорами сумління. До того ж у цей момент задзеленчав дзвоник у їдальні, 
сповіщаючи про початок сніданку. Мускулястими, як у вантажника, руками Жердина 
вхопила казан із сорока порціями і наготувалася відважно зустріти залп свисту та 
грубої лайки, з якими сорок розбишак братимуть у неї капустяний суп із меню по
неділків, серед та п'ятниць.

СІЧЕНЬ 1974 РОКУ, В ПЕРЕДМІСТІ РИМА.

ОСТАННІЙ АКТ

....—  Бачиш, як чудово ми тепер улаштувалися? Не те, що в отій норі, у полков
ничихи...—  Стоп! І полковничихи поки що ліпше не згадувати. Але він, чому він їй не 
допоможе, чому нічого не скаже? Хоча б закричав, як ото раніше: «Замовкни, мамо, 
дай мені спокій!» Чого вона не дала б, аби вивести його з отупіння. Бач, яке в ньо
го обличчя, аж прозоре —  ну точнісінько обличчя мерця, осяяне свічками, свята 
мадонно! Джузеппіна говорить далі, але голос її стає різким, ніби хтось дряпає цвя
хом по склу.

—  Ти знаєш, на новій роботі мені платять добре. Та воно й краще працювати 
на підприємстві, ніж на приватній службі. Відпрацювала стільки-то годин —  і бу
вайте здорові. Щоправда, ми тепер далеченько від центру. Зате маємо свою кварти
ру, дарма що передмістя. Ох, яка ж я дурепа! Базікаю тут, а про вечерю й забула. 
Зараз я розігрію тобі чашку бульйону, гаразд?

Син нарешті підвівся, важко, немов старий дід, і нарешті Джузеппіна почула 
його голос, але не впізнала голосу свого Вальтеріно. За ті два рази, коли зустріча
лася з ним у кімнаті побачень у в'язниці,—  вона приходила туди часто, але він не 
хотів її бачити, і не слід наполягати, радила їй дівчина-психолог,—  вона й не помі
тила, що голос його так змінився. Навіть не сердитий, а якийсь стомлений-стом- 
лений.

—  Я не голодний. І до того ж мені треба йти.
Джузеппіні аж кров ударила в голову. Своїм материнським інстинктом вона ще,
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тоді зрозуміла,—  хоча ніхто не зміг допитатися про це у Вальтера, ані суддя, ані 
адвокат, ані хтось інший,—  чому він удався до отієї дурної спроби вкрасти перлове 
намисто синьйорини Егле, старої вчительки, що жила в пансіоні. Джузеппіна була 
певна, що це друзі так погано вплинули на Вальтера. Діти завжди потрапляють у по- 
гане товариство, і завжди матері проти цього безсилі. Нема сумніву, що Вальтеріно 
зважився на крадіжку заради отих своїх товаришів з ансамблю. Заради отих прокля
тих, що знову відберуть у неї сина —  вона це передчуває, вона це знає. І куди ж 

вони тепер його заведуть?

Джузеппіні робиться страшно. Так страшно, аж вона одразу потрапляє в іншу 
пастку, в» одну із сотні пасток, що чигають на неї після цього сумного повернення 
її сина.

—  Що ти говориш? Куди ти підеш, адже ти тільки-но повернувся. Послухай ме
не, Вальтеріно, не йди нікуди, хоча б сьогодні. Зроби це заради своєї матусі, будь 

славним хлопцем!

Вона відчуває, як голос у неї тремтить від роздратування, й аж голову втягує 
в плечі, чекаючи, що зараз син вибухне гнівом, як завжди, коли вона говорить з 
ним таким голосом. Та Джузеппіна так і стоїть із простягнутою рукою, очі в неї су
хі. Вона не може отямитися від здивування, бо Вальтеріно не закричав, не вилаяв її, 
не грюкнув дверима, щоб аж шибка розлетілась на скалки. З тією самою старечою 
неквапністю він надів куртку, пройшов мимо і, не дивлячись на неї, тихо сказав:

—  Ну, мені пора. Чао. —  І потім щось неймовірне, аж моторошне —  лагідність 
у його голосі: —  Не чекай мене, бо, мабуть, повернуся пізно. Лягай спати, мамо.

Він не приймав нічого ось уже сім днів, Вальтер відчував гостру потребу негай
но, зараз же знайти спосіб податися в нову «подорож». Тут, у кантині, він напевне 
знайде, що йому треба.

Ще коли він лежав у своїй кімнатці, перед ним постало бліде обличчя гітари-ба- 
са, його тремтячі пальці, його руки, завжди сховані під рукавами сорочки, светра 
або куртки, щоб не видно було проколів —  червоних, запалених, один побіля одно
го, аж дивно, де він ше знаходить місце колотися знову.

І перше, що бачить Вальтер, коли заходить до кантини —  це блискучі очі гі- 
тари-баса. ) він іде просто до цих очей, не чуючи музики, яка нараз змовкає, не ба
чачи обличчя Буріно та його посмішки, схожої на проріз карнавки, не чуючи «чао» 
та «привіт, Вальтеріно», які летять до нього зусебіч. Бачить він тільки оте бліде об
личчя та очі в червоних колах, а ще через хвилину вони вже тільки вдвох, він і 
Фальєро —  гітару-баса звати Фальєро, Вальтер весь час про це забуває,—  отож 
вони сідають удвох на сходинку, ансамбль тим часом знов починає грати, і Вальтер 
невимушено так, ніби між ними давно вже все домовлено, тихим голосом каже:

—  Послухай-но, Фальє...

Господи, як усе просто! Йому аж сміятись хочеться. Досить було простягти ру
ку —  і бац! Ось він уже вдоволений і щасливий. І з кожним днем йому все легше, 
усе краще

Першу порцію Фальєро йому просто подарував і показав, як це. робиться. Але 
було ясно, що далі так тривати не може, задарма не даватиме.

—  Якщо тобі не буде чим заплатити, нічого не вийде,—  сказав він одного ве
чора. г—  Продай оцей пакетик —  тут десять доз —  і матимеш одну дозу для себе. 
Тобі добре?

Він ще й питає? Вальтеріно тихенько сміється, про себе. Не іе  що добре, а 
просто чудово, це справжній порятунок. І все так просто, все о'кей. Зовсім неважко 
збути десять лорошечків, заховавши їх у гітару —  знайомих у нього досить. Іноді
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доводиться за тиждень продавати до сотні, бо, дивна річ, однієї дози йому вже 
замало. Доводиться колотись усе частіше і все збільшувати порцію, якщо хочеш, аби 
оте відчуття радості не зникало, і сам ти не вирішуєш анічогісінько, бо рука вимагає 
«зілля» незалежно від твоєї волі, а інакше тобі або стає зовсім погано, або хапають 
корчі.

Почалася ніби гонитва: треба продавати все більше «зілля», аби мати його біль
ше для себе. Але все о'кей, хоч і не можеш спинитися.

Усе о'кей і цього вечора. Мати повернеться десь аж за північ: адже конто
ри прибирають по закінченні рббочого дня, хіба не так?

—  Ну ж бо, грійся, моя радість,—  шепоче Вальтеріно, то піднімаючи, то опус
каючи ложку над запаленим газом. Одначе далі робить усе пильно й серйозно. Стра
ху зовсім не відчуває. Насамперед треба трошечки збільшити дозу й сьогодні, інак
ше не діятиме... Усе інше робить автоматично: обхоплює руку вище ліктя гумовим 
джгутом, набирає у шприц воду з розчиненим у ній порошком, легенько натискує 
на поршень... О лихо, вена раз у раз вислизає... Ну от, і готово, усе простіше прос
того. А тепер треба прибрати все на місце. Ложку виполоскати під краном і назад 
у шухляду. Вимкнути газ, погасити світло. Простягтися на ліжку. Гітара-бас —  якось 
йому й не личить зватися Фальєро, краще так —  сказав Вальтерові, що його «зіл
ля» найкраще, яке можна знайти в Амстердамі, навіть не дуже розбавлене. Минає 
лише двадцять хвилин —  і ти на «вершині»... Скільки вони можуть тривати, ці двадцять 
хвилин? Пусте, минуть швидко. Мабуть, їх можна порахувати. Прямо перед ним, над 
спинкою дивана, букетик квітів. Це Тх мати там поставила, звичайно. Мати... Але їх 
уже добре не видно, тих квітів, вони стають якогось дивного кольору... Немов чер
ви, жовтуваті черви. Яка бридота! І вони сплітаються між собою, ворушаться, аж 
його занудило. У роті стало гірко, а чоло вкрилося потом... О, господи, що це з 
ним діється? Треба встати, треба піти у ванну і виблювати цю гидоту. Ну ж бо, 
опустимо з ліжка ноги, одну, далі другу, а тепер упремося ліктем —  ой! Спалах 
пекучого жахливого болю, груди розриває, мов пазурами, а потім здавлює Тх, у гор
лі ніби ходить поршень... «Серце?» —  думає він, але тут голова розколюється від 
жахливого гуркоту. Здається, там заклекотів водоспад, і все перед його очима змі
шується, все чорніє. Мамо!

Вальтер не знає, що закричав. Потроху гуркіт у голові стих, і тепер там не во
доспад, а чорний колодязь, у який провалюється усе. Навіть біль.

Блідий аж синій, тією синявою, яка вкриває обличчя наркоманів-самогубців, з 
ошкіреним у страшній гримасі зубами, Вальтер ніби сміється жахливою посмішкою 
покійника, що дивиться в небуття.

О чверть на першу Джузеппіна стромляє, ключа в двері. Вона виморена, але 
вдоволена: у неї в гаманці неторкана п'ятнадцята, і нарешті завтра вони підуть із 
Вальтером до магазину, й вона його одягне в усе нове, адже він геть обносився. 
Яка вона дурна, що боялася першими днями цього нового Вальтера, його незвично? 
лагідності. А це ж, напевне, в ньому нарешті прокинулася любов до матері...

Джузеппіна спиняється перед дверима; їй завжди хочеться побачити свого хлоп
чика, перш ніж укластися в ліжко. Але який там хлопчик, це уже юнак, уже дорос
лий чоловік. Проте не хочеться і будити його, адже він ще й двох місяців: не спить 
у зручному ліжку... Бо ж у в'язниці їх, звичайно, укладали не на пуховиках, а на яки
хось нарах або й чомусь гіршому. А що як вона прочинить двері ледь-ледь і тіль
ки на хвильку? Зрештою, Вальтеріно здатен упасти й заснути, як є, одягнений і взу
тий. Краще зазирнути.

Джузеппіна тихо-тихо натискує на ручку.

Прочиняє двері...
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ВИКЛЮЧИЛИ ЗІ ШКОЛИ

СУД ДЛЯ НЕПОВНОЛІТНІХ
на слуханні від 28 червня 1976 року виголосив нижчеподаний 

ВИРОК
у справі ЛОМБО ДЖУЗЕППЕ, народженого в Прато, проживає в 
Прато, вулиця Гріньяно, 196,

з в и н у в а ч у в а н о г о
у злочині, передбаченому ст. 624 Кримінального Кодексу,, в тому, 
що, діючи з метою власної вигоди й у співучасті з іншим неповноліт
нім, старшим чотирнадцятирічного віку, злочинно привласнив кінока
меру вартістю приблизно в 300 000 лір, на збиток Дж. Ф. Бейкерсу, 
взявши її з автомашини вищеназваного, поставленої у громадському 
місці і полишеної на громадську чесність; 

у Флоренції, 19 червня 1976 року.
СУД

згідно зі статтями 97 Кримінального Кодексу і 14 закону для не
повнолітніх ухвалює, що не може бути порушено справу проти ЛОМ
БО ДЖУЗЕППЕ, стосовно вчиненого ним злочину, оскільки йдеться 
про неповнолітнього, який не підлягає підсудності з огляду на вік, 
нижчий за 14 років.

Так ухвалено 28 червня 1976 року.

Россо та Ельвіра востаннє поглянули на великий годинник, що висів у вестибюлі, 
на стіні, і Россо зітхнув:

—  Що ж, пора впускати звірів на годівлюї
Так він казав щодня, від першого жовтня до тридцятого червня, перед тим як 

розчахнути навстіж двері школи, і за його зітханням відчувалося також глибоке усві
домлення власної значущості, бо пропрацювавши тридцять років служником у се
редній школі на вісімсот учнів, людина в сірому мундирі неодмінно мусить почува
ти себе і мучеником, і водночас важливою персоною. Отож Россо розчахнув двері 
давно завченим урочистим рухом і миттю відскочив убік, бо «звірі» ринули у вес
тибюль бурхливим потоком. Штовхаючись і тиснучись, вони вривалися у вестибюль 
і одразу збиралися групами біля оголошень учительської ради, незвично схвильо
вані і притихлі.

—  Поглянь, які вони зараз сумирні!— сказав Россо, як щороку казав у червні.—  
Страх є страх, мої голуб’ята, і коли він приходить, то вже не до жартів, еге ж, 
хлопці?

—  Може, й так, проте для деяких провалитися на іспитах однаково, що випити
склянку води, —  відказала Ельвіра і зневажливо кивнула у бік двох учнів, що з не
вимовно знудженим виглядом прихилилися до мармурового пілястру і чекали, поки 
розсіється натовп: темно-червоні гостроносі черевики з підборами в сім санти
метрів; блузи з відштампованим на спині Сандокайським тигром; джинси, які можна 
надягти, тільки лежачи на землі і щосили втягуючи живіт. Двоє завершених шибени
ків, таких самісіньких, як і тисячі інших, що вештаються індустріальними передміс
тями, де й удень, і вночі не стихає гуркіт ткацьких верстатів.

—  Справжні розбишаки, —  винесла Ельвіра присуд і додала зловтішно: —  Але, 
слава богу, тепер ми вас здихаємось, голуб’ята. Я поставила б пам’ятник тому, хто 
нарешті витурить вас зі школи!

Але Россо недарма прозвали Россо («Червоний» —  Італ.). Він був активний діяч 
профспілки не-викладачів і мав тверді погляди на певні речі.

—  Усе ясно! —  заперечив він, забувши про «звірів». —  Ці хлоп’ята —  діти бід
няків, через те їх і вигнали. Діти трудящих, таких, як і ми з тобою, і сором тобі 
напускатися на них. Якби вони були дітьми Могара та Компанії, Моріні або Лане-
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франкі, імен можна й не називати, будь певна, будь певна, їх би не потурили, 
навіть якби вони геть рознесли школу. А цих бідолах... ах, виродки!

Різка зміна в тоні Россо була зумовлена несподіваним замішанням, яке сталося 
в гурті, що з'юрмився перед оголошенням —  хлопці затюкали й зареготали, дівчат
ка заверещали, а декотрі почали гукати служників: один із двох шибеників, спокійно 
прочитавши список із трьох-чотирьох прізвищ, серед яких було і його власне, плю
нув саме на слово «виключити», що стояло внизу.

Розлючений Россо кинувся на бешкетника, але міг би й не завдавати собі зай
вого клопоту: двоє хлопців оббігли навколо пілястрів, раз у раз петляючи і круто 
змінюючи напрямок, перебігли вестибюль, промчали коридором побіля спортивної 
зали і вскочили в роздягальні.

—  Ну й молодець! Отаке втнув! —  мовив худий високий тореро, захоплено по
глянувши на другого —  низенького й оцупкуватого.

г  А  ти бачив, яку пику скривив Россо? —  озвався малий, скромно переводячи 
розмову на іншу тему. Але, здавалося, він ось-ось лусне від радості й гордощів, ад
же йому пощастило вразити самого ГГєтро Кардаро, який ходив у перший клас аж 
три роки і тому був найстарший у другому .«С»: йому вже виповнилося п'ятнадцять.

—  Мрлодець, —  повторив ГГєтро. Він був хлопець неговіркий і більше мовчав, 
Але сьогодні від радості він зробився майже балакучим.

—  Хай йому грець, я таки домігся свого. Подивимося, чи пошлють вони мене в- 
цей нужник тепер, коли мене знову витурили.—  П'єтро був щасливий, очі його бли
щали від збудження. Понишпорив у кишені блузи, витяг звідти пожмаканого ’ папірця 
в ‘дві тисячі лір і поцілував. —  Слухай-но, гайда в бар, відсвяткуємо своє виключення. 
Візьмемо по пиріжку, пограємо в більярд.

Життя, зрештою, непогана річ.

Пеппіно відповів не одразу. Коли минуло збудження, що охопило його, як він 
плюнув на оте жахливе, червоне, безповоротне слово «виключити», коли розвіялася 
гордість) що товариш захоплюється ним, перед очима його постав величезний буди
нок із сотнею мерехтливих вікон, такий дивний серед полів, досі подекуди засіяних 
жнивом, будинок, який усі називали Бідоном, а його батько —  Домом, священним 
Домом, «викладеним крихта по крихті»; «у поті оцього чола»; «ніколи не дозволяв 
собі навіть партії у більярд суботнього вечора».

«Проклятуща нора!» —  подумав Пеппіно, аж трусячись од люті. Щоб виплатити 
за квартиру, і батько, й мати, і сестра з ранку до вечора гнули спину і навіть уночі 
їм марилася тяжка праця; удень вони їли тільки макарони, а ввечері квасолю-ріпу- 
сочевицю або червоний перець із хлібом. Це ота потвора Бідон, з його тропічними 
рослинами у вестибюлі, внутрішнім телефоном та оздобленим під дерево ліфтом 
винний у тому, що його батько ніколи не знаходить часу навіть поговорити з ним, 
Пеппіно, не те що сходити вдвох на футбол або на гру в кеглі, як' робив, коли Пеп
піно був маленьким; та ще й забрав собі в голову, що його єдиний син має стати 
принаймні бухгалтером. Ха! Щоб бути на рівні Дому, Пеппіно чудово це розумів; 
і байдуже, що в школі він не тямив анічогісінько в усій отій музиці: англійській мові, 
математиці, природничих науках... Він старався, спершу, але нічого з того не вийшло. 
Скільки разів казали вчительки: «З вашого сина пуття не буде!» Але батько затявся: 
«Твій дід був звичайнісінький селюк, і я вже піднявся на одну сходинку вище. А  ти 
отримаєш диплом і почепиш на двері гарну мідну табличку з написом: «ЛОМБО
ДЖУЗЕППЕ, БУХГАЛТЕР».

І ось його виключили зі школи...
—  Ну то що, ходімо, чого заснув? —  гукнув товариш, штурхнувши Пеппіно лік

тем. То на який біс йому той Бідон, його схибнутий батько, мідна табличка на две
рях?.. Чи ж немає у нього друга? Друга, з яким легко порозумітися, бо ж і його 
прізвище виписане червоним чорнилом, разом із трьома-чотирма іншими, також
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червоними, щоб дужче впадало в очі. А  в самому низу гарним заокругленим почер
ком виведено: «Виключити».

Як і його.

—  Пеппіно-о-о!.. —  загорлав синьйор Валеріо, не відриваючи погляду од ваг і 
обираючи слушну мить, щоб завченим рухом легенько натиснути на тарілку і цим 
вигадати кілька грамів.— До тебе прийшли. Що, квапимося, еге?

І кивнув хлопцеві у блузі, щоб пройшов у глиб крамниці, звідки чувся скрегіт 
машинки для перемелювання кісток. Потім, підвищивши голос, щоб чути було за 
стіною, мовив, підморгуючи покупниці:

—  Хлопець, що працює в пристойному закладі, не повинен водитися з усяким 
набродом, правда, синьйоро?

—  Так, так, це погані товариші псують нам дітей...—  відповіла жінка невиразним 
голосом, також не відриваючи погляду від ваг.

Стоячи біля купи кісток, Пеппіно нетямився з гніву; всі вони чіпляються до П'єт- 
ро, а це єдиний друг, який у нього лишився, відколи він покинув школу і синьйор 
Валеріо взяв його хпопчиком-рознощиком у свою м'ясну крамницю, «щоб зробити 
вам приємність, синьйоре Ломбо, ви ж бо людина шанована». Нічогенька собі при
ємність: працювати від пів на восьму ранку до восьмої вечора, година обідньої пе
рерви, тридцять сім тисяч п'ятсот лір півмісячної платні... (1000 лір *= 80 коп.—  Ред.) і 
постійні проповіді на додачу. Це щастя, що в нього є П'єтро, П'єтро зі своїм незво
рушним, мов у дорослого чоловіка, обличчям. Чого тільки не віддав би Пеппіно, аби 

й собі мати таке!
—  Так от, у неділю підемо в «Г-1» *. Будуть дівчата, я вже їх попередив. Поїдемо 

на мотоциклі, сьогодні вранці я заправив бак. Але щодо всього іншого... —  І П'єтро 
промовисто махнув долонею.

—  Про інше подбаю я, —  поквапно озвався Пеппіно. Він аж зашарівся —  так 
хотілося йому догодити П'єтро. Душа його повнилася глибокою вдячністю —  от який 
у нього товариш! Адже друзів у нього тисячі —  і то майже дорослих, хлопців зі 
своїми мотоциклами і навіть марки «Гуцці-350». А  він прийшов до нього, до Пеппіно.

—  Треба буде тисяч десять, еге?

П'є/ро завжди був небалакучий. Кивнув головою, мовляв, десять тисяч —  це не
погано, сказав: «Чао!» —  скупо всміхнувся до Пеппіно і пішов, супроводжуваний іро
нічним «Щасливо-о-о!...» синьйора Валеріо.

«Сьогодні* поговорю з матір'ю: десять тисяч вони повинні мені лишити. Ось уже 
два місяці, як я віддаю їм усе до останнього сольдо і більше двох тисяч на тиж
день ніколи не бачив. Сьогодні вони мусять дати мені гроші, нехай там що!»

Так міркував Пеппіно, натискуючи на педалі велосипеда, щоб виконати останні 
на сьогоднішній день доручення: вистрибом подолав кілька сот сходинок —  хлоп- 
иям-рознощикам заборонено користуватися ліфтами —  випросив чайові в десятка 
жінок, зморщених, як волоські горіхи, і зібрав тисячу триста п'ятдесят лір. Зреш
тою, це краще, аніж нічого! На крилах успіху миттю збіг нагору сходами свого бу
динку і зайшов до їдальні ходою трудівника, що несе додому платню. От уже й 
пощастило: батька вдома немає, мабуть, і сьогодні залишився підмінити когось на 
другій зміні і повернеться аж після півночі. Мати й Лідія, як завжди, потонули 8 
морі електричних вимикачів, надомній роботі, яку брали для додаткового заробітку; 
Лідія навіть голови не підвела, а мати кинула на купу загвинчений вимикач і буркну
ла:

—  Завжди приходиш поночі. Валеріо тобі заплатив принаймні?
І простягла руку по гроші. Але Пеппіно був сповнений рішучості виграти час. Пі

шов до вмивальника і набрав з-під крану склянку води, потім став у матері за спи
ною —  вона сиділа на низенькому стільчику —  обняв її за шию, помахав перед но-

1 Назва дансингу.
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сом конвертом з грішми і благально мовив —  голосом лагідним і ображеним, яким 
говорив у дитинстві, коли хотів розчулити матір:

—  Але сьогодні ти мені даси трохи більше грошей, гаразд, мамуню?
—  Ще чогої —  пирхнула мати, яка вже заволоділа десятитисячними банкнота

ми.—  Хотіла б я знати, які такі витрати має хлопець твого віку і на що він може ви
кидати гроші?

—  Ну, мамуню, мені дуже треба. Адже я досі віддавав тобі есе, чи не так?
Мати завагалась. У душі 7? точилася жорстока боротьба між інстинктом ощадли

вості —  адже треба виплачувати за ДімІ —  і ніжністю, яку вона відчувала завжди, 
коли Пеппіно знову ставав, хоча б з голосу, кучерявеньким малюком, її єдиним си
ночком, улюбленцем її серця! Глибоко зітхнувши, вона почала рахувати: одна тисяч
на банкнота, друга, третя... поквапно доклала ще одного тисячного папірця, одного 
на п'ятсот лір і подала синові, ніби відриваючи їх од власної шкіри.

—  Ну, досить із тебе, для першого разу, але пам'ятай! —  знову зітхнула мати.
—  Але мені треба хоча б десять тисяч! —  вигукнув Пеппіно. Голос його ури

вався від люті, від сліз, від гіркого розчарування.
Мати навіть не спромоглася обуритися. Сиділа з розкритим ротом, і її стомле

не обличчя скривилося виразом жаху, майже комічним.
Пеппіно мучила обіцянка, яку він дав П'єтро. З такою впевненістю сказав: «Про 

інше подбаю я!» А  тепер як він подивиться другові в очі? «А грошей в мене нема, 
ти знаєш?» Що подумають дівчата, йому, зрештою, не так важливо. А  от що скаже 
П'єтро, його друг —  ця думка не давала Пеппіно спокою.

Та П'єтро був феномен, справжній чоловік і справжній друг: вислухавши прикру 
звістку, він навіть не підвів очей від кульки механічного більярду. Тільки легенько 
стенув плечима і, як завжди, лаконічно, мовив:

—  Щось придумаємо. Завтра вранці, годині о дев’ятій, я тобі свисну, і поїдемо 
прогуляємось.

Пеппіно все ще не розумів нічогісінько, а вже «Веспа» П'єтро бралася вгору кру
тим провулком Мікеланджело. Стояв чудовий недільний ранок. «Веспа» рухалася 
майже зі швидкістю людської ходи. Вони перетнули П'яццале, що кишіла туристами, 
і спинилися біля лавочки, якимось дивом незайнятої.

П'єтро спершу майже докурив сигарету і тільки тоді сказав:
—  То як щодо сьогоднішнього вечора —  ти згоден?
—  Звичайно, згоден! —  Пеппіно навіть не встиг нічого подумати, а вже слова 

вихопилися з нього самі.

П’єтро не усміхнувся, а тільки кивнув головою і сказав голосом практич
ним і рішучим, мов генерал, який викладає план битви:

—  Я йду вгору провулком, поки не підходжу до Отого «мерседеса» —  зеленого, 
з металевим полиском. Ти їдеш за мною на «Веспі», але зі швидкістю людської хо
ди. Коли я підійду до машини, ти маєш бути на відстані тридцяти-сорока метрів, не 
більше. Чекай, поки я подам тобі знак і підхоплюй мене на ходу. Зрозумів?

Ні, Пеппіно й досі не зрозумів.
—  Але можна мені знати, що ти надумав зробити? —  нарешті зважився запи

тати він.
—  Хочу заволодіти однією річчю, ось що спало мені на думку. —  П'єтро все ще 

дивився на нього отим пильним поглядом, який будь-якої миті міг стати гострим, 
зневажливим.

—  Іди, я їхатиму за тобою. —  Пеппіно вже сидів на «Веспі» і, стискуючи ручки 
керма, дивився на П'єтро, що швидко і спокійно йшов угору провулком. Розрахував 
момент, коли відпустити гальмо... Пора! З відстані тридцять метрів —  «точно трид
цять, можу побитися об заклад», —  з гордістю подумав Пеппіно —  він побачив, як П'єт
ро нахилився і зник за зеленою машиною... а через мить ось він, посеред вулиці, з 
якимось футляром, почепленим на шиї за ремінець.

—  Поїхали! —  звелів, стрибнувши на заднє сідло.
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Пеппіно рвучко відпустив гальма. «Веспа» підстрибнула, як кенгуру, а П'єтро, 
спокійнісінький, прошепотів йому на вухо:

—  Ну, то яке в мене око? А  той кретин навіть дверці не замкнув. Тепер усе в 
порядку: двадцять-тридцять тисяч за цю штуку нам дадуть напевне, а якби не по
спіх, то можна б узяти й більше.

Нарешті Пеппіно все зрозумів, хоча не озвався й словом: він помертвів зі стра
ху і відчував тільки, що голова його порожнісінька, а шлунок став твердий, як ула
мок криги.

І саме в цю мить на середину вулиці вибіг собака. Пеппіно інстинктивно натис
нув на гальма, але швидкість була надто велика; колесо «Веспи» круто нахилилося, 
почувся пронизливий скрегіт металу об асфальт.

—  П'єтро! —  закричав Пеппіно. Він сам не помітив, як підхопився на ноги, не 
відчуваючи болю у збитих колінах, не зауваживши крові на подертих джинсах. Але 
коли глянув на П'єтро, то побілів від жаху: той стояв навколішки в канаві біля тро
туару і тихо стогнав, підтримуючи ліву руку правою.

Тх оточив натовп; від семафора біг до них регулювальник.
—  Ану розступіться! —  наказав він цікавим. І, звертаючись до Пеппіно, спитав: 

-?• Це твоя «Веспа»?
—  Дивіться, що поцупили ці хлоп'яки! —  закричав якийсь молодик і подав ре

гулювальникові чудову кінокамеру.
П’єтро простяг здорову руку.

—  Це Моя! —  сказав він голосно й упевнено.
Але регулювальник уже роздивлявся футляр із вепрячо? шкіри і, калічачи вимову, 

читав по складах слова, написані на клаптику картону під прозорим пластиком: «Міс
тер Дж. Ф. Бейкере, Струмок свято? Барбари, Каліфорнія, США». А нижче: «Готель 
«Гельвеція», Набережна Аркебузирів 15, Флоренція».

У поліційному відділку її прийняв черговий. Він поклав на стіл недокурену сига
рету, подивився на обох —  поруч був П'єтро, звичайно ж, П'є гро —  і передав іншо
му поліцейському, зауваживши:

—  Візьми-но цих молодців —  їм пощастило! Інспектриса Гамеллі ще не пішла 
«—■ 'це робота для неї. Відведи їх нагору до кімнати двадцять сім.

Безперечно, то він, Пеппіно, відповідав на запитання синьйори в сірій уніформі, 
що сиділа за столом, а невдовзі поклала перед собою аркуш паперу і стала писати 
на ньому, раз у раз підводячи голову, дивлячись на нього і всміхаючись. Вона була 
привітна, але тільки з. ним. Бо з П'єтро навпаки: тільки-но він відповів: «Кардаро 
П'єтро, син Сальваторе і Розетти Лімонсьєлло!» —  голосом різким і зухвалим, так 
ніби й народився тут, у цьому похмурому закутні, темному й холодному, навіть 
коли надворі сонце, як синьйора спохмурніла, усмішка зійшла з її обличчя і голос 
став сумний, коли вона сказала:

—  То як же цього разу, мій хлопчику? Повторний злочин і чотирнадцять тобі 
минуло. Чи ти розумієш, що тепер ідеться не про виправну в'язницю, а про 
справжню?

П'єтро одначе вислухав ці слова спокійно, знизав плечима, і його обличчя стало 
ще непроникнішим. Одначе синьйора інспектриса не хотіла, щоб її слова сприйма
ли як жарт і дивилася на Пеппіно дивним поглядом, ніби чогось чекала від нього, 
але чого? Зрештою зітхнула, простягла руку до низки клавішів на телефоні і, коли 
в двері просунув голову черговий поліцейський, подала йому в'язку ключів і ска

зала:
—  Зроби мені таку ласку, Бараллі. Візьми мою машину і зганяй у Прато. Мені 

потрібні синьйори Ломбо Джузеппе і Кардаро Сальваторе, але негайно. Я почекаю, 
поки ти їх привезеш, гаразд?
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Ломбо Джузеппе! Батько! Вимовлене тихим і лагідним голосом інспектриси ім ’я 
гримнуло в голові хлопця, як постріл з рушниці, і двоє неуважних розпливчастих 
Пеппіно миттю злилися в одного охопленого розпачем, тремтячого Пеппіно Ломбо з 
ясною-ясною головою, який зненацька, ціпеніючи від страху, зрозумів усе: він, Пеп
піно Ломбо, вчинив крадіжку і перебуває в поліції; і за годину тут з'явиться й 
другий Ломбо, його батько Джузеппе, і почує, що син у нього злодій, який украє 
оцю кінокамеру.

Ломбо Джузеппе після першого неуважного погляду, ніби байдуже подивився 
на купку сміття, здавалося, перестав помічати сина, не вдостоїв його жодним словом. 
Мнучи в тремтячих руках форменого кашкета і спотикаючись, зайшов шофер Ломбо 
Джузеппе до кімнати 27. Тим самим кашкетом він махнув через годину Пеппіно, 
щоб той ішов за ним. Мовчки.

Так само мовчки спустилися батько й син похмурими сходами поліційного управ
ління; мовчки перейшли осяяний сонцем і майже безлюдний центр міста; мовчки 
сіли у майже порожній автобус із сердитим водієм, який кляв негустий, але безлад
ний недільний вуличний рух.

Так само мовчки синьйор Ломбо з квартири F, під'їзду С, четвертий поверх, 
упав на менш поламану лавочку біля Бідона, надів на голову —  нарешті! —  шофер
ського кашкета і вибухнув —  нарешті! —  зливою слів. Далі мовчати було вже нікуди. 
Ще б трохи цієї гнітючої мовчанки, і Пеппіно від перенапруження заревів би ревма, 
як п'ятирічний малюк. Тепер, нарешті, батько поводився, як звичайно, як завжди, 
коли з якоїсь причини «позбувався тями».

—  ...як чоловік із чоловіком. Ми повинні порозумітися з тобою, як чоловік із чо
ловіком,—  так сказала ота доктореса там, у поліції. їм  здається, це дуже просто, 
відразу видно, що власних дітей у неї нема, — зітхнув Джузеппе Ломбо, звісивши 
великі руки між коліньми. Голос його звучав по-старечому жалібно: —  Ох діти, діти. 
Коли бачиш їх уперше в ліжечку... то здаєшся собі казна-ким. А ти йолоп, звичайні
сінький йолоп...

Далі синьйор Ломбо, який звичайно хизувався, що розмовляє, як уродженець 
півночі, перейшов на свій південний діалект, сам того не помітивши. А втім, не помі
тив цього і Пеппіно, якого опанував страх, навіть не страх, а гірше; він відчував, як 
щось тисне йому на шлунок і був певний: якщо батько й далі говоритиме таким не
звичним для себе сумним голосом, він цього не витримає і зареве.

На щастя, синьйор Ломбо несподівано розлютився, випростав плечі, заговорив 
сердитим і грубим голосом:

—  Діалог—  добре їй говорити! Ви, каже, повинні вста-но-ви-ти діалог зі своїм 
сином.—  Тато Ломбо вже горлав: —  Діалог, діалог! Джузеппе Ломбо дає своїм 
дітям більше, ніж діалог! Він убиває себе, цей нещасний, заради своїх дітей! Одягає 
їх, дає їм їсти, мов принцам, дає квартиру, не гіршу за царські палати, з окремою 
кімнатою для кожного, а сам він до двадцяти років спав із сімома іншими, між 
батьками, братами й сестрами. Правду я кажу чи ні? Ану відповідай!

—  Правду, тату, правду,—  захлипав Пеппіно. Йому одразу стало легко-легко. 
Цю молитву він давно вивчив напам'ять, і тепер знав чудово, що має робити: сидіти 
з похнюпленою головою, з пригніченим виглядом, час від часу шмигати носом 
і очікувати слушного моменту для фінальної сцени. Шлунок йому відпустило, і 
тільки десь глибоко всередині —  у мозку? у серці? ото дурний! —  ще причаївся 
страх і жеврів вогник жадібної розпачливої надії, що знов повториться та швидко
плинна мить, коли він, здавалося, побачив зовсім іншого батька, майже... атож, май
же здатного зрозуміти його, Пеппіно.

Які дурниці!
—  ...у всьому тобі догождав, у всьому.—  Батьківська красномовність синьйбра 

Ломбо тепер мчала на всіх вітрилах. —  Не схотів учитися? То я знайшов тобі роботу 
—  легку, приємну, із чудовим майбутнім, бо ж бути різником за нинішніх часів —  
це краще, ніж мати рахунок у банку. Твоя родина найшанованіша в кварталі, твоя
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мати й сестри —  святі... а ти —  ніщо. Ти став водитися з найгіршим виплодком у 
домі, з ганьбою отого бідолахи Кардаро, і правильно він зробив, що навіть не схотів 
іти в поліцію, залишивши у в'язниці свого злодюжку-сина. Я ж, навпаки, взяв усю 
відповідальність на себе. Але начувайся, ПеппіноІ Щоб ти мені на цього Кардаро 
П'єтро, коли той вийде на волю,—  сподіваюся, це буде не скоро,—  навіть у бінокль 
не дивився! Щоб і близько не підходив до нього, а то...

Жалібний плач урвав промову синьйора Ломбо: Пеппіно вирішив, що настала 
слушна мить для фінальної сцени, і заридав, похлинаючися слізьми, вигукуючи пока
янні слова, нестямно белькочучи обіцянки виправитись...

Синьйор Ломбо дав вихід своєму роздратуванню, закликаючи сотню блискучих ві- 
кон-очей Бідона у свідки своєї доброчесності як великодушного батька і бездоган
ного платника заборгованості за куплену на виплат квартиру. Вдома мати кинулась 
йому назустріч із червоними очима, і навіть у Лідії на обличчі був розгублений вираз, 
без її звичайної злісної посмішки.

Коли він лишився сам, простягтись на дивані-ліжку в своїй кімнатці, то одразу 
подумав про П'єтро, який о цій годині, мабуть, також сам, у в'язниці. Але П'єтро 
справжній молодець, що йому ті кілька днів чи навіть місяць в'язниці? А тільки-но 
він вийде, вони зустрінуться. Яке йому діло, що батько та інші вважають П'єтро зло
дієм? І за що? За якусь нікчемну кінокамеру, уявіть собі! Та той американець, ма
буть, і не помітив би її зникнення, адже всі вони в тій Америці мільйонери. А П'єтро 
йому друг, нехай там що. Його єдиний друг. Єдина людина, яка його розуміє, яка 
довіряє йому.

Переклад з італійської

В ПУСТЕЛІ МОРАЛЬНИХ ЧЕСНОТ
К ом ент ар  д о  н а р и с ів  Д . Б о л д р г н і

В одному барі на римській площі Пантеону працює десятирічний Маріо. О  сьо
мій ранку він уже на ногах: підмітає тротуар перед баром, виставляє стільці, роз
носить пакети з молоком. Якось я поцікавився: «Маріо, а до школи ти ходиш?» Тут- 
таки вийшов господар (можливо, то був навіть батько хлоп'яка) і втрутився в роз
мову: «Щось не так зробив? Даруйте, він ще малий...» І сам заходився нас обслу
говувати.

Цей епізод пригадався мені, коли я за кілька днів по тому побачив на книж
ковому базарі солідний альбом під назвою «Дитяча праця в Італії». «Це документ, 
від якого мороз іде по шкірі,—  сказано у вступі судді Джанфранко Амендоли, відо
мого своїми демократичними поглядами.—  Це закарбовується в пам'яті, мов обвину
вальний акт, про який не скажеш, нібито ти його не дослухав чи не зрозумів.

Неаполітанський хлопчик, що біжить з важкою тацею в руках: сніданок нотареві, 
який лінується зійти до бару. Дванадцятирічний Роберто працює в траторії з 6-ї ве
чора до 12-Т ночі (ранками він ходить і до школи, але можна уявити собі, що це 
дає). Дев'ятирічна нянька, яка засинає над колискою; тринадцятирічний токарчук; 
одинадцятирічний підпасок...

Пізнього вечора до клініки привезли непритомного Роландо Мелоні. Оглянувши 
його, лікарі сказали: потрібна операція, у хлопчика глибокий внутрішній крововилив, 
серйозно ушкоджена селезінка.
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Так ім'я досі нікому не відомого чотирнадцятирічного підлітка раптом з'явилося 
на сторінках майже всіх італійських газет. Роландо три роки працював у столичному 
барі з сьомої ранку до восьмої вечора, маючи лише півгодини на обід. «Того вечо
ра,—  розповів він,—  бармен звелів помити ще кілька чашок. Я сказав, що дуже на- 
томився й більше не можу. Тоді він заходився бити мене кулаками, а коли я впав —  
і ногами, а далі витурив на вулицю. Я хотів був піти додому, та що трапилося після 
цього —  не пам'ятаю...».

Зараз Роландо почувається краще, а бармен потрапив за грати. Начебто спра
ведливість перемогла. Але, як відзначає демократична преса, покарання одного чи 
навіть десятка або сотні таких барменів аж ніяк не розв'язує надзвичайно складної 
проблеми —  праці неповнолітніх в Італії. Можливо, лікарі й поставлять на ноги Ро
ландо, але хто поверне йому втрачене в барі дитинство —  йому й сотням тисяч його 
ровесників, змушених працювати з 10— 12-річного віку?

Відповіді на це запитання буржуазна преса Італії, звісно, не дає, навпаки: сил
кується замовчати справжні причини такого ганебного явища. Головною ж із них 
є досить низький проти інших західноєвропейських країн життєвий рівень, що позбав
ляє тисячі й тисячі італійських родин змоги давати освіту дітям.

В умовах масового безробіття влаштувати дитину на роботу легше, бо дитяча 
праця оплачується дешевше, малолітніх можна широко використовувати в будь-якій 
сфері, передовсім в обслуговуванні, на багатьох кустарних підприємствах тощо. Саме 
в цих галузях і працює в Італії, за найприблизнішими підрахунками, близько півміль- 
йона дітей у віці од 8 до 15 років.

Так, закон забороняє працю неповнолітніх, для охорони прав дитини Діють чис
ленні спеціальні установи, але штати їхні такі малі, а кошти такі обмежені, що екс
плуатація дітей відбувається цілком безкарно. Іноді навіть дуже високий штраф не є 
перепоною для підприємців порушувати закон. А сплативши грубі гроші раз, вони 
вже роблять усе можливе, щоб надалі не потрапляти на око інспекторам. І найсум- 
ніше те, що найбільшу підтримку підприємець має в особі батьків, які зацікавлені в 
заробітках своєї дитини, але неспроможні сплачувати штрафи (як не абсурдно, на 
батьків теж накладають штраф, хоча й не такий високий).

Внаслідок цього, демократичний закон, покликаний боронити неповнолітніх, обер
тається проти них самих, бо з ними, для дотримання таємниці, не укладають угод, 
як з дорослими робітниками, і платять дуже мало— за домовленістю з батьком чи 
матір'ю. Соціальне дослідження нещодавно показало, що платня неповнолітнім у 
три-чотири рази нижча від платні дорослим за таку ж роботу. Дитина, змушена 
працювати нарівні з дорослими, зазнає серйозної психологічної деформації. Необ
хідність працювати будь-що, постійна загроза звільнення змушує дитину вже в 
8— 10-річному віці хитрувати, брехати й вивертатися, всіма силами пристосовуючись 
до світу^старших, дуже складного для дитячої психіки. Дитина розчаровується, не зна
ходячи свого місця ні серед дорослих, які експлуатують її, ні серед ровесників із 
заможних родин, які не розуміють її, а відтак відкидають.

У результаті серед частини дітей виробляється психологія пристосуванства (не 
ьипадково три чверті дітей, які працюють, під час опитування не висловлювали від
вертого невдоволення своїм становищем), а серед іншої частини дітей зненависть до 
конкретного хазяїна з роками переростає в людиноненависництво взагалі. Для пояс
нення цього не можна обійтися без соціального аналізу й політичних висновків, яких, 
проте, старанно уникає буржуазна преса, вигадуючи всілякі теорії «природженої 
схильності до злочинів» тощо.

Якщо звернутися до хроніки великих класових битв повоєнної Італії, то відразу 
впаде в око вельми промовиста деталь: питанням освіти надавалося в них дуже важ
ливого значення. Пояснити це дуже просто: середня школа, технікуми, університети
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*а інші вузи, всі ці найважливіші для будь-якого суспільства установи, перебувають у 
стані глибокої кризи.

Загальноосвітня школа Італії* постійно відчуває нестачу класних приміщень і брак 
учителів (парадокс: адже серед безробітних учителі складають не один десяток ти
сяч!); тут наявна глибока прірва між знаннями, які дає школа, і вимогами науково- 
технічного поступу.

Передумови такого становища вже давно розкриті прогресивними силами краї
ни. Як пише орган італійських комуністів «Уніта», головною причиною хаосу в систе
мі освіти є те, що правлячі класи протягом десятиріч не вміли і не побажали кар
динально розв'язати проблему. Школа й досі не позбулася класового характеру: ви
хідцям з незаможних верств, особливо тим, хто мав нещастя народитися на Півдні, 
цій колоніальній зоні промислової Півночі, сьогодні практично немає місця у вузах.

В Генуї мені випало зустрітися з професором місцевого університету, визначним 
італійським поетом Едоардо Сангвінеті та його молодшим сином Алессандро.

—  Як життя, як навчання? —  запитання здавалося цілком природним.
—  Та просто ніяк,—  відповів Алессандро.

Я спочатку сприйняв це як жарт, але дуже швидко збагнув: у його словах сама 
правда. Закінчивши три роки тому школу, Алессандро не може вступити до уні
верситету.

В чому ж річ? Адже в італійських вузах немає ліміту для вступників. До розмови 
втрутивсь Едоардо Сангвінеті: йому ці проблеми значно зрозуміліші, то його будні.

—  Так,—  сказав він,—  за законом число першокурсників необмежене. Але що 
робити, коли в дні запису за брамами вищих учбових закладів збираються кіломет
рові черги? Молоді найчастіше просто нікуди подітися, навчання —  то можливість пе
ресидіти, згайнувати час, поки трапиться щось надійніше й серйозніше, передусім,—  
робота, наприклад, помічником машиніста на залізниці. Чому я так кажу? Та через 
те, що знання випускників більшості університетів не відповідають вимогам життя, ці 
фахівці мало кому потрібні. Причини такої «девальвації» дві. З одного боку, наші 
програми безнадійно застаріли, в той час як сучасне підприємство потребує фахівців, 
знайомих з останніми досягненнями науки. З другого боку —  внаслідок глибокої кри
зи, що охопила останніми роками країну, відбулась політична поляризація молодіж
ного руху, яка часом призводить до найпотворніших виявів загалом справедливого 
протесту. Заняття перетворюються на нескінченні абстрактні дискусії, університети 
день у день тіпає лихоманка страйків. Хіба ж тут до навчання?.. Ми, звичайно ж, ро
зуміємо, що далі так тривати не може, але як, уболіваючи за улюблену справу, ра
зом з тим схвалювати всі оті хаотичні демонстрації?!

Щось подібне я чув, розмовляючи й з іншими прогресивними викладачами.
Мілан. Класичний ліцей імені Кардуччі. Над входом виведено великими літерами: 

«Ліцей захоплений. Навчаємося самостійно». Тобто внаслідок багатоденного,, бойкоту 
викладачі мусили просто піти геть. Біля входу юнаки й дівчата про щось дуже жваво 
сперечалися, тим часом у класах... Ось стенограма одного уроку, записаного корес
пондентом тижневика «Панорама» (на журналіста зглянулись і впустили):

«Урок італійської літератури.
НОРА: Вчора ми проходили поетів чотирнадцятого сторіччя, сьогодні займемося 

дев'ятнадцятим. За програмою нам належить вивчити французьких декадентів, зокре
ма цих нещасних Рембо та Бодлера. Ніхто не заперечує?

УЧНІ: Ні, ніхто, згода.
ДЖ ОВАННА: Я вчора вирішила була зробити вдома таке: з'ясувати, що означає 

слово «декаданс». І знаєте, для чого? Пригадуєте —  викладач мистецтва нам казав, 
що всі наші дії, наприклад, захоплення ліцею,—  суцільний декаданс... І що я вам ска
жу: прочитала кілька статей і збагнула, що викладач помилився, бо наші дії не мають 
нічого спільного з декадансом. Декаденти втікають від дійсності, ховаються у влас
ному світі. А  ми, навпаки, хочемо бути у вирі життя, прагнемо діяти...»
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Облишмо примітивність експерименту, занотованого в кореспонденції, його пе
дагогічну нісенітність, адже всі ці бригадні методи, колективні іспити та інші «нова
ції» бурхливих 20-х років ми давно й успішно подолали. Зупинімось на головному: 
італійські студенти прагнуть дії, активної участі в житті країни. А  форми... Що ж, у 
таких формах протесту справді чимало небезпеки. Основна, як казали мені італійські 
колеги, полягає в тому, що до учнівського середовища іноді пробираються екстре
містські елементи правого й лівого ухилу, які, використовуючи політичну недозрі
лість, брак життєвого досвіду в тринадцяти- чотирнадцятирічних, нерідко штовхають 
їх на авантюри, а часом і на відверті провокації.

Що ж робити? Найчіткішу відповідь на це запитання дає Італійська комуністична 
партія, протягом останніх років висунувши цілу низку проектів радикальних реформ 
системи вищої й середньої освіти. (Не завадить відзначити, що в проектах широко 
використано досвід радянської школи, з яким усебічно знайомилися численні деле
гації ІКП, приїжджаючи до нашої країни.) Пропонується також збільшити видатки на 
освіту, розширити шкільне будівництво, поліпшити підготовку педагогічних кадрів, без 
чого, зрештою, неможливо розв'язати основного завдання —  створення загально
освітньої середньої школи, підвалини всіх ланок освіти.

Шлях до вирішення проблеми комуністи вбачають не тільки в широкому блоці 
демократичних сил; ІКП свідома того, що найважливішою передумовою успіху є за
лучення молоді до боротьби на цілком конкретній, позбавленій будь-яких проявів 
екстремізму, платформі.

Солідаризуючись з такими міркуваннями, ліві сили виступають проти авантюриз
му й поспішності, проти безглуздих актів вандалізму, що подекуди супроводжують 
молодіжний рух. Разом з тим компартія веде послідовну пропаганду серед студен
тів, намагаючись налагодити тісний зв'язок між ними та іншими загонами трудящих. 
Перебуваючи в Італії, особливо ясно бачиш, які наслідки дає така боротьба.

Так, в італійських школах тепер діють демократичні за своєю суттю ради, в ро
боті яких бере участь і широка громадськість. Дворічна історія цих рад уже довела, 
шо вони можуть стати дійовим знаряддям боротьби проти консерватизму й зашка
рублості шкільних властей.

Значним завоюванням демократичних сил став і новий закон про реформу не
повної середньої школи. Насамперед слід підкреслити, що в ньому передбачені еле
менти політехнічного навчання, обов'язкового й для хлопчиків, і для дівчаток, скасу
вання латини як обов'язкового предмета й поглиблене вивчення за цей рахунок іта
лійської мови. Крім того, плануються певні заходи, спрямовані на підвищення ква
ліфікації вчителів. Зауважимо: до минулого літа нічого цього в італійській школі не 
було!

Тепер ситуація має змінитися, хоча практика свідчить про те, що шлях закону 
від прийняття на папері й до шкільної брами часом дуже довгий і складний. Це доб
ре усвідомлюють демократичні сили Італії.

Які ж першочергові завдання сьогоденної боротьби? Насамперед —  подолати прір
ву між освітою й професійною підготовкою, між середніми й вищими учбовими 
закладами. Конкретно: молодь не хоче більше чекати, коли міністерські власті нареш- 
ті візьмуться за практичне впровадження до програм середньої школи професійної 
орієнтації й фахової підготовки. Вимоги молоді сформульовано гранично ясно: «50 
процентів часу —  на навчання, решту —  на працю!»

Дослідження передових італійських фахівців (які, до речі, теж докладно вивчили 
радянський досвід у цій галузі) свідчать, що таке гасло перспективне й цілком реалы 
не. Звідси й інша вимога: постійний зв'язок школи й заводу, спільна боротьба! «Як
що 1969 року,—  відзначалося в одній вимозі школярів,— разом із створенням заг 
водських рад почався потужний процес реорганізації праці, то зараз головною проб
лемою став зв'язок між виробництвом і школою, забезпечення зайнятості випускг 
ників...»
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«...26-річного Б руно Д е  Грегорі, вж е відом ого поліцейському відділові боротьби з 
нарком анією , сьогодні знайш ли мертвим. С мерть н астала внаслідок прийняття надм ір
ної дози  героїну. П оліцейський патруль виявив померлого в автом аш ині в районі 
Ч енточелле». (сП аезе  сера», Р и м ).

Для італійсько? преси такі повідомлення —  не дивина. Адже лише в Мілані торік 
було зареєстровано 2538 молодих наркоманів. За одинадцять місяців минулого року 
до римських моргів, крім уже згаданого Бруно Де Грегорі, доправлено ще деся
тьох: Бруно Сантіні —  24 роки, Альберто Шібіллу —  25 р., Шмілека Едвабуїка —  ЗО р., 
Сільвано Сперандіні —  24 р., Франческо Фіскі —  22 р., Массімо Регоцціно —  23 р., 
Ренато Пілі —  21 р., Джузеппе Боттіні —  36 р., П'єтро Граданті —  20 р., Антонеллу 
Бронкі —  19 р.

Мені захотілося перелічити всі ці прізвища, аби бодай у цей спосіб згадати про 
молодих італійців, що стали жертвою страшного соціального лиха —  наркоманії. Га
зети багато писали про кожного з них. І, зіставляючи історії їхніх трагедій, мимоволі 
доходиш висновку, що головною причиною загибелі цих молодих людей, є саме 
суспільство: безробіття, дорожнеча, постійний страх за прийдешній день, —  саме це 
а не лише нестійкість того чи того юнака або дівчини, невміння знайти свого місця 
серед мільйонів борців,—  змушує тисячі молодих людей тікати від життя, ховатися 
за паморочливу стіну наркотиків.

...22 вересня 1978 року. Сімнадцятирічного студента Джованні Латанціо було 
вбито пострілом з пістолета в автобусі. Стріляв його ровесник, причина —  банальна 
сварка. Але звідки така жорстокість? Як з'ясувалося —  від наркотику. Фахівці поясню
ють: героїн, як і решта наркотиків, викликає у людини постійне відчуття небезпеки. 
Наркоман не усвідомлює, що це відчуття —  реакція організму на хімічну речовину, 
тому й намагається захистити себе від оточення, перебуває завжди в напруженні, 
завжди ладен вистрілити, першим завдати удару ножем. Досить найбезневиннішого 
приводу (цього разу було різке слово Джованні) — й наркоман кидається на захист, 
як йому здається, власного життя.

Щороку, усвідомивши жах свого становища, спонукувані батьками та друзями, 
сотні й сотні молодих людей лягають до лікарні з єдиним бажанням: визволитися з 
цього полону. Медицина робить усе можливе, а суспільство?

Повернувшись додому, колишній наркоман знову опиняється в тому самому се
редовищі, яке одного разу вже зазіхнуло було на його життя, стикається з тими са
мими проблемами, від яких хотів був утекти, зробивши перший укол морфію чи 

ЛСД.
Саме на це особливо наполегливо звертають увагу властей демократичні сили, 

довгі роки ведучи боротьбу за створення в країні єдино? й цілеспрямовано? системи 
профілактики, лікування й подальшого повернення до нормального життя хворих на 
цю недугу.

«Наркотики проникли до шкіл, казарм і в'язниць,—  визнав якось генеральний 
прокурор Вищого апеляційного суду М. Амброзі. —  Однією, до того ж не остан
ньою, причиною цього є те, що в країні досі не здійснено абсолютно невідкладних 
реформ громадського характеру».

В п'ятницю, 2 лютого 1979 року, близько трьох десятків юнаків і дівчат зібрало
ся біля муніципалітету міста Тренто. «Ми наркомани,—  говорилось у поширеній ними 
листівці.—  Але ми прийшли сюди, щоб сказати: ми стомилися продавати свої тіла, 
красти і вдаватися до інших злочинів, аби здобути наркотиків і потім померти див
ною смертю. Ми благаємо всіх громадян міста допомогти нам. Просимо співчуття, а 
не зневаги й зненависті, якими оточені сьогодні...»

В'язниці Італії щороку поповнює понад дванадцять тисяч неповнолітніх злочинців. 
Порівняно з іншими західноєвропейськими країнами ця цифра, можливо, й не така 
велика, та чи годиться мислити тільки цифрами, коли йдеться про долі людей? Адже 
мета італійського правосуддя —  лише карати, а не перевиховувати й повертати су
спільству повноцінних громадян, які переступили були межу закону.
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Не випадково в Італії гірко жартують: мовляв, в'язниця для неповнолітнього —  
то повна середня школа, а для дорослого —  університет формування злочинців.

Італійська комуністична партія та інші ліві сили країни неодноразово привертали 
увагу громадськості до нестерпного становища в тюрмах для неповнолітніх: брак пе- 
дагогів-вихователів, катастрофічна нестача засобів для заповнення часу підлітків, на- 
вчання, відпочинку.

Новим сигналом тривоги стала й книжка Джуліани Болдріні, випущена 1978 року 
в світ видавництвом ІКП «Едіторі ріуніті». Письменниця, яка працює вчителькою в 
містечку Ластара-а-Сінья під Флоренцією,—  комуністка з багаторічним стажем. Про
позицію видавництва вона сприйняла як партійне й соціальне замовлення. І вико
нала його, здається мені, блискуче.

В Італії вже стало традицією: кожного грудня демократична преса звертається 
до своїх юних читачів із закликом узяти участь у конкурсі на найкращий лист про 
своє життя, свої мрії. І діти охоче відгукуються.

«Сьогодні я, як звичайно, ввімкнув телевізор і довідався, що іще кілька людей 
загинуло від рук напістів (НАП —  терористична лівацька організація.—  Ред.). Мені 
дуже страшно... Я хотів би, щоб усі люди збагнули: насильство породжує саму зне
нависть, нічого не створює». Антоніо Перроне, 4-й клас, Рим.

Постріли і вибухи в Італії лунають практично щодня. Стріляють то неофашисти, 
то ліваки. Але це не протиборство двох екстремістських угруповань. І ті, і ті ціляться 
в одне —  у серце Республіки. Останнім часом ареною кривавих провокацій дедалі 
частіше стають школи, а жертвами...

17-річного Фабріціо Пеллегріна вбито в Турін» двома чергами з автоматичного 
пістолета. Його однолітка Паскуале Гранато доправили в лікарню з проломом че
репа. Двадцятирічного учня вечірньої школи Паоло Ланарі застрелено з-за рогу... 
«Насильство чимдалі дужче вражає школу. Й це винятково драматичний симптом,—  
підкреслює газета «Паезе сера».—  Адже школа як громадська інституція повинна 
стати тим місцем, де діти навчаються колективізму. Але саме школа сучасної Італії 
є найбільшою пустелею моральних чеснот, а це на практиці призводить до відтво
рення індивідуалізму, породжує песимізм, відмову од боротьби за активне місце в 
суспільстві, створює сприятливий грунт для розквіту всіляких форм терору».

Протягом кількох останніх місяців італійські газети друкують тривожні повідом
лення про загадкову хворобу дітей у Кампанії. Здебільшого хвороба кінчається тра
гічно. Новий вірус? Нічого подібного. Такого висновку дійшли учасники симпозіуму з 
проблем охорони здоров'я, організованого в Неаполі з ініціативи комуністів. «Го
ловна причина епідемії —  надзвичайно низький рівень життя населення цього району, 
занедбана санітарія, нездорові умови побуту»,—  говориться в документі симпозіуму.

Посеред Неаполя, адміністративного центру Кампанії, 75 тисяч квартир не ма
ють санвузлів, 35 тисячам помешкань бракує водогону. «Смерть дитини за таких 
умов,—  з гіркотою відзначає газета «Уніта»,—  люди сприймають як долю, від котрої 
не втечеш, а не як трагічну подію».

Хвороба відсталості —  саме вона вбиває щороку близько чотирьох тисяч дітей 
лише в цій області Італії.

Нова школа, затишна квартира, спортивний майданчик —  ця мрія живе в кожному 
листі італійських дітей Однак, замислюючись над конкретними проблемами, з якими 
доводиться зіштовхуватися щодня, школярі, особливо старшокласники, порушують і 
питання загальнішого порядку, висловлюють стурбованість долею миру в цілому 
світі, протестують проти розпалювання війни.

«Ми говорили в класі про нейтронну бомбу. Зібрали на цю тему багато мате
ріалів з книжок і газет. Ми дійшли висновку, що це жахлива зброя, здатна нищити 
людей, оминаючи будинки. В одному журналі прочитали, нібито італійський уряд 
висловився проти виробництва нейтронної бомби, початого американським президен
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том Картером. Сподіваємося, що наші керівники боротимуться проти цієї жахливо? 
зброї не тільки словами. •

Просимо газету сприйняти наш лист не просто як думку групи дітей, а як по
зицію тих, кому за кілька років належатиме світ. І тому вважаємо, що сьогодні не 
тільки теперішні дорослі, але й ми, поки що діти, повинні боротися проти виробни
цтва чи принаймні застосування цієї бомби.

Тож звертаємося до ООН із закликом посилити боротьбу за роззброєння й ви
магаємо від президента Картера використати мільярди, необхідні на виробництво 
бомби, в інтересах дітей, адже нинішній рік —  Міжнародний рік дитини». Учні 7 «Е» 
класу школи «Біраго», Мілан».

Оце той світ, про який пише в своїх книжках італійська письменниця Джуліана 
Болдріні,—  складний і суперечливий дитячий світ.

Панас ВЕСЕЛИЦЬКИИ

Рим — Генуя — Венеція — Мілан.

— Ч ого це я!? У мене ж  с ім ’я!
(<гОйленшпігель» ИДР)
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КРАЙ
МУЗЕЇВ

Бароккова перлина Дрездена — архітектурний 
ансамбль «Цвінгер».

Т ак називають часом Німецьку Демократичну Республіку. І справді 
— музеїв тут налічується аж 641! Кому невідомі Дрезденська галерея, в 
багатющих колекціях якої зберігаються перлини світового живопису, чи 
берлінський музей Пергамон з безцінними скарбами античного мистецтва?! 
Ш анувальники поезії, які побували в Н Д Р , не проминуть нагоди відвідати 
меморіальні будинки Гете і Ш іллера у Веймарі. Привітно чекають своїх 
відвідувачів й інші музеї, де можна побачити цікаві експонати, що розпо
відають про минуле і сучасне.

Красномовним свідченням інтересу до музеїв республіки є те, що тіль
ки впродовж минулого року їх відвідало близько ЗО мільйонів осіб (насе
лення Н Д Р  — 16 770 тис. чол.), 40 відсотків відвідувачів становила мо
лодь.

Народна рада музеїв Н Д Р  підтримує широкі зв ’язки з багатьма за
рубіжними фірмами й організаціями. Вона готує щороку безліч експозицій 
в десятках країн на різних континентах. Великим успіхом, зокрема, кори
стувалася недавня національна виставка Н Д Р  у Москві, колекція шедев
рів Дрезденської галереї в С Ш А .
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Маргот
ПФАННШТІЛЬ

З чотирьох брам Нойбранденбурга Фрідлендер- 
ська — є найдавнішою. У колишній митниці туг 
розмістилося затишне кафе.

КІЛЬЦЯ
НОЙБРАНДЕНБУРГА

Зустрітись цього дня ми домовилися рівно десять років тому. Іріс Грунд майже 
не змінилась. Вона досі по-дівочому струнка, а густе попелясте волосся перехоплене 
на потилиці застібкою. Гарна стримана усмішка, великі блакитні очі переконують, що 
й наступні десять років вона збереже свою привабливість, а це важливо, бо архітек
тори —  переважно люди немолоді, солідні. Чому? «Вони повинні довго жити,—  каже 
Іріс,—  щоб побачити, що вийшло з їхніх планів і проектів».

Але чи насправді так уже приємно, чи, може, навпаки, сумно бачити увічненими 
в камені власні помилки? Проте все ц е — суто теоретичні запитання й зовсім не сто
суються Іріс і Нойбранденбурга.

Насамперед я цікавлюсь, як здійснилися особисті плани Іріс: десять років тому 
вона натякала про докторську дисертацію. Іріс Грунд нещодавно успішно захистила 
її. «Культурні установи, призначені для дозвілля трудящих»,—  актуальна тема, неначе 
створена для головного архітектора Нойбранденбурга. Саме з неї й починала Іріс, 
подавши на конкурс проект будинку культури й освіти, одержала першу премію й 
залишилась у Нойбранденбурзі, щоб утілити свої задуми в життя.

Власне кажучи, це була надзвичайно смілива ідея —  звести будинок таких мас
штабів у місті, культурне життя якого ніколи не відзначалось активністю. Саме в 
Нойбранденбурзі, напівсільському містечку, що виникло під час колонізації Мек
ленбургу, а 1945 року було вирване зі стану міщанського напівсну, щоб перетворитися 
на столицю цілого округуі Проте тут усе-таки існувала, хоч і не дуже розвинута,
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промисловість і нечисленний робітничий клас. Та й починали в Нойбранденбурзі 
більш безкомпромісно, ніж будь-де. Відтоді місто зберегло потяг до експерименту
вання, радість творчого ризику, відсутність забобонів і наївне захоплення першовід
кривачів.

Спочатку в місті діяло всього три гуртки. Для якихось трьох гуртків —  такий ве
ликий будинок! —  заламували у розпачі руки депутати муніципалітету. Проте, щоб 
зовсім не позбавити мужності молоду Іріс, вони сказали: будуй, у крайньому разі 
переробимо його на квартири. А тепер у будинку працює 80 гуртків з понад тисячею 
учасників, які приходять сюди щодня, щоб учитись, пізнавати нове, розважатися. 
Стало вже затісно.

Заплановано спорудження ще одного будинку культури, навіть цілого комп
лексу культосвітніх установ. Його можна оглянути на макеті міста, в невеликому залі 
колишнього монастиря францісканців, де зараз містобудівне управління. З вікна вид
но монастирський двір, далі —  міські мури. З архітектурного погляду вони станов
лять єдине ціле, та й функції виконували однакові: засноване.у XIII столітті місто, 
захищаючись від зовнішніх і внутрішніх ворогів, мусило укріплюватися стратегічно й 
ідеологічно.

Під приводом поширення християнства німецькі феодали відвойовували землі з 
слов'янських князів, а щоб утримати нові володіння, зводили міста. Зокрема, Нойбран- 
денбург заснували бранденбурзькі маркграфи Отто і Йоганн. Місто забудовува
лось планомірно, в колі міських мурів, оскільки коло є найдоцільнішою геометрич
ною формою: охоплює найбільшу площу, вимагаючи водночас мінімальних засобів 
для захисту міста. Мури Нойбранденбурга, підсилені вежами, витримали натиск сто
літь. Чи не це спонукало нацистів оголосити місто фортецею вже в останні дні дру
гої світової війни? Скоряючись наказам фанатичних самогубців, городяни барикаду
вали міські ворота, спостерігаючи, як фашисти руйнують водогін, палять будинки.

Стародавнє ядро Нойбранденбурга оточене кам’яними мурами. Навколо цього центру виросли 
нові житлові райони.
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Коли танки гвардії капітана Семена Михайловича Дмитревського 29 квітня піді
йшли до міста, воно палало, майже повністю зруйноване. Зберігся практично тільки 
чудовий старовинний мур.

Іріс Грунд показує на центр макета: ось він, стародавній Нойбранденбург. Формою  
і розмірами він нагадує горіх у величезній шкаралупі. Над мурами височать дві спору
ди: Будинок культури і Марієнкірхе— церква, в якій після реставрації планують 
відкрити концертний зал і виставочний павільйон. У Нойбранденбурзі є невеличка 
картинна галерея. 1976 року біля Фрідлендерської брами організовано художні 
студії й виробничі майстерні з крамницею. Тут можна придбати за помірну ціну 
графіку, ліногравюри, кераміку. Череп’яний посуд, виконаний у соковитій коричнево- 
зеленій гамі, характерній для Мекленбургу, продовжує давні культурні традиції, які, 
проте, тут не дуже багаті —  селянська культура ніколи не могла розвинутись достат
ньою мірою, бо бідність придушувала фантазію.

Чимало митців охоче приїздять до Нойбранденбурга —  тут уміють створити умови 
для розвитку мистецтва. Уміють скоординувати роботу митців, узгоджують архітек
турні проекти, замовляють оформлення житлових кварталів, шкіл, клубів, заохочують 
молодих будівників і скульпторів.

А  під щойно реставрованою Штаргардською брамою розташувався літературний 
центр, яким керує відомий письменник Гельмут Заковський.

Трептова брама (вона ще в риштуванні)— це культурно-історичний музей. При 
ньому цікаво працює Молодіжний клуб давньої історії, якому надано ім'я відомого 
німецького археолога Генріха Шлімана. До археологічних розкопок тут залучають уч
нів. З роками їхній ентузіазм не згасає: в музеї працює на громадських засадах 
багато колишніх гуртківців.

В межах оборонного муру ще минулого століття вміщався весь Нойбранденбург. 
Тепер це лише його центр. Колись Іріс говорила мені про річні кільця, що їх, як і 
дерево, має кожне місто. На макеті їх добре видно. «Вперше міський мур було ро
зірвано 1864 року,—  пояснює Іріс,—  залізницю збудували поза містом. Далі з ’явився 
«квартал мільйонерів» —  вілли берлінських ділків, що швидко забагатіли в період 
грюндерства і тепер прагнули «далі від шуму й пролетарських районів», як це обіця
ли рекламні проспекти, втішатися свіжим повітрям незайманого Мекленбургу.

Др 1900 року чисельність міського населення залишалась відносно незмінною: 
десять тисяч. Лише незадовго перед другою світовою війною вона подвоїлася, коли 
сюди перебазувалися військові підприємства. Виник новий житловий квартал, зобра
жений на макеті вузеньким червонястим півколом.

Лише протягом останніх двох десятиріч місто почало швидко зростати, річні кіль
ця помітно ширшали, й перше з них —  поблизу центру: там, де в давнину були пасо
виська нойбранденбурзьких міщан-хліборобів. Поблизу колишньої літньої резиден
ції штрелітцьких князів простяглися парк культури й відпочинку —  з галявинами, до
ріжками, вольєрами для тварин, рідкісними деревами. Парк сягає берегів озера 
Толлензе та заміського замку «Бельведер», у якому відкриється театр.

Щоб відпочити на лоні природи, не треба далеко йти. «Природа сама допомагає 
нам,—  говорить Іріс, показуючи на ліси й озера.—  Тут садово-городні ділянки; це —  
так звані навчальні стежки, для вивчення ботаніки; а тут ще треба насипати рінь, не
забаром можна буде купатись».

Далі указка мандрує до південної частини міста, що виникла в 60-ті роки, а потім 
до першої черги генерального плану забудови, початої 1970 року. Іріс усміхається: 
гості з капіталістичних країн завжди просять пояснити, що це таке —  генеральний 
план забудови. «А потім вони щиро заздрять мені, бо в нас немає спекуляції зе
мельними ділянками, отже, власники не можуть довільно підвищувати ціну на землю».

Указка Іріс зупиняється на нових житлових кварталах: одні вже заселені, другі 
зводяться, треті лише в проекті. Вони розташувались на підвищеннях навколо старого 
центру так, наче Іріс Грунд навмисне створила ці пагорби, хоча рельєф датується ос
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таннім льодовиковим періодом —  дванадцять тисяч років. Морени оточили Нойбран- 
денбург пасмом горбів, створюючи зручну привабливу територію для забудови. Біля 
знайомих веж у центрі, мов нова домінанта, сяє вінок сучасних будівель. Краєвид 
я маю змогу оглянути сама, й ми вирушаємо до селища Лінденберга.

Вулиця, якою їдемо, в’ється серпантином і вже зветься Вишневою, хоча деревця 
обабіч іще не скоро стануть деревами. Будинки розташовано так, щоб мешканці 
могли використати всі переваги природного рельєфу. З кожного балкона відкриває
ться чудовий краєвид; споруди не заступають одна одну —  принаймні з одного боку 
зберігається широка панорама, з другого —  двір, майданчики. дДя гри й дитячі садки. 
Стоянки автомашин винесено за межі житлових кварталів.

Звичайно, архітектура тут ще не досягла омріяних вершин, проіе нойбрбнден- 
буржці намагаються в міру можливостей надати поширеному в цілому світі стилеві 
певної своєрідності, рис, характерних лише для їхнього краю: порфір в оздобленні 
фасадів надає будівлям солідності; де-не-де кольорова кераміка; на зелених газо
нах—  льодовикові валуни, що їх іріс Грунд одразу ж узяла під захист як пам'ятки 
природи. Все це належить до типових ознак Мекленбургу.

Око тішать пишні краєвиди: озеро, «Бельведер», пагорби й луки, де цвіте шаф
ран... Бідолашний городянин, що звик до запахів великого міста, раптом відчуває 
свіжість гірського повітря. А  воно тут виняткове, це визнають навіть кліматологи.

У східній частині Нойбранденбурга, іншому новому районі, що налічує 25 000 жи
телів, стає до ладу лікарня на 600 ліжок, нею керує мій добрий давній знайомий 
Ульрїх Штаакс, син наймита, який по закінченні робітйичо-селянського факультету 
та медичного інституту повернувся в рідні місця.

Декого може вразити, що навіть нові промислові об'єкти не винесено за межі 
Нойбранденбурга. Але це не випадково: Іріс Грунд принципово проти далеких 
поїздок на роботу: «Найдорожче для людини —  час». Та чи не доводиться розпла
чуватись за таку зручність чистим повітрям? Іріс пояснює: при плануванні житлових 
масивів і промислових об’єктів було враховано все, в тому числі й напрямок панів
них тут вітрів, отже, дим4 шуми і т. ін. зведено до мінімуму. Крім того, нова тепло
електростанція замінила всі дотеперішні, й загазованість повітря істотно зменшилася.

Промисловість Нойбранденбурга значною мірою пов’язана з сільським господар
ством; але тут є також шинний завод, будівельні підприємства, бо новий Нойбранден- 
бург сам розвивається на індустріальній основі, «поточним методом». У цьому місті 
вперше в НДР по-справжньому запроваджено поточно-швидкісне будівництво, й ме
тод цей виправдав себе. 40-квартирний будинок тут зводять протягом 38 днів —  від 
закладання фундаменту до вручення ключів мешканцям. Це й досі лишається рекор
дом країни, де спорудження такого будинку займає пересічно 70— 80 днів. І глибоко 
помиляється той, хто вважає, ніби від таких темпів страждає якість. Я питаю в Іріс 
Грунд, чи таке конвейєрне виробництво не гальмує її творчості. Іріс хвильку мовчить, 
потім задумано відповідає: «Звичайно, кожен архітектор мріє про те, щоб збудува* 
ти місто за власними ідеями. Таким містом, що народилося на креслярській дошці, 
є, наприклад, Бразіліа. Повністю складене з пам'ятників і витворів мистецтва. І все- 
таки будівництво цілого міста непосильне одному архітекторові. Потрібні іде? бага
тьох людей: інженерів, монтажників, екологів, соціологів, кліматологів —  фахівців 
багатьбх галузей, так само, як майбутніх мешканців, які теж мають власні плани, на
дії, бажання на майбуття. Одне з таких бажань спільне для всіх нойбранденбурж- 
ців: вони хочуть бачити зі своїх вікон природу. Й хоча все врахувати архітектор на
вряд чи спроможний, але прагнути до цього мусить. Таку форму проектування я 
вважаю доцільнішою, для творчості ж мені залишається ще досить простору».

Прощаючись цього разу з головним архітектором Іріс Грунд, ми домовилися 
зустрітись за десять років. Який-то буде тоді Нойбранденбург?..

«Вохенпост», НДР
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ЛЕЙПЦІГ
ОЧИМА

КИЇВСЬКОГО
ХУДОЖНИКА

Весною 1978 року київський худож- 
ник-архітектор Анатолій Мазорчук 
брав участь в оформленні Радянсько
го павільйону на традиційному Лейп- 
цігському міжнародному ярмарку. 
Тоді ж таки ним була зроблена серія 
малюнків цікавих архітектурних 
об'єктів міста, деякі з них ми пропо
нуємо увазі читачів.

Лейпціг — друге за значенням 
місто Німецької Демократичної 
Республіки, побратим столиці Ук
раїнської РСР Києва. Лейпціг, 
який вже відсвяткував 800-річний 
ювілей, нині відомий у світі свої
ми ярмарками і конгресами, книж
ковою та хутровою торгівлею, це 
великий промисловий, науковий, 
культурний і спортивний центр...

Стара частина Лейпціга замкне
на всередині кільця, котре утво
рює розгалужена мережа вулиць і 
провулків XVII—XIX століть. У 
центрі кільця — Ринкова площа з 
Старою ратушею, побудованою 
1556 року. Нині тут розташова
ний музей історії міста.

Провулком Клостергассе можна 
пройти до церкви Святого Томаса. 
На церковному подвір'ї колись 
містилася парафіяльна школа, де 
жив і працював Й.-С. Бах, у цій 
же церкві поховано великого ком
позитора.

В зону стародавнього лейпціг- 
ського кільця вдало вписалися спо
руди наступних епох. Оперний те
атр на площі Карл-Маркс-плац — 
один з найбільш сучасних в Єв
ропі. Стрімкий силует висотного 
Лейпцігського університету видно 
чи не з усіх куточків міста.

На південно-східній околиці, в
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парку височить дев’яностометро- 
вий пам’ятник Битви народів. Він 
зводився з 1898 до 1913 року і 
нагадує про перемогу над вій
ськами Наполеона І в битві під 
Лейпцігом 1813 року. В пам’ять 
про 22 тисячі російських воїнів, 
полеглих у Битві народів, була 
збудована і Російська церква.

А неподалік від цієї церкви роз
ташована найбільша в НДР Німе
цька бібліотека. Лейпціг здавна 
славився своєю поліграфічною про
мисловістю і видавничою справою. 
Тут-таки в грудні 1900 року ви
йшов перший номер загальноро- 
сійської нелегальної марксистської 
газети «Искра». В цей час до 
Лейпціга приїздив В. І. Ленін. 
Друкувалися тут і українські 
книжки, зокрема твори Т. Шевчен
ка; варто згадати видані ще 1859 
року «Нові поезії Пушкіна і Шев
ченка». З цим містом пов’язані 
імена багатьох видатних діячів 
німецької культури: Г. Лессінга. 
Й.-В. Гете, И-С. Баха, Р. Ваг
нера, Р. Шумана та ін.

На території Міжнародного 
Лейпцігського промислового яр
марку в 49 виставочних залах та 
на відкритих майданчиках двічі на 
рік. весною і восени, демонструю
ться науково-технічні досягнення 
різних країн світу. Традиційне се
редньовічне торжище на початку 
XX сторіччя перетворилося на ви
ставку зразків товарів. Ярмарок, 
де укладаються крупномасштабні 
торговельні угоди, зрештою пра
цює на мир, сприяючи кращому 
взаєморозумінню і взаємодії на
родів.
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Вже майже чверть століття вихо- 
дить у Варшаві популярний тижне
вик «Політика». На першій сторін
ці щотижня з ’являється невеличкий 
малюнок Шимона Кобил і нсь кого. 
Сатира? Так. Гумор? Так. Але ж 
сам художник вважає, що це не 
зовсім точне означення. «Вид сати
ри або графіки, якою я займаюся з 
першого номера «Політики». — за
явив він в одному з своїх інтерв’ю, 
— дуже вдало було колись названо 
публіграфікою. Мені це визначення 
дуже подобається: публіцистична
графіка. Отже, не тільки гумор, не 
тільки карикатура, а насамперед 
публіцистика».

Художника легко впізнати по ха
рактеру малюнків, по точності під
писів під ними. І не тільки завдяки 
характерності цих прикмет. «Публі- 
графіка» Кобилінського — дуже 
принципова й дотепна — популярна 
в народній Польщі. «Просочуючись» 
малюнками у всі шпаринки повсяк
денна, висміюючи глупство, дріб’яз
ковість, бюрократизм, рутину, ху
дожник бореться проти всього, що 
заважає поступові.

Кобилінський не обмежується 
т/льки «публіграфікою», він любить 
традиційний гумористичний малю
нок, багато працює в галузі книж
кової ілюстрації, виступає як сце
нограф. Його темпераменту виста
чає на все; громадська активність 
Шимона Кобилінського визначила 
його популярність як митця, люди
ни, що поставила свій талант на 
службу народу.

—  Чому б він мав не проїхати? Відсутня 
рейка становить заледве 0,000031 всієї
траси. —  Теоретично кажучи, я травоїдний...



—  Та найголовніше, що вони є!

—  От бачите, є наказ 
753/111/6487/71 від 19/ХІ, за 
яким ми повинні посміхатися 
до клієнтів!

—  Загальна економія на ложечках, посу
ді, вафлях, столико-годинах, митті посуду 
та офіціантах становить...

—  Електричний насос 
занурюється і починає 
качати воду.

—  А я був пере
конаний, що на- 
моїй посаді я вже 
маю патент на 
безпомилковість!

—  Д о іншої галактики!!!

—  Формально він —  ворог, 
практично —  краще його не чи 
пати.

—  А  може б, ти змінив свого коника?
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